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Realizada em 14 de abril de 1 970. 

Presentes os Srs: Raymundo Moura,Presi 
dente; Hildebrando Bisaglia, Peres JÚ
nior, Celso Lanna (convocado)~ Jeremi
as Marrocos, Ministros, 

, 
Secretario : Dr. Eros Tinoco Marques. 

Proc .. trc.dor: Dr. Alcides Nunes Guimarãe 

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

O Sr.Mlnistro P~esid~ - Havendo nÚmero legal, está aberta 

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

O Sr.secretário- (Lê a Ata). 

O Sr,Ministro Presidente -Em discussão a Ata, (Pausa). Aprov~ 

da • Os Srs.Advogados que desejarem requerer preferência, que 

o raçam agora. 

( o~ ~r~.Advogados requerem preferência para o~ proce~~o~ ngs 

3 382169, 2 410/69 ' 2 115/ó9, 3 793/5'), 3 508/)9, 1 217/69 ' 

735/69, 3 445/69, 3 490/69 ' 3 293/69, 3 567/69, 1 720/69 ' 

3 132 e 2 78/.V69 ) • 

O Sr.Ministro Presidente - Deferido. 

MAC/J:MB/mns 
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Q-~~Secretári? -PROCESSO N~ 392/69 - Relator: Ministro Ra 

mundo Moura. Revisor: Ministro ilildebrando Bisaglia. Recurso 

de R(,<vist>~ de decisão da lOil JCJ de S.Paulo .CONDOMÍNIO EDI -

FÍCIO VILLA LOBOS e CARLO~ ALBERTO BORSARI (Drs.Granadeiro 

Gl!marães e Pa . .üo E.M. de Aralljo). 

Q_2r.Ministro Presidente -A MM. Junta, em grau de Embargos , 

considerou que embora originàriamente seja difÍcil dStinguir 

! . . o caso de zelador de edif cio que reside no proprio predio ••• 

(lê). A Procc1radoria opina pelo não conhecimento e desprovi

mento • ~ o relatÓrio. 
.. Q.._2r.Ministro Hildebr:c:nd.J BisaglJ:..â- De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr.Granadeiro Gllimarães). 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. A 

confissão ficta configurada nos autos, e que servia de ba

se à condenação da recorrente, afasta a possibilidade de 

conflito com os arestos transcritos. Trata-se de elemen

tos de prova cabal, que não pode haver dÚvida ... (lê). Na 

Justiça Comum é apenas revelia, e na Justiça do Trabalho a 

ausência não justifica, impõe confissão ficta como pena 

Essa prova está feita pela confissão ficta. Dai fica sem 

aplicação os arestos, por isso não conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não conheço porque 

não se deve discutir se os empregados ficavam ou não à dis 

posição dos condÔminos ... (lê). Também cabe salientar que 

o problema de confissão ficta é melhor prova, mas pode o 

revel anexar documentos. Os arestos não são divergentes, 

O Sr. Ministro Presidente - Não encontrei nesta parte, por 

que não achei necessário. Não pode em virtude de uma das 

Súmulas, que diz que o impedimento deve ser fôrça maior ' 
e revelia não é fÔrça maior. Há divergência ? Unânimemen 

te, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2 410/69 - Relator: Minis 

tro Raymundo de Souza Moura. Revisor: Ministro Jeremias 

Marrocos. Recurso de Revista de decisão do TRT da 5a. Re

gião. PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBMS E ENÉAS DE CAS

TRO NOGUEIRA E OUTROS (Drs. Agnaldo Câmara e Gustavo La.n -

cit Pedreira). O Ministro Hildebrando Bisaglia deu-se por 

impedido. 

O Sr. Ministro Presidente- O Egrégio Tribunal Regional da 

5a, Região considerou que os salários do pessoal integran-
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te -do grupo de técnicos, guardava uma proporção de 7,6%, em 

relação ao salário imediato •.• (lê). A douta Procuradoria 

Geral opina pelo conhecimento e provimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

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

gados. 

(Usam da palavra os Drs. Carlos Alberto Ferreira 

de Souza e Afonso Carlos Agapito da Veiga) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. 

13,45 

I Encerrada. 

-1-

O de 

pÓsito foi efetuado conforme se verifica às fls. 67t Trata

se de condenação il{quida, e o valor do depÓsito ~}arbitrado 
na forma da lei. o depÓsito é para garantir a execuçao e de 

ve ser feito .•• (lê). Rejeito a preliminar. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Também rejeito a prelimi 

nar. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? unânimemente, 

rejeitada a preliminar. Conheço do recurso pela al{nea "b", 

e vou declarar o voto, uma vez que é por violação de lei. A 

aplicação de Lei 4 950/A, de 22 de abril de 1 966, que dis -

pÕe sÔbre ..• (lê). Dou provimento para julgar improceden

te a reclamação. Ressalvo que há duas desistências de em 

pregado. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos (Consulta os autos). "Data 

venia" de V.Exa., conheço do recurso por violação. "Fixando 

o acôrdo tácito que foi expresso ... (lê)." Assim é ares-

peitável sentença, e p AcÓrdão Regional decidiu com acêrto 

quando esclarece: "Após ter adotado o relatÓrio do Juiz Dr. 

Joaquim Bandeira, Relator inicialmente designado, adoto in -

tegralmente o parecer da douta Procuradoria • . . (lê)." Ba -

seado nessa decisão do Egrégio Tribunal Regional, dou pela 

confirmação do V. AcÓrdão, salvo quanto a honorários de Advo 

gado, e com as exceções apresentadas pelo ilustre Ministro R 

lator. 
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O Sr. Ministro Presidente - Quer dizer que V.Exa. só conhece 

da Revista pela Súmula 11? 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Exato. 

O Sr. Ministro Presidente - Relator conhece pela alinea b e 

dá provimento para julgar improcedente. O Ministro Jeremias 

Marrocos conhece apenas quanto aos honorários advocaticios,pa 

ra julgar improcedente nessa parte. 

O Sr. Ministro Celso Lanna - Sr. Presidente, depreendi que a 

controvérsia se restringe ao aspecto da alteração do chamado 

parâmetro -- como o definiu o sr. Advogado -- de 7,6% para 

5%, segundo estatuÍdo no prÓprio Regulamento da emprêsa, con

forme o ilustre Relator acentua. Em face do Decreto-lei 495~ 

que instituiu o salário-minimo do engenheiro, teria a emprêsa 

efetuado uma restruturação no seu quadro; mas, relação alguma 

propriamente dita teria essa reestruturação com aquêle Decre

to-lei 4950-A, pois teriam somente coincidido. Pelo novo sis-

tema, dividindo os engenheiros em nove classes, deixou a em -

prêsa de obedecer àquele parâmetro de 7,6%, fixando-o em per

centual inferior de 5%~ 
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O Sr. Ministro Celso (Continuando) - "Data venia" do Revisor, 

acentuou o Relator, que com essa reestruturação todos foram 

beneficiados, passaram a ter vencimentos superiores e assim 

teria sido revogada implicitamente aquela norma regulamentar 

no sentido de ficar um perimetro estanque. Parece-me que o 

procedimento da emprêsa era leg:Ítima, desde que não trouxe p~ 
, 

juizos, desvantagens, ao contrario, beneficiou. "Data venia" 

do ilustre Revisor, acompanho o Relator. 
, ~ 

O Sr. Ministro Peres Junior - Acompanho V. Excelencia, "data 

venia" do Revisor. 
, 

O Sr. Ministro Presidente - Ha dois desistentes. O Sr. Secre-
, , ~ 

tario lera o nome deles. 
, , 

O Sr. Secretario - Eoeas de Castro Nogueira, e Manoel Augusto 

Martins Borborema. 

O Sr. Carlos Alberto Ferreira de Souza (Advogado) - Se não e~ 
H ~ ~ 

tou enganado, sao tres desistencias. 
, É , O Sr. Secretario - Jose Alexandrino Costa. 

~ 

O Sr. Ministro Presidente - Homologadas as desistencias requ2 

ridas para os fins de direito. Conhecida a Revista pela al! 

nea ~ e dado provimento par~ julgar improcedente as reclama -

ções, vencido o Relator que conhecia e apenas dava provimento 

quanto a honorários advocat:Ícios. 
, 

O Sr. Secretario. PROCESSO NO 2 115/69. Relator: Ministro Fo~ 

tunato Peres JÚnior. Revisor: Ministro Ra.ymundo de Souza Mou

ra. Recurso de Revista de decisão do Tribunal Regional do Tr~ 

balho da Segunda Região. LUIZ DISTÁDIO E OUTROS (Dr. Délc 

Trevisan) e LINHAS CORRENTE S/A (Dr. Mateus Balzano). 
, 

O Sr. Ministro Peres Junior - Sr. Presidente, o venerando A-
, -cordao Regional entendeu que o recorrido, retornando o recor-

, , 
rente ao horario contratual podia deixar de pagar-lhe o acre~ 
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acréscimo de 20%, que vinha o serv1dor ••• (1ê). A Procuradori 

a Geral opina pelo não conhecimento ou desprov1mento. É o r~ 
, 

latorio. 

O Sr. Ministro Presidente - Confirmo. Tem a I>alavra o Sr. Ad 

vogado. 

(Usa da palavra o Dr. Anibal Ferreira). 
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O Sr. Ministro Peres Júnior - Preliminarmente, há o pedido 

de exclusão do feito por desistência, fls. 182. 

O Sr. Ministro Presidente - Estão enumerados ? 

O Sr. Ministro Peres Júnior - "Luiz Distádio, nos autos da 

reclamação ••• 

O Sr. Ministro Presidente - SÓ um. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Homologo a desistência. 

O Sr. Ministro Presidente - Unânimemente, homologada a de

sistência do reclamante, cujo requerimento se encontra a 

fls. 182. Tem a palavra o Relator, quanto ao conhecimento. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Não conheço do recurso. Os 

recorrentes falam em alteração contratual, mas as Instân 

elas incumbidas do exame da matéria de fato, apenas entende 
I 

ram comprovado· que os reclamantes, mediante acôrdo, estive-

ram trabalhando em horário reduzido. Como eram horistas, ~ 

ceberam um acréscimo ••• (lê). 
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O Sr. Ministro Preddente - As Instâncias percorridas limita -

~am-se a simples interpretação de acÔrdo entre as partes, sem 

ofensa à lei. Não há base para a Revista. Não conheço. Há di

vergência? Unânimemente, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3798/69- Relator Ministro Cel

so Lanna. Revisor Ministro Hildebrando Bisaglia. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. FRANCISCO SOARES DE 

SOUZA - (Dr.Eraldo Aurélio Franzese) e COMPANHIA DOCAS DE 

SANTOS- (Dr. Ruy Bessone). 

O Sr. Ministro Celso Lanna - Sr. Presidente, a presente Revi~ 

ta é oferecida contra o AcÓrdão de fls. 65/66 que admitiu o 

desconto pelo prejuizo causado pelo autor, fundado em que o 

regulamento da ré previa tal possibilidade •.. (lê). A Procura

doria opina pelo improvimento. É o relatÓrio. 

O Sr. MinÊtro Hildebrando Bisaglia - De acÔrdo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Ruy Bessone). 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Celso Lanna - Sr. Presidente, o Art. 462 da Con 

solidação prevê a hipÓtese de desconto quando haja acÔrdo ou 

-quando o prejuizo ocorra em razao de dolo do empregado. Sali-

entou o AcÓrdão a legitimidade do desconto em face da culpa do 

autor, possibilidade essa prevista no Regulamento interno da 

emprêsa, em convenção coletiva e consagrada pela prática. Por 

tanto, o AcÓrdão não se atritou com a norma contida no art 

462 da Consolidação ... (lê). Não conheço da Revista. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O reclamante esque -

ceu de citar o art. 818, que ensejaria o conhecimento, por

que em nenhum momento a emprêsa trouxe para os autos o tal 

regulamento, que é dificil demais. A emprêsa é obrigada a 

fixar em lugar visivel êsse regulamento, para que possam os 

empregados ter ciência. Realmente, há um regulamento, uma 

infinidade de artigos, e o empregado para dar cumprimento a 

êsse regulamento precisa ter ciência cotidiana daquilo. Co 

nheceria e preveria a Revista, mas infelizmente o empregado 

somente citou a violação do art. 468 § 19 e AcÓrdãos que nao 

têm pertinência com a hip6tese. Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemen -

te, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3 508/69 - Relator: Minis -

tro Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Fortunato Pe -

res Júnior. Recurso de Revista de decisão do TRT da 2a. Re

gião. MANOEL CORREIA BAIÕES E OUTROS E CIA. DOCAS DE SANTOS 

(Drs. Eraldo Aurélio Franzese e Klaus Menge). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Pelo Decreto 56 420 , 

de 4 de junho de 1 965, o Govêrno Federal tornou nulo o acôr 

do que ordena os têrmos aditivos e interpretativos que firma 

com a Confede·ração Nacional de Portuários do Govêrno Federal 

Conferidas e obtidas as aposentadorias pelos reclamantes, •.. 

