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o . . PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TAI.UNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 14a. SESSAO ORDINÁRIA 

DA PRIMEIRA TURMA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 20 de maio de 1 975. 

Presentes os Ministros: Lima Teixeira,Pre 
sidente; Hildebrando Bis~ 

glia; Raymundo Moura e Vell 
so Ebert. 

Procurador: Dr. Ranor Thales Barbosa da 
Silva. 

Secretário: Jorge Aloise. 

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

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

aberta a Sessão, A Ata da Sessão anterior será lida na prÓxi 

ma Sessão. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Pela ordem, Sr. Presidente. 

Solicito retirar de pauta o processo n9 3 306/74, a fim de 

que seja notificada a parte contrária, para falar 

dias sobre a petição de fls. 

O Sr. Ministro Presidente - Deferido. 

e'm cinco 

O Sr. Hugo MÓsca (Advogado) - Pela ordem, Sr. Presidente, S~ 

licito adiamento para a próxima Sessão, ou para a que V.Exa. 

deliberar, do Processo n9 1963, em que é Relator o Ministro 

Raymundo Moura e Revisor o Ministro Fábio Mota. 

Q_2!. Ministro Raymundo Moura - Nada a opor. 
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O Sr. Ministro Presidente -Fica adiado para o dia 27. 

2. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4 738/74 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recur 

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

Santa Casa de MisericÓrdia de Santos e Jorge Michaiany. 

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

apelos ordinários então oferecidos pelos reclamantes e recla 

mado, deu provimento parcial a este Último a egrégia Turma 

Regional, para excluir da condenação as férias e os descon 

tos por ausências comprovadas, e até mesmo confessadas, para 

que o percentual de insalubridade incida sobre o salário mi 

nimo regional ••• (Lê.) Manifestou-se desfavoravãmente aos 

dois recursos o representante do Ministério PÚblico. ~ o re 

latÓrio. 

~r. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

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

(Usam da palavra os .Drs. Antonio Carlos Viana de Barros e 

Leopoldo César de Miranda Lima.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, começarei p~ 

lo recurso do empregado porque nele há uma preliminar de nu 

lidade do acÓrdão recorrido. Improcede a alegada violação do 

art. 832 da CLT; vencido na preliminar de intempestividade do 

recurso ordinário, o prolator do acÓrdão transcreveu seus 

fundamentos no sentido do oferecimento a destempo do apelo, 

pois inexistente o conhecimento da sentença vestibular.(Lg,) 

Conheço do recurso do empregado apenas nesses três pontos: 

incidência do adicional de insalubridade sobre o salário pro 

fissional do autor, SÚmula 17, direito ao adicional de insa

lubridade do per!odo que antecedeu à reclamatória e as fal 

tas comprovadas ao serviço. 

O Sr. Ministro Presidente - O Sr. Relator, com referência às 

preliminares argÜidas, não conheceu do recurso, e o Sr. Re 

visar ... 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não merece conhecimen 

to o recurso da reclamada quanto a esse ponto: preliminar de 

intempestividade do recurso por falta de fundamentação 

(Lê.) Não conheço. Mas conheço quanto às questões referen 

tes ao adicional-insalubridade e férias, amparadas, a prime! 

ra, na SÚmula 17, e, a segunda, na divergência de fls. 50~ e 

infringência do art. 136 da CLT. (Lê.) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço com relação ao descon 

to das férias face à divergência apontada, 

' O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia- Quanto as preliminares, 

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

apelo do empregado, com referência às preliminares argÜidas, 

por unanimidade de votos. O Ministro Relator conheceu do re 

curso de revista, no que concerne ao adicional de insalubri 

dade sobre os salários profissionais do autor, direito ao 

adicional ae insalubridade preexistente e ainda desconto de 

faltas. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Nesse ponto é que é a 

nossa divergência. Não merece conhecimento nesse ponto a Re 

vista, por desfundamentada. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - As faltas- ao serviço, por mo 

tivo de doença, devidamente justificadas ••• (Lê.) (Consulta 

os autos.) 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - O acÓrdão diz que não compa

receu; por isso não tem direito a férias. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Vou reformular, Sr. Presiden

te. Na verdade não há pressupostos fáticos. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia- Conheço.quanto ao adi 

cional de insalubridade e férias, amparada a primeira na SÚ 

mula 17 e a segunda na divergência de fls. 501. 

