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Presidente; Hildebrando Bisaglia , 

Raymundo Moura; Fábio Motta (Conv~ 

cado); Velloso Ebert; Elias Bufái

çal. 

Procurador: Dr. Ranor Talles Barbosa da Silv 

Secretário: Sr. Jorge Alofse. 

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

, 
O Sr. Ministro Presidente - Havendo numero legal, declaro 

aberta a Sessão. O Sr. Secretário procederá à leitura da At 

da Sessão anterior. 

O Sr. Secretário- (Lg a Ata.) 

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

havendo objeções dou-a por aprovada. O Sr. Secretário pas

sará ao pregão dos processos. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1539/73 - Relator Ministro 

Fábio Motta. Revisor Ministro Velloso Ebert. Recurso de re-

vista de decisão do TRT da 5a. Região. CELESTINO DA PAIXAO 

E PETR6LEO BRASILEIRO S.A. - PETROBMS. (Não participa o Mi

nistro Elias Bufáiçal.) 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Sr. Presidente, voltam os pre-
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sentes autos à egrégia Turma decidido que foi pelo Pleno o 

conhecimento da revista quanto à divergência apontada, O 

gio Tribunal Regional confirmou a sentença de Primeira InstA 

cia com os seguintes fundamentos: 11 A reclamada suprimiu o HE 

4,,. (L~. ) 11 A douta Procuradoria-Geral opina pelo conheciment 

e provimento do apelo, ~ o relatório, 

O Sr, Ministro Velloso Ebert - De acordo, 

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

(Usa da palavra o Dr, Rubem José da Silva,) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Decidindo o egrégio Pleno que 

havia divergência sobre a matéria discutida - adicional H 

E - 4 - , não mais cabe decidir sobre o conhecimento ora de

terminado. Assim, entro no mérito, Como bem acentuou o egré

gio Regional, a não concessão da hora de repouso era ato ilÍ

cito,,, (Lê,) Nego provimento ao recurso. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, discute-se a

penas o problema do H E - 4, aquele adicional dado ao empre

gado para que na hora do descanso trabalhasse. É iterativa 

a jurisprudência do Tribunal no sentido do voto do Ministro 

Relator. Nego provimento, 

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

gado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4.951/74. Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia, Recur

so de · revista de decisão do TRT da la. Região. Juarez Gonza

ga e outros e Metal Const~utora Luiz Licht S/A. 

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

acórdão revisando que a inexistência da insalubridade recla

mada está confirmada pela perícia do Serviço de Segurança e 

Higiene do Trabalho, como laudo de fls. 21, o que resulta na 

improcedência do adicional... (Lê.) A douta,., Procuradoria-Ge

ral manifesta-se desfavoravelmente, É o relatório, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr, José Francisco Boselli.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, Tem a 

palavra o Relator. 

' O Sr. Ministro Velloso Ebert - Nenhuma pertin@ncia tem com 

a espécie o Prejulgado n9 11 e a jurisprudência paradigma, 

já que não se pede, no caso, a integração da remuneração pa 

ra o efeito indenizatório do adicional de insalubridade pag 

habitualmente. Não houve, além disso, alegação de cerceio 

de defesa ••• (Lê,) Não conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, 

não conhecida a revista, 

O Sr. Secretário - Processo n9 173/75. Relator: Ministro Hi 

debrando Bisaglia. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 5a. Região. R. F. F. S. A. 

e Walfredo da Costa Ribeiro. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Pedido de restituição 

de desconto feito no salário do empregado, correspondente a 

danos sofridos pela viatura que dirigia. Contestou a empre

sa, argllindo prescrição ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral 

opina pelo conhecimento e não provimento. t o relatório. 

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

tre Advogado. 

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

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

palavra o Relator. 

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

ta-os.) Não foi declarado o valor na inicial. Vou verificar 

a fls. 22: "Fixado o valor da causa em mais do dobro do sa

lário minimo". Nunca vi fixar o valor da causa nessas ba

ses. A Junta, em audiência inaugural, declara isso. A Junta 

condenou e declarou nulos os descontos efetuados nos salá-

rios do reclamante. O valor arbitrado foi de Cr$ 600,00. 

Essa sentença foi de 22 de março de 1974, acima de Cr$300,00 

e é da 5a. Região. Não conheço por falta de alçada. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Há divergência ? 

O Sr. Ministro Raimundo Moura - Estou de pleno acordo, ape

nas uma observação. A inst~ncia superior tem sempre o dever 

de exercer um policiamento sobre a regularidade dos descon 

tos. Quanto mais irregular um feito, tanto mais prejudica 

a Justiça. As vezes as pequenas coisas causam prejuizos sé

rios. Quando uma Junta, em plena audiência, fixa o valor em 

acima do dobro é um erro de técnica. Proponho ao Ministro 

Relator faça constar no seu acórdão uma ligeira chamada so

bre isso, porque essa não é a forma de se arbitrar. 

O Sr. Ministro Presidente - Por unanimidade, não conhecido 

o recurso, com aplicação do Prejulgado 40 - falta de alçada. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4451/74 - Relator: Ministro 

Raimundo Moura. Revisor: Ministro Fabio Mota. Recurso de Re 

vista de decisão dÓ TRT da 2a. Região. FEPASA - Ferrovia Pa 

lista S/A e Dorival D1Angieri. 

O Sr. Ministro Raimundo Moura - A egrégia Turma Regional s~ 

lientou que não se discute no presente processo equiparação 

salarial, nem mesmo reestruturação de quadro de pessoal. O 
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cargo que o reclamante ocupava foi extinto, e como estava 

aposentado tem. direito ••• (Lê.) A douta ; Procuradoria-Ge

ral opina pelo não conhecimento e desproviment~. É o rela

tório. 

O Sr. Ministro Fabio Mota - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Francisco Boselli.) 

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

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A revista aponta o único 

acórdão, já legendário, em que foi Relator o Ministro Aqui

no Porto, e no qual se diz que não tem direito a equipara

ção o empregado ••• (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Fabio Mota - Inexiste a violação alegada. As 

decisões são inserviveis no caso. Não conheço. 

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

de, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4903/74 - Relator: Ministro 

Elias Bufaiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisao do TRT da la. Região. Ligth - Serviços 

de Eletricidade S/A e João Azevedo Mendes. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, recorre-se 

de decisão que não admitiu a transferência de função como 

despachante de serviço de marcado ••• (Lê.) A douta Procura-

doria-Geral opina desfavoravelmente. É o re~ório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

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

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

a palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, sem nenhu

ma aplicação o julgado citado, não se negando a perder e não 

sendo admitido ••• (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. 

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

de, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 4779/74 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: MinistrJ Hildebrando Bisaglia. Recu 

so de revista de decisão do TRT da 5a. Região. R.F.Federal 

S/A e Carlos Alves Santana e outros. 

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

gio Regional provimento ao recurso ordinário do reclamado, 

ao fundamento de que o regulamento da empresa integra o co 

trato de trabalho de seus el}lpregados, cabendo à Justiça o

brigar o seu cumprimento ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral 

opina pelo acolhimento da exceção de incompetência e desfa

voravelmente ao recurso, no mérito. É o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De a::ordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Rubem José da Silva.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, nenhuma pro 

va fez o incipiente que fossem os autores apontados autênti 

cos funcionários pÚblicos ••• (lê,) Não conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Também não conheço. no 

que se refere à preliminar de competência. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A questão de competência dei 

xou de ser suscitada na Primeira Instância. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A sentença de fls. 67, 

mantida pelo acÓrdão regional, deferiu o pedido de concessão 

de melhoria salarial -- promoção -- a 32 reclamantes, alter 

nadamente, a contar de 1970, atendidas as condições regul~ 

mentares. Desse modo não foi determinada, especificamente, a 

promoção por merecimento de determinado empregado, mas sem a 

observância do critério de alternação e atendidas as condi 

ções regulamentares. Não vejo base para o conhecimento. V. 

Exa. está se louvando no acórdão de fls. 100/112. (Lê.) Aqui 

a sentença não ordenou promover por merecimento, apenas man 

dou que se observasse o critério de alternatividade. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A promoção por merecimento de 

pende de critérios fixados pelo empregador: não configura di 

reito subjetivo do empregado ••• (lê.) 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não é o caso. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Qual o cargo dele? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não importa. t preciso 

ver a sentença de fls. 67: As promoções são feitas por mere 

cimento e antigUidade dentro das condições regulamentares.E~ 

se acórdão citado se refere à promoção por merecimento. Ora, 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Eu conheço. 

2. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura (Consulta os autos.) "Pretende 

o aumento salarial proveniente das promoções... (lê.) 11 
• 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O acórdão citado está 

às fls. 100/112. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - 11 A promoção por merecimento 

depende de critérios fixados pelo empregador. • • (Lê. ) 11 Data 

venia, Ministro Velloso, parece que a Junta mandou observar 

o critério. Mantenho o acÓrdão. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Vou manter o meu voto. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não conheço. 
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O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Data venia do Relator, Sr. 

Presidente, com o Revisor. Não conheço. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Data venia do Relator, com o 

Revisor. Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Devo esclarecer ao Ministro Rela 

ter, que o critério adotado foi alternativo, cumprindo as 

disposições legais. Isso tudo disse a sentença, que foi con 

firmada pelo acÓrdão regional. Logo, o acÓrdão que se tem c~ 

mo divergente não o é, uma vez que não está em dissonância 

com o'que foi determinado pelas Instâncias Ordinárias. Tam 

bém não conheço. Por maioria, não conhecida a revista. Venci 

do o Ministro Velloso Ebert. Redigirá o acórdão o 

Hildebrando Bisaglia. 

Ministro 

O Sr. Secretário'- Processo n9 197/75 - Relator: Ministro Hil 

debrando Bisaglia. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso 

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

leiro S/A - Petrobrás - RPBa e José Graciliano. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Pedido de gratificação 

e enquadramento como mestre de solda, de conformidade com a 

função que exerce ••• (lê.) A douta Procuradoria-Geral opina 

pelo conhecimento e não provimento. ~ o relatório. 

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

tre Advogado. 

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Conheço pela divergên 

cia demonstrada com o acórdão citado às fls. 79/89 autenti 
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cada no verso, apenas no que se refere à prescrição. 

O Sr. Ministro Presidente - Como Revisor, a principio cheguei 

a ter dÚvida a respeito da prescrição. O acórdão recorrido 

não acolheu a argilição de incidência de prescrição, nem sobre 

as promoções em níveis por entender que a ação visa corrigir, 

não um ato positivo do empregador, mas uma atitude omissa ca 

racterizadora do seu direito de ser remunerado.de acordo com 

as funções efetivamente exercidas. O caso é de enquadrament~ 

Não conheço, nem pela prescrição, nem pelo mérito. No caso 

sub judice, trata-se de violações repetidas e ato negativo, 

não estando prescrito o direito do recorrido em insurgir-se 

contra a alegada alteração. Não conheço da revista, nem pela 

preliminar de prescrição total, nem pelo mérito, face à ite 

rativa jurisprudência do Pleno, no sentido do acÓrdão recor 

rido, com aplicação à espécie da SÚmula 42 deste Tribunal Su 

perior. Salienta-se, ainda, que recentemente o Pleno já apro 

vou prejulgado sobre esta matéria de prescrição e, também,co 

referência à matéria de mérito, que no caso em tela,resultou 

de manifestação das instâncias ordinárias. V.Exa. disse que 

há divergência; acredito que haja mais sobre prescrição to 

tal; no caso foi admitida prescrição parcial. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Há acÓrdão sobre pre~ 

crição parcial. Vou ler o voto para V.Exa. entender: "Inequ{ 

voco o conflito jurisprudencial com citação de acÓrdão de 

fls. 79/89. Conheço da revista no que se refere à prescriçã~ 

Visa o recurso, que seja decretada a prescrição das promoçõe 

horizontais anteriores ao biênio da propositura da ação". En ~. 

tão, está conforme o prejulgado. Não acolho o entendimentoda 

empresa no sentido do que empresta a mesma. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia (Continuando} - Dou pro

vimento parcial ao recurso, para que seja o autor classifica 

do como mestre de solda a partir de 19 de janeiro de 1965co 

as conseqüentes promoções, devidas as prestações em pecúnia 

com respeito à prescrição bienal. Há divergência no que se 

refere a essa matéria, porque foi aplicada anteriormente a 

1965. A reclamação não podia alcançar período em que inexis

tia o direi to do empregado. A reclamação é de outubro de 197 

e se mandou pagar período anterior a 1965, quando o Manual é 

de 19 de janeiro de 1965. Só se pode deferir o direito do em 

pregado ao que pretende, promoções e classificação, a partir 

de 19 de janeiro de 1965, porque só então houve esse direito 

à classificação. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Como vota V. Excelência? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Dou a prescrição bie

nal, mas a partir de 19 de janeiro de 1965. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Respeitado o direito? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Exatamente. Não pode

ria dar anteriormente a janeiro de 1965 porque não existia o 

direito ao enquadramento, que só passou a existir depois do 

Manual. Dou provimento parcial, para garantir ao empregado a 

classificação que pretende na posição de mestre de solda, a 

partir de 19 de janeiro de 1965, e conseqüentes promoçoes, 

devidas as prestações em pecúnia com respeito à prescrição 

bienal. 

O Sr. José Torres das Neves (Advogado) -Pela ordem, Sr. Pr~ 

sidente, para prestar esclarecimento de fato. Salvo equívoco 

nosso, o que a empresa quer é a prescrição do biênio anterio 

à propositura da ação,< mas das promoções horizontais. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Exatamente,. e estou ne 

gando isto porque o empregado tem direito. O que a empresa 
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-pretende, eu nao dou. Estou mandando pagar a partir de 19 de 

janeiro de 1965, quando o Manual passou a vigorar. 

O Sr. José Torres das Neves (Advogado) - O acórdão de fls. 

891 não pode ensejar o conhecimento, porque não está assina-

do. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A Junta julgou proce

dente a reclamação, condenando a empresa a enquadrar o recla 

mante na função de mestre de solda a partir de 19 de janeiro 

de 1964. Somente dou a partir de 19 de janeiro de 1965, qua~ 

do foi criado o direito do empregado, com o Manual. 
~ 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergencia, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Rayrnundo Moura - Noto, não só neste, como em 

casos diversos, uma impropriedade no uso das palavras. Em 
~ 

qualquer ciencia, especialmente no Direito, deve-se usar as 

palavras adequadamente. Promoção horizontal não existe. A pr 

moção se faz por antiguidade ou merecimento. É o que existe 

em qualquer Direito, em qualquer país. Na realidade, o que 

ela chama de promoção horizontal deve ser uma melhoria sala

rial, um aumento de salários que ela dá de dezoito em dezoi

to meses. Promoção é quando a pessoa passa de posto, dentro 

de uma carreira: de Tenente a Capitão, de Capitão a Major, _ 

de Auxiliar Judiciário A para B. Promoção horizontal não e

xiste. Promoção é elevação, e quem corre no sentido da super 

fÍcie não sobe nunca. Toda promoção é para cima, é vertical. 