(lê). Pelo não conhecimento e não provimento, o parecer da 

douta Procuradoria Geral. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - De acôrdo. 

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

do. 

(usa da palavra o Dr. Ruy Bessone) 
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O Sr. Ministre Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o ~elator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não encontro atentado 
# A H 

ao art. 159 do Codigo Civil porque a empresa nao praticou a-

to il!cito, apenas dando riel cumprimento ao Decreto-lei 

56 420/65 do Govêrno ~evolucionário, declarando nulo o acôr-
• 

do cuja aplicação se pretende ••• (lê) •. Não conheço da Re-

vista. 
# H 

O Sr. Ministro Peres Junior - Nao conheço. 

O Sr. lfinistro Presidente - Há divergência? 

não conhecida a Revista. 

.. 
Unanimemente 

o Sr, Secretário - PROCESSO NQ 1 217/69 - Relator: Ministro 

Peres JÚnior. ~evisor: Ministre Raymundo MOura. Agravo de Ig 

trumento e ~eourso de Revista de despacho do Presidente do 

TRT da 1a ltegiã.o - PIGNATA1ll ADMINISTRAÇÃO; IND. E COII. S/A 

E L.UIINACÃO NACIONAL DE .METAIS S/A e CAltLOS ANTONIO DE Jfli:t.LO 

PEIXOTO (Drs. A. D. Jleirelles Quintella e R. s. Viveiros de 

Castro). 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - O v. Acórdão Regional entendeu 
# que o reclamante ao exerceu na reclamada cargo de confiança, 

e teve motivo para considerar rescindido o seu contrato de 

trabalho, eis que sofreu humilhaçÕes por parte da reclamada, 
' N tendo direito a indenizaçao simples. Interponto Revista, a 

reclamada sustentara, preliminarmente, nulidade do 
# N 

Acord.áo 

Regional • • • (lê). A douta Procuradoria opina pelo provimen 

to do Agravo, e conhecimento e provimento da Revista inter • 

posta pelo reclamante. t o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Confirmo. -Em discussao. Encer-

rada. Tem a palavra o Relator, para votar o Agravo. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Dou provimento ao Agravo, para 

determinar a subida da Revista. 
# O respeitavel despacho agra 
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agravado discute longamente se o v. Acórdão Regional é justo 

ou não, mas não expressa se a ~evista interposta pela recla-

- - . mada estava fundamentada ou nao. Parece nao haver duvida de 

que a Revista interposta pela reclamada fundou-se em diver -.. 
gencia jurisprudencial. Basta notar que se determinou a so-

ma dos per!odos anteriores ••• (lê). 

O Sr. Ministro Hildebrnndo Bisaelia - Tenho a impressão, pe

lo memorial que me foi enviado que se trata de contrato de 

trabalho extinto num dia e no outro dia começou um segundo • 

~ aquela hipÓtese que a jurisprudência tem considerado frau-

dulenta. Pergunto a v. Exa. se foi citado Acórdão, declar~ .. 
do que mesmo quitado, esse empregado continuou o contrato de 

Se foi citado algum jUlgado neste trabalhe no dia seguinte·. 

sentido, dou provimente. . -Caso contrario, nao dou provimento. 

Não é contagem de per!odo anterior, sustenta-se que houve 

.fraude. 

• o Sr. Ministro Peres Junior - Do ponto-de-vista de v1 E:r.a • .. 
nao poderia conhecer. Mas, como entendo que todo contrato 1 - . . JMsmo dando quitaçao, continuando a vàlido, tenho que dar 

provimento. ~uestão de ponto-de-vista. Entendo que mesmo 

do • • .J,,ido. sen no p~oprio dia, e ·~ 
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• ~ Sr, Ministro Hildebrando Bisaglia - Isso, quanto ao merito. 

Pergunto a V. Ex.a. se .f'oi citado algum julgado neste sentido, 

Se toi, dou provimento. Se quitado e continuou o contrato no 

dia seguinte, ainda assim é válida a quitação para excluir o . .. 
tempo anterior. Se esta a hipotese haveria divergencia. 

-
O Sr. Ministro Peres JÚnior - Acho que não há Acórdão especi-

fico e, sim, genérico, dizendo que não se soma o per!odo qui

tado. :! questão de ponto-de-vista. Entendo que mesmo quita

do, continua válida, 

o Sr. Ministro Presidente - (Consulta os autos). O despacho 

agravado é longo: "Quanto ao recurso da emprêsa ••• (lê) 11 .N!, 
~ - , ... .. 

so provimento ao agravo para confirmar o respeitavel despa -

cho agravado porque, de tato, pretende a Kevista apenas o 

reex~ da matéria de tato. 

O Sr. Ministro jeremias Marrocos - Voto com V, Excelência, 

O Sr. Ministro Presidente - Negado provimento ao Agravo, ven_ 

cido o Kelator. Vamos agora apreciar a Revista, O Relatô -. .. 
rio ja foi feito. Tem a palavra os Srs. Advogados. 

(USAll DA PALAVRA OS DRS, VIVEIROS DE CASTRO E MEI

REfJ.ES qUINTEr.LA) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o l'telator. 

O Sr. Ministro Peras JÚnior - Não conheço da l'tevista interpo~ 
, . 

Reexamlna o autos mataria de fato, ta pelo reclamante. para 
N ~ 

concluir que nao era empregado de confiança. As Instancias 

incubidas do exame da matéria de fato e de prova concluiram 

ter ficado evidenciado que o cargo do reclamante era de con -

fiança ••• (lê). Não conheço • .. 
O Sr. Ministro.Presidente -A decisão recorrida concluiu que 

o reclamante realmente se~re exerceu cargo de confiança, co~ 

forme deduziu da prova dos autos. O fato de ter sido privado 

• • • (lê). - . ~ Nao conheço. Ha divergencia? 

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Peço vista em Mesa. 

O Sr. A~inistro Presidente - Suspenso o julgamento em virtude 

do pedido de vista em Mesa, do Ministro Jeremias Marrocos. 
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, 
O Sr. Secretario -PROCESSO NC 735/69- Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Fortunato Peres Junl 

or. Recurso de Revista de decisão do TRT. da 2& Região. CAR 

LOS PORAZZA E REMINGTON RANDE DO BRASIL S .A. (SPERRY Ra.ND 

DO BRASIL S/A). (Drs. Carlos Arnaldo Selva e Gilberto Lacer

da de Almeida). 

O Sr. Ministro Hildebrindo Bisa~lia - A inicial da presente 

reclamação objetiva a reintegraÇão ou indenização em dÔbro po 
, , , 

19 anos de serviço, aviso-previo 1 13C salario, ferias propor-

cionais, juros de mora, correção monetária ••• (lê). A Procurª 

doria Geral opina pelo não conhecimento. 
, , 
E o relatorio. 

# A 

O Sr. Ministro Peres Junior - De acordo • 

O Sr. Ministro Presidente 
... 

- Tem a palavra os Srs. Advogados. 

(Usam da palavra os Drs. Carlos Arnaldo Selva e 

Agapito da Veiga). 
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-o Sr. Ministro Presidente • Em diacussao. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro H1ldebrando Bisaglia • O V. Acórdão Regional, 

-bem ou mal, a.t"irmou que o autor nao provou a. nulidade do cog 

trato de trabalho anterior ••• (lê). Poderia conhecer em~ 

zão da tese do cabimento ou não da reconvenção na. Justiça do 
A N 

Trabalho, mas isso perde substancia. Nao se vai discutir S.C! 
.. 

dêmicamente sôbre essa tese da estabilidade ter sido ou não .. .. - . .. reconhecida, porque o empregado nao sendo estável, a. empresa 
-

não poderia ~azer a reconvenção, e se o ~osse teria que res• 

peitar prazo de decadência. para abertura de inquérito judi • 

-cial. Isso tudo fica superado desde que a estabilidade 

foi reconhecida. Matéria de ~ato. Não conheço. 

nao 

O Sr. Ministro Peres JQ~ior • Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 
.. 

Una.n1me:mente • -nao conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NA 1 21U69 • Relatoxo: llinistro 
• Peres Junior. Revisor: Ministro Raymundo Moura. Agravo de I~ 

trumsnto e Recurso de· Revista de dewpacbo do Presidente do 

TRT da llo Região. PIGllATARI ADMINISTRAÇÃO, IND. e COM. S/A 

E LAlHHA.ÇÃo NACIONAL DE METAIS S/A e CA!U.OS ANTONIO DE J.IEi.r.o 

PEIXOTO (Drs. A. D. Ma1relles ~uintella e R. s. Viveiros de 

Castro). Pedido de vista do Ministro Jeremias Marrocos. 

O Sr. Ministro Presidente - Relator e Revisor não conhecem 

do recurso da reclamante. Tem a palavra o Ministro Jeremias 

Marrocos. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos -Conheço da Revista. O v. 
Acórdão diz:.~ 11Encarregad.o de escritÓrio, Diretor Superin -

tendente e, na fase final, relaçÕes pÚblicas, diretamente a~ 
' A A - A bordinado a Presideneia, esteve ele em posto de comando, de 
. ~ - - -

confiança, na. ~111a.1, até que suas funçÕes tora esvaziadas 
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••• (lê). Ficou configurada expressamente pela v. decisão que 

o empregado, realmente, deixou de ser de confiança em determ! 

nado instante, quando houve, consequentemente, a rescisão cou 

tratual pedida por êle. Existe um AcÓrdão que diz: "EncB.r!,e 
~ . - . . . 

gado com carater de chefia nao e cargo de confiança no senti• 

do da Consolidação, mas ~ um comissionamento sujeito a desti• 

tuição." Não se falou expressamente em relaçÕes pÚblicas • 
• A 

mas e como se o fora. Conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Parece ter ficado reco• 

ribecido ~ue a função dêle também era de relaçÕes pÚblicas. gs 

se empregado serta gerente no Rio de Janeiro, representante 
' .-., A • da. reclamada, f azia as vezes de empregador. .1:0ste cargo, na.o 

há dÚvida, seria de confiança mas parece que ficou evidencia• 
. -do no Acordao lido pelo Ministro Jeremias Marrocos que exer -

- - . c1a as tunçoes de relaçoes publicas. 

• O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Na fase final esta'.' citado 

o cargo de relaçÕes pÚblicas. 
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O Sr. lfinistro Presidente - (ConsUlta. os autos). O Recorreo-.. 
te admitido em 1 942 como Encarregado de Escritorio, toi ele! 

to Diretor de uma das emprôsas recorridas, em l 954, cargo 

que.exerceu até 1 961 ••• (lê).~ o que diz o Ac'ordão • .. o Sr. Ministro H1ldebrando Bisaglia - o rato de esse emprega-

do estar diretamente ligado ao Presidente 

virtua o contrato normal, e não significa 

te de confiança. 

~ .. -da empresa, nao d!s 
.. ' 

seja necessariamen-

O Sr. Ministro Presidente - Mas isso já foi a destituição dê-
~ 

~. . . le. ~e ficaria numa especie de ocio, que foi motivo para a 

rescisão indireta. 

O Sr. Viveiros de Castro (Advogado). Sr. Presidente, v. Exa. 

permite um esclarecimento de fato? 
, .. 

esta o ato do Presidente da empresa 

- • A recorrente Relaçoes Públicas. ~sse 

As fls. 40 do processo , 

que nomeou ou designou o 

documento, salvo engano 

meu, está datado de 4 de outubro de l 967, quando teria dei-. - . xado de ser .Encarregado de Escritorio para ser l'lela.çoes Pu -

blicas. 
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O Sr. A. D. Yeirelles Qu1ntella (Advogado) • Sr. Presidente - "" como v. Exa. bem situou a questao, parece que esse documento 
~ 

de rls. 40 roi o mesmo que motivou o pedido de rescisão indi• 

reta. A partir da!, disse o empregado -- e aqui não se pode 
~ ~ 

debater porque e materia de Agravo -- que teria havido motivo 

para o rompimento do vlnoulo empregat!cio, quando deixou de 

ser Su~erintendente no Rio de Janeiro, para ricar diretamente 

subordinado ao.Presidente, em são Paulo. "" ~ Ainda sobre mataria 

de fato, Sr. Presidente, pela qual se define o cargo de con • 

- # *<# ' riança. Nao e o simples fato da subord1naçao direta a Presi -
• 

dência, mas o de ser, no Rio de Janeiro, relaçÕes pÚblicas da - . 
P 

.. ll • residencia, consequentemente da propria emprêsa. Oa demais 
~ , - , 

eram funcionarios burocraticos. 