Q_Sr.~inistro Presidente - Há divergência? Conhecido o re 

curso quanto a esses dois aspectos, unanimemente. Tem a pala 

vra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Quanto ao mérito, estruturou

se a iterativa, notÓria e atual jurisprudência desse TST no 

sentido de que, preexistente a insalubridade, devidos serão 

os adicionais concernentes que se situem no tempo até dois 

anos antes da reclamatória. Do mesmo modo será calculado es 

se adicional sobre o ••• (Lê.) Dou provimento nesse sentid~ 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia- Quanto ao adicional de 

insalubridade e férias, a SÚmula 17 garante o direito do em 

pregado. Diz a SÚmula 17: 11 0 adicional-insalubridade devido 

a empregado que percebe, por força de lei, convenção coleti 

va ou sentença normativa, salário profissional, será sobre 

este calculado". Então V .Exa. dá provimento para restabele

cer a sentença da Junta? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo, face à súmula 17. 

O Sr. Antonio Carlos Viana de Barros (Advogado) - Pela or 

dem, Sr. Presidente, para um esclarecimento. A respeitável 

sentença de Primeira Instância negou o adicional de 

bridade antes do ajuizamento da reclamação. 

insalu 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Conheço nesse ponto,fa 

ce à súmula 17. o adicional de insalubridade é calculado so 

bre o salário profissional. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Pela simples razão de que a 

SÚmula pressupõe que o salário dessas categorias é o profi~ 

sional, não há nenhuma quebra legal. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? A Turma, por un~ 

nimidade de votos, restabeleceu a sentença da Junta 

ao cálculo do adicional. Tem a palavra o Relator. 

quanto 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Direito sobre o adicional de 

insalubridade pr~existente. Dou provimento para que sejam ga 

rantidos esses adicionais que se situam no tempo até dois 

anos antes da reclamatória. 

O Sr. Ministro ?ildebrando Bisaglia - Divergência de fls.50~ 

"Falta ao serviço por motivo de doença devidamente comprova

da". Conheço por violação do art. 133, -aqui se refere a 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Eu tinha conhecido por esses 

acórdãos a que fez refergncia o Ministro Bisaglia. Mas, len 

do o acÓrdão regional, verifiquei que não existe o pressupo~ 

to da falta por doença ao trabalho. Por isso reformulei o me 

voto. Lendo o acÓrdão regional, verifiquei que houve o des 

conto apesar de comprovada a ausência por motivo de doença. 

O sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Onde V.Exa. encontrou 

apoio para determinar o pagamento à data da insalubridade pre 

existente? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Há um acÓrdão. 

O Sr. Ministro Presidente - Com referência às férias, V.Exa. 

não conheceu? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Exatamente. 

O Sr. Ministrá Raymundo Moura - Não foi conhecida; essa maté 

ria já foi liquidada. A propÓsito desse julgamento quero sa 

ber quem renumerou, porque há três números nos autos do pro 

cesso. 

O Sr. Jorge Aloise (Secretário) - Foi o Regional que renume

rou. A Revista é renumerada aqui. 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O Prejulgado 41 Já fi 

xou. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - É constitucional o art. 39, 

isso diz o Supremo. Não se reconhecia a inconstitucionalida 

de, mas se reconhecia o principio do direito adquirido. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O fato de ser preexis

tente, era a razão de decidir pela Justiça do Trabalho,antes 

do De~reto-lei 389, -- e foi aquela a razão dessa lei -- de 

pois o Tribunal decidia pela realização de pericia que reco 
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nhecia o direito. Esse o princÍpio legal. Atualmente o Tribu 

nal tem decidido que, quando a per!cia já foi feita no local 

de insalubridade, tem-se que reconhecer que a empresa não pa 

gava, mas irregularmente. Esta a tese do Tribunal. Agora, há 

efetivamente um acÓrdão que manda pagar quando preexistente. 

TST,-~ , ... 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura:- O laudo diz que a insalubri 

dade era preexistente? 

O Sr. Antônio C~rlos Vianna de Barros(Advogado):- Sr. Pres! 

dente, poderia prestar um esclarecimento? O laudo diz, ' as 

fls. 163, que a reclamada pagava o adicional a todos os fun 

cionários de há muito, exceto ao reclamante. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert:- Devo esclarecer a V.Exa. que 

parti de afirmativa do Regional, que, em su~ conclusão, con 

testa o ensinamento do Supremo Tribunal Federal, ao dizer: 

11 0 adic.ional de insalubridade é devido na _base de 2CY/> sobre 

o salário ••• (Lê.)" Mantenho meu voto, nesse aspecto: dou pro 

vimento para ga.rantir ao empregado o adicional pela insalu

bridade preexistente, com as parcelas até dois anos do ofe

recimento da reclamatória. 