Daí, a impropriedade e a confusão. Se a Petrobrás aceitasse 

a sugestão, deveria, antes de tudo, acabar com essa expres

são, porque não existe promoção horizontal, e quem a ensinou 

a dizer isso, errou. A Petrobrás aumenta o salário dos empr~ 
~ 

gados de dezoito em dezoito meses, porque quer faze-lo, e e~ 

se aumento não pode prescrever. A partir do dia em que ela 
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deu esse aumento, ele não pode prescrever. Prescrevem apenas 

as parcelas. Se ela não muda, mudo eu o sentido, porque te

nho a obrigação de dar às coisas, em direito, o nome queelas 
~ - - - ~ tem. Nao chamarei isto de promoçao porque nao posso faze-lo. 

Com o Relator. 

O Sr. José Torres das Neves (Advogado) - Sr. Presidente, pe

la ordem, para esclarecer matéria de fato. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Aconselharia o Sr. Advogado 

não insistir, pois o Ministro Relator não está solicitando 

qualquer esclarecimento, e eu também não estou, Apesar do a

preço que o eminente Advogado nos merece, se S,Sa. tiver alg 

que opor ao acórdão, há um remédio, os embargos declaratório • 

Seria conveniente s.sa. não insistir. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Há um acórdão do Pleno 

que diz: "Resolveu a Egrégia Terceira Turma conhecer da re

vista pela violação do art. 11 e dar-lhe provimento em parte, 

para determinar que o tempo necessário para a promoção de ní 

,veis ... (Lê~)'.' A divergência é patente. Não dou provimento co 

mo ela pretende por entender que a prescrição não atinge o 

direito de promoção do empregado, mas apenas a parte em pecú 

nia, Tem direito à promoção, mas só vai receber.: as presta

ções devidas nos Últimos dois anos. 

O Sr. José Torres da Neves (Advogado) - O original, que foi 

conferido, não está assinado nem pelo Procurador, nem pelo 

Presidente. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - , -Dos acordaos citados, 

consta o "confere com o original", e depois foram carimbados 
, -pelo Cartorio. Todos eles estao xerocopiados. A empresa quer 

que a prescrição seja total, que ela alcance não sÓ o direi-
' , to as promoções como as parcelas em pecunia. Admité o dire1 

to do empregado à promoção, mas às parc~las, não. Estas são 
, 

devidas apenas nos ultimos dois anos. Conheço e dou provimen 

to parcial, no sentido deste voto. 

O Sr. Ministro Ve1loso Ebert - Acompanho o Revisor, face ao 

Prejulgado lt?. 

O Sr. Ministro Presidente - Não admito a divergência, face 

à iterativa jurisprudência do 

corrido. Aplico a SÚmula 1t2. 

, -Pleno no sentido do acenao r~ 

, 
O Sr. Ministro Elias Bufaiéal - No caso, duas são as esca-

das que o empregado pretende subir: uma salarial, e outra de 

promoções. O que ocorreu? A prescrição ocorreria, no caso 

do art. 11, conforme a jurisprudência predominante neste Tri 

' bunal, quanto as parcelas anteriores a dois anos da reclama-

- ' - -çao, mas o direito as promoçoes nao prescreve. Data venia , 

conheço pela divergência. Acompanho o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria de votos, conhecida 

a revista. Quanto ao mérito, o Relator dá provimento em pa~ 

te. 

~· Ministro Hildebrando Bisaglia - Dou provimento, em pa~ 

te, para que seja classificado o autor como mestre de solda a 

partir de 10 de janeiro de 1965, com as conseqüentes promo 
- , ' ções, devidas as prestaçoes em pecunia com respeito a prescri 

ção bienal. 

O Sr. M1nistro Presidente - Data venia, neso provimento. Ha-
A 

vendo divergencia, tomarei os votos. 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura - Acompanho o Relator. Ele tem 

direito a todas as promoções, mas às parcelas, não, porque 

não reclamou em tempo. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - No mérito, entendo que ele 

só tem direito às promoções depois de 1965.Antes de sair o 

Manual,' não poderia ter direito a promoções. 

O Sr. Ministro Presidente - Proclamo o resultado: por maiori 

de votos, conhecido o recurso, vencidos quanto ao conhecimen 

to os Ministros Presidente e Velloso Ebert; no mérito dado 

provimento parcial a revista, para garantir o direito às pro 

moções desde 19 de janeiro de 1965, mas devidas as diferençaE 

salariais conseqilentes a partir dos dois anos anteriores ' a 

propositura da ação, vencido o Ministro Lima Teixeira, que a 

plicava o Prejulgado 45. 

O Sr. Secretário - Processo n9 426 - Relator: Ministro Hli 

brando Bisaglia. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Recorrente -União 

de Bancos Brasileiros S.A. Recorrido Wanderley Naleto. Advoga 

dos: Drs. Adilson Cruz e José Elias e Paulo César Gontijo. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presidente, a ação 

foi movida contra o empregador alegando o autor que, traballwn 

do horas extraordinárias não pagas, considerou rescindido o 

seu contrato de trabalho, noo termos da letra 11 d 11 do artigo 

483 da Consolidação das Leis do Trabalho ... (Lê.) A douta Pr~ 

curadoria-Geral opina pelo conhecimento e provimento do recur 

so. ~ o relatÓrio. 

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

vogado. 

(Usa da palavra o Dr. Paulo César Gontijo) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a pa 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O recurso se encontra 

amparado em ambos os dispositivos do artigo 896 consolidado~a 

to a invocada violação do parágrafo 29 do artigo 224 quanto o: 

arestos constantes de fls. 129/130 •.. (Lê.) Conheço do recurso 

b Sr. Ministro Presidente - Também conheço. Há divergência? Co 

nhecido o recurso, por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A tese discutida no recur 

~o diz respeito, exclusivamente, à aplicação do parágrafo 29 d 

trtigo 224 da Consolidação das Leis do Trabalho. O reclamante, 

'm seu depoimento pessoal, fls. 67, confessou que exercia fun

'ão de Chefia e de procurador do banco ••. (Lê.) Dou provimento 

\O recurso, para restabelecer a decisão da MM.Junta, conforme 

edido. 

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

~e~ente , dado provimento ao recurso, para ser restabelecida a 

sentença de origem. 
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O Sr, Secretário - Processo n2 l. 975/74 - Rel.ators Ministro 

Hil.debrando Bisagl.ia. Revisor• Ministro Lima Teixeira.Agravo 

de Instrumento e Recurso de Revista de despacho do JP do TRT 

da Sa, Região, ENASA - Empresa de Navegação da Amazônia S,A, 

e José Maria Pinheiro de Souza.(Drs. Dougl.as Domingues e 

Itair Sil.va.) 

O S~Ministro Hil.debrando Bisagl.ia - Sr. Presidente, neste 

processo, verifico que a douta Procuradoria-Geral. opinou pg 

lo não provimento do agravo, mas não emitiu parecer sobre a 

revista. Foi dado seguimento à revista parcial.mente, a parte 

agravou, e a douta Procuradoria-Geral. deixou de apreciar,co~ 

juntamente, a revista e o agravo. Requeiro a retirada de pa~ 

ta do processo, a fim de que a Procuradoria-Geral. se manife~ 

ta também sobre a revista. 

O Sr, Ministro Presidente - Há divergência? Retirado de pa~ 

ta o processo n2 1 975/74, a fim de que a Procuradoria-Geral 

se manifeste também sobre a revista. 

o Sr. Secretário - Processo ne 3 585/74 - Rel.ators Ministro 

Velloso Ebert. Revisors Ministro Hil.debrando Bisagl.ia. Recu~ 

so de Revista de decisão do TRT da 2a. Região, FEPASA- Ferrg 

via Paul.ista S,A. e Cl.áudio Lopes Vicente e OUtros. (Drs. Oç 

távio Bueno Magano e Ul.isses Riedel de Resende.) 

~. Ministro Vglloso Ebert - Sr. Presidente, tratam os a~ 

tos da conhecida questão rel.ativa à concessão de passe l.ivre 

aos servidores da ferrovia recl.amada. A egrégia Turma Regig 

nal. negou provimento ao recurso ordinário da ré, concl.uindo 

que o regime anterior ••• (Lê.) A douta 

opina desfavoravelmente. t o rel.atório. 

Procuradoria-Geral 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisagl.ia - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem 

palavra o Relator. 

2. 

~L-Ministro Vellos~ert - Não está devidamente fundameg 

tado o recurso no que tange a honorários advocatícios. Limi 

ta-se a recorrente ao pedido de exclusão ..• {Lê,) Não conhe-

ço do recurso, 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Também não conheço. Os 

acÓrdãos citados não se ajustam à súmula n2 38. 

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

ccnhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n2 4 771/74 - Relator• Ministro 

Elias Bufáiçal, Revisor• Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região, Waldemar Tavuencas 

Andrade e S,A, IndÚstrias Votorantim. {Drs. Ulisses Riedel 

de Resende e Paulo Sérgio dos s. Costa,) 

O Sr. Ministro Elias Bufáical - Sr. Presidente, confirmada a 

decisão que não reconheceu a redução de salários, no caso,ale 

ga o recorrente violação do art. 468 da CLT e contrariedade 

dos julgados que cita, insistindo no direito de rescindir o 

contrato ••• {Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina desfavorà 

velmente ao recurso, t o relatório. 

O Sr._Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

{Usa da palavra o Dr. Rubem José da Silva,) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáical - Sentença e acÓrdão negam a 

alegada redução salarial pois o prÓprio empregado, ora reco~ 

rente, confessara que durante o per!odo de adaptação com os 

doze teares automáticos continuara a receber a média sal.5!. 
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º-2!· Ministro Velloso Ebert - Matéria de fato. Também não 

conheço. 

O Sr, Ministro Presidente - Há divergência? Unanimernente,não 

conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n2 4 959/74 - Relator& Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor& Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região, Alcides Zavataro e 

Farmácia Jardim Ltda. (Dr. Ibraim Calichrnan.) 

O Sr. Ministro Elias Bufáical - Sr. Presidente, a revista pr 

tende a reforma da decisão de fls. 102, alegando o recorren

te ferida a coisa julgada quanto ao salário que recebia, o 

art. 142 quanto às férias proporcionais negadas e a Lei 5107 

quanto ao levantamento do Fundo de Garantia.,, (Lê,) A douta 

Procuradoria-Geral opina desfavoravelmente ao recurso. t o 

relatório, 

O Sr, Ministro Velloso Ebert - De acordo, 

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

palavra o Relator. 

O Sr, Ministro-ª!ià§_Bufáical - A revista foi recebida pelo 

possível atentado à coisa julgada relativamente ao salário, 

Isto realmente ocorreu, pois, corno se vê às fls. 67,a cartei 

ra de trabalho foi anotada em cumprimento a sentença que fi 

xara ser o ordenado de Cr$ l.lOO,OO.(Lê.) Conheço, portanto, 

da revista nesta parte. Também assiste razão ao recorrente 

quanto às férias proporcionais e ao levantamento do depósito 

já que a despedida está reconhecida um dia depois do aviso 

,,, (Lê.) Conheço da revista e lhe dou provimento, para r~ 

conhecer devidas as diferenças reclamadas, considerando a 



TiiT- 33:1 

13.5,75 

POOE R JUOICI,ÁFt!O 

~USTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

SSO/MFC 14,30/35 4. 

coisa julgada e a anulação do aviso pela despedida imotivada. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

vista, por unanimidade, e à mesma dado provimento, nos te,1;; 

mos do voto do Ministro Relator, 
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' ~· Secretario - PRO~ESSO NC 3 841/74- Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recur

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

AMÉRICA FABRIL e STOIS GOMES DE SOUZA E OUTROS. (Drs. Sérgio 

Moreira de Oliveira e Ulisses Riedel de Resende.) 

O Sr. Ministro Hildebran(!.Q....j!isa!\lia - Discute-se nos autos 

questão já conhecida desta Turma, consistente na paralisação 

tempor~ria da fábri~a pelo perÍodo de oitenta dias, permane

cendo os empregados em disponibilidade remunerada ••• (Lê.) A 

douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e provimen-

' to. E 1 o relatorio. 

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

Advogado. 

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presidente, efeti-
- , vamente estao juntadas fotocopias de julgados contendo apenas 

- ' -o "confere com o original" do Chefe da Seçao de Acordaos do 

Tribunal da Primeira Região. Não tem, como no caso anterior, . - , , , -autenticaçao do Cartorio. Este e o problema. Diz o acordao 

' da Primeira Turma da Primeira Região: 11Não tem direito a fe-
' . rias o empregado que por mais de trinta dias receber sala-

rios sem trabalhar, ainda que com atraso ... (Lê.)" De fato, 

h~ apenas a citação de que o acÓrdão é da Primeira Região, 
, -mas não se diz em que orgao foi publicado. O ilustre Advoga-

, , 
do tem razão: não esta conforme a sumula, sendo diferente do 

' - ' caso anterior, em que veio acordao por xerocopia 1 mas au -

tenticada. 
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O Sr. Ministro Presidente -

a muita discussão. 
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Esse aspecto tem dado margem 

O Sr. ~inistro Raymundo Mourâ - No caso, trata-se de uma au

tenticação copiada. 