-O Sr. Ministro Presidente - Mantenho o nao conhecimento. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Conheço, Sr. Presiden• 
.. - . te, por este fundamento: cargo de cheria de relaoes publicas - . nao e de confiança. 

,. 
O Sr. Ministro Celso Lanna - Conheço, em race da divergencia 

com o Acórdão recorrido, que diz que encarregado ocupando c~ 

go de chefia não exerce runção de confiança. O Acórdão tr~i 
' - ' # H do a colaçao esposa, a meu ver, tese oposta a do Acordao re· 

-corrido, uma vez exercia o autor a runçao de encarregado --
# .. ... , 

dã-se ate a denominaçao de encarregado de escritorio -- quan-
.. . 

do, embora se alegue fosse simples rotulo, na realidade teria 
-A # #lt> # 

amplos poderes. Mas, a verdade e que esse rotulo de encarre-
~ 

gado, que o Ac'ordão entendeu ser de conriança, choca-se com 
.. . -aquele outro Acordao que afirma tese oposta. 

O Sr. Ministro Presidente - Proclamo o resultado. Por maioria 
,. 

oonhecida a Revista, pela divergencia. Tem a palavra o Rela-

to r. 
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• • O Sr. Ministro Peres Junior = Nego provimento a Revista do 
. . 

reclamante. • • Entendo que a mesma so aborda materia de rato e 

de prova. Realmente~ pretende comprovar, contrariando o que 

oonclulram as Instâncias incumbidas do e:aame dos ratos e das 

provas, que o cargo não era de confiança. 

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

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Dou provimento, porque se 

demonstra que o empregado -- embora.transpira ser isso maté-.. 
ria de fato -- ao deixar o emprego nessa mesma oportunidade , 

ou dentro dela. 
. ... ... 

-- chamou-se ate de acavalamento -- fez um no-
- -... ... 

vo contrato com a empresa~ constituindo-se, em consequencia, -• • em tuncionario est avel. 

O Sr. Ministro Hildebrando BisBf~ia - Conforme fundamentei • .. - .. se ele tinha a tunça.o de encarregado e se tosse essa de con -

fiança, a emprêsa poderia destitui-lo desde logo; no entanto, 
- - . designou-o para relaçoes publicas. O cargo de chefia em qu~l -quer serviço exige sempre co~iança, mas nao aquela que 1mpe• .. 

de o contrato normal com os direitos a ele inherente • 
• O Sr. Ministro Presidente - A sentença originaria julgou 1m -

procedente. 

O Sr. Ministro Celso Lanna - Sr. Presidente, parece-me que G 

. - .. Acordao ~egional se impressionou com a circunstancia de o au-

tor ter exercido as funçÕes de encarregado e, depois, ter si

do eleito Diretor. Da! por que, embora houvesse sido, no fi-
,. # # -nnl, designado para relaçoes publicas, o Ao ordao englobasse 

tôdas as funçÕes como cargo de confiança. 
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o Sr. Ministro Celso Lanna -(Continuando). Em relação às duas 

primeiras funçÕes. parece-ma que realmente se configuram como 

cargo de confiança. A lei é clara· em reJ;ação a empregado que, 

embora exercendo cargo de confiança. passa a ocupar outras f 

çÕes6 não de confiança, hipÓtese em que terá direito de ver 

somado 6 inclusive, o per!odo relacionado com o exerc!cio da 

função de confiança para efeito de estabilidade• tanto que ~e 

termina a reversão ao cargo anteriormente ocupado. Aqui • nao 
• • se discute a reintegra.çao 6 mas o pagamento da indeniza.çao do-

brada. 

O Sr. Ministro Presidente - fle mesmo pede o pagamento em dÔ-

bro a ser apurado em execução. 

O Sr. Ministro Celso L9.nn! - Então o provimento do ilustre ,!!e 

visor Ministro Jeremias Marrocos é para restabelecer a deci -

são de Primeira Instância? 

"' O Sr. Ministro Presidente - A Primeira Instancia jUlgou 1mp~o 

cedente. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos • Dou provimento para mandar . .. 
pagar indeni1açao em dobro. 

O Sr. Ministro Celso Lanna - Acompanho o ilustre Ministro Je• 

remias Marrocos "data-venia". 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria6 julgada procedente a 

reclamação nos "têrmos do pedido. Lavrará o Acórdão o Ministro 

Jeremias l~rocos, primeiro veto divergente vencedor. 

suspensa a Sessão. 

Está 
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O Sr.Ministro Presidente - Está reaberta a Sessão. 

O Sr.Costa Neto (Advogedo) - Sr.Presidente, como não tive opo~ 

tunidade de estar presente no inÍcio da Sessão para pedir pre

ferência, indago de V.Exa. se poderia ainda fazê -lo .são os 

processos n!ls 2 203/69 e 2 20W69. 

O Sr.Ministro Presidente- Deferido • 
. , 

O Sr.Secretario ... PROCESSO Nll 3 445/69 - Relator: Ministro Cel-

so Lanna. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Rec~rso de 

Revista de decisão do TRT da za Região.INDÚSTRIAS ROMI S/A (Dr 

AntÔnio José de Oliveira Marques) e SIDNEI APARECIDO MATARAZZO 

E OuTROS (Dr.AntÔnio MUscat). 

O Sr.Ministro Celso Lanna - Dado o tempo de serviço superimr a 
, . -nove anos , alem da falta de criterio para as resclsoes,bem cQ 

.. ... ~ -mo a ocorrencia de novas admissoes, considerou o Acordao recor 

' rido obstativo do direito a estabilidade a demissão dos auto -

res ••• (lê). A Procuradoria Geral opina pelo conhecimento e nã 

provimento da Revista. t o relatório. 
A 

O Sr.Mlnistro Hildebrando Blsaglia- De acordo. 

O Sr.t~nistro Presidente - Tem a palavra o Sr.Advogado. 

( USA DA PALAVRA O DR.CARLOS ARNALDO SELVA) 
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a palavra o Relator. 
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Encerrada. Tem 

O Sr. Ministro Celso Lanna - Sr. Presidente, o aresto apon 

tado a fls. 110, originário do mesmo Tribunal prolator do A 

cÓrdão, configura a meu ver divergência de tese, o que em 

principio possibilita o conhecimento. Diz o citado AcÓrdão: 

"Desde que o empregado tenha sido despedido, juntamente com 

outro, sendo diverso o tempo de serviço de cada um, não se 

pode vislumbrar qualquer intuito obstativo da estabilidadeno 

ato da emprêsa. 11 Conheço por divergência. 

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

conheço do recurso do empregado que tinha mais de nova anos, 

e a emprêsa devia ter feito prova de que tinha razão realmen 

te para despedi-lo. Matéria de fato. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - "Data venia" do Revisor, conhe 

ço porque o Acórdão é taxativo: foram vários os empregados 

pedidos, não se pode presumir a fraude. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Voto com o Revisor, "da

ta venia'' do Relator, porque ficou demonstrada a despedida 

obstativa e, conseq~entemente, não há divergência. Não co -

nheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Por maio -

ria, não conhecida a Revista. Redigirá o Acórdão o Ministro 

Revisor, uma vez vencido o Relator. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3 490/69 - Relator: Minis -

tro Raymundo de Souza Moura. Revisor: Ministro Hildebrando 

Bisaglia. Recurso de Revista de decisão do TRT da 2a. Regi

ão. SHELL BRASIL S/A - PETRÓLEO E ALDO 0GG' (Drs. Victor Luiz 

de Sales Freire e Jacintho Torres). 
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O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão Regional declara que 

o reclamante efetivamente era empregado da reclamada, con -

forme se verifica da prova dos autos. A ré interpõe Revis

ta, alegando má configuração dos fatos. A douta Procurado

ria opina pelo não conhecimento õu desprovimento. t o rela 

tório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acôrdo, 

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

do. 

(Usa da palavra o Dr. Arion Sayão Romita) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Essa pai 

te final da sustentação não está no meu relatÓrio. Quero veri 

ficar se consta da Revista. 
, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A fls. 136 e alegado 

violação, alínea ~. 

O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão rejeitou a preliminar 
I' de nulidade arguida. A sentença originaria concluiu julgando 

procedente a reclamação, condenando a reclamada a pagar fér.Ws 

( A) I' N I' ••• le • Mandou reintegrar. O Acordao reconheceu que e empre-

gado e negou provimento; portanto confirmou a reintegração~ 

Na Revista, a emprêsa alega infringência do art. 30 da CLT, 

por não estar caracterizda a relação de emprêgo. A prova car

reada aos autos demonstra, de logo, a procedência dessa ale~ 

ção ••• (lê). Ante o exposto, pede o recorrente seja dado provi 

mento ao seu apêlo e o Tribunal negou a relação empregaticia. 
, 

Nisto se circunscreve a Revista. A materia objeto da Revista 

restringe-se ao reconhecimento da relação de emprêgo que a r~ 

corrente negou. Não faz parte da Revista êste pedido que o Ad 

vogado rêz da tribuna, dêle não tomo conhecimento. Os Arestos 

transcritos não se prestam a divergência e inexiste violação - . da lei. Nao conheço. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O AcÓrdão Regional, ex 

pressamente diz; que êste servidor era estável e prestava eer 

viço mediante subordinação hierárquica, porque prestava contas 

ao gerente ••• (lê). Matéria exclusivamente de fato. Não conhe-

co. 

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

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 3 293/69 - Relator: Sr. Minis

tro Celso Lanna. Revisor: Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia • 

Recurso de Revista de decisão do TRT da 2a. Regtão. Construt~ 

ra Alfredo Mathias S/A e Alvaro Cardoso TenÓrio e outros (Drs. 

Carlos Ferreira Onofre e Yole Mendonça Giannotti). 

O Sr. Ministro Celso Lanna - Sr. Presidente, ambos os litiga~ 

tes se inconformanam com o aresto Regional na parte que lhes 

foi desfavorável, A ré, na parte em que foi deferida a equip~ 

ração salarial, e o autor no ponto em que lhe foi negado o a

créscimo de quarenta cruzeiros novos por mês, que seria devido 

ap encarregado, fundamento êste adotado pela sentença para ne 

gar a pretensão. A douta Procuradoria Geral opina pelo não co 

nhecimento ou improvimento de ambos os apêlos. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acÕrdo. 

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

(Usa da Palavra o Dr. Luiz Carlos Valle Nogueira). 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Celso Lanna - O AcÓrdão Regional deferiu a e~ 

Paração no que se retere ao salário base de pedreiro, mas ne

gou aquele acréscimo adicional de ~ cruzeiros novos por mês, 

por entender só devido aos encarregados de serviço em geral, 
quer nosetor de pedreiro, de eletricista ou de qualquer outra 

atividade. O AcÓrdão fundou-se exclusivamente no exame da ~ 

téria de fato, cujo revolvimento nesta Instância, a meu ver , 

é inviável. Destundamentada a Revista da ré, no que se rete

re a exclusão de autor falecido. O AcÓrdão recorrido negara 

a exclusão dado que caberia a ela requerer a suspensão da In~ 

tância, também incab!vel pela ausência da prova do Óbito. As

sim, inviáveis ambas as Revistas. Não conheço. 

O St. Ministro Hi1debran4o Bisaglia - Matéria de fato a ser 

reexaminada, visam os recursos. A identidade roi reconhecida 

face aos ratos. Não conheço. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - "Data venia", ouvi da tribuna , 
, 

que na inicial os proprios reclamantes disseram que o paradi~ 

ma era encarregado chefe, não era pedreiro. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O AcÓrdão Regional de -

clarou que ambos são pedreiros. Ambas as Instâncias, Junta e 

Regional entenderam admitida essa identidade. Quando o pe-

dre1ro exerce a função de encarregado, 

~%. Ambos são pedreiros. 

, 
e devido o adicional d 

O Sr. Ministro Presidente - Unânimemente, não conhecidas am -

bas as Revistas. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 3 591169. Relator: Ministro J! 

remias Marrocos. Revisor: Ministro Celso Lanna. Recurso de 
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de Revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Se

gunda Região. RO!o!EO' FELISBERTO MORENO (Advogado Dr. Hiroshi 

Hirakawa) e LOJAS GARBO ROUPAS S/A (Advogado Dr. Hélcio Sil -

va). 

O Sr. Ministro J.eremias Marrocos - O reclamante pleiteou a a

nulabilidade da Última rescisão contratual por considerar- se 

estável, não tendo sido concretizados os pressupostos do art. 

5oo: •• (lê). A Procuradoria opina pelo não conhecimento e,se 

conhecido, pelo não provimento. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Celso Lqpna - De acÔrdo. 