0 Sr. M1nistro Hildebrando Biságlia:- Prefiro, data venia, 

usar o argumento que mais me impressionou. A lei foi estab~ 

lecida justamente para negar o pagamento da insalubridade 

anterior a dois anos, e por isso fixou como limite a data do 

ajuizamento. O argumento preponderante, para mim, é o fato 

·de a empresa pagar o adicional a todos os que trabalham no 

mesmo local. Logo, o fato de ser preexistente a insalubrida 

de é secundário, pois a empresa deixou de.cumprir uma obri

gação que sabia devida. Este argumento,para mim, é preponde 

rente, e não o fato de ser somente preexistente. Seria me 

lhor invocar a eqnidade e o fato de já ter sido reconhecida 

a insalubridade do local - tanto é verdade que todos os em 

pregados já recebiam, menos o reclamente. Isso me leva a 

mandar pagar o periodo de dois anos anterior à reclamação.O 
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fato de ser preexistente, somente, não bastaria, pois a 

foi feita para negar a insalubridade no periodo anterior 

reclamatória. Este outro argumento, para mim, é válido, 

que a empresa teve ciência da insalubridade e deixou de 

2. 

lei 

' a 

gar o respectivo adicional, pois a insalubridade não é do 

serviço e, sim, do local de trabalho. 

O Sr. Ministro Raymundo·Moura- Esse fato consta do acÓrdão 

regional? 

O Sr. Ant8nio Carlos Vianna Barros (Advogado)- V.Exa;. me 

permite? O laudo pericial está às fls. 362, in fine. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - "Por constatar que todos os 

funcionários do Serviço de Anatomia PatolÓgica recebem o ad 

cional de insalubridade, com exceção dos médicos que ali tra 

O critério que afastava os médicos não b lh (L"e. )" a am .•• 
, 
e 

de ordem ambiental. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - É do ambiente.Além dis 

so, a insalubridade no caso, tanto do trabalho como do locaL 

Aqui foi declarado que é do local, e para mim basta; não qu~ 

ro entrar no campo da insalubridade do serviço. 

TS'f- :W. • ,'. 
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O Sr. Ministro Presidente - Relator e Revisor estão de acor 

do. Há diverg@ncia ? Conhecido e provido o recurso do empr~ 

gado, por unanimidade, com refer@ncia ao adicional de insa

lubridade, que deve incidir sobre o salário profissional,re2_ 

tabelecida nessa parte a sentença da Junta; quanto ao segun

do aspecto, garantido o adicional de insalubridade até dois 

anos antes do ajuizamento da ação, por se tratar de insalu

bridade do local, paga a todos os demais empregados, O recur 

so da empresa, por unanimidade de votos, foi considerado pr~ 

judicado, em face do provimento do recurso do reclamante. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Requeiro as notas taquigrá

ficas. 

O Sr. Ministro Presidente - V.Exa. será atendido. 

O Sr. Ministro Raimundo Moura - Sr, Presidente, solicito se

ja encaminhado expediente a quem de direito no sentido de que 

quando houver renumeração dos processos, o funcionário que a 

faça firme certidão declarando qual a numeração válida, ten

do em vista que, neste processo, há tr@s numerações concomi

tantes, não se sabendo qual tem validade. 

O Sr. Ministro Presidente- V.Exa. será~endido. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 3912/74 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. RecuL 

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

Jesús Franco Moraes e Outras e FEPASA - Ferrovia Paulista S/ 

e os mesmos. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Assim decidiu o v. acórdão re-

visando: 11 Improcede a preliminar de prescrição. Prescrevem 

apenas as diferenças salariais, mas não o direito à promoção 

relativamente ao empregado preterido ••• (L@. ) 11 Manifesta-se 
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desfavoravelmente o representante do Ministério PÚblico do 

Trabalho. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 
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O ~r. Ministro ~reside,te - ~ discussão. ~cerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O qr~ Mini~tro Velloso ~bert -Recurso dos reclamantes. Como 

se infere do decisÓrio rJ',ional, somente o revolvimento da 

prova poderia 'dar azo ao recur!:o rle revi~ ta, sendo '·-t.al prQ 

cedimento vedado nesta Ln~tância extraordin~ria. Não conhe-

ço. 

O rr. Mini~tro Hildebrando Bisa~lia 

Também 'lão conheço. 

' Mataria de fato. 

' ~ n_:r. ~inistro 0 resirlente - Ha nivergencia? Por unanimidade, 

não con.h.ecida a revista dos reclamantes. Tem a palavra o 

1elator. 