O Sr. Ministro Presidente - Se os Srs. Ministros entendem qu 
- , , nao esta de acordo com a Sumula na 38, nada tenho a opor. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sugiro que se faça sentir , 
, -acordao, 

, 
copia autenticação -na o de serve para no que 

justificar o conhecimento. 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, eu pediria a 

atenção do Ministro Raymundo Moura, porque é um assunto que 

S.Exa. levantou em uma das primeiras reuniÕes desta Turmanes 

te ano e eu fui vencido, mas aderi à idéia; trata-se da juri 
~ , , 

prudencia acostada em fotocopia de fotocopia, e a autentica-

ção que traz é da fotocópia primitiva, sendo que a segunda 

não foi autenticada. Naquela oportunidade, vencido, aderi ao 
~ 

voto de S.Exa., passando a fazer essa exigencia, que consid~ 

rei um pouco estranha, mas confesso que me convenci porque, 

realmente, a segunda fotocópia não estava autenticada. Não 

conheço por não estar autenticada a fotocópia trazida aos a~ 

tos, acompanhando a decisão já proferida anteriormente pela 

Turma. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Diz a Súmula 38: "Para 
- ~ , comprovaçao da divergencia justificadora do recurso, e neces 

sário que o recorrente junte certidão ou documento equivale~ 

te do acórdão paradigma, ou faça transcrição do trecho pert! 

nente à hipótese, indicando sua origem e esclarecendo a fon

te de publicação ••• (Lê.)" Essa Última parte se refere à ter

ceira hipótese. 

O.Sr. Ministro Raymundo Moura- Certidão é a cÓpia ipsis lit 

teris verbum ad verbum, devidamente passada por quem tem au

toridade para dizer que aquilo é autêntico. Documento equiv~ 

lente é a cópia ou a fotocópia devidamente autenticada. No 3 

qaso foi trazida a cópia de uma cópia autenticada, mas esta 
L ... 

Última sem autenticação, e por isso não é documento equiva-
. . 

lente. Transcrição do trecho com a indicação da fonte de pu-

blicação, também não é o caso. Em nenhuma hipótese se enqua

dra à Súmula, e por isso não conheço. 

, - , "" O Sr. Ministro Presidente - Tambem nao conheço. Ha divergen-
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cia? Por unanimidade, não conhecida a revista. Gostaria que 

o Ministro Relator anexasse a seu voto a explicação de que 

as fotocópias anexadas eram cópias de cópias. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 4,086 -Relator: Ministro CQ 

I 
queijo Costa, Revisor: Ministro Ary Campista, Recurso de ?te 

vista de decisão do TRT da 2a, Região. BANCO DO BRASIL S/A. 

e JOS~ RUBENS GALV]O, (Pedido de vista regimental do Minis

tro Elias Bufáiçal. Os Ministros Coqueijo Costa, Lima Tei

xeira e Raymundo Moura conheceram e Ary Campista não conhe 

ceu,) 

O Sr. Ministro Elias Bufáical - Conheço o processo, face ao 

pedido de vista regimental, Há realmente uma controvérsiamui 

to grande entre o Banco do Brasil e seus funcionários, com 

relação à complementação da aposentadoria, e tal tem sido o 

volume de processos que o assunto, pelo menos para mim,se ~ 

presenta confuso e até hoje não conseguimos, nem o Tribunal 

conseguiu uma diretriz que pudesse encaminhar bem todos os 

casos. ~s vezes damos voto a casos absolutamente diferentes 

por aplicação de Súmula ou Prejulgado, por extensão. Na Últi 

ma Sessão, quando do julgamento deste processo, solicitamos 

tanto do Banco do Brasil, como das partes um apanhado das po 

tarias, resoluções e leis, mas que tivessem uma base a fim d 

que se pudesse, através de estudo minucioso, chegar a uma 

conclusão que conviesse a todos, Já na Última Sessão do Pl~ 

no, num caso absolutamente id~ntico, em que foi Relator o Mi 

nistro Hildebrando Bisaglia, S,Exa. sugeriu que se sustasse 

o julgamento e aguardássemos uma definição, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisa!lia - Deferi requerimento das 

partes, 

O Sr. Ministro Elias Bufáical - Resolução que estaria sendo 

adotada pelo Banco do Brasil, no sentido de se consumar todas 

essas situações pendentes, Como Revisor daquele processoochei 

que havia necessidade de uma solução global para esse assunto 

tal a confusão que vem gerando essa complementação de aposen-
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~aderia. Assim, Sr. Presidente, pedi vista regimental, Está 
I 
para ser julgado. Vou continuar julgando, porque não há pedi 

do da parte para substabelecer os fundamentos. Se 

eu atenderia. Conheço, preliminarmente da revista. 

houvesse 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecido, por maioria, vencido 

o Ministro Ary Campista. 

O Sr. Ministro Coguei.1o Costa - Sr. Presidente, o reclamante 

se diz comissionado, se bem que há muitos anos, e quer a com 

plementação da aposentadoria até o salário percebido por che 

fede seção efetivo com seis qUinqU~nios. O Juiz de Direito 

julgou a causa como improcedente, pois a norma regulamentar 

do Banco do Brasil fixa o posto imediatamente superior como 

teto, ou limite máximo não exced!vel, fls. 66. O Regional, ~ 

preciando o recurso ordinário do empregado, deu razão ao re

corrente pela prova documental trazida, por isso que a Circ~ 

lar fls. 25, esclarece que a modalidade da aposentadoria não 

excederá os proventos totais do cargo efetivo imediatamente 

superior, O reclamante pretende ter direito a uma complemen-

tação de aposentadoria até atingir o montante dos salários 

percebidos ••• (l~.) Parece que o egrégio Tribunal incorreu n~ 

ma contradictio in. ad.1ecto reconhecendo, como o fez o Juiz de 

Direito, que a modalidade da aposentadoria não exime os pr~ 

ventos decorrentes do cargo efetivo imediatamente superior~ 

mo teto máximo, mas, não garantiu ao empregado esse teto má~ 

ximo, E a pretensão do empregado se baseia justamente nessa 

norma regulamentar que ele interpreta no sentido de que tem 

direito à aposentadoria nesse teto máximo quando a norma lhe 

garante que ele não pode exceder do teto. Se não pode excede~ 

pode ser inferior ao teto, isto é, quanto ganhe o empregado 

de categoria imediatamente superior. Nesse ponto que salieu 

tou o Ministro Elias Bufáiçal, tem havido, talvez, uma certa 



TST- 332 

13.05.75 

PODER JU01CIAR10 

JUSTI<;:A DO TRABALHO 

TRIBUNA~ SUPERIOR 00 TRABALHO 

MAC/MN 15,00/05 -3-

perplexidade, O pedido que nesta Turma foi feito, para que o 

ilustre Advogado do Banco apresentasse uma coletânea de toda 

vida regulamentar dos empregados do Banco do Brasil, com as 

sucessivas modificações, - não podem atingir a Súmula 51 que 

representa o princÍpio 'ásico da Justiça do Trabalho - foi 

entregue num documento muito bem confeccionado, mas perpa~ 

do à vista não tomei pé, confesso, Acho que neste caso, cómo 

nos outros que se baseiam nessa pretensão, o regulamento não 

garante esse teto, senão como máximo, Portanto, não há o d~ 

reito pretendido. Se V.Exa. me permitisse, sou Relator e go~ 

taria que o nobre Advogado prestasse alguns esclarecimento~, 

se a Turma entender que é de bom alvitre, 

O Sr. Rubem José Silva (Advogado)-~~. o empregado,por 

23 anos, exerceu função comissionada, apesar de seu cargo 

efetivo ser o de subchefe de seção, Ele exerceu comissionado 

o cargo de chefe de seção em que as normas regulamentares dão 

ao empregado, na aposentadoria, direito, pelo menos, àquilo 

que vinha ganhando naquele cargo, Diz mesmo que não será in

ferior aos proventos da aposentadoria, não será inferior aos 

proventos totais ao cargo efetivo à época da aposentadoria, 

Isso que pede na inicial. Na conclusão ele pede lhe sejam g~ 

rantidos os proventos do cargo em comissão, exatamente ••• 

O Sr, Ministro Raymundo Moura - Ele exercia à data da aposen 

tadoria? 

O Sr. Rubem José Silva (Advogado) - Ele quer que se lhe gar~ 

te esses proventos, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Não era condição que tivesse 

30 anos, 

O Sr. Rubem José Silva (Advogado) - Ele tem 30 anos. 

O Sr. Ministro Coguei.1o Costa - O problema é de interpreta

ção, como disse o Advogado. Parece que o Banco do Brasil tem 
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quadro organizado em carreira. S,Exa. diz o seguinte: o em

pregado pretende a aposentadoria, não na base do que recebia 

no cargo efetivo e sim na base do que recebia no cargo comi~ 

sionado, porque comissionado há 23 anos, deixou de ser comi~ 

sionado para ser efetivo. Esmacondição interpretada. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Ele voltou ao cargo efetivo? 

O Sr. Ministro CogueiJo Costa - Voltou à aposentadoria que 

estava na comissão. Indenizou 23 anos. 

O Sr. Ministro Elias Bufáical - Eu fiz uma afirmação. São exa 

tamente esses fatos que, preocupam o julgador. Quando 

mei que ele não era chefe, era subchefe, é o que diz na ini-

cial e recebia comissionado como subchefe por 23 anos, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Isso é outra questão. 

O Sr. Ministro Elias Bufáical - Ele quer se aposentar no ca~ 

go imediatamente superior, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - O Dr. Advogado diz que era o 

car&o que ele estava ocupando. Se é isso é razoável. 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Esta é a petição inicial."Te 

do em vista o tempo de serviço e pelo fato de o empregado 
A 

ser comissionado por mais de vinte e tres anos consecutivos 

e em face de disposições regulamentares que passaram a inte

grar seu contrato de trabalho .•• (Lê.)" 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Cargo efetivo? 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - (Continua lendo), Ela quer 

como chefe de seção efetivo. 

O Sf, Ministro Raymundo Moura - Não estava exercendo cargo 

de chefia, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Como o regulamento diz que a 

aposentadoria será até um teto, ele acha que é um direitose 

pretender esse teto, Poderia ser até o cargo imediatamente 

superior, Ele acha que ·é direito e requer nessa base, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Não interessa que o cargo se 

ja efetivo ou em comissão na data em que estava exercendo. t 

do Estatuto dos Funcionários PÚblicos a ~arantia de ficar co 

os vencimentos do cargo de chefia, com 10 anos ou até com 

cinco, Ainda existe essa disposição, se nao me engano. ~ ju~ 

to, porque a pessoa já enquadrou sua vida naqueles moldes de 

salário mas não no superior. 

O Sr. Rubem José da Silva {Advogado) - Sr. Presidente, ape

nas um esclarecimento, Ele estava exercendo o cargo de chefe 

de seção, Ele era subchefe efetivo, mas exercendo por vinte 
A 

e tres anos o cargo de chefe, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura -Peço ao Sr. Advogado o núme

ro das folhas que se encontra essa afirmação, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Ele está exercendo cargo co-
A ' 

missionaào por vinte e tres anos. Era Subchefe e estava a 

" vinte e tres anos como chefe, disse o Advogado, 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, não pretendo 

discutir mais o assunto. Mas a petição inicial diz: "Emprega 

do aposentado que tem sua aposentadoria complementada, para 

-que passe a receber a mesma remuneraçao que recebe o emprega 

do da mesma categoria ••• (L~) 

O Sr. Ministro Rayrnundo Moura - Ministro Elias Bufáiçal, a 

sentença da Junta o que diz? 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - "Na hipótese dos autos, por 

verificada essa condição, posto que estava o reclamante comi 
A 

sionado por mais de vinte e tres anos consecutivos, passou 

ele a fazer jus a remuneração integral até receber remunera

ção de chefe efetivo ••• (Li.)" 

O Sr. Ministro Rayrnundo Moura - Até atingir. Ele está dizen

do que já atingiu. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Ele alega que, por força da 

resolução do Banco, que diz que o salário não pode ser infe

rior ao do cargo imediatamente superior ••• 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Está na página 66. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Diz o Juiz: "No mérito, no 

entanto, a pretensão improcede, nao obstante o dedicado tra

balho do ilustre Procurador da reclamante." Para tanto, há 

necessidade de se fixar com exatidão o objeto da lide. Pre

tende o reclamante, invocando disposição específica, ,que sua 

aposentadoria deva ser complementada pela reclamada até ati~ 

gir o limite do vencimento de chefe de seção efetivo, com 

qUinqUinios ••• (Lê.) 
O Sr. Ministro Raymundo Moura - Ministro Elias Bufáiçal, por 

gentileza, V.Exa. poderia ler o acórdão regional? 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Está às fls. 112. ~ muito va 

go. 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Diz o acórdão regional: 

Voto: "Quanto ao mérito, razão assiste ao recorrente, uma 

vez que a prova documental trazida pela reclamante demonstra 

à saciedade o alegado na inicial, por isso que a circular 

constante do documento de fls. 25 ••• (Lê;)" Queria esclarecer 

ao Sr. Advogado que quando afirmei,·que ele era subchefe, ele 

era subchefe. 

O Sr. Rubem José da Silva {Advogado) - Se V,Exa, me permite, 

ele era subchefe efetivo, mas comissionado, exercendo essa 
- ~ comissao por vinte e tres anos. Ele era efetivo como subche-

~ -fe, mas exercia por vinte e tres anos )a funçao de chefe de 

seção. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Durante vinte e três anos e

le foi comissionado como chefe. Diz isso. Então, ele quer qu 

se;· : transforme. 

O Sr. Ministro Ary Campista - Como V.Exa. leu há pouco, a 

sentença não teria se referido ••• 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Partiu do pressuposto da Jun 

ta que concluiu de outra maneira. Diz: "no cargo imediatamen 

te superior", mas não diz qual o cargo. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - O fato de pagar o salário 

1rierente a determinado cargo não forma direito. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, fiz a afirma 

ção e nao posso admitir ••• Ele não exerceu cargo comissiona-
A 

do de chefe por vinte e tres anos; ele exerceu o cargo como 

subchefe. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Mas ele acha que, como pas-
~ 

sou vinte e tres anos como subchefe, no cargo de chefe, tem 

direito, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Se estiver comprovado nestes 
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autos que ele exercia o cargo de chefe ••• Era subchefe comis 

sionado. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Chefe tem direito. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal -Pelas instruções do Banco, 

ele teria direito a se aposentar com vencimentos do cargo i

mediatamente superior. Como exercia a subchefia há vinte e 

"' tres anos, vai se aposentar com os proventos de chefe? 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Foi conhecido, contra o voto 

do Ministro Ary Campista. A princípio eu não tinha conheci

do, mas retifiquei de acordo com o voto de V. Excelência. 

O Sr. Ministro Ary Campista - O que me chamou a atenção foi 

o fato de V. Exa. ter lido o que o reclamante pretende, isto 

é, ter direito a uma complementação da aposentadoria até a

tingir o montante do salário percebido por empregado da cate 

goria de chefe de seção efetivo, vale dizer, foi necessário 

mencionar que era chefe de seção 11efetivo 11 , porque presume

se que tenha sido chefe de seção 11comissionado 11
, De outra for 

ma, não se compreenderia por que se enfatizar cargo de che

fe 11efeti vo 11
• 

O Sr. Ministro Presidente - Ele quer obter as vantagens do 

cargo de chefe. 