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

(Usa da palavra o Dr.Luiz Carlos Valle Nogueira) 

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

a palavra o Relator. 

O.Sr. Ministro Jeremias Marrocos- Muito embora tenha o em 

pregado recebido indenização em decorrência de rescisão con 

tratual, tendo êle continuado no emprêgo sem solução de con 

tinuidade, é que se considerou nula a segunda rescisão con

tratual, porque já configurada a estabilidade do empregado, 

porque trabalhava consecutivamente há mais de 14 anos. É as 

sim se expressa Délio Maranhão, no Direito Trabalhista, pá

gina 241: 11 Nada impede que mesmo judicialmente homologado , 

possa o empregado mais tarde pleitear anulação do pedido de 

demissão mediante prova de vicio de vontade que lhe valia 

, , , (lê) , 11 Isto pôsto, voto pelo conhecimento da Revista 

por ambas as alíneas do art. 896 do Estatuto dos Trabalhado 

res, embora as palavras usadas pelo ilustre Advogado, real

mente não tragam aquilo que está no bÔjo do processo. 
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O Sr. 14inistro Celso Lanna - Sr. Presidente, a tese, como sa 

lientou o eminente Relator, é da contagem de dois per{odos 

de trabalho, sendo o primeiro quitado e não tendo havido so

lução de continuidade entre ambos. O AcÓrdão julgou válida a 

quitação e não fraudulenta, tendo sido apontados às fls. 70 

e 72 AcÓrdãos Regional e do Pleno, adotando tese 
, 

contraria, 

o que conduz ao conhecimento da Revista, por divergência. Co 

nheço. 

O Sr. Ministro PeresJÚnior - Conheço só por divergência; por 

violação, não. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecida a Revista por divergên 

cia, sendo que o Relator também conhece por violação de lei. 

Tem a palavra S.Excelência. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Conhecida a Revista, da -
, . -mos provimento ao recurso, ja pela aprec~açao feita. 

O Sr. Ministro Presidente - V.Exa. dá provimento para quê,Mi 

nistro Relator? 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Para ser paga a complemen 

tação indenizatÓria, por não mais interessar à emprêsa o ser 

viço do reclamante. 
, 

O Sr. Ministro Celso Lanna - Sr. Presidente, sem duvida a 

quitação de fÔlhas cinco foi regular, com a assistência pre

vista pela Lei 4 o66, e nenhuma ressalva se opusera a essa 

quitação. Todavia, dada a permanência do empregado, com con

tinuidade de serviço, fica evidenciado o intuito fraudulento 

de burlar a aplicação da Legislação Trabalhista, obstando a 

aquisição da estabilidade. Assim, também dou provimento. O i 
, 

lustre Relator da provimento para determinar ••• 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Seja efetuada 
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tação indenizatÓria, por não mais interessar à emprêsa o ser

viço do recorrente. ~le já recebeu a primeira indenização, e 

pede apenas a sua complementação. 

O Sr. Ministro Celso Lanna - Na inicial, pede êle reintegra -

ção. Parece-me que o pedido é só êste. 

O Sr. Ministro Presidente - A Junta julgou procedente? 

O Sr. Ministro Celso Lanna - Sim, e o AcÓrdão Regional mante

ve. O AcÓrdão fundou-se na decisão da Junta. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos- (Consulta os autos). Real

mente, a inicial diz: " Deve a reclamada ser condenada a re -

integrar o reclamante no emprêgo, pagos os salários e demais 

direitos decorrentes do contrato de trabalho." SÓ isso que e

le pede. Neste caso, o provimento seria para julgar proceden

te a reclamação. 
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O Sr, ~U.nistro Cc1so _L~'1t.ill.~- /.crf~cfntr.ria o direito de com

pensar n importlincia efetivamente recebida, Vai receber sala 

rios atrasados, compensa-se qualquer importância, 

O Sr. Ministro Prc;:sicentE- Isso foi pedido na REvista? 

O Sr. Hinistro CGJ.~ . .o Lf'.nna- A Revista é do c::rnpregado~ Nt\o 

sei se o R<:lator ~crc::scento.ria &sse adendo, 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos- Compensação das importân

cias recebidas. Perfeito. 
, 

O Sr. Ministro Per<:s J~- Entendo que, uma vez indeniza-

do, não tem qt:(; somar. O Tribunal GntE:ndeu ClUG não houve 
, 

11:D. 

rt, nüo houve fraudG, n"üo hou•;e intençt:o de burlar a <:stab.i 

lidnde. Seria revolv<:r matt'rio. dG fc..to porquG c.. Jur.ta ch:gou 

a essa conclus~o e !:'.andou reintegrar, quando o empregc..do rec 

beu inC:enização. Nego provimer,to. 

O Sr, 
, 

Ninistro PresiàGr,te- Relator e Revisor mantem o voto? 

O Sr. Hinlstro Jc;remias Mnrrocos- Mantenho. 

O Sr, Mini~tro C~lso La~~- Mantenho. 

O Sr, Ministro Hi~ebrando Bisaglia~ Se não há incompatibi

lidade, a solução ~ reintE-grar. 

O Sr. Ministro SErtl'lir;s Nnrroco~- Mantenho o voto. 

O Sr. M1.nistro Presid~ nte- Dado provimento ao recurso para 

julgar proc<:dente o p~dido, ass<:gurando a compensação 

tias recebidas, contra o voto do Ministro Peres Júnior que 11( 

•• gnvn provinento, 
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O §r. s~crrtÍrit - PROCESSO ND ? ?03/69 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisoglla. Revisor: Ministro Peres Júnior. Recur

so de Revista de decisão do TRT da 3i Região, BANCO DO ESTA

DO DE MINAS GERAIS S/A e ANIBAL TORRES FRANCO E OUTROS, (Drs. 

Wilson Carneiro Vidigal e Mário dos Santos Veloso), 

O Sr. Ministro Hildcbrpndo Bisaglia - O Banco do Estado de 

Minas Gerais, - que resultou da fusão dos Bancos Hipotecário

Agr!cola de Minas Gerais e Mineiro de Produção,- pagava gratl 

!!cação semestral a seus e~pregados na base, cada um, de dois 
, .. 

/salarios ••• (le). A douta Procuradoria opina pelo não conhe-

cimento ou improvimento do ap;lo. t o relatÓrio. 

v Sr. 

O Sr. 

, .. 
Ministro Peres Jgnior.- De acordo. 

Ministro Prgsidente - Tem a palavra o Sr. Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. Francisco Costa Neto) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada.Tem a pa 

lavra o Relator. 

O Sr. !Unistro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presidente, estou 

bem esclarecido. Não se trata de aplicar o art.461. Foi dada 

a mesma gratificação aos reclamantes, com base no principio 

de isonomia salarial calcada na norma do art.157, Item III,d 

Constituição de 1 967 e, também, no art.59 da Consolidação ; 

Uns empregados ganhavam dois salários com a gratificação se

mestral; outros, um salário, com essa mesma gratificação se

mestral. Fundidos os dois bancos, a emprêsa continuou pagan

do àqueles dois salários e, a êstes, um. A condição, para pe 

' ceberem o mesmo salario, no entanto, foi atendida por todos, 

admitidos que foram numa determinada data. Agora, se alega a 

violação dos arts. 448 e 461. Há, também, uma preliminar, ar 

gilida nas contra-razões, Conforme votos anteriores, tenho co 

mo não obrigada à complementação.do depÓsito, em razão da e

levação do nôvo nivel do salário-mínimo, porque o valor da 

condenação não foi alterado. Rejeito essa preliminar. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Também a rejeito. 

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

rejeitada a preliminar. Tem a palavra o Relator. 

-O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Entretanto, nao conhe-

ço da Revista, porque calcada na violação de lei, e não vis

lumbro violação literal de qualquer dispositivo invocado,por 

estar ela amparada no principio magno da isonomia salarial, 

ou seja,naquele que veda tratamento desigual .•. (lê). Devo, 

' ainda, salientar que a literalidade do art.457, § 190 e no 
. ' sentido de que integram o salario, entre outras par~elas,as 

- ' -gratificaçoes ajustadas. No caso, e uma gratificaçao ajusta-
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da; devido o mesmo salário, porque é idêntica a situação.Não 

conheço. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - "Data venia" do Relator, conhe 

ço, por violação de lei e por divergência. Com efeito, deter 

minada a equiparação da gratificação, quando não se alega 

que o serviço do recorrido ••• (lê). O empregador não é obriga 

do a pagar a mesma gratificação aos seus empregados. Pode v~ 

' ria-la, dependendo do cargo e do serviço que o empregado p 

ta. 

' ' -O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O unico Acordao citado 

' e de Turma. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, nao conhecida a Re

vista, vencido o l.finistro Revisor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 3 255/69 - Relator: ~tlnistro 

Victor Russomano. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia.Re

curso de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. BANCO COMER 

CIAL DO ESTADO DE SlO PAULO S/A (Dr,José Maria Whitaker Neto 

e VICENTE PAOLOZZI (Dr.Walter Ceneviva). 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Sr.Presidente, o Egrégio 

Tribunal do Trabalho da Segunda Região negou provimento ao 

' Recurso Ordinario do trabalhador e deu provimento, em parte, 

ao recurso do empregador, para excluir da condenação a parce 

' la relativa ao aviso-previo. Nos autos, discute-se o 

to para apuração de falta grave atribuida ao recorrido, ha -

vendo o trabalhador, em reconvenção, pleiteado a declaração 

de despedida indireta, com as vantagens pecuniares dai decor 

rentes, o que foi admitido na Primeira Instância. A douta 

Procuradoria Geral opina pelo não conhecimento e não provi -

mento. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acôrdo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - O Recurso de Revista fun 

damenta-se, em primeiro lugar, no fato de que não houve des 

pedida indireta porque, sem sofrer rebaixamento, o recorri

do teria recebido ordem de deixar o cargo em comissão, re -

tornando ao seu pôsto efetivo, o que é permitido por lei.Mas 

- ' as Instancias Ordinarias, apreciando as provas, entendeu e-

xatamente que, na espécie, não havia o mencionado comissio

namento. Por outro lado, pretende demonstrar a inexistên -

cia de despedida indireta à luz ·.exclusivamente da prova ... 

(lê). Não considero enquadrada nas alÍneas do art.896 da 

Consolidação a Revista, dela não conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Também nao conheço. 

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

conhecida a Revista. ~ste, o Único processo do Ministro Rus

somano. S.Exa. está dispensado, com os agradecimentos desta 

Presidência, 
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O Sr. Ministro Victor Russomano - Eu é que agradeço a gentile 

za de v. Exa., dos ilustres pares e do Sr. Secretário. ~ste é 

o corte do cordão umbilical, que me vinculava a esta Turma e 

espero possa voltar como dizem os f'ranceses "bientôt". 

O Sr. Ministro Presidente - Aproveito a oportunidade para res 

saltar quanto é relevante sua cooperação nesta Turma, em têr-

mos de seu passado como Professor de Direito, mas em têrmos d 

sua atuação como Ministro dêste Tribunal, uma atuação relev~ 

te, equilibrada, integrada nesta Turma. Realmente, com grande 

pesar deixamos S. Exa. sair desta Turma, e só consentiremos 

porque fala o interêsse superior do próprio Tribunal neste se 

tido. Sei que v. Exa., mesmo, não desejava se ausentar, mas d 

ve atender ao interêsse geral dêste Tribunal. Aproveito para 

reiterar a V. Exa. a expressão do nosso profundo aprêço e 

gratidão, pelos serviços prestados a esta Turma. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Muito obrigado a V. Excelên 

c ia. 

(Retira-se o Ministro Victor Russomano). 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2204/69 - Relator Ministro Hil 

debrando Bisaglia. Revisor Ministro Fortunato Peres Júnior.Re 

curso de Revista de decisão do TRT da 3a. Região. BANOO DO ES 

TADO DE MINAS GERAIS S/A E ANIBAL TORRES FRANCO E OUTROS 

(Drs. Joaquim Geraldo Freire e Wilson Carneiro Vidigal). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Os autores percebiam 

gratificação semestral, pagas na base de um mês e inclusão na 

base do cãlculo ... (lê). Pelo não conhecimento ou não provime~ 
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to opina a douta Procuradoria Geral. ~ o relatório. 

O Sr. ~ünistro Peres Júnior - De ac6rdo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Costa Netto). 