O ~r. Hini!"tro Vell,oso '•;bert - '"r. Presir1ente, ·!uanto aJ rg_ 

curso da reclamarla, a· tese da prescrição está em contrarie-

' dade cQrn o Prejulgado l.r8. A decisão, no -,_ue ta:J~e ao merito, 

conforma-se com a iterativa, notÓria e atual jurisnrudência 

deste Tribunal "'u"h:rior do Trabalho •.• (Lê.) ~ão conheço tam-

' bel"! do recurso da rec 11'\mada. 

O ~r. Ministro Hildebrando Bi!"a~lia - Não conheço. 

Q_~. Ministro ?residente - Há diver~ência? Por unanimidade, 

- ' nao conhecido tambem o r3cUr!"o da reclamada. 

O S~. Secretário - P'lOCE"TO NC 449/?'i' - leliitor: Ministro 

Vello so Ebert. :levisor: Hini1?tro Hildebrando Bis a~l ia. Recu.r 

so de revista de decisão do TRl' da ..,rimeira Região. JQ)';O G.Q 

ME~ D~ AZE~DO e Ga~NJA ITAGUÁ LTDA. (Drs. Heitor Machado 

da Co"ta e :!.aberto Vasconcelos de 1-lacedo.) 

O rr, Ministro Velloso ~bert - ~r. ?residente, decidiu o a-

, -corrlao recorrido -~ue, ne~ana a disnensa, cumnria ao autor 

C0!norová-la. A revista vem pela letra b do art. 896 da CLT, 
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al')ontando-se como violaria o art. 818... (Lê.) Opina desfa-

' vor~vel~nte, a douta Procuradoria-3aral. E 1 o relatorio. 

t') Sr. Ministro_Hildebrando BVaüia - De HC•:Jr<:lo. 

~r. ~~llistro ::>resitlente - F,m discussão. 3ncerrada. Tem a 

~alRvra o Relator. 

O "r. Mini!'tro Vello~o :;;bert - ".r. "residente, como real

ça o recorrente, em suas razões de recurso, se~undo os en-

' ' ~ sinamimtos dovtril''larios cie Delio 11aranhao, o autor prova oo 

fatos ·tue uressupÕem a existência de obrigação c:mstituti

va ••• (Lê.) Co~~eço do recur~o, nor violação do art. 333,in 

' ciso II do Codi:::;o de .,roce~so Civil, e dou l)rovimento, pa-

ra jul~ar procedente o ryedido. 

' ~ O "r. ~Uni~tro 3:1ldebrando Bisa:;! ia - O acordao adm:tiu o 

abandono, tanto assim ~ue ordenou a compensação do aviso-
' . previa nas ferias. !'ara coni1ecer da revista pela letra b, 

teria ,ue revolver a urova, oara verificar se a~iu bem ou 

- ' mal, se havia prova ou nao da saida do emuregado. O ~egiQ 

nal diz !Ue não f oi desnedido, de maneira nue o exame do 

ônus da orava é muito ~ubjetivo, muito difÍcil. Foi do con 

' ~ jm1to da~ provas ·'[Ue o Tribunal chegou a conclusao do aban 

' dono, tanto '!_Ue nandou comoens?.r o avüo-previo. ~r. ?resi-

dente, conhecer uor violação literal de lei sem reexaminar 

as Drovas não é uossÍvel. Data venia do Relator, nao co-

nheço. 

O rr, Ministro "residente - Havendo r1ivergência, tomarei os 

votos. 

O ":Z:• Ministro Ravmundo Moura - O empre5ador, na contesta

ç8:o, diz me ele se demitiu? "e diz 'llle abandonou, tem '11le 

provar a falta. 
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O Rr. Mini~tro Velloso ~bert - ( Consulta os autos ) -A

juizou o reclamante a presdnte ação alegando 1ue em 12 de 

fevereiro de 1972 fora desDedido, como 

cial ••• (Lê.)" 

se afirma na ini-

, 
O "r. Mini!"tro Hi1/lebra!ldo Bisaüia - ..,ara nos verificarmos 

o Ônus da prova, teremos que reexaminá-la. v. F~ 8 , por fª 
vor, leia os depoimentos. Da prova não resultou demonstra-

da a despedida. 

O ~J:~inistro Velloso ...:bert - Diz a sentença: "Cumpria 

ao reclamante demo'1strar o <legado na incial. Não obstante 

as testemunhas arroladas e ouvidas, não restou provado ••• 

(Lê.)" Conheço e dou urovimento. 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura - Isso importa em acusação de 

abandono de emprego, por via oblíqua. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Fico com o art. 333, inciso 

29, do CÓdigo de Processo Civil: "Ao réu incumbe o ônus da 

prova do fato extintivo." 