O Sr. Ministro Ary Campista - Era subchefe efetivo no exer

cíci,o. comissionado de chefe._ 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Se constar nos autos que ele 

era subchefe e exercia comissionado o cargo de chefe,por for 

ça de Portaria, reformulo meu voto. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sr. Presidente, peço vista 

em Mesa. 

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

de do pedido de vista do Ministro Raymundo Moura. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4 447/74 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recu~ 

so de revista de decisão do TRT da 2a. Região. Prefeitura Mu 

nicipal de Santo André e José Lira de Souza. Não participa 

do julgamt:nto o S:r~ Ministro Ar:; CaJnpi.sta.~ 
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O Sr. Ministro Vellos~ Ebert - Sr. Presidente, o aresto re

gional negou provimento ao recurso da entidade pÚblica recla 

mada, voluntária, argUindo exceçã~ de incompetência ••• (lê) 

Manifesta-se desfavoravelmente à exceção de incompetência o 

representante do Minmtério PÚblido do Trabalho. É o relató

rio. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministr~ Velloso Ebert - A jurisprudência paradigma é 

anterior à promulgação da Constituição Federal de 67, que ex 

pungiu ••• (lê) Nilo conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O acórdão afirma que 

o autor não era extranumerário e o acórdão que parte do pre~ 

suposto de que era, não serve. Violação do art. 79, letra~ 

da Consolidação inocorreu porque a hipótese é outra e não a 

indicada origem, no que se refere ao acórdão. Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4 514/74 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia, Re

curso de revista de decisão do TRT da 2a, Região. Elias Vi

cente de Lima e Banco Brasileiro de Descontos S.A. Não par

ticipa do julgamento o Ministro Ary Campista. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, assim decidiu 

o Regional ao apreciar o recurso ordinário oferecido pelos 

litigantes: Recurso do empregado: a pretendida gratificação 

reivindicada ••. (lê) Manifesta-se desfavoravelmente ao recu~ 

so o representante do Ministério PÚblico do Trabalho. É o 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, preliminarme~ 

te é de se ressaltar que, na verdade, à luz do ac6rdão recor 

rido, a função do autor era de motorista ••. (lê). Conheço 

do recurso do reclamante. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

,de votos, conhecido o recurso do recla~nte. Tem a palavra o 

Relator. 

TST-~ ••·· ....... 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert- Sr. Presidente, diversa a na 

tureza juridica das gratificações confrontadas,eis quecontr~ 

tual uma e legal a outra,impossivel a compensação. Inaplicá 

velo Prejulgado 17 que admite compensarem-se as gratificações 

natalinas da mesma natureza e,no caso, sempre pagou a reclamada 

a gratificação semestral em tela, mesmo apÓs o advento da Lei 

n9 4090/67. Dou provimento ao recurso, a fim de expungir a com 

pensação deferida, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia- O Relator pede grati:fic~ 

ção e complmsação semestral. Acompanho o Ministro Relator, dan 

do provimento ao recurso do empregado. 

O Sr. Ministro Presidente- Quanto ao recurso do empregado, co 

nhecido e dado provimento a :fim de expungir a compensação de 

ferida. Tem a palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Recurso da reclamada: a tese re 

cursal de carência de ação, que se :funda na existência de pr~ 

tensa quitação irrevogável em recibos dessa natureza pelo re 

clamante,contraria frontalmente a Súmula 41 ••• (Lê,) Não co 

nheço do recurso. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia- Os acórdãos:de fls,l51 a 

153 são convergentes. Ajudante de caminhão ou motorista, não 

é bancário, Mas, o acÓrdão citado é de Turma. Com o Relator. 

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

foi conhecido o recurso da reclamada, 

O Sr. Ministro Elias Bu:fáiçal - Sr. Presidente, vou pedir qu~ 

se possivel, comece a julgar os agravos, porque góstaria de 

julgá-los e retirar-me. 

O Sr.Secretário- Processo n9 4 086/74- Relator: Ministro Co 

queijo Costa. Revisor: Ministro Ary Campista. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 2a. Região. Banco do Brasil S/A e 

Joáé Rubens Galvão, (Drs. Nivaldo Miguel de Souza e Ulisses 

Riedel de Resende.) 
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O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Sr. Presidente, vou ler o 

meu voto no mérito, O reclamante se diz comissionado e quer 

a complementaQ!O da aposentadoria até o salário percebidopor 

Chefe de SeQ!o efetivo com seis qUinqü€nios .• , (1€). Este c~ 

so se assemelha à situaQãO do serviço pÚblico, que é organi

zado em quadro de carreira e, no qual, há um principio de Di 

reito Administrativo, no sentido de que, havendo uma vaga o 

servidor não tem direito de exigir sua promoção para ela. O 

preenchimento da vaga por nomeaQ!o, seja por antigUidade ou 

merecimento, fica ao critério da AdministraQão PÚblica. Já 

houve caso de Mandado de Segurança de servidores pÚblicos, 

repelido na Suprema Corte, porque pretendiam a promoQãO ale 

gando que eram mais antigos e que o cargo estava vago. O Su 

premo sustentou que a Administração não pode ser compelida a 

impor a sua promoção porque existe um cargo vago. O direito 

lÍquido e certo que lhe compete é se, ao preencher o cargo 

vago superior que devia ser preenchido por antigUidade, a ad 

ministraQãO não respeitar essa antigUidade. Quando a empresa 

adota quadro de carreira organizado a situação é a mesma. A 

prova está que a C,L.T., em seu art. 461, diz: 11 quando a em

presa tiver quadro organizado em carreira, obrigatoriamente 

terá que obedecer ao critério sucessivo ou alternativo dapr2 

moção por antigUidade ou merecimento11
• Com esses fundamen-

tos, dou provimento à revista do Banco, para, reformando o 

aresto regional, restabelecer a sentença de primeiro grau. 

O Sr. Ministro Ary Campista - Sr. Presidente, sinto-me muito 

honrado em contestar o eminente Ministro Coqueijo Costa e o 

faço por prender-me à argumentaQão de s. Exa. Na hipótese dos 

autos, não se trata de cargo vago a ser preenchido. Pelo co

missionamento, este cargo estava preenchido há vinte e tr€s 
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anos. t claro que quem examina, mesmo superficialmente, o Re 

gulamento do Banco, verifica que o propósito é de não fazer 

com que o aposentado venha a perceber, depois que obtiver a 

sua aposentadoria, menos do que estaria percebendo quando no 

exerc!cio efetivo de uma função. Assegura-se, pelo contrá

rio, em certos casos, a possibilidade dele atingir um teto 

que seria do salário da função imediatamente superior,Asse~ 

ra-se esta hipÓtese, donde se conclui que o propósito do Ban 

co é melhorar a situação do funcionário aposentado ou m~ter 

a que. ele tinha quando trabalhava. Ora, há 23 anos, o subche 

fe efetivo, exercia a função comissionada de Chefe de Seção. 

Vinte e tr€s anos é uma longa vida, é um padrão de vida que 

não pode decrescer , ' apos a aposentadoria. Não me parece ser 

este o propÓsito do Banco. No caso, a hipótese é exatamente 

essa. Da! por que pleiteia tão-só o reclamante perceber tan

to quanto vinha percebendo, enquanto estava trabalhando;tão

-só isso, mais nada além disso. Neste sentido, nego provime~ 

to ao recurso para que, mantido o v. acórdão regional, seja 

garantido ao reclamante o direito à complementação da apose~ 

tadoria que lhe permita perceber tanto quanto o ganhava, nes 

sa aposentadoria, enquanto estava trabalhando. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Pela contestação de fls. 21 

a 22 fica esclarecido que o que se debate neste processo,não 
, 
e o fato dele querer os proventos na base de subchefe ou che 

fe; ele quer que integre na aposentadoria determinadas quo

tas de vantagens. Isto que o reclamado vem esclarecer. 
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O Sr, Ministro Raymundo Moura - (Continuando). A questão des 

ce desse alto nível para ficar em termos aritméticos. Diz o 

voto: "não procede o. que pretende o empregado, porque os 

térios estabelecidos em 1967 aplicados quando do cálculo da 

aposentadoria do reclamante, lhes são muito mais benéficos, 

segundo o Banco, dando o benefício em montante bem superior 

daquele que teria direito. Diz ainda o Banco: "pelas normas 

baixadas em 1967, o cálculo da complementação da aposentado

ria passa a ser com base na média de doze em doze meses ••• 

(Lê.) O meritíssimo Sr. Juiz de Direito encara a questão do 

ponto de vista do posto. Mas, o empregado, no seu recurso, 

repoe a questão como contestação (fls. 75). O que disse o 

Acórdão, que me parecia válido, não é. O Acórdão diz o se

guinte: "quanto ao mérito, a prova documental trazida, escla 

rece que a mensalidade do aposentado, são proventos, etc." 

"O que o reclamante pretende é ter direito à complementação 

de sua aposentadoria, até atingir o montante dos salários 

percebidos pelos empregados da categoria de chefe. Sr. Pre-

sidente, parece-me que os termos em que o Banco colocou a 

questão é de soma de parcelas, para integrar a aposentadoria 

E o Banco está achando que da maneira que ele quer, é até 

mais benéfico, mas o empregado acha que não. Nego provimento 

Isto não desmente o que o Ministro Elias Bufáiçal disse, ab-

solutamente, apenas esclarece, adiante, o que ele quer. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, vou escusar

me de comentar aqui. Afirmei e afirmo, é preciso que venham 

os autos. Tudo o que se contém nos autos está na inicial, -

o que o empregado quer, o que ele pede, Peço aos eminentes 

Ministros Ary Campista e Raymundo Moura que leiam a inicial. 

O empregado exerceu a função de subchefe e não de chefe. Não 



POOER .JUOICI.A.RIO 

,JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBU~L SUPERIOR DO TRABALHO 

13/05/75 ZG/NL/RS 15:40/45 -2-

posso admitir que o Ministro Ary Campista venha e me diga co 

todas as letras "ele exerceu". Data maxima venia, ele não e

xerceu a função de Chefe, Sr. Presidente, ele exerceu a fun 

ção de subchefe e quer se aposentar dentro das condiçÕes de 

chefe. Essa é a razão dos autos. Não vou fugir dela, porque 

estarei fugindo à verdade. E, S~. Presidente, não fujo à ver 

dade nunca,, esteja votando contra ou a favor do empregador 

ou empregado. Tem sido essa a minha posição neste Tribunal, 

não vou mudá-la definitivamente. Não importa o que aconteça, 

Atenho-me à inicial. Se depois os fatos se alteraram, ou se 

ele deixou de pedir aquilo e pediu outra coisa, Sr. Presiden 

-te, nao cabe a mim, analisar. Pelo menos me ative 

lá está com todas as letras possíveis. Tem sido a minha 

cupação, fazer justiça. Como vejo que pelas Portarias e 

luções dos Bancos, pela quantidade de processos, quanto à 

complementação de aposentadoria, ou determinadas Portarias 

que estabelecem idade mínima de 50 anos e exercício de 30 a

nos de trabalho, para ter direito àquelas condições. Confes

so a V.Exa. que talvez ainda esteja votando errado e fazendo 

injustiça. Mas não tem sido essa a minha vontade, Sr. Presi

dente. Minha vontade é ater-me aos autos e fazer justiça, al 

terando, às vezes até, sentenças contrárias aos empregados, 

dando interpretação diferente aos autos, para proteger a par 

te mais fraca. Até isso tenho feito, e vou continuar fazendo 

O que eu não vou admitir, nunca, nem aqui, nem em lugar al

gum é que uma afirmação se.faça sem que a mesma esteja escri 

ta na petição inicial, e seja colocada como uma inverdade. 

Continuo afirmando que na inicial, o que o empregado disse 

foi isso. Assim, Sr. Presidente, coerente ainda com aquele 

esclarecimento que poderia ainda dar, para podervotar, tal-
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vez dissipando todas as minhas dÚvidas, acompanho o Relator, 

data venia, 

O Sr. Ministro Ary Campista - Quero usar da palavra, Sr. Pre 

sidente, como Revisor. No ítem dois da inicial o reclamante 

se identifica assim: "No desempenho de suas fun~Ões, gra~as 

a sua dedica~ão e eficiência, vem o reclamante, dentro do 

quadro do pessoal do Banco reclamado, galgando postos, até 

atingir à classifica~ão de subchefe de Se~ão, efetivo, com 

seis qÜinqüênios. "Não há a menor dÚvida - e me parece que 

nos autos restou provado desta forma, - que o reclamante era 

subchefe de se~ão efetivo, com seis qüinqüênios. Mais adian

te ele diz: "Na hipótese dos autos, porque verificada essa 

condi~ão, pois que esteve o reclamante comissionado por mais 
. A 

de 23 anos, consecutivos ••• (Le.)" • 
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O Sr. Ministro Ary Campista (Continuando).- Ora, Sr. Presi

dente, se ele era subchefe de seção efetivo, como falar em 

comissionamento nessa subchefia? t claro que o comissioname 

to só poderia ter-se dado em função imediatamente superior, 

e continuou ele a fazer jus à complementação integral até 

atingir à remuneração de chefe de seção, efetivo, com todas 

as vantagens. Então, ele não poderia ter o exercício cumula 

tivo de duas funções, no mesmo posto, uma como efetivo e a 

outra como comissionado, Claríssimo! Daí, porque afirmei qu 

ele era subchefe de seção e~etivo e fora comissionado por 

vinte e três anos na chebi& ga seção. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Para completar, considero 

despiclenda a questão de saber se era chefe ou subchefe, po 

que admito com todas as letras, o que disse o Ministro Bu

faiçal quando ele afirma isso e concluo que é o que está na 

inicial. Mas a questão é que a contestação integra a causa 

e pode alterá-la, pode confirmá-la, pode desmenti-la, porqu 

o réú é que vem, Se o réu vem e discute as matérias de par-

c~s que integram a aposentadoria, a questão está deslocada. 

Quando o réu diz que as parce1as tais e tais, - que ele a

cha que devem integrar - são mais benéficas que outras, ele 

já deixou de lado a questão de saber se era empregado chefe 

ou subchefe, porque é matéria de defesa. Este, o problema~ 

O Juiz desprezando o que o réu diz, mas apontando, de plano 

a questão de chefia ou subchefia, o próprio empregado toma 

o ritmo do empregador, se afina com a contestação e diz, 

realmente, o que quer, 11 O que eu quero realmente é isso: 

soma de tais e tais parcelas que estão sendo subtraídas." 