-2-

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia Quanto à preliminar de 

não conhecimento, por falta de complementação, é idêntica a 

anterior em razão da elevação do salário-minimo. Rejeito a 

preliminar. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Também rejeito. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Rejeitada a prel! 

minar de não conhecimento, por unanimidade. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Quanto ao conhecimento, 

os arestos trazidos a confronto, fls. 81, declaram que o 139 

salário deve ser pago na base da remuneração paga em dezembro 

enquanto que nos autos afirma o decisório que a gratificação 

integra ••. (lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - A Revista está devidamente fun-

damentada. O douto patrono diz que os Acórdãos não são diver-

gentes. Discute-se, justamente, a inclusão de 1/6 da gratifi-

cação de dezembro na gratificação natalina. Dou pela violação 

de lei que é clara e categórica a êsse respeito. Conheço,pela 

divergência e por violação da lei, porque a lei manda pagar e 

dezembro. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O Acórdão Regional diz 

que as gratificações semestrais integram a remuneração do em-

pregado, e assim, devem ser computadas na parte do 139 salá -

rio. Não importa não seja paga em dezembro. A tese é se inte-

gra ou não. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, não conhecida a Re -

vista, vencido o Ministro Revisor. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1720/69- Relator Ministro Hil

debrando Bisaglia. Revisor Ministro Fortunato Peres JÚnior.Re 

curso de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. COMPANHIA 

PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO - (Dr João Carlos Casella) e 

ADALBERTO DOS SANTOS E OUTROS- (Dr Sergio Mendes Valim). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Objetiva a reclamatÓria 

o pagamento de três vêzes o salário,licença prêmio .•• (lê). A 

Procuradoria opina pelo não conhecimento ou improvimento. É o 

relatÓrio. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - De acÔrdo. 

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

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

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O fundamento vital do A 

cÓrdão recorrido para dar procedência a reclamatória dispensa 

o reexame de qualquer outra ... (lê). De acÔrdo com a douta Pro 

curadoria não conheço, cabendo salientar que a matéria já foi 

apreciada em outro processo com solução idêntica. 

O Sr. Ministro Peres Junior - Não conheço. 

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

não conhecida a Revista: 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3132/69- Relator Ministro Ray

mundo de Souza Moura. Revisor Ministro Hildebrando Bisaglia . 

Recurso de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. CARLOS DA 

SILVA 39 E OUTROS - (Dr. Oswaldo Faria Ferreira) e COMPANHIA 

PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO - (Dr. Joaquim Antonio Lemos Pin 

to de Moura). 

O Sr. Ministro Presidente - A decisao Regional reconheceu que 

os reclamantes tiveram faltas em número superior às previstas 
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no Estatuto dos Ferroviários, para o rim de concessão de li -

cença-prêmio. Os autores recorreram de Revista alegando viola 

ção do art. 818 da Consolidação. A Procuradoria opina pelo não 

conhecimento ou desprovimento. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acÔrdo. 

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

{Usa da palavra o Dr. Ulisses Riedel de Rezende). 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. A de 

cisão recorrida tem como fundamento a confissão do recorren

te. A Revista não cita divergência, não há violação de lei, 

não conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Não conhecida 

a Revista, por unanimidade. 

o Sr. Secretário - PROCESSO N9 1 285/69 - Relator: Minis -

tro Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Fortunato Pe -

res Júnior. Recurso de Revista e Agravo de Instrumento de 

despacho do Presidente do TRT da la. Região. JORGE FERREIRA 

DE SOUZA E OUTROS E S/A JORNAL DO BRASIL (Drs. Hélio Orlando 

Graeff e Celso Bruno). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Decidiu o Acórdão que 

cumprido foi o Decreto-lei 389, que faculta ao Juiz nomear 
Perito Médico habilitado em Higiene do Trabalho. Recorrem 

de Revista ambos os litigantes, havendo pedido a reclamante 

aplicação das verbas 5 431, de 1968, do Decreto-lei'389, e 

que o Perito deve ser Médico .•. (lê). A douta Procuradoria 

Geral opinando a fls. 137, conclui pelo não conhecimento ou 

desprovimento do recurso do reclamante, e pelo conhecimentoe 

proVimento do recurso da reclamada. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - De acÔrdo. 

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

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Primeiro o Agravo do 

reclamante. A Portaria 491, de 1 965, tem fôrça de lei, in

clusive prevê a competência expressa do art. 39 da Consolida 
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ção, e no quadro das atividades insalubres •.• (lê). Tenho 

como violada a Portaria em aprêço, que tem fôrça de lei, . e 

dou provimento ao Agravo apenas nesta parte, porque atinen

te a honorários advocaticios, não tem fundamento a Revista. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - De acÔrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente, 

dado provimento ao Agravo, em parte, no que se refere à ta

xa de insalubridade. Tem a palavra o Relator . 

• 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Quanto à Revista dos re 

clamantes, pelos fundamentos aduzidos no provimento do Agra -

vo, conheço e dou provimento à Revista, para restabelecer, em 

favor do reclamante Jorge Ferreira de Souza, a taxa que lhe 

foi deferida na Primeira Instância, na base de 4o%. Por que? 

Porque reconhecida a sua condição de fundidor e, quanto a ês

te, está expresso, na Portaria 491, o grau máximo de insalu -

bridade. A Junta deu, aplicando certamente a Portaria, mas o 

Tribunal Regional nivelou todos, dando 2o%, quando a Junta de 

ra 20% para os outros e, a êste, que é fundidor, 4o%. 

O Sr. Ministro Presidente - V.Exa. conhece da Revista dês se 

empregado? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Dou provimento ' somente 

quanto a êsse empregado, para restabelecer a decisão da Jun -

ta. SÓ quanto ao reclamante Jorge Ferreira de Souza,porque es 

sa Portaria tem fÔrça de lei, 

O Sr. Ministro.Peres JÚnior- "Data venia", V.Exa. está dando 

' provimento desde logo a Revista do reclamante? Quer dizer, eE 

tá julgando-a? Ai, Sr. Presidente, nao sou o Revisor. Sou Re

visor na Revista da reclamada, que depende da subida do Agra-

vo. 

' O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O processo e em conjun-

' ' ' to. Se ha Revista de ambos, o Revisor e V.Exa., automaticameg 

te. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Mas nao tenho notas sôbre isso. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - É fácil esclarecer. A 

Portaria 491, quanto aos fundidores, é expressa. Ao fundidor 

de linotipo ela garante 4o% de insalubridade. 
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O Sr. Ministro Peres Júnior - Como a Revista da reclamada se 

baseia em que a perÍcia ••• (lê). A perÍcia deu 40%? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A perÍcia apurou que ê
le trabalhava como fundidor, com chumbo. Antigamente, a Porta 

' ria 151 estabelecia insalubridade em grau maximo para as sol-

dagens com chumbo. Veio a Portaria 491, que tem fÔrça de lei, 

e expressamente declara que o trabalho de fundidor de tipos--

' no caso se trata do "Jornal do Brasil" a insalubridade e e 

grau máximo. O Tribunal Regional, sem mais nem menos, sem mal 

res explicações, alterou a decisão da Junta que dera a 

empregado os 40%. 

~ 

esse 



r ~ , 
i ) 
\. 

lW4/70 

' PODER .JUOICIÀFIIO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL. SUPERIOR DO TRABALHO 

MAC/RSS/RSS 17 ol9/17 oZb - 1 -

Q Sr. M~nistro Hildebranao Bisaglia - (Consulta os autos) t 
cabal e insofismável - decisão da Junta - a prova do reconh~ 

cimento da insalubridade para um dos reclamantes em gráu má~ 

Ximo ••• (lê). 

O Sr, Ministro Presidente - Unânimemente, conhecida a Re

vista do reclamante Jorge pela alÍnea b, e dado provimento ~ 
, 

ra asse&urar o adicional de insalubridade em crau máximo.Tem 

a palavra o Relator. 

O Sr. H1nistro Hildebrando Bisaglia - Revista do reclamado: 

conheço pela alÍnea ~, do artigo 896, eis que violado o art1 

go 4a do decreto lei 389· Matéria já conhecida. Dou provi

mento para que a taxa de insalubridade devida seja paga a 

partir da data do ajuizamento da ação. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - tles levantaram uma prelimi-

nar. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - SÓ conheço pela alÍ

nea~ • 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Pela preliminar V, Exa não 

conhece. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecida a Revista do reclamaà 

do por violação de lei e dado provimento para determinar 

que o adicional de insalubridade seja pago a partir da da

ta do ajuizamento da reclamação. 

(O Sr. Advogado pede para incluir nas preferên

cias o Agravo de Instrumento na 156/ 70). 

Q Sr. Ministro Presidente - SÓ pode ser pedido por equida

de pois em Acravo não há sustentação. Serão chamados os pr2 

' cessos em que houve empate~ somente_ agora o Ministro Cel-

so Lanna pode comparecer. 

O Sr, Secretário - PROCESSO NO 2 673(69 - Relator: Ministro 
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Peres Júnior - Revisor: 1-linistro Raymundo 1-ioura - Recurso de 

Revista de decisão do TRT da lA Região - IATE CLUB DO RIO DE 

Janeiro E JO!O PINHO (DllS. VAI.m\IO REZENDE E ELIO MACHADO) OS 

MESMOS - Adiado o julgamento em virtude de empate verficado 

na votação, quanto a~ apêlo da reclamada. Os Ministros Peres 
, 

Júnior, Relator e Hildebrando Bisaglia conheceram do recurso 
A 

e os Ministros Raymundo Moura, Revisor e Jeremias Marrocos de 

le não tomaram conhecimento. 

Q Sr. Ministro Presidente - São duas Revistas: da reclama

da e do reclamante. Ficamos no conhecimento da Revista da r~ 
~ ' ~ . clamada. Lste processo prende-se aquela questao sempre pole-

mica, controvertida que fica naquela linha de direito ou ma-
, 

teria de fato. O reclamante que passou mais de dez anos no 

cargo de gerente geral era_ ou não empregado de eargo de con

fiança? As duas Instâncias, Junta e Regional, examinaram a 

prova e concluiram que o reclamante não era gerente, não era, 

portanto, empregado de cargo de confiança e dai assegurar a 
~ A A 

indenizaçao em dobro. As divergencias vem no sentido de que 

a decisão Regional violou a lei porque na verdade, exercia 

cargo de confiança. 

O Sr. Ministro Celso Lanna- v. Exa não conheceu do recurso 
, 

dare? 

O Sr. J.ünistro Presidente - Não conheci. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Que entendeu o Regio

nal? 

o Sr. Ministro Presidente - O Regional e a Junta entenderam 

que não havia exercÍcio do cargo de confiança. Devo dizer à 
# 

Egregia Turma que depois de proferir o voto, tive o trabalho 

de reler o processo e reli com espÍrito de Regional, exami 

do prova por prova, uma por uma, e cheguai à conclusão de que 
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((.,, -~· não é possÍvel reconhecer a êste homem cargo de conf'ian 

ça. Do Exame de provas rigoroso, havia, a meu ver, uma peque-
A A # 

na faixa de autonomia dele dentro da empresa, materia disci-

plinar, vigilancia de ponto, mas não uma faixa tão grande que 

caracterizasse o cargo de confiança ou de administração.tle 

parecia mais uma zelador. Depois da leitura que fiz mais aten 

tamente a minha primeira con~icção 
, 

de confirmou. Materia c 
A # 

trovertida. Não conheço por isto, porque as Instancias Ordi~ 

rias consideraram por violação do artigo 489. 

O Sr. Ministro Hildebraodo Bisaglia -
, , 

Ha nos Autos copia X~ 

rox dizendo que antes êle exerceu a função de gerente geral. 

O Sr. Ministro Presidente - Era, de fato, classificado como 
... , 

gerente geral. Houve esse rotulo. Depois foi alterado para 

Xiliar de administração em 1959. tle exercia de fato, como 

se apurou, apenas uma função disciplinar restrita, 

missa ao diretor e ao Serviço de Pessoal. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - NãG tinha decisão prÓ

pria. Sempre teria que ouvir o superior. 

O Sr. Mtn+stro Presidente - Foi admitida uma pequena faixa. 

de autonomia que não chegava a caracterizar o cargo de confi 

ança. 

O Sr. Ministro Celso Lanna -
, , ' 

A materia da margem a maiores 

controversias na jurisprudência. 

O Sr. M1nistro Presidente - Ainda hoje julgamos um caso. 

O Sr. Ministro Celso Lappa - Houve divergência entre Relato 

e Revisor e prevaleceu o voto no sentido de entender que não 
, 

era cargo de confiança. Certamente, no caso, ha de ter sido 

citado AcÓrdão divergente do Pleno, Não conheceria por vio

lação, dificilmente daria por violação. Mas gostaria de ver 

na parte em que se funda a divergência, se há AcÓrdão rela-
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O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento em virtu~ 

de do pedido de vista do Ministro Celso Lanna. 
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... 
O Sr,Secretário -PROCESSO Na 1 398/69 - Relator: Ministro Hi -
debrando ~isaglia. Agravo de Instrumento de despacho do Pre

sidente do TRT da 6A Região. MANOEL MARIANO DA SILVA e EDNA1 

DO MENEZES DE FREITAS (Drs. Djalma Uonçalves Raposo e Ivanil 

.do Monteiro de AraÚjo). 