Daí a questão ser de cálculo aritmético e não de posto, e 

com isso vai para o Regional, o Regional diz: Não, realmen-
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te a aposentadoria do empregado deve-se somar a tais e tais 

parcelas, Então, nem o Ministro Bufaiçal é desmentido, nem 

também se afina com a opinião, porque a causa se transformo 

com a contestação. SÓ depois da contestação é que a causa 

está, realmente, integrada, Nesse sentido, Sr. Presidente, 

nego provimento, porque o acórdão respondeu exatamente o qu 

o Banco do Brasil disse. ~ o problema da litiscontestatio. 

O Sr. Ministro Presidente - Ficou demonstrado que o empre

gado tinha mais de trinta anos de serviço e ocupava um car

go efetivo. Não importa sabertquanto tempo ele levou num e 

noutro, porém estava exercendo a função de chefe. Pela con

testação v€-se que está pretEndendo as vantagens inerentes 

ao cargo e que o Banco diz que a aposentadoria irá até o ca 

go imediatamente superior. Nesta hipótese que os autos tra 

zem noticia, entendo que o acórdão está correto. Neste par-

ticular, nego provimento, Por maioria de votos, negado pro-

vimento ao recurso, contra os votos dos Ministros Coqueijo 

Costa e Elias Bufaiçal, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Peço vtnia para juntar ao 
, ~ 

acordao o meu voto vencido e ao Ministro Revisor passarei o 

relatório dentro de minutos, porque o voto está escrito a-
, 

tras. 
' O Sr. Ministro Presidente - Constará ao pé do acórdão o voto 

vencido de V, Exa, e redigirá o acórdão o Ministro Ary Cam-

pista. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 2 033/74. Relator: Ministro 

Elias Bufaiçal. Agravo de instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 3a. Região, Cia. Ferro Brasileiro e An

t6nio Canuto e outros. 
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O Sr. Ministro Elias Bufaiçal.- Trata-se de inquérito ajui-

A ( A ) ' zado contra tres empregados ••• Le. O douto parecer e des-
, ... , 

favoravel. ~ o relatorio. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Peço licença para retirar-m 

(Retira-se o Ministro Coqueijo Costa.) 

O Sr. Ministro Presidente~- Em discussão. Encerrada. !'em a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Em relação a um dos empre

gados, a primeira inst~cia julgara não comprovada ••• (L€.) 

Nego provimento ao agravo. 

, " t O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? Unanimemen e, 

negado provirre nto ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 86/75. Relator: Ministro E

lias Bufaiçal. Agravo de instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 4a. Região. JÚlio Camargo Furtado e 

outros e Cia. Estadual de Energia Elétrica. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, negada a 

revista interposta pela decisão que alegou a inserção do a-
, . 

dicional de insalubridade nas ferias, insistem os agravante 

na subida do apelo que estaria amparado em duas letras. O 

douto parecer é desfavorável. t o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Assevera o respettável des

pacho que os fundamentos aduzidos surgiram pelo acÓrdão re

corrido, que não co~litam com o arrolado, nem com a lei. 

(L€.) Para melhor exame, dou provimento ao agravo. 

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

dado provimento ao agravo para melhor exame. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 105/75. Relator: Ministro E

lias Bufaiçal. Agravo de instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 2a, Região, Elávio Rivas Rodrigues e 

Manoel Ferreira do Vale. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Reconhecido como empregado, 

pedreiro, trabalhando em prédio destinado à locação, susten 

ta o agravante cabÍvel a revista alegando que o julgado bem 

apreciou as provas. O douto parecer é desfavorável. t o re

latório. 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Nega o agravante ·fossem os 

imóveis destinados à locação e acentua a prova produzida, 

depois de argHir a nulidade ••• (L€.) Nego provimento ao a-

gravo. 

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

negado provimento ao agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 120/75 - Relator Ministro Eli 

Bufáiçal. Agravo de instrumento de despacho do Juiz Presiden 

te do TRI' da 2a. Região. COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORI'ES 

COLEI'IVOS E ELIAS PEREIRA NICO, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Afirma a agravante injusto o 

respeitável despacho que indeferiu a revista, pois o parecer 

bem apreciou a matéria em debate •.• (L~.) A douta Procuradoria 

Geral opina desfavoravelmente, ~ o relat6rio. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Se silenciou a sentença sobre 

os requisitos da produtividade e da prescrição, e o ac6rdão 

não foi complementador ••• (L~.) Nego provimento. 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 135/75 - Relator Ministro Eli 

Bufáiçal. Agravo de instrumento de despacho do Juiz Presiden

te do TRI' da 3a. Região. BANCO DO BRASIL S/A E ABELARDO MAR

TINS VARELLA E OUTROS, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - O caso, Sr. Presidente, é de 

complementação de aposentadoria, julgado favoravelmente ao re 

clamante ••• (L~.) A douta Procuradoria-Geral opina desfavora

velmente, ~ o relat6rio, 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Citou a ora agravante, nas ra

zões de revista, julgados do Pleno do TST ••• (L~.) Nego provi-

mento, i. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia? Unanimemente, ne-

gado provimento ao agravo, 
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O Sr. Secretário - Processo n9 163/75- Relator Ministro Elia 

Bufáiçal. Agravo de instrumento de despacho do Juiz Presiden

te do TRT da 2a, Região, RICARDO WAGNER E MEDITRCNICA S/A. 

O Sr. Min!stro El~as Bufáiçal - Sr. Presidente, alega o ora 

agravante,que a revista estava fundamentada nas duas letras, 

invertend9 o julgado o anus da prova ••• (Lê,) A douta Procura

doria-Geral opina favoravelmente, ~ o relat6rio, 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - O que se decidiu foi que o 

ora agravante pedira demissão do lugar de diretor técnico e 

que não mais compareceu ••• (Lê.) Nego provimento ao agravo, 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 190/75 - Relator Ministro Elia 

Bufáiçal. Agravo de instrumento de despacho do Juiz Presiden

te do TRT da 4a, Região. ARINO CRISTÓV~O MONTEIRO E CARBONÍFE 

RA PRÓSPERA S/ A. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Présidente, negada a gr~ 

tificação de balanço, porque despedido o empregado antes do 

tempo, reclamou o mesmo, ganhando na Primeira Instância e per 

dendo na Segunda, pelo fundamento •.• (Lê.) A douta Procurado

ria-Geral opina favoravelmente. ~ o relat6rio, 

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

lavra o Relator • 

.Q_Sr. _ Mini~tr9 Elias _ _)?uf~içal_ - Sr. Presidente, a gratifica

ção estava condicionada à permanência do empregado nos anos 

correspondentes. Entendeu-se que a despedida injusta não cor1 

respondia,,,(Lê.) Para melhor exame, dou provimento ao agravo. 

9 Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, dado. 
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provimento ao agravo, para subida da revista para melhor 

exame. 

O Sr. Secretário - Processo n9 226/75 - Relator Ministro 

Elias Bufáiçal. Agravo de instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da la. Região. COMPANHIA CERVEJARIA BRA 

E ADALVO BATISTA VIEIRA. 

-3 . 

9 Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, as duas Ins 

tancias decidiram que o empregado não podia ser destituido 

do posto de auxiliar de serviços internos ••• (L~.) A douta 

Procuradoria-Geral opina desfavoravelmente. ~ o relat6rio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, violação, p 

ra amparar a revista, tem que ser literal e isto não se 

fica no caso. Admitido, como foi, que o agravante tinha sido 

despedido do posto de auxiliar de serviços internos ••• (Lê.) 

Nego provimento ao agravo. 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 309/75 - Relator Ministro 

Elias Bufáiçal. Agravo de instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 2a. Região. WALDEMAR PEREIRA E TELECOMU 

NICAÇOES DE S~O PAULO S.A. - TELESP. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, o recurso or 

dinário não foi conhecido porfalta de alçada, fls. 51. A re 

vista foi indeferida ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opi

na favoravelmente. É o relat6rio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Embora seja evidente o equi-
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voco do despacho, pois nenhuma prova foi apreciada, sendo a 

hip6tese de falta de alçada, a decisão está correta ••• (L~.) 

Nego provimento ao agravo, 

O Sr.Ministro Presidente - Há diverg~ncia? Unanimemente, ne-

gado provimento ao agravo, Agradeço a presença de V.Exa., M1 

nistro Elias Bufáiçal. Está suspensa a Sessão, para o lanche. 
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O Sr. Ministro Presidente - Reaberta a sessão. 

16,40/45 

O Sr. Secretário - Processo n~ 163/75~ Relator: Ministro V~Y 

loso Ebert. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 5a. Região. Petróleo Brasilei 

ro S.A.- Petrobrás e José Monorato Rodrigues e Outros. 

e Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, negando provi

mento ao recurso ordinário então interposto pela reclamada,co 

cluiu o decisÓrio revisando que os prêmios, inclusive o de an 

.tiguidade, integram o salário quando expressa ou tacitamente 

convencionados •.• (Lê). Opina desravoravelmente, a douta Proc 

radoria-Geral. ~ o relatório. 

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

(USA DA PALAVRA O DR. RUY JORGE CALDAS PEREIRA) 

-1-

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

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

diss!dio jurisprudencial pelo.acórd~o de fls. 62 a 63, conhe 

ço do recurso. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisag1ia - Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg€ncia? Por unanimidad~ 

conhecida a revista. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sendo os tri€nios componentes 

do salário, sobre os mesmos deve incidir o adicional de peri 

culosidade, como acertadamente decidiu o decisório recorri

do. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Data venia do :f.'!inistro 

Relator, o adicional por tempo de serviço - tri€nios- compO"e 

a verba da remuneraç~o. mas n~o é salário. Entendo legal a 

norma... (llt). Dou provimento, para dar a incid€ncia do adi 

cional sobre o salário-base. A periculosidade é diferente, 

mas no caso se trata de insalubridade. Quanto à periculosida 

de, a lei declara que o adicional de 3Q% recai sobre o salá-

rio percebido pelo empregado, ent~o. é salário, para 

os efeitos. 

todos 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - No caso, é periculosidade,t~ 

to que diz a ementa do acórd~o: 11 0s pr€mios, inclusive o de 

antiguidade, integram o salário quando expressa ou tacitame~ 

te convencionados •.. (l~) No caso, é periculosidade, e o 

douto Advogado confirmou isso, da tribuna. 

O Sr. Ruy Jorge Caldas Pereira - (Advogado) - o pedido do e~ 

pregado é inCid€ncia do adicional de periculosidade sobre o 

tempo de serviço. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O adicional de tempo 

de serviço é calculado sobre o salário integrado do adicio 

nal de periculosidade por força de lei. Se fosse insalubrida 

de, negaria a incidência sobre o adicional de tempo de servi 

ço. De qualquer maneira, qual é o salário-base? É o fixomais 

o adicional de periculosidade. o que diz a norma 63.4 do Ma 

nual? 

O Sr. Ruy Jorge Caldas Pereira (Advogado) - Que o adicional 

de tempo de serviço incide apenas sobre o salário-base. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Mantenho meu voto ini 

cial. V.Exa. verifique a norma estabelecida pelo Manual,63.4, 

Seção V, fls. 21: "Para cada periodo de três anos de serviço 

na empresa, ao empregado será concedido, sob o titulo de 

triênio, o adicional de 3% sobre o salário-base ••• (lê.) Es 

se triênio não é regulamentado por dispositivo de lei, é ob 

jeto de contrato e, se assim é, tem-se que respeitar o que 

foi estabelecido pelo contrato da empresa. Ela deu a v anta 

gem com a condição de recair apenas sobre o salário-base.Não 

podemos fazer interpretação mais extensa porque se trata de 

contrato, e não de disposição de lei. Data venia, dou provi 

mente ao recurso, para julgar improcedente o pedido. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - A orientação do Pleno tem varia 

do, porque se entende que esse adicional de triênio consti 

tui também remuneração. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O Regional mandou inci 

dir o triênio sobre o salário-base, acrescido do adicional 

de periculosidade, Meu voto é no sentido de não se poder en 

tender assim porque o adicional por tempo de serviço não 
, 
e 
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de lei, não está na CLT, mas sim objeto de contrato. Foi uma 

vantagem que a empresa quis dar. Ela quis dar os triênios, 

mas calculados sobre o salário-base, e tem-se que respeitar 

a vontade dela. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O Regional mandou incidir o 

adicional de periculosidade sobre o salário-base, mais os 

triênios. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Acho irnpossivel,porque 

o triênio não é de lei, e sim objeto de contrato. Ela resol 

veu, ao alvedrio dela, dar essa vantagem e estabeleceu a con 

dição: que recaia o cálculo sobre o salário-base. É um direi 

to que ela tem, o de dar a vantagem como quiser, porque não 

' e de lei. 

O Sr. Ministro Presidente - A matéria é controvertida, tanto 

ass·im que, no memorial, o Advogado até juntou pareceres de 

Arnaldo Sussekind e Délio Maranhão. Meu voto tem sido sempre 

no sentido de mandar computar como salário o triênio. Acomp~ 

nho o Relator, negando provimento. 

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



TST .. 832 

PODaR .IUOICIÁ"'-10 

.JUSTIÇA 00 TRABALHO A - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

13.05.75 ZG/NL/ASN 17.00/05 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - (Consulta os autosJ 
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O Sr. Ruy Jorge Caldas Pereira - (Advogado} Pela ordem, Sr. 

Presidente, sempre pagou . na forma sustentada neste 

so, sem a incidência de um adicional sobre o outro. 

proce~ 

O Sr. Ministro Raymundo Souza Moura- A quest!o·é de peric~ 

losidade 11exerce atividade em contato permanente com inflamá 

vel ••• (L@) 11 Trata-se aqui de saber o que é salário. (. Consul 

ta os .autos - fls. 21) Está aqui a regulamentaç!o: 11para c~ 

da periodo de três anos de serviço, na empresa, será conced! 

do sob o titulo de triênio, um adicional sobre o salário -ba 

se da funçlo permanente que exerce 11 ••• (L~} o que se diz,d~ 

sa concesslo da empresa, é que à medida que o empregado c~ 

pleta 3 anos de serviço vai tendo um aumento salarial. Esse 

aumento salarial pode ser de diversas formas. Pode ser . por 

sentença normativa, pode ser por lei, pode ser por um outro 

critério qualquer, como: número de filhos, por ser casadoftt~ 

Foi um critério que ela adotou por isso se chama triênio.uma 

vez que se trata de aumento salarial, seja qual for O· crité 

rio que se adote, deixa de ser salário ou aumento salarial ? 