O Sr.Mlnistro Hildebrando •isaglia - Aberto inquérito para 

apuração de aàandono de emprêgo e consequente rescisão con -

tratual, a sentença de fls. 27, calcada na prova dos a1tos , 

inclusive o prÓprio depoimento pessoal do recorrido,,,{1ê), 

A Procuradoria opina pelo não provimento. ~ o relatÓrio. 

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

lavra o Relator. 

O SR.Minlstro Hildebrando »isaglia - Na razoes de Revista e 

no Agravo não conseguiu o recorrido ••• (lê). Nego provimento 

ao Agravo. 
, . 

O Sr.Mlnistro Presidente - Ha divergencia? Negado provimen -
,. 

to ao Agravo,unanimemente • 

O Sr.Secretário -PROCESSOND 1 401/69 - Relator: Ministro Hil 

deirando 11sagl1a • Agravo de Instrumento de despacho do Pr~ 

sidente do TRT da za Região ,JOSt APARECIDO DOS SANTOS e SI

DERdRGICA J.L.ALIPERTI S/A (Drs. Yolie Mendonça Giannetti e 

Carlos H. E. Mazzeo), 

,O Sr.Mlnistro Hildebrando ~isaglia_- A des!dia por faltas 

reiteradas ao serviço não Justificadas,no periodo considera

do , foi admitida pelas Instâncias ordinárias. Interposta a 

Revista com indicação de julgados e violação ••• (lê). A Pro

curadoria opina pelo não provimento. t o relatório. 

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

vra o Relator. 

O Sr •1
'
1inistro Hlldeàrando :lisaglia - A desldia foi reconheci 

da em face da prova. Matéria de fato. Nego provimento • 
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O Sr,ftinistro Presidente - Há d!vergencia? Por unanimidade,n 

gado provimento ao Agravo, 

O Sr,Secretár!o -PHOCESSO N'!.._l 40l.J/69_- Relator: Ministro Hi 

debrando Bisagl!a, Agravo de Instrumento de despacho do Pre

sidente do TRT da 2& Região.AIDIAS SILVA e CIA.CERVEJARIA 

liRAHMA. 

M • .. 
O Sr. inistro Hildebrando ~isaglia - Suspenso varias vezes 

por chegar atrasado e, mesmo depois de suspenso, ao retornar 

pela Última vez, foi despedido o empregado pelos fundamentos 

expostos,.,(!~). A Procuradoria opina pelo não provimento , 

t o relatÓrio. 

O Sr,Ministrq Presidente - Em discussão.Encerrada.Tem a pa 

lavra o Relator. 

O Sr.Ministro Hildebrando ~isaglia - Jem denegada a Revista 

que visava ao reexame de matéria de fato e de prova.Os ares-
- #· N ' , tos sao !mprestaveis,aa.o se ajustam a hipotese.Nego p rovimen 

to ao Agravo, 

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

negado provimento ao Agravo. 

O Sr.Secretário -PROCESSO NQ 108/70 - Relator: Ministro Hil 

deirando ~isaglia. Agravo de Instrumento de despacho do Pre

sidente do TRT da 5a Região ,EDITORIAL ~~OR DO BRASIL S/A 

e MOYStS SANTOS (Drs. Mario Câmara de Oliveira e Raltens llor

lta Ramos). 

O Sr.Ministro Hildebrando llis~glia -0 V.Acórdão Regional a -.. 
colheu preliminar da empresa que se insurgiu contra a junta-

da de documentos nas contra -razões.,. (lê) ,A Procuradoria· 

opina pelo não provimento .~ o relatório • 
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O Sr. Hinistro Presil. ente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Hinistro Hildebrando Bisaglia - A jurisprudência mani -

restada a fls. 164, no que tange ~ reintegração, no lugar da - ~ . , 
indenizaçao, inexistencia de incompatibilidade, e tambem aqu~ 

la outra alusiva à configuração da relação empregatÍcia, não 

se ajusta à hipÓtese... (lê). Mas, <D nsl. der ando que a aludi-
~ , - , 

da Sumula, pelo conteudo e projeçao, ja incide no julgamento 
, - , 

da Revista naquela mataria, concluo nao so pelo provimento do 

Agravo, mas, desde logo, pelo provimento da Revista para ex.

cluir da condenação a obrigação de pagamento de honorários aQ 
, 

vocaticios. Dou provimento. 

O Sr. Hinistro Presidente 
, A A 

- lia diverge:1cia? Unanimemente, 

dado provimento ao Agravo e, concomitantemente, co~~ecida a 

Revista de acôr do com a SÚmula nll ll, para dar prov:lllllm to, a 
, 

fim de julgar indevidos os honoraii os de Advogado. 

) 



' 

14/4/70 

PODER -:fUCICIÁFIIO 

.JUSTIÇA CO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO T~ABALHO 

/FBL/fbl 17,35 -1-

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2 673/69 - Relator: Ministro 

Peres JÚnior. Revisor: Ministro Raymundo Moura. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la.Região. IATE CLUBE DO RIO DE 

JANEIRO e JOÃO PINHO. (Drs. Valéria Rezende e Élio Machado). 

(Pedido de vista do !ünistro Celso Lanna) 

O Sr. Ministro Celso Lanna - Sr. Presidente, afirma o AcÓrdão 

Regional que o empregado era gerente geral, fato consumado,so 

bejamente provado; que as partes não ousaram discutir. Port~ 
A , 

to, afirma que ser ele gerente geral e fato incontroverso, e 

ninguém se opõe a isso. Continuando a fundamentação, conclui 

que o mesmo não exercia cargo de confiança. Apontam-se, no re 
, A , 

curso, varies arestos e, dentre eles, ha um, a meu ver, muito 
, .... ... , -

generico, pois abrange uma tese que se opoe a do Acordao. Diz 

o AcÓrdão. do Pleno: "O exercÍcio do cargo de gerência é d,e c'!! 

fiança, mesmo na vigência da Lei 62, e não confere estabilida 

de a seu titular.'' 
, 

A tese pode estar errada, mas e de uma am 

plitude enorme. Afirma apenas que o exercÍcio do cargo de ge

rência é de confiança, não se reportando à prova, ou elemen -

tos de qualquer natureza. 

O Sr. Ministro Presidente - Apenas a palavra exercÍcio 

dizer vivência prática, efetiva, e não denominação. 

quer 

, -O Er. Ministro Celso Lanna - Mas, vem o Acordao e diz de for-
, , 

ma categorica: que e gerente geral, fato consumado. 

O Sr. Ministro Presidente - No entanto, conclui que não exer

cia essa função, e o AcÓrdão paradigma diz: exercia. 
, -O Sr. ~Unistro Celso Lanna - A meu ver, o Acordao deveria di-

zer: embora com a denominação de gerente geral .•• Gerente ge

ral é um nome que, a meu ver, tem sentido inequÍvoco. O AcÓr

dão estaria contradizendo sua prÓpria premissa de que a afir-
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, , , - , 
mativa e ampla. Como tambem o outro Acordao e a-nplo, prefiro 

ficar apenas na divergência e não na violação. 

O Sr. '-linistro Presidente - V.Exa. vota conhecendo pela di -

vergência. Por maioria, conhecido o recurso da reclamada,pe

la divergência. O Ministro Relator tem a palavra sôbre o re-
, 

curso da reclamada, quanto ao merito. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Dou provimento ao recurso.Como 

salientou a douta Procuradoria, o recla!nante foi admitido co 

mo gerente geral e jamais se insurgiu contra essa denomina -

ção.(Lê),-Cabe ao reclamante apenas receber indenização sim

ples. Neste sentido, dou provimento ao recurso. 

O fr. Hinistro Presidente - Neste processo, houve contesta -

ção, em que se coloca o reclamante em têrmos de confiança. A 

liás, todos os papéis relativos ao dia a dia da função dizem: 

João Pinho - Gerente Geral. Mas, é um Gerente Geral que soli 

cita, que pede, que se curva a outros departamentos e autori 

dades, até ao Departamento do Pessoal. Será possível que ês-
r te se coloque acima de um Gerente Geral? Logo de in~cio, es-

sa parte , , - -e contraditorla. l-las, ele pede, propoe, submete. Tu 
, ~ , 

do esta,aqui, com esse rotulo de Gerente Geral. 
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O Sr. Ministro Presidente - (Continuando) - As duas Ins -

tâncias se manifestaram pela inexistência de cargo de confian 

ça ou de gerência geral em bem lançada decisão. A Junta 

apreciou mui to bem, Há certas sutilezas, aquiJ' por exemplo, 
A diz: "a estabilidade do empregado para assegurar o emprego,. 

(lê), Ainda registra: "não era mera forma de cortezia". Às 
A 

vezes um superior solicita a um inferior por mera cortezia. 

Era portanto um solicitador, dando demonstração de que não 

tinha podêres para tomar decisões, •• (lê), A sentença apre-

ciou, com bastante lucidez, a prova dos autos. , -O Acordao diz 

' "Quanto ao recurso do reu, prende-se a preliminar, Que o re-
, 

clamante era gerente e fato comprovado, O gerente em causa 

era ou não o gerente de que trata a lei ? (Lê), 
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o Sr. Ministro Presidente - (Continua lendo). são essas as 

duas decisões. Revendo esta prova não encontrei, realment~ 

uma faixa de autonomia, a tal ponto de considerar como de 

confiança. ~le tem podêres restritos de mando. Já que foi 

conhecido pela Turma, nego provimento. 

O Sr. 'Ministro Jeremias Marrocos - Sr. Presidente, em verd~ 
,... , 

de, esse funcionario era, de fato, um auxiliar de adminis -

tra~ão, desde o início, apenas com o rótulo de gerente ge -

ral. 
A , A 

Com esse rotulo, efetivamente, ele passou a ser funci 

onário auxiliar de administra~ão. Conseqüentemente, 

com o Revisor, "data venia" do Relator. 

voto 

O Sr. Ministro Celso Lanna - Sr. Presidente, o que me impres 

sionou foram as duas afirmações do AcÓrdão, lido por V.Exa. 
A 

fundado na prova, no sentido de que ele apneas transmitia or 

dens e fiscalizava o seu cumprimento. Portanto, faltavam ~ 

quêles elementos de representa~ão de substituição do empre

gador. O segundo elemento é que existiam, na emprêsa, em -

pregados mais novos, percebendo o dÔbro de seu salário. Or~ 

na forma da letra "c" do art. 462 da Consolida~ão, ao con -

ceituar a figura de gerente, se estabelece como elemento, a 

superioridade salarial em rela~ão aos demais empregados. ~~ 

ses dois elementos de prova afastam, a meu ver, a condi~ão 

de exercente de cargo de confiança. Acompanho V. Exa.,"da

ta venia" do Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - V. Exa. leu o AcÓrdão 

que faz menção ao documento de fls. 62, carteira profissio

nal do empregado, em que declara a condi~ão de aUXiliar de 

administração. 2sse cargo de gerente, evidentemente, não é 

de confian~a, é simples auxiliar de administra~ão. Quantoa 

conhecimento, entendo como o Relator, que é uma simples de

signação de gerente. O AcÓrdão está absolutamente certo. O 
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mas não na forma da lei, porque embora tenha as atribuições i 

A -nerentes ao cargo de confiança, como foi dito, ele nao faz as 
... 

vezes do empregador, dependendo sempre do empregador para to-

mar quaisquer deliberações de caráter mais sério, inclusived 

missões de empregados. Acompanho o Revisor. 
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O Sr,Mln!stro Presidente - Por maioria, negado provimento ao 

recurso do empragado, vencido o Ministro Relator. Tem a pa 

lavra o Relator quanto ao recurso do reclamante. 

O Sr,M!nistro Peres Júni~ ~ Não conheço. A Instância 

da admitiu a compensação por entender que houve adiantamento . ( .. de salario ••• le). 

O Sr.M1n1stro Presidente -0 recurso do reclamante se c!rc~ 

creve a compensação de dÍvida de cêrca de cinco mil cruze! -

ros novos, que as duas Instâncias a·.1tor!zaram. Mas,essa dÍ -

vida foi relativa ao tratamento hospitalar do reclamante. As 

.. - -Instanc!as autorizaram a compensaçao sem enfrentar a questao 

argüida de que não se ligava ao contrato de trabalho. Temos, 

para dirimi~ qualquer dÚvida , a súmula na 18 que diz:só a 

dÍvida atinente ao contrato de trabalho é compensável. A dÍ

vida decorrente de tratamento hospitalar ,fornecido pelo em

pregador, é relevante, é respéitável,mas não está enquadrada 

nos têrmos jurÍdicos de compensab111dade, conforme a nossa . , 
Súmula. Ficou apenas no terreno etico, moral • E no terreno 

moral seria realmente compensável uma dÍvida para tratamento 

de empregado que d.1rante muitos anos se dedicou ao trasalho? 