Entendo o seguinte: se fosse, realmente, uma prestaçlo dis~n 

tamente, especificada, se for realmente adjeta e decorresse 

de uma eventualidade, de algo diferente daquilo que empres

ta, nlo.No caso, a empresa quer beneficiar os empregados mais 

antigos. ~medida que os empregados vlo se tornando mais an 

tigos na casa, têm aumento salarial. No caso é uma vantagem. 
' 

Quero discordar do Ministro Hildebrando Bisaglia pelo fato, 

justamente de ser antigo o empregado, tem ele aumento sala

rial; salário esse decorrente, evidentemente, da antigllidade 

adquirida. Esse deve ser o fator para que tenham outras van 
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tagens calculadas sobre isso. Não considero remuneração. Co~ 

sidero aumento·salarial que o patrão concede, mas, de modo 

particular, até talvez,·para rugir às compensações dos aumen 

tos da sentença normativa ou outros ereitos, ele adota esse 

critério. Se ele desse o aumento, pura e simplesmente, seria 

compensação; mas se der condicionada, já não vai compensarem 

sentença normativa. Portanto, para mim, é salário. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Ainda que v. Exa. en

tenda que é salário, não é salário-base. Salário base está de 

finido no próprio manual. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Nunca aumentos normativos 1 

constituiram salário base. Seria sempre o que ele recebia 

quando entrou na empresa. Não importa a fonte, a meu ver,de~ 

de que importe o aumento. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A empresa não estava 

obrigada a dar triênio; deu, mas calculado sobre o salário

base e define no Manual o que é salário-base. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sempre que se faz uma dedu -

ção lÓgica, é preciso saber o que é principal e o que não é. 

N&o importa, a meu ver, a forma como a pessoa foi nomeada p~ 

ra um cargo pÚblico. Se foi por concurso ou sem. A meu ver 

ele, ao invés de dar 3% sobre o salário, podia dizer que, de 

3 em 3 anos, o empregado terá 30.000,00 (trinta mil cruzei 

ros). N&o seria salário? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisagli~ - Mas nao roi assim. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Mas porque ela adota um peE_ 

centual é que tem uma base, mas se desse rixo, não teria. 

O Sr. Ruy Jorge Caldas Pereira (Advogado) Pela ordem, Sr.Er~ 

sidente. Esse conceito de salário-base já saiu do Manual pa 

ra se tornar lei. E diz: "Considera-se salário base a im-



A • 
PODER .JUDICIA.RIO 

..JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR CO TRABALHO 

ZG/NL/ASN 17.00/05 -3-

port!lncia f'ixa mensal correspondente à retribuição do traba 

lho prestado pelo empregado na· jornada normal de trabalho,a~ 

tes do acréscimo de vantagens, incentivos ou benef'icios a 

qualquer titulo 11 • 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Quer dizer, depois que ele 

tem o acréscimo a qualquer titulo. Pergunto: Nlilo é aquilol .. 
que dá uma sentença normativa.?. Acréscimo a qualquer titulo? 

Respondo: Entao nao é, nao serve. O.aumento por salário nor 

mativo é o aumento a qualquer titulo. Nlilo está escolhendo no 

me. Eu estou procurando lógica. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - o salário base é alte 

rado de acordo com o acréscimo que se dá sobre o salário-ba-

se. 

O Sr. Ministro. Raymundo Moura - Peço ao ilustre Advogado que 

leia novamente. 

O Sr. Ruy Jorge Caldas Pereira (Advogado) - 11Considera-se sa 

lário-base a importância fixa mensal ••• (Lê.) 11 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Ele está beneficiado pela 

sentença normativa. Essa definiçao nao me satisfaz. Nlilo vou 

partir para aquela discussao doutrinária, acadêmica, do que 

é salário-base. É nossa obriga~ao saber. Quero saber se esse 

empregado, depois de ter o aumento salarial, por antigHidad~ 

qual é o seu salário? É o salário base mais o aumento que.ele 

teve. Isso passa a ser salário base. 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura (Continuando) - Agora, se é 

ou não institu!ãa esta vantagem, ou dizer que o tri€nio con 

cedido representará um pr€mio, um adicional sem possibilida 

de de se integrar no salário, a! sim, teriamos que respeita 

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

vimento à revista, 

O Sr. Secretário - Processo n9 4 598/74. Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia, Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recu 

so de revista de decisão do TRT da 2a. Região. Manoel Alvi

no da Silva e IPSA S/A - Indústria de Papel. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Reclamação onde se a

lega, em sintese, o seguinte: empregado admitido em junho d 

1 959, reclamou em 1 969 e, por acordo rescindiu seu contra 

to; recebeu 50% do que lhe seria devido sem que despedido 

fosse, Continuou trabalhando para a reclamada ••• (L€.) A do 

ta Procuradoria-Ge~al opina pelo conhecimento e provimento, 

unicamente na questão relativa a horas extras, ~ o relatóri 

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

Advogado,· 

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

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

palavra o Relator. 
' O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não conheço da revis-

ta, quanto à prescrição. Efetivada a rescisão do primeiro 

contrato em·31 de janeiro de 1 969, por acordo, devidamente 

assistido o reclamante pelo seu sindicato, prescrito está o 

seu diteito a ação em fevereiro de 1 973, data da presente 

reclamação. Inaplicável o Prejulgado 31 que trata de hipÓte 

se diversa. (L€,) Conheço com fundamento na al!nea a do ar 

896, na parte relativa à supressão das horas extras. Há a-
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córdão discrepante trazido a confronto às fls. 100, no qual 

a ora recorrida era parte. 

o Sr. Ministro Presidente - De acordo. Há diverg~ncia? Una

nimemente, não conhecida a revista com refer~cia à prescri 

qão, mas conhecida quanto à supressão das horas extras. Tem 

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia·- Dou provimento para 

reconhecer ao reclamante o direito à integração no salário 

do valor correspondente às horas extras habitualmente traba 

lhadas, conforme se apurar em execução, obedecida ou não a 

prescrição. 

O Sr. Ministro Presidente - t o meu voto. Há diverg~ncia? 

Assim se decide. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 622/74. Relator: Ministro 

Rayrnundo Moura. Revisor: Ministro Fábio Mota. Recurso de re 

vista de decisão do TRT da la. Região. Cia. de Transportes 

coletivos do Estado da Guanabara e Carlos Achio Nogueira. 

O Sr. Ministro Rayrnundo Moura - A egrégia Turma Regional de 

clara que o autor e paradigma estão exercendo a mesma funçã 

na Secretaria de Segurança do Estado. O laudo pericial con

firma o alegado pelo autor beneficiado pelo § 19 do art.461 

da CLT. Há uma prejudicial que me parece válida. O recurso, 

aliás é da empresa. Não conheço, aplicando o Prejulgado 4o'. 

O Sr. Ministro Fábio Mota - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia? Unanimemente, 

não conhecido o recurso.pelo Prejulgado 40. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4 180/74. Relator: Ministro 

Rayrnundo Moura. Revisor: Ministro Fábio Mota. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a. Região. Prefeitura Munici-
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pal de São Paulo e Emilia Miguel. 

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

jeitou a preliminar de incompet~ncia da Justiça do Trabalho 

visto que, pela prova dos autos foi demonstrado que o recl~ 

mante era empregado e sob o regime da CLT. (L~.) A douta 

Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento ou desprovi

mento do recurso. t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Fábio Mota - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Rubem José da Silva.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura -A decis~o recorrida,com ba

se na prova, reconheceu a relaç~o de emprego sob o regime 

da Consolidaç~o das Leis do Trabalho, assegurando ao recl~ 

mante as conseqtiências da pena de despedida injusta. Po~ 

co importa, evidentemente, que a entidade reclamada seja a 

Prefeitura Municipal e, no caso, responde a empregadora 

pelos encargos decorrentes da natureza do contrato de tra 

balho ••• (1@.) NS:o conheço. 

O Sr. Ministro Fábio Mota - Nt!o conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? unanimemente, 

na:o conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3.y85/74. Relator: Sr. ~lini~ 

tro Raymundo de Souza Moura. Revisor: Sr. Ministro Fábio de 

Araújo Mata. Recurso de Revista de decis~o TRT da 2a. Regi 

ao, Gabriel Espinosa Fernandes e Companhia Municipal de 

Transportes Coletivo. Advogados: Drs. Ulisses Riedel de Re 

sende e Joao Evangelista Ferraz. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura -A decisao regional consi 

derou que o reclamante exercera, desde 1962, as funções de 

faxineiro. A prova demonstra que na denominada 11 gaiola de. 
Ir - ... ... ouro , ... .. (lê) O parecer da douta Procuradoria-Geral 

, 
e 

pelo conhecimento e provimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Fábio Mota - De acordo 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o ilustre 

gado. 

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

AdV.Q. 

o Sr. Ministro Presidente - Em discussao. Encerrada. Tem a 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura - Egrégia Turma, quanto a 

salários, nao há fundamento. Conheço do recurso no que se re 

fere à reintegraçao e à preliminar de julgamento ultra ~

tida • 

O Sr. Ministro Fábio Mota - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, conhecido o recurso quanto aos dois pontos men 

cionados. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Resulta dos fatos apurados 

pelo acórdao recorrido, que houve alteraçao contratual, mas 

o enquadramento de tal circunstância não se ajusta à solu 

"'"' ção adotado pela rescisao • O reclamante pediu rescisão 

com base em fatos que foram apurados pelo acórdão regio -

nal. Dou provimento, em parte, para restabelecer a sentença 

originária. Dou, portanto, a indenização em dobro. 

O Sr. ~tlnistro Presidente - Há descumprimento da obrigação 

contratual, pelo fato de não pagar salários? 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Ele foi colocado na chamada 11 

gaiola de ouro 11
, numa inatividade forçada e de smorali zan -

te, mas o acórdão regional achava que devia voltar para a 

11 gaiola 11 
• 

O Sr. Ministro Fábio Mota - Sr. Presidente, ~a venia do 

Relator, entendo que o objetivo principal da Justiça do Tra 

balho é a manutenção do vinculo empregat!cio. Comprovada a 

incompatibilidade ou outro motivo, é que pode ser trans -

formada essa reintegração em indenização dobrada. No c~ 

ao dos autos, o egrégio Regional, ao reformar a sentença da 

Junta, determinou que ele fosse restabelecido no antigo lu 
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gar em que trabalhava. Aquela les~o que teria sofrido, foi 

restabelecida, Nao há incompatibilidade, porque ele conti 

nuou trabalhando. Entao, pediu a rescisao indireta do seu 

contrato de trabalho, mas para o próprio empregado nao hou

ve prejuízo. Nego provimento, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A única faceta que há - fi 

cou claramente configurada -
, 
e a violaç~o da lei. No momen-

to em que . foi tirado da sua funçao e posto na " gaiola de 

ouro", a violaçao da lei está configurada. Dependia de 

le aceitar, e nao do empregador. Essa é a diferença a 

favor do estabilizante, 
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obrigações contratuais, acho que estava francamente carac

terizada esta falta prevista na letra d do art. 483, mas 

esse fato isolado da empresa foi o de mandar o cida.dão p~ 

ra a 11gaiola de ouro 11
• E' o que fez o Regional? O emprega

do e~vel está querendo receber indenização dobrada, deu-lhe 

ganho de causa em parte porque reprovou o procedimento da 

empresa e determinou a reintegração à sua função anterior. 

Retornou à "gaiola de ouro". Ele ganhou em parte. A empre

sa teve a reprimenda que a Justiça podia dar pelo abuso de 

deixar o empregado numa situação co~rangedora, mas desde 

que a Justiça determinou que dentro de 10 dias reempossas

se o empregado na função, sanou, efeti~amente. Ele pediu a 

rescisão indireta. O Regional entendeu que a falta não era 

bastante grave para permitir a rescisão do contrato de tra 
~ 

' balho, e e por isso mesmo que a lei criou essa parte, que 

não existia, possibilitando ao empregado, na hipÓtese da le 

tra ~. reclamar permanecendo no emprego. Se fosse alegado 

contra o empregado um ato de improbiatde, ele não poderia 

permanecer no emprego. Esse é um dos casos que exige reite

ração: a empresa comete atos faltosos no descumprimento do 

contrato. Com a devida vênia do Relator, quero preservar o 

contrato de trabalho desse cidadão. Com o Revisor. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, neste aspec

to que aborda o Ministro Hildebrando Bisaglia o acÓrdão re

gional diz: 11 Merece provimento o reaurso, vez que o reclam~ 

do retornou o reclamante a anterior função de faxineiro ••• 

(Lê.)" Como diz a sentença vestibular, a questão é sobejame!!_ 

te conhecida. O que me chama a atenção é que na contestação 

a empresa nao alegou nada quanto ao aspecto da rescisão in-
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direta; não contestou os fatos como autorizadores da res-

cisão justificada na letra~ do art. 483. 

O Sr. Ministro Raymundm Moura - O Regional diz que nao hou 

ve reduqão salarial. t só isso. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Entendo que a Justiça do Tra 

balho deve manter o vinculo empregatÍcio, mas dentro de um 

mÍnimo de dignidade funcional. Acompanho o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Acompnho o Relator, inicialme~ 

te porque o pedido foi, em verdade, de rescisão indireta do 

contrato de trabalho, e essa resisão se operou, não há dÚ

vida nenhuma, O descumprimento das obrigações contratuais 

se verificou. A partir-se para a reintegração seria ~ugir ao 

fato consumado. Acompanho o Relator. Proclamo o resultado: 

Por maioria de votos, dado provimento ao recurso para ser res 

tabelecida a sentença de primeira instância, contra os votos 

dos Ministros Revisor e Hildebrando Bisaglia. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2797/74 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Fabio Motta. Recurso de re 

vista de decisão do TRT da 2a. Região. Irmandade da Sta. Ca 

sa de MisericÓrdia de são Paulo e Outros. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - O venerando acÓrdão regional 

··reconheceu a relação de emprego e estabilidade do reclaman

te com base na prova. Por outro lado, concJLii pela inexistên

cia de falta grave. Tal como decidiu a sentença originária, 

mandou pagar a indenização em dobro, férias ••• (Lê.) A douta 

Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e desprovimento. 

t o relatório. 