Nos estritos têrmos da súmula 18, conheço da Revista e dou 

provimento para excluir a compensação • A dÍvida não se liga 

ao contrato de trabalho. 

O Sr,Ministrq_Hildebrando •1sagl1a - Um esclarecimentp: por 

acaso não foi dada a título de adiantamento de salário para 

desconto em fÔlha • Ficaria a dÍvida traDalh!sta. V,Exa. es

tá considerando uma dÍvida civil pura e simplesmente? Cons ~ 

ta do processo a dÍvida? 

O Sr.Ministro Presidente - O AcÓrdão Regional não enfrentou 

a questão. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Estava procurando • 



1WW7o 

PCCER .JUOICIÁR10 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR CO TRABALHO 

itNS/mns -2-

O Sr.Ministro Hildebrando •isaglia - Depois da contestação d 

ve estar anexado o documento, 

O Sr,Ministro Peres JÚnlor-(Consulta os autos), 

O Sr.Ministro Presidente - Gostaria de ver os autos para ve

rificar o que êle alega na contestação ,(Cons~lta os autos), 

Aqui só pede a compensação. Em seguida uma comunicação do cl 

be para o reclamante : " Lembro -lhe no enseJo que do mont 

te da indenização que lhe cabe será descontada a importân -

cia • .,(lê)". 
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O Sr Ministro Presidente - (Continuando) - Consta da sentença 

da Junta: "Diversa a situação de empr~stimo para intervenção 

cirÚrgica. A d:Í.v:!da existe, não provou o reclamante ••• (lê)", 

Não reconheceu que foi adiantamento nem nada. Vamos ver o 
.. , 

que diz o Regional sobre a mataria: "pretende o autor que a 

d:Í.vida contra:Í.da para sua operação, não ~ oriunda do contrato 
, 

de trabalho, uma vez que e mero ato de nobreza. Sem nenhuma 

razão o autor ••• (lê)n, Por que deve ser paga? 
, ~ ~ 

O Acordao rtaa, 

diz, por isso declaro que não enfrentou a questão. Se êle a~ 
~ , I .,.. 

gumenta que nao e ligada ao contrato de trabalho, o Acordao 

Regional deveria dizer porque manda ser paga. A Revista do 

reclamante se circUnscreve a essa compensação: "Nenhuma das .. 
Instancias afirma que o recorrente, a qualquer tempo, reconh~ 

' , ceu o pagamento realizado pela recorrida a Casa de Saude, co-

mo d:Í.vida sua ... (lâ)n, 
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O Sr, ~linistro Hildebrando Bisap;lia - Estou satisfeito,Sr,Pre 

sidente. Acompanho V.Excelência, Discute-se a iliquidez des

sa dÍvida, para.se mandar compensar, sem que ela tivesse a 

característica de dÍvida trabalhista. O empregado nada pediu; 

foi ato espontâneo da emprêsa. O empregador pode, perfeita -

mente, dar um empréstimo ao seu empregado, com a condição de 

descontá-lo do salário. Ai ficaria configurada a dÍvida de 

' ' -carater trabalhista. Mas, no caso, a propria empresa levou 

- ' ' esse homem para o hospital, sem sequer consulta-lo. E bem ve 

dade que foi uma emergência, mas isso torna a dÍvida discu -

t!vel e ilÍquida, quando ela deve ser lÍquida. 

O Sr. Ministro Presidente - Aqui, ela é lÍquida. 

O E:r, Ministro Hildebra'1do Bi~ap;lia - De qualquer forma, te

riamos que verificar, Não temos competência para constatar 

a liquidez de uma determinada dÍvida. SÓ no Jizo prÓprio ' e 

que se pode fazer. A dÍvida trabalhista é, por exémplo, o a

diantamento. Acompanho V, Excelência. 

O Sr. Ministro Jeremias l.fprrocos - Sr. Presidente, louvável, 

- ' realmente, a atitude da empresa em ter feito um emprestimo a 

empregado, para o pagamento da casa de saÚde. Na realidade , 

essa dÍvida seria do âmbito digamos assim -- do Direito C 

vil e não da área do Direito Trabalhista. Conseqfientemente , 

voto com V.Excelência, "data venia" do ilustre Relator. 

O Sr. Ministro Celso Lanna - Sr. Presidente, a lei nega qual 

' -quer desconto no salario do e:npregado, mas abr.e a exceçao pa 

ra os casos de adiantamento, que partiria da lei de 

to coletivo. A tneu ver, essa.dÍvida se enquadra na 

contra-

' hipote 

do adiantamento. Ela resultou da existência do contrato de 

' trabalho, que ligava a re ao autor, Qual a atividade da em -

prêsa? 
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O ~r. ~linistro Presidente - É de natureza civil. 

O Sr. Ministro Celso Lanna - Não tem fins, evidentemente,as

sistenciais ou filantrÓpicos. Se socorreu, se amparou o em -

pregado na emergência, o fêz em razão do contrato de traba -

lho. Se se tratasse de um titulo assinado pelo empregadç, e

videntemente não seria cabÍvel nesta Justiça. Mas não;foi pa 

gamento efetuado a uma casa de saÚde, que seria da obrigação 

do empregado, beneficiado que foi com aquela intervenção ci-
, , - , 

rurgica de primeira classe - Casa de Saude Sao Jose. Eviden-

temente, resultou êsse pagamento da situação do empregado , 

que não teria condição para fazer face a essas despesas. É o 

que depreendi. Quanto à liquidez da dÍvida, não se discute 

êle não se opõe que o crédito seja aquêle, certo. A matéria 

não está conflitada nos autos; apenas o fÔro competente, pa

ra se efetuar a cobrança. Entendo seria realmente êste, por

que não contraria, parece-me, a SÚmula n9 18, dada a nature

za trabalhista da dÍvida, pois oriunda esta da relação de em 

prêgo. "Data venia", com o Relator. 

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

ta da reclamada, pela SÚmula n9 18, e dado provimento para 

inclu!r na condenação a compensação da dÍvida de NCr$4.500,0 

vencidos os Ministros Relator e Celso Lanna. Designado para 
, -lavrar o Acordao o Ministro Hildebrando Bisaglia,primeiro vo 

to divergente, totalmente vencedor. (Pausa). Vamos continuar 
A 

com os desempates. Tivemos quinze preferencias, sendo qua -

tro por Advogado em dÔbro. Isso atrasou nossos trabalhos.Va

mos ter paciência, para encarar os fatos como êles são. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2940/69 - Relator Ministro For 

tunato Peres JÚnior. Revisor Ministro Raymundo de Souza Mou

ra. Recurso de Revista de decisão do TRT da 4a. Região.ADAO 

ORTIZ -·(Dr. Rubens PorciÚncula) e COMPANHIA DE PESQUIZAS E 

LAVRAS MINERAIS- COPELMI- (Dr. Walter Eduardo Baethgen). A 

diado o julgamento em virtude de empate verificado na vota -

ção, apÓs votarem os Ministros Peres JÚnior e Hildebrando Bi 

saglia pelo não conhecimento; os Ministros Raymundo Moura e 

Jeremias Marrocos, pelo conhecimento. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - A tese é simples: Se o emprega 

do aposentado tem direito ao recebimento de férias proporcio 

nais. 

O Sr. Ministro Presidente - Recurso do empregado pleiteando 

férias proporcionais - conheci pela alÍnea b e dei provimeE 

to para assegurar as férias proporcionais. Os Arestos são de 

Turma. 

O Sr. Ministro Celso Lanna - Tenho ponto-de-vista firmado 

Não tendo havido dispensa, não faz jus as férias proporcio -

nais. Não conheço; nego as férias. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, nao conhecido o re

curso, vencidos os Ministros Revisor e Jeremias Marrocos. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2630(69 - Relator Ministro. 

Raymundo de Souza Moura. Revisor Ministro Jeremias Marrocos. 

Recurso de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. COMPA 

NHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO - (Dr. João Carlos Case -

la) e CONCEIÇÃO APARECIDA TAMEGA CAO - (Dr. Edmir A. Sam -

paio Duarte). A Turma sem divergência, conheceu do Recurso.O 

Ministro Raymundo Moura, Relator, deu provimento em parte pa 

ra julgar prescrita a reclamação. O Ministro Peres JÚnior deu 
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provimento total. Os Ministros Jeremias Marrocos e Hildebran 

do Bisaglia negaram provimento ao recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - É caso da Companhia Paulista.Dei 

provimento em parte para julgar prescrito a reclamação. 

O Sr. Ministro Celso Lanna - Em relação a dois, reclamantes 

não decorrido o biênio. Estou com a tese de V. Excelência 

Prescrição em relação aos demais e não a êsses. 

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

parte para julgar prescrita a reclamação no que se refere às 

preterições sofridas pelas admissões dos empregados José Pe

reira Filho, Therezinha Castro, Nânia Gonçalves, Francisco 

Mendes e Alfredo Oliveira, mantida a decisão recorrida nos 

demais têrmos. Vencidos os Ministros Revisor e Jeremias Mar-

rocos. 
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O S1•. Sec1•etário - PROCESSO Nll 878/70. - Relator Ministro Ra1:_ 

mundo de Souza Moura. - Emba1•gos de Declaração opostos à deci 

s:io da Eg. 211. Turma em 24-2-1970.- INDÚSTRIAS DE BEBIDASCI 

ZANO S/ A.- (D1•. Fel'nllndo Ilal'l'eto F. Dius) • e PEDRO TROVO E OU 

TROS.- (Dr. JÚlio de A1•aÚjol.-

O S1•. Minist1•o P1•esidente - O AcÓrdão Regional l'econheceu • a 

reclui!lllnte o dil•eito a estabilidade ao emprêgo, condenando a 

l'eclamada a l'eintegriÍ-lo com as vantagens da lei. Veio a em

prêsa com Revista, alegando ••• (l;l. ~o relatÓrio. Em discus 
w 

são. Ence1•rs.da. Pelos prÓp1•ios t;l'lllOS da decisão recol'l'ids., 

verifica-se ••• (lêl. Por outro lado, evidente que a condena

ção foi pura e simplesmente das quantias recebidas a título 

de indenização. Rejeito os Embargos. 
# A A 

Ha di ve1•gencia? Unani-
,· 

memente, rejeitados os Embargos. 

O S1•. Sec1•et1Írio - PROCESSO Nl2 15,/70. - Relato1• Ministro Pe 

res JÚnio1•.- Agravo de Inat1•umento de despacho do Juiz Pre

sidente do TRT- la. Região. - FRANCISCO DE ASSIS A.LVES. (Dl' •• 

Adalbe1•to Mar1•oquim Sobrinho) e ORGANIZAÇÕES DE BARES E RE:ê_ 

TAURANTES SANOLI LTDA ;- (Dl•. Itama1• Pinheiro Mir:mda) .-

0 '>1•. Ministl'O l:'e1•es Júnior - O V • .i•cÓrdão Regional anulou o 

feito 11 pa1•tir da citação inicial po1• te1• sido a demanda a

juizada contra quem ••• \1êl • A douta P1•oc uradoria opina pelo 

desp1•ovimento do recurso. :G: o l'els tÓ1•io. 

O S1•. Ministro P1•esidente- Em discussão. Encerrada. Tem a 

p:1lavra o Rala to1•. 

O Sl'. Minis t1•o Peres JÚnior - Nego provimento. 

O Sl'• Minist1•o P1·e~idente - Há. dive1•gência? 
A 

Un?.nimemente,n!! 

gado p1•ovimento :>o "gravo. 

O Sr. Secret1Í1•io - PROCESSO Nll 131/70. - RelatOl' Ministro H 
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deb1•ando lBLs:lglia .-Agravo de Irustrumento de despacho do Jui 

J:'l'esidente do TRT- la • .rlegino • - ELZA RODRIGUES SOUZA.- (D1•. 

Rio Branco P:l1•anhos) e JOSt ANTONIO DE MIRANDA .- (Dl'. M:iUl'O 

Meil•elles dos Santos).-

0 S1'. Ministro Hndebr:mdo Bisaali:J. - :Neg::~do o vin::ulo empre

gatÍcio pel:l v. Instância ol•di!liÍri:l, l'eCOl're o l'eclannnte •••• 

<lê). A dout:l P1•ocurad01•ia opiro pelo nio p!•ovimento. t o r 

latÓrio. 

O Sl', Ministro .l:'residente -Em discl.lllsiio. Encerrada, Tem a pa 

la v r o. o R el:1 t 01• • 

O S1•. Minis t1•o Hnde brando Bisaili(l. - .Nego p1•ovimento. 

0 Sr. Ministro P1~sidente -Há divergêncio.? 

go.do provimento a o .il.gravo. 

~ 

Unanimemente ,ne 

O S1'. Secretário - PROCESSO Níl 147!'70. - R ela. t 01' Ministro Hi 

de brando Bisaglia .- Ag1•avo de Instrumento de despacho do Jui 

Ft•esidente do TRT- 2o.. Região - ZAULI S/A. - INDÚSTRIAS AERO 

MECÂNICAS e JACINTO DEMASE.- (Drs. Mn ton F1•:~.ncisco Tedesco 

e F1•o.nci:zco A1•y Montenegl'O Co.stelo). 

- O S1•. Minist1•o Hildeb1·a~do Bis(l[tlia - Denegado seguimento 

o.o recurso do reclamante, pois . -que r.n tel' ia de rato na o c om 

po1•ta l'evista •• ,(lê). Pelo p1•ovimento do Agravo, opina a do-.. 

ta Proc Ul':ldoria • t o rela tÓ1•1 o. 

O Sr. Ministro Pl•esidente- .C:m discl.llls:Ío. Encerro.da. Tem a 

po.lav1•a o Relat'or. 

O Sr, Ministl'O H1ldeb1•ando Bisaglia - RecUl•so de Agravo da 

reclumada: embora n.io corus ti tuindo peça legl tinn.'llente ••• (lê) 
~ 

Nego provimnto ao "'gt•avo da enpresa. Recm•so do reclamante 

Endosso o entendimento do agravante de que . -o Acordao recor 

l'ido fixara o prazo .. ,(lêl. Nego p1•ovimento a ambos os A-

graves. 
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O Sr.Secretári-::> -P"\0Cii:S30 ~Hl 110/70 - üelacor: 'finistr.:> ?eres 

Jlll1L:>r , !.,;r·.·,·G le Ins~rr:ent::J r1e despat:h:> d:> 1.ü' da 1' iie 

b
··i7..... - ~.,·-· .~ .. ...,.,..r.~ .,.., ~- ..... , --. ··-

..... .J .... \.i,.., .... ..., -·-~ ·-·1 . .~..~ ..... j,. .:..'--'·-'•~ •• ~ ... S/.', (Dr .!qrt:Jn riibeiro à 'i Cos-

ta) e JJ:. :iJic-1 LJP:.G ::. =:: ... z;:.3 ;;: J.J.UJS (Dr. '!ar i:> GoJ.lart). 

n Sr. ·unistr" Peres JJ.ni:>r -0 V.A~5rdj,::> "tegional n=i:J conheceu. 

do úe-~.trs:J Ol':linái·io intar:ust:J pt:lc:: or:J 3~r't7nnte :nr enten

'"''r iJ.<: ::> n;•~l:> tirúo. entr,_J::J inte "pestiva-.,cnte ••• _(1~). A Pr..:t 
.<: , 

cJr:J::>ria opina ~elo despr::>vi~ent~ d::> h~r:vo. ~ :J relaLoriJ • 

. J Sr.''ir.istr:J ?resid0r1te - ::: discJ.ssã:J • :::ncerrc.::l3.Ter -3. )a-

J Sr. '~inistro Peres J:.tni:Jr - :·1eg:J pr:>vi"lent:J a.:J !i;.,r>v.? • 

.l...§.r.''i·.igtn Pre!lidente- l.á àiYer.:;êncb? PJr llnani""irh··e,n~ 

._.,.,~.·r~ • - -.· (r "'ed · '· •-- D ·t ) .a .. •,L....,I • ............ .__~L.-." ur ..... r.J J.. .... ~:>·_,..;.).) """ ra • 

, 
\"' Sr." _ _:!r~,i.:::':•.·.~ .. n, €-'"'S J··1!""'r "':In ...... ")"OVi.,ent-J a"' I -rr- ro .;...._.:;;;o..:,~-"-"=~..::--'-"'-':...;::=...:;~""--"'"'~=.!.'-'~=- - 1 t-w~~ !·.... ·, .. v ..:•o ~:. - • 

~"' -. ~ . ~ ,.., . ., 3/ 
~ Sr.~ecretarl~ -PrtJ~~~s~ lQ 1570 - JeL.~.:>r: ·anist.r:J Pe -

res Junior. : • .;r· 1:> r:f Inst.rJ."lentJ ·Je õesr·•c.JJ co T.ll' da J.~ R.fi. 
, 

(Dra. J.'~!·~-rr~zinh~ Cürys=>st.:> 

OsÓ!!io). ('Tão partici;Ja :J ''inistro Cels:> L.3.nna). 

Ur. "i•1istrJ élüees J.';ni::lr - S.lstent'l-Se r- [;,_;rav::l ele Instru-
, 

1~n~J ~~e J de~~sit~ p~~~ e:eitJ ~~8 rcc~rs~ D~·:e s~r feito no 
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d Se,':inistr:> ?-'<;sidente- --á diJel·_;ência? Por Ll!lani"lidode,n~ 

.;·:Jo pr,:,vi·'er:to a:> :",gr:.v:> :JDr lrtte"1pestiv:>. 

O Sr.Secret:l;•i,:, -P,tuCZSSO Híl M/70 - ite11t:>r: :finistn Celso 

.,. ·r' · P -··~-r· --- ,, L.' (D · t o ~ 1) ~''·lT"J D~ 1, .... ~ .ti .a. .\.!\.o..J·..,.. ..... •;., J .. .-...,. d.:J a. · r . ..'-~:.lt;LlS ::> .. or~..:.ga e J.t~J._..l.·.,..l L 

TECIDJJ PL!.S.:.'ICOS ~2·DOY 'f:,L_;_,,,r (Dr.Lilas ·~ariante). 

'· Sr. ~-!inistr:> Ct'l.sCJ L·1nna - J ! • .;ravo é interpost:> contro: o 

~ ' "') p i Jes;.-.ci.o clf:ne;_;:-.torio de fls. 32 ••• ~le • A 'ro:!.l!''làoria op na 

)iÜJ não provi"lento .i1: o relatÓrio. 

O Sr.Ilirliscro Prcsiri.onte - 2--! discJ.ssã:> .Encerrada.J.'e"! a pa1;1 

.. 
O Sr."inist!'o '::é,SJ Lann- -A :-lé:vis~a indefL·ida ve1·sa sobre 

. , ... -·-eiros Jic,s c' e àoenc~a e_, c•.so :e reciàivc;, :1ue J .. cJr•:a:> en -

tende.l existir, e as·i- ~io teria sido vio1~da 3 lei •.• (1~). 

-, .. 
O Sr.::l.Q,lStrJ Pre:o:idente - ;,a diver.:;encia? Por unani-.,iàade,n.2 

, 
::1 Sr.Secr<::.J:.-1-'1::> -P~.oc:::sso ·r" 53/70 - i\e1atort :unistr:> ~elso 

L-1r:na. : • ..;r> n -:Je :nstrll'1e!1t.:J do despac.D à o T.rr d:J. ~!1. Região 

, . ' pocler a H-:vis~a CJntro·verter ·~at;eria àe f.a;;J • :la1 :J !,~rav:J, 

CJ'1 parLccr cJntr~rio ds do.1t1 PrCJcJ.radoria • ~ o rel~t6rio • 

C' Sr, "i.is·,ro Presidente ~ 

- J.!.•.., 
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de despes::: e, existindó dol:J, r.d,.,itht o desc:Jnb 'e tais i:n

portânci'ls. 'hLéri'l. de fat:J. !Tqp pr:Jvi"Jento ao A.;rnv::>. 
, ~ 

.. a div<cr_;<õncin.? ::>r un'lni<iàa<le,n~ 

O Sr.SecretáL·b -P:.JCI.:SJO :!o..:DL.N_- Rel'lt.Jr: 'Unistn Celso 

d"t Clni:la) 

º Sr.·~niscro Cals~ Lgnna -Sr.Presiden~e, ::>presente 

.) ~<t'•.n'd~ (1~~ l.;.· .... -: .... J,. ........ ~,. A Pro~urad::>ria :Jpin'l. pelo pro~i~ento .f o 
, 

r•elaDrio. 

. - ~ -..,e~ls r e 1u.is 1 t:Js de )l':J•LltL.richde e ~e~· :'<:lça:J tecnica, na o con 

t!tuindo obst~c~lo a exist~ncla .lo itadr::> :Jr~aniz-d:J e- c0r

rGir'l •.• (1~). ! • • (•Jvist;-., d!êne;;c:d"'l re~,l-ente nã:~ se sit·.1ou no 

·.;" . 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 152/70 - Relator: Ministro Ray-

mundo de Souza Moura. Agravo de Instrumento de despacho do TRT 

da la. Região. EDSON REIS JARDIM {Dr. Rodolfo Icamar Alvaren

ga de Carvalho) e FBTOGRAVURA NACIONAL LTDA. {Dr. José Peremil 

ter). 

O Sr. Ministro Presidente - A decisão Regional julgou nao pro

vada a relação de emprêgo. Vem a reclamante com a Revista, ar

g~indo violação do art. 39 da Consolidação. A Revista foi rle

pegada por se tratar de matéria de fato, opinando em contrá -

rio a douta Procuradoria Geral. t o relatÓrio. Em discussão 

Encerrada. O V. AcÓrdão recorrido analizou a prova, inclusive 

a pericial, para concluir ser trabalhador autônomo .•• (lê). Ne

go provimento. Há divergência? Unânimemente. negado provimen

to ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 165/70 - Relator: Ministro Ray 

mundo de S uza Moura. Agravo de Instrumento de despacho do TRT 

da 2a. Região. CIA. FIAÇÃO E TECELAGEM SANTA BRABARA e MARIA 

SORTI E OUTROS (Drs. Fernando Turton e João Francisco D.Seró

dio). 

O Sr. Ministro Presidente - A Revista foi denegada por incabÍ

vel. Interposto o presente Agravo de Instrumento, opina em coE 

trário o Ministério PÚblico. t o relatÓrio. Em giscussão. En: 

cerrada. O processo foi insuficientemente instruÍdo, nao eons-
, - -tando Acordao R gional, nem petição de Revista. Nego provimen-

" 
to. Há divergência? Unânimemente, negado provimento ao Agravo 

por insuficientemente instruÍdo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 169/70 - Relator: Ministro Ray-

mundo de Souza Moura. Agravo de Instrumento de despacho do TRT 

da 4a. Região. CALÇADOS SUPERLY - GARETY S/A -INDÚSTRIA E CO

MÉRCIO e OMÁRIO NUNES DA ROCHA (Drs. Dietrich Hillik e Sati Se 

ne Leindecker) •· 
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O Sr. Ministro Presidente - A decisão Regional entendeu que a 

horas extras eram prestadas em caráter permanente, e assim in 

tegram o cálculo da gratificação natalina, que detrminou por 

outro lado que a reintegração deve ser efetuada pela média do 

redimento anual. Interposto o Agravo, opina em contrário o Mi 
, ' nisterio Publico. É o relatÓrio, Em discussão, Encerrada. o 

aresto transcrito 
, 

de Turma. O AcÓrdão recorrido afirmou e qaa 

o serviço de horas exvras era permanente •.. (lê). Nego provi

mento. Há divergência? Por unanimidade, negado provimento ao 

Agravo. 

O Sú. Secretário - PROCESSO N9 171/70 - Relator: Ministro Ray 

mundo de Souza Moura. Agravo de Instrumento de despacho do TR" 

da 6a. Região. COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DAS VERTENTES e HELE 

NO FAUSTO DA SILVA (Drs. Zélia Martins Alves e Luiz Carlos do 

Nascimento) . 

O Sr- Ministro Presidente - A sentença originária considerou 

provada a relação de emprêgo. Indeferida a RPvista, foi inter 

posto o Agravo que recebeu parecer desfavorável da Procurado~ 

ria. É o relatório. Em discussão. Encerrada. A matéria ques

tionada pelo agr~ante, reduz-se em têrmos de prova, e esta 

aliás bem analisada pelo AcÓrdão recorrido. Nego provimento 

Há divergência? Negado provimento ao Agravo, por .unanimidade. 

Com êste julgamento, apesar da afluência de preferência, ence 

ramos a Sessão com 40 decisões hoje, número apreciável. A prÓ

xima Sessão será no dia 28 dêste mês, porque na prÓxima têrça 

feira, dia 21, é feriado nacional. Devido ao adiantado da ho

ra, está encerrada a Sessão . 

. - .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-. 