O Sr. Ministro Fabio Motta - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura - A jurisprudência do Supre

mo Tribunal não pode prevalecer em razão do mandamento da 
, . - , -propria Constttuiçao quanto as Sumulas ou decisoes do TST 

no âmbito da Lei Federal ••• (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Fabio Motta - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimirla

de, não conhecido o recurso. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 3690/74 - Relator: Ministro 
j 

Raymundo Moura, Revisor: Ministro Fábio Motta, Recurso de Re-

vista de decisão do TRT da 2a, Re~ião, JOS~ EUGENIO GRAZZINI 

e S/A O ESTADO DE S~O PAULO, 

O Sr, Ministro Raymundo Moura - O acÓrdão regional declara~ 

segundo o prÓprio reclamante esclarece, quando não há serviço 

ele percebe pela hora parada à média da sua produção diária,, 

(Lê.) O douto parecer é pelo não conhecimento, ou desprovime~ 

to, ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Fábio Motta - De acordo, 

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

lavra o Relator, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A matéria é de fato, O julga

do trazido a confronto não se presta ao caso, Não conheço. 

O Sr, Ministro Fábio Motta - Nã:> conheço. 

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

foi conhecida a revista. 

O Sr, Secretário - PROCESSO NQ 4.104/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 3a. Região, NEUSA LUZ DE OLIVEIRA 

e CIA. TELEF'ONICA MONTESSANTENSE, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - O venerando acórdão regional 

declara que, apesar de não ter sido anotado na carteira pro

fissional do empregado, a opção é válida, pois foi assinada 

por testemunhas •• ,(Lê,) O parecer é pelo conhecimento e provi 

mente, ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Fábio Motta - De acordo, 

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

lavra o Relator, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Conheço por ambas as alineas, 

o Sr, Ministro Fábio Motta- Também conheço. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente,cQ 

nhecido o recurso, Tem a palavra o ~elator. 

O Sr, Ministro ~aymundo Moura - Como resulta do próprio acór

dão recorrido, a opção do reclamante não se revestiu da form 

lidade especial exi&ida no dispositivo le&al invocado na re

vista e corroborado no Decreto n9 5982o ••• (Lê.) Dou provimen

to para restabelecer a sentença de Primeira Instância. A Pri

meira Inst~ncia considerou nula a opção e por isso que resta

àeleço essa sentença. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Mantenho, porque faltou a forma 

lidade essencial, embora a empresa tenha pretendido substi 

essa documentação com testemunhas. Mas a lei é expressa. 

O Sr. Ministro·Presidente- Há divergência? Unanimemente, 
, 
e 

dado provimento ao recurso para ser restabelecida a sentença 

de Primeira Instância. 

O Sr. Secretário - P~OCESSO N9 4.3§6/74 - ~elator: Ministro 

~aymundo Moura, ~evisor: Ministro Fábio Motta, Recurso de Re

vista de decisão do TRT da 2a. ~egião. C~T - LABO~T6~IO CI

NEMATOGRAFICO LTDA e OLGA MARCHESANO. 

O Sr. Ministro ~aymundo Moura - O venerando acórdão recorri

do, confirmando a sentença originária, assegurou a indeniza; 

ção doàrada por fraude ao direito à estabilidade, segundo a 

prova dos autos. A reclamada na revista afirma que houve pre~ 

tação de serviços em dois perÍodos distintos, através de dois 

contratos de trabalho.,,(Lê.) O parecer é pelo não conhecimen 

to, ou desprovimento, t o relatório. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - De acordo. 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - As Instâncias Ordinárias par

tem do exame da prova com diversos fundamentos para chegar à 
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conclusão da proced~ncia em parte da reclamação. Não há como 

considerar fundamentada a revista, que veio por literal dis

posição de lei. Nro conheço. 

O Sr. Ministro Fábio Motta 

quer violação de lei, 

Também não conheço. Inexiste qual 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverc~ncia? Unanimemente, não 

foi conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - P~OCESSO N9 4805/74 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Min~ro Hildebrando Bisaglia. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 5a. Região, PETRÓLEO BRASILEl 

RO S/A. - PETROBRÁS - RPNE e JOSt PAIVA VERÇOSA. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, concluiu o de

cisório revisando tratar-se de pecÚlio por invalidez reclama-

do, independentemente das autoridades regionais, que tinham 

e t~m direito de fazer normas de organização e comando inter

no, com tanto que não atinjam ••• (Lê.) A Procuradoria-Geral~ 

na desfavoravelmente. t o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisa~lia - De acordo. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Improcede a questão prefacia!. 

A omissão só se verifica quando deixa a decisão de apreciar 

as questões autanomas levantadas no recurso. No caso, há ale-

&ação referente à ilegitimidade da invalidez ••• (Lê.) Não co

nheço. Vou verificar às fls. 72. (Consulta os autos.) hs fls. 

72 toda diverg~ncia é em relação à questão prefacia! e diz 

que teria havido omissão. Há indicação de fonte, mas acho que 
, 
e impertinente. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não há uma substituiçã 

da Petroarás pela Petros? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - "Havendo omissão no julc;ament 
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-4-

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Acompanho o Ministro ~~ 

lator, não conhecendo. 

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

foi conhecida a revista. 
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O Sr. Secretário - Processo nQ 4970/74 - Relator Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor Ministro Lima Teixeira. Recur

so de revista de decisão do TRT da 2a. Região. CHRYSLER COR 

PORATION DO BRASIL E MIGUEL PERIN. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Admitido em setembro de 

1960 e dispensado em junho de 1973, pede o reclamante paga

mento de férias, 139 salário, depÓsito do Fundo de Garantia, 

horas extras habitualmente prestadas, mais comprovação do d~ 

pÓsito do Fundo de Garantia referente ao adicional noturno ••• 

{Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento do 

recurso apenas quanto à preliminar. Opina, não obstante, pe 

lo seu não provimento. t o relatório. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O Prejulgado 24 e a SÚ 

mula 45 impedem o conhecimento da revista quanto ao cÔmputo 

das horas extras nas férias, gratificação natalina e depÓsit 

do Fundo de Garantia ••• {Lê.) Conheço apenas quanto à prescri 

ção. 

O Sr. Ministro Presidente - Também conheço tão-só no que diz 

respeito ao direito de reclamar o depÓsito do Fundo de Garan 

tia, face a divergência de fls. 41/42. Há divergência? Unani 

memente, conhecido o recurso quanto à prescrição. Tem a pala 

vra o Relato r. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Nego, entretanto, pro 

vimento ao recurso, não pelo fundamento da sentença da MM.Ju 

ta, que declarou q~inq~enária a prescrição do depÓsito ••• 

{Lê.) Nego provimento ao recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Também nego provimento. Na espé-

cie o prazo prescricional só começa a contar do momento da 
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rescisão. do contrato de trabalho ••• (Lê.) Há divergência? Una 

nimemente, negado provimento à revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 53/75 - Relator Ministro Hil

debrando Bisaglia. Revisor Ministro Lima Teixeira. Recurso de 

revista de decisão do TRT da la. Região. VIAÇ~O S~O CRISTÓV~ 

LTDA. E ANTONIO TRIGO NOGUEIRA. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O Tribunal Regional,ap 

ciando o recurso ordinário, rejeitou a preliminar de intempes 

tividade e negou-lhe provimento. O recurso é da empresa, que 

insiste, na revista, na prova. Admitido o recurso, a douta 

Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e não provimento. 

1!: o relatório. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Matéria de fato. Muito 

embora a matéria venha com base na Alinea b ••• (Lê.) Não co

nheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço. Matéria de fato. Há 

divergência? Unanimemente, não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 134/75 - Relator Ministro Hil 

debrando Bisaglia. Revisor Ministro Lima Teixeira. Recurso de 

revista de decisão do TRT da la. Região. FARMÁCIA COCOTÁ LTDA 

E SOLANGE DE ALMEIDA FERNANDES. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O recurso ordinário é 

da empresa. O Tribunal Regional negou provimento, rejeitada 

a prescrição.,.(Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo 

não conhecimento e não provimento. 1!: o relatório. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O aresto trazido à cola 

ção, fls. 47, não discrepa da decisão recorrida ••• (Lê,) Não 

conheço • 

.Q_Sr,____t-!inistro ~resip,_ente - Também não conheC(O, Há divergên

cia? Unanimemente, não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 418/75 - Relator Ministro Hil

debrando Bisaglia, Revisor Ministro Lima Teixeira. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 3a. Região. COOPERATIVA CEN

TRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS LTDA, E MÁRIO 

JO!O DA SILVA GREGÓRIO, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Relação de emprego re

conhecida. Os arestos trazidos na revista versam relaçã9 de 

emprego, mas não são divergentes ••• (Lê.) Não conheC(o, 

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

cia? Unanimemente, não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 585/75 - Relator Ministro Hil 

debrando Bisaglia, Revisor Ministro Lima Teixeira. Recurso de 

revista de decisão do TRT da la. Região. OSMÁRIO CASTELAR FI 

LHO E EMPRESA MARíTIMA NETUNO S.A. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Recurso do empregado. 

A Junta, com base na prova, julgou o reclamante narecedor de 

ação, •• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo não conhe

cimento e não provimento do recurso. t o relatório. 

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

da, ~em a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não conheço, muito em

bora interposta e admitida por ambas as alíneas do 896. não 

há na revista qualquer referênria a texto de lei violado, Nã'l 
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O Sr. Ministro Presidente Nã~ c~nheç~. Há diverggncia? 

Unanimemente, nã~ conhecida a revista. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 10/75 - Relator: Ministro Ve1 

loso Ebert. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recurso 

de revista de decisao do TRT da 5a. Região. PETROBRÁS - Pe

tróleo Brasileiro S.A. - RPBa. e João Ary Henrique. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, ao fundamento 

de que se trata de parcela que na polÍtica salarial do gove~ 

no deve integrar o cálculo do adicional ••• (lê) Manifesta-se 

desfavoravelmente o Ministério PÚblico do Trabalho. É o rela 

tório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Há divergência. Xerocópias au 

tenticadas. Conheço do recurso, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Há uma preliminar de i 

tempestividade levantada pela Procuradoria-Geral. Foi publi

cado no dia 19 de outubro, sábado, Rejeito. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Rejeito. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Rejeitada unani-

memente. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço do recurso. 

O Sr. Ministro.Hldebrando Bisaglia- Conheço do recurso pela 

divergência de fls. 51/53. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, conhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Dou provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo diverg€ncia, tomarei os 

votos. 
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O Sr. Ministro Raymundo Mot1ra - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Ary Campista - Nego provimento, 

-2-

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

vimento ao recurso, contra o voto do Ministro Revisor. 

O Sr. Secretário - Processo n9 35/75 - Relator; Ministro Vel 

loso Ebert. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Socieda

de de Abastecimento de Brasília S.A. e Geraldo Goulart de 

Mendonça. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, assim decidiu 

o acórd~o revisando: gratificação funcional de ordem genéri

ca pela empresa em obediência à determinação governamental, 

marcada também pela habitualidade, integra, sem sombra de dÚ 

vida, o salário do empregado •.• (lê) Opina pelo conhecimento 

e provimento a douta Procuradoria-Geral. t o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A questão inicial do recurso 

de revista levantada como preliminar de nulidade, é matéria 

de embargos de declaração que não foram opostos oportunamen

te. Esclarecimento de alegada contradição entre a conclusão 

e a fundamentaç~o ••• (lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Talvez pudéssemos co-

nhecer pela nulidade, pois, na verdade, o que ocorreu foi 

erro material. Não está justificada a revista na parte refe

rente à nulidade, V. Exa. verifique esse acórdão citado, di 

vergência sobre a nulidade. Talvez valesse a pena conhecer 

e negar provimento. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Entendo que não há divergên-
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cia, porque a quest~o seria objeto de embargos declaratórios. 

O Sr. Ministro Hlldebrando Bisaglia - Deixa-se de declarar 

porque ocorreu erro material. 

o Sr. Hinistro Ra;:[!!!undo Moura - Qual o acórdão citado? 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - liCabem embargos de declaração 

quando há no acórdão disparidade, dÚvida ou contradição ••• 

(lê). li Mantenho meu voto. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Há, efetivamente, erro 

material. Na execução poderá trazer complicaç~o. Devemos cor 

rigir agora. 

O Sr. Ministro Raymundo 1-ioura - (Consulta os autos) O primei 

ro acórdão é de Turma, fls. 63. O segundo não atenta às nor

mas do artigo tal. É de Turma. O outro é do Tribunal: liA 

sentença, no que tange a sua fundamentação,... (lê). li 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Devida a gratificação 

anterior a 4/7/71 e não 4/7/73. É erro material. Se ficar 

assim, na execução poderá criar c~nfusão. Talvez fosse me

lhor conhecer pela divergência e rejeitar.a nulidade por er

ro material. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Se o erro material pode ser 

corrigido até de offÍcio, quant~ mais por recurso. Conheço 

e mando ajustar. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - É exigência do novo CÓdigo 

Civil. Cabem embargos de declaração quando houver dÚvida,ob~ 

curiaade ••• (lê) A questão inicial do recurso de revista le

vantada como preliminar de nulidade é matéria de embargos 

de declaração. 

O Sr. Ministro Hlldebrando Bisaglia - Talvez fosse melhor 

V. Exa. declarar que não conhece porque cabia embargos de. 
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declaração e há erro material, eis que a gratificação é de

vida a partir de 4/7/71. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Os embargos de declaração 

são aplicados, hoje, para questões de fundo. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sabemos que há uma fa 

lha e vamos ficar indiferentes a essa falha! 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Na fundamentação posso escla

recer. Não posso conhecer de recurso de revista como embar

gos de declaração. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Vamos receber como uma viola 

çao de lei? • 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Alcança o mesmo obje

tivo. 
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o Sr. Ministro Raymundo Moura - Inclusive aqui, neste 

1. 

, 
aCOJ;: 

dão regional, não diz que é embargos de declaração, t amplo, 

o Sr. Ministro Ary Campista - Tem que citar a lei que autor], 

za a correção de erro material, que permite a correção de of 

cio em qualquer tempo, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - S,Exa, está afirmando 

erro material, que será base do acÓrdão que foi apresentado, 

~. Ministro Presidente - Há divergência? Não conhecida a 

revista por se tratar de erro material do acÓrdão, pois gr~ 

tificação é devida de 4 de junho de 1971 e não 4 de junho de 

1973, como consta. 

O Sr. Ministro Raymundo Mom - A correção de erro material 

independe da revista, pode ser feita de ofÍcio em qualquer 

tempo, 

O Sr. Secretário - Processo n2 411/75 - RelatorrMinistro Ve~ 

loso Ebert, Revisor• Hinistro Hildebrando Bisaglia. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Belchior Mede], 

ros e Outros e Irmandade de MisericÓrdia de Campinas. (Drs. 

Carlos Moreira de Luca e Alfredo Ribeiro Nogueira,) 

O Sr. Ministro Vélloso Ebert'- O recurso ordinário do recl!! 

mante não foi conhecido ante a intempestividade já levantada 

no parecer da douta Procuradoria Regional do Trabalho.Susten 

ta o recorrente que, apenas com a publicação do acÓrdão tomª 

ra ciência,,, (Lê,) to relatório, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Hinistro Velloso Ebert - Requisito indispensável à alg 

gação, apelação,,, (Lê.) Não conheço do recurso. 
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o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presidente, o auto 

não foi notificado nos autos do dia da expedição, conforme 

provimento do Presidente do Tribunal Regional - fls. 77. PrQ 

vado o recebimento do AR em 19 de abril de 1 974, fls. 78, 

sexta-feira, iniciada a contagem no sábado, dia 20, prorrog~ 

do o vencimento de um dia, terminaria a 27 e o recurso deu 

entrada a 26, tempestivo, Acolho a revista para que tornem 

os autos ao Tribunal Regional, eis que tempestivo o recurso 
. , . 

ordmarJ.o. 

o Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, vou tomar 

os votos. 

~~istro Fábio Motta - De acordo com o Revisor. 

º"-ªI· Ministro Ravmundo Moura - Se a expedição não foi regg 

lar, não se aplica a súmula de presunção. A sÚmula só se apl' 

ca quando é regular a expedição, Houve irregular manifesta -

ção pelo Secretário da Junta, porque inclusive descumpriu pr 

vimento do Regional,que já foi feito há três, anos, no momen 

to em que o Ministro Thelio Monteiro assumiu a Corregedoria. 

Há este descumprimento por parte das autoridades judiciárias. 

Por que a parte vai responder por esse erro, Acompanho o Mi 

nistro Relator, com a , observação de que esta Secretária de 

Junta deva ser chamada a atenção dos responsáveis para cum 

primento de provimentos do Corregedor Regional e Corregedor-

Geral, 

º"-ªI· Ministro Presidente - Há divergência? Conhecida a rg 

vista, por unanimidade de votos e dado provimento, por maiQ 

ria, para que seja, pelo Regional, provido o recurso ordin~ 

rio, eis que tempestivo. Redigirá o acÓrdão o Ministro Rev' 

sor, Que se mande constar da resenha a declaração ·de voto do 
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Exmo, Sr, Ministro Raymundo Moura de que o Chefe da Secreta

ria da Junta deve cumprir o provimento do Corregedor Regiona 

e do Corregedor-Geral, já expedido há três anos, no Processo 

RR 441/75, no sentido de certificar a data da notificação no 

correios, 

O Sr. Secretário - Processo n2 147/75 - Relatora Ministro Li 

ma Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pres1 

dente do TRT da 8a, Região, Sandoval Monfredo de Horaes e OJa 

tro e Dias Paes Representações Ltda. (Drs. Higuel Gonçalves 

Serra e Oswaldo Trindade,) 

!Llir· Ministro Presidente - Hinistro Raymundo Houra a matéria 

é da sua região, V.Exa, conhece. t a questão dos praticantes 

da Bacia Amazônia, Não há relação empregatícia, As Instân 

, I - ..... -cias entenderam que esses prat1cos nao mantem relaçao empr~ 

gatícia porque são agrupados em Sindicatos, Não há relação 

empregatícia para esses empregados, esses armadores.Eles vêm 
-· 

t o A t com rev1sta e as 1nstanc1as negaram. O despacho denegou s~ 

guimento à revista, pois à hipÓtese não ajusta ao caso sub 

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

provimento, t o relatório. 
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O Sr. Ministro Presidente -(Continuando). Em discussão. En

cerrada. Nego provimento para manter o despacho agravado. 

Não há, na hipÓtese dos autos,caracterização da relação empr 

gaticia, como bem apreciado pelas instância ordinárias basea

das na prova. O despacho está muito bem elaborado e não se 

configura ou não se apresentou diverg@ncia, nem violação de 

norma legal. Matéria realmente fática. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - V.Exa. pediu o meu depoimen

to, é o seguinte: A Bacia do Amaz8nia começa em Salinópolis, 

bem fora da barra e diante disso, a navegação torna-se muito 

especiàlizada. Os pilotos de alto mar não conhecem essa na

vegação. Quando chega em SalinÓpolis, onde há inclusive um 

farol, o navio toma um prático, que é pago para receber o pi -

loto e vai conduzir o navio até os extremos da Amaz8nia.Cha-

ma-se prático, porque não faz curso na escola, faz a apren. 

dizagem no mar. São muito competentes, inclusive nas noites 

escuras. Uma vez, perguntei como eles se guiavam e responde-

ram~e que se guiavam pelo reflexo da luz do luar 
, 

na a-

gua. t toda uma aprendizagem calcada na experi@ncia. Pelo re

gime juridico, estes empregados, podem ser considerados co

mo aut8namos. Cada navio que chega lá, toma um prático que 

se apresenta, eles não escolhem, não admitem, não há relação 

empregaticia. Aquele que se apresenta conduz o navio, e há 

um barco que vai até alto mar, não enc011.t-a não há realmente 

cais e não pode haver relação de emprego. Eles poderiam ser 

funcionários da Capitania de Portos ou do Ministério de Mari 

nha. t dificil reconhecer uma relação de emprego. 

Sr. Ministro Velloso Ebert -Esta categoria está na minha 

onfederaç ão, geralmente integram o Sindicato·, dos Arrais. 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura - Não é propriamente árrais, 

são práticos. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Tem arrais, tem práticos ... 

Tem casos de aut6nomos. Há empregados da Capitania que tam

bém são do Sindicato, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A Última situação que tenho 

conhecimento é que são práticos. Eles fazem parte, são agr~ 

pados em sindicato, ~ uma espécie de estivadores. 

O Sr. Ministro PresidPnte - Há diverg~ncia? Unanimemente, 

negado provimento ao agravo, 

O Sr. Secretário - Processo n9 367/75. Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 2a. Região. Orlando Fossas e Cia. Ul

tragaz S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - Horas extras que não são devida 

face a prova apurada pelas inst~ncias ordinárias. Todas as 

inst~cias chegaram à conclusão de que o empregado não fize 

ra prova das horas extras pretendidas. Matéria fática. Nego 

provimento. Há diverg~ncia? Por unanimidade, negado provi-

mento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 394/75. Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de instrumento de dpspacho do 

Juiz Presidente do TRT da 3a. Região. Fundação Nacional do 

Bem Estar do Menor e José Pedro Pereira Reis. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Intimadas as partes 

a comparecer à audi~ncia, s6 a agravada atendeu ao chamamen 

to, não tendo a agravante recolhido os emolumentos. Deserto 

Não conheço. Não se trata de baixar o processo para tr'asla

dar as peças pedidas. ~ caso de deserção. Não pagamento dos 
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emolumentos e hoje a lei comina em pena de deserção. 

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

não conhecido o agravo por deserto. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 417/75. Relator: Ministro Li 

ma Teixeira. Agravo de instrumento de despacho do Juiz Pre

sidente do TRT da 3a. Região, Ryval S/A e Marco Ant8nio Gui 

marães Monteiro. 

O Sr. Ministro Presidente - Todas as instgncias entenderam 
I 

que a relação de emprego restou caracterizada. Matéria fáti 

ca. Nego provimento ao agravo. Há divergência? Unanimemente, 

negado provimento ao agravo. 

O Sr. SPcretário - Processo nQ 400/75. Relator: Ministro 

Velloso Ebert, Agravo de instrumento de d7spacho do Juiz 

Presidente do TRT da 3a. Região. Usina Fronteira S/A e Ant8 

nio Silvestre da Silva e outros, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Concluiu o despacho que a ma 

téria discutida é eminentemente fática. Inconformada agrava 

a ré, oferecendo contraminuta a reclamante, manifestando-se 

o Ministério PÚblico pelo não provimento do agravo. t o re

lat6rio. 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Imposs!vel a contestação de' 

violação de lei invocada, bem como da diverg€ncia jurispru

dencial pretendida sem revolvimento da matéria fática, como 

bem acentuou em seu despacho, o eminente Presidente do Tri

bunal da Terceira Região. Nego provimento ao agravo. 

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

negado provimento ao agravo. 
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, 
O Sr. Secretario - PROCESSO NO 29/7~- Relator: Ministro Hil 

de brando Bis aglia. Agravo de instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da Segunda Região. VICENTE GERMANO DA SIL

VA e EMPRESA FOLHA DA MANHJ!: S.A. ( Dr. Armindo Costa Fi

lho.) 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Discute-se, no pro

cesso, pedido de anulação de acordo judicial em rescisão de 

contrato de trabalho. Alega o reclamante não haver recebido 

todas as parcelas ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina 
- , pelo nao provimento. E' o relatorio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O acordo para a resci

são do contrato de trabalho feito perante a Junta prescinde 

da assistência sindical, conforme pretendido ••• (Lê.) Nego 

provimento ao agravo. 
, ~ 

O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? Unanimemente,ne-

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 40~/7} -Relator: Ministro Hi 

debrando Bisaglia. Agravo de instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da Terceira Região. REDE F~OVIÁRIA FEDE

RAL S/A e JOSÉ DIVINO CORR3IA E OUTROS. (Drs. Rubem Romeiro 

Peret e José Afonso de Alencar.) 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisagl. ia - A agravante parte de 

pressuposto falso, invocando como infringido o art. 70, le-
- - , tra c da CLT. Os reclamantes nao estao em serviço na pro-

pria repartição e, sim, em sociedade de economia mista ••• ( A 

Mantenho o despacho agravado, negando provimento ao agra-

vo. 



1'ST- W 

e ' . . 
I'ODER JUDICIÁRIO 

jUSTIÇA DO TRABALHO 

13/'5/7'5 SSO/EM/sso 18, 30/3'5 -2-

O ~r. Ministro Presi~ente - Há divergência? Unanimemente,ne

gado provimento ao agravo. 

O Sr. qecretário - PROCESSO NQ 626/75 - Relator: Ministro Vel 

loso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pres1 

dente do TRT da Terceira Região. REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A 

e JOSÉ JOAQUIM DIAS. (Dr. Mauro Quintino dos Santos,) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert _Ao recurso da reclamada foi de 

negado seguimento pelo respeitável despacho de fls. ?, ao fUB 

damento ee que ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo 
, 

desprovimento. E' o relatorio, 

O Sr. Mini~tro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso · Ebert - Sr. Presidente, além de não 

atendidos os requisitos de formalidade da cÓpia Xerox, não 
, 

ha, de fato, substabelecimento.~ego provimento. 

Q~~~ MinistrJt_?resi~~~ - H~ divergên~ia? Unanimemente, ne 

gado provimento ao agravo. 
, 

O Sr. Secretario - PROCESSO NQ 441/25 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do TRT da Segunda Região. TECELAGEM TEXTILIA 
, 

S/A e REGINA DIEGUES ROSA E OUTRA. (Drs. Jose Escorel de Va~ 

cancelos e Ulisses Riedel de Resende.) 

O Sr, Ministro Hildebrando Bisaglia - Ambas as instâncias 

' concluíram pelo atendimento dos requisitos indispensaveis . , , 
a equiparação. O recurso e da empresa, E' o relatorio. 

O ~r. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hili e brando Bisafd ia - Os julgados citados 

são inaplicáveis à esp~cie. A matéria é de fato. Nego 
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O Sr, Ministro Presinente -
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, 
H a divergência? Unanimemente, 

' O Sr. Secretario - PROCESSO NO 706/75- Relator: Ministro 

Vel1oso Ebert. Agravo de instrumento de despacho do Juiz 

Presidente. do TRT da Segunda Região. RAIMUNDO PORFIRIO COSTA 

E OUTROS e MÁQUINAS PIRATINI~GA S/A (Drs. Yolie Mendonça Gia 

·notti e Clarice Galano Cattan.) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Diz o despacho: 11 0 julgado a

tacado bem apreciou as provas e com acerto aplicou o direito 

••• (Lê.) 11 A douta Procuradoria-Geral opina desfavoravelmen-

' te. E' o relatorio. 

O Sr. Ministro Pres:tl ente - Em discussão.Encerrada. Tem a pa 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A inexistência, no caso, da 
', ' insalubridade, deflui do exame pericial. A mataria e de pro-

va. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - H~ divergência? Unanimemente, 

negaao provimento ao agravo. 
, 

O Sr. Secretario - PROCESSO ND 721/75 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de instrumento de despacho do 
- , 

Juiz Presidente do TRT da Segunda Região. GENEVE - INDUSTRIA 

E COMÉRCIO DE ALIMENTOS FINOS LTDA. e MARIA JOSÉ OOS SANTOS. 

(Drs. 
, 

Jose Roberto de 
, 

Oliveira Motta e Tarcilio de Sou-

za Barros.) 

O S~. Ministro Hildebrando Bisag~- A revista nao faz men 

ção a qualquer norma legal que teria sido violada, nem indi-
~ 

ca jurisprudencia conflitante. O seu indeferimento se impu -

nha, como de fato ocorreu. Nego provimento ao agravo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente,ne

gado provimento ao agravo. 

' O Sr. Secretario - PROCESSO Ng 737/75 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Agravo de instrumento de despacho do Juiz 

sidente do TRT dJ. Quarta Região. BANCO DO BRASIL S/A e 

DO LUCARELLI (Drs. Gilberto da Rocha Menegassi e Justino Cos 

ta Quintana.) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O Regional concluiu pela desa 

- ' ' tualizaçao do inquerito. Dai o agravo do banco recorrente,qu 

foi contraminutado, manifestando-se a douta Procuradoria-3-e

ral pelo não provimento. E 1 o relatÓrio. 

O Sr. Ministro ?residente - Em discussão. Eo:: errada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministtq_yelloso Ebert - Falta praticada em junho de 

' 1971; inquerito ajuizado em junho de 1972, sem prova da ne -
' cessidade do r~tardo do inquerito administrativo. Nego pro-

vimento. 
' ~ O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? Unanimemente,ne-

gado provimento ao agravo. Encerrada a sessão. 