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

Reformulo meu voto, porque na própria sentença da Junta e 

no acórdão regional faz-se menção apenas às testemunhas dos 

reclamantes. Apenas estas foram ouvidas. A empresa não a

presentou nenhuma testemunha que tinha conhecimento da des

pedida e as que depuseram não sabiam informar se foi despe

dido ou não. Também conheço por violação e dou provimento 

parcial. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conhecido o re 

curso por violação, por unanimidade, e ao mesmo dado provi

mento parcial para deferir ao autor a indenização legal por 

não ter ocorrido despedida justa. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1 073/74 - Relator: Ministr 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região -

e GILBERTO MEDEIROS (Drs. Klaus Menge e João Martello) 

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

mitiu para integração de salário as horas extraordinárias 

habitualmente prestadas, ressalvando quanto ao cálculo do 

repouso semanal, por imposição legal. A empresa recorreu d 

revista, porque não houve reconhecimento sequer da habitua

lidade pelas instâncias ordinárias. (Lê.) A douta Procura

doria-Geral opina pelo não conhecimento e desprovimento do 

recurso. ~ o relatório. 
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O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o Sr. Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. Carlos Arnaldo Selva) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A sentença originária, con

~irmada pelo acórdão recorrido, declara expressamente, em 

~ace da prova, ~ls. 74, que o serviço extraordinário presta 

do pelo reclamante era habitual. A integração determinada 

teve uma única ressalva, relativa ao repouso semanal remun~ 

rado. Neste ponto inexiste o apelo. (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - As fls. 74, como salientado pe 

lo Relator, declara a MM. Junta que está evidenciado, à sa

ciedade, que o reclamante ••. (Lê.) Também não conheço do 

recurso. Matéria fática. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente , 

não conhecido o recurso. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, tenho que 

julgar alguns processos na Terceira Turma, nos quais atuo 

como Revisor. Por isso, peÇo licença para retirar-me. 

(Retira-se o Ministro Velloso Ebert) 
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O Sr. Secretário - Processo n9 493/74 - Relator Ministro Ra~ 

mun~Moura. Revisor Ministro Fábio Motta. Recurso de revista 

de decisão do TRT da 2a. Região, PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -

PETROBRÁS - REFINARIA PRESIDENTE BERNARDES E JUAREZ CORRtA 

MENDONÇA. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sr. Presidente, a egrégia Tu 

ma Regional julgou não comprovada a falta grave; dai a não . 

procedência do inquérito. Na revista, a empresa argÚi infrin 

gência do art. 832 da C,L.T. por ser contraditÓria a decisão 

recorrida.(Lê.) A douta Procuradoria-Geral tem parecer pelo 

não conhecimento e desprovimento. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Carlos Arnaldo Selva.) 

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

palavra o Relator. 

O Sr Ministro Raymundo Moura - O acÓrdão recorrido analisa 

a prova e conclui pela improcedência do inquérito, com fund~ 

mentação razoável: 11 Cumpre lembrar que, interposto o apelo, 

- - , a decisao de Segunda Instancia e que subsiste, e, no caso, o 

julgamento ••• (Lê.) 11 Não conheço. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Matéria de fato. Não conheço. 

O Sr. Ministro Pr~idente - Há divergência? Unanimemente,não 

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1919/74 - Relator Ministro 

Raymundo Moura. Revisor Min~ro Fábio Motta. Recurso de re

vista de decisão do TRT da 2a. Região. FEPASA - FERROVIA PAU 

LISTA S/A E APARECIDO JOSÉ ESTEFANINI. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura- Sr. Presidente, a egrégia TU~ 
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ma Regional rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça 

do Trabalho, pois a reclamada era sociedade de economia mist& 

A prescrição só pode atingir parcelas vencidas, haja vista 

que a só ..• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral tem parecer pe 

lo não conhecimento e não provimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - De acordo. 

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

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - No que se refere à preliminar 

de incompetência, cita a recorrente dois arestos que não se 

prestam ao caso. Não há consistência para se decretar a pres 

crição •.• (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Fábio l.fotta - Também não conheço. :g compete!); 

te a Justiça do Trabalho. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente , 

não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 868/74 - Relator: Ministro Ra 

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

ta de decisão do TRT da 2a. Região - LYDYA CONFECÇOES TRANSP 

RENTES LTDA. e MATILDE FONTES MA TIAS. 

O Sr. Ministro Ra.ymundo Moura - A decisão regional conside

rou que, não obstante os pressupostos da confissão ficta apl' 

cada.·à reclamante, não é por esse fato que se vai evitar a 

incidência da lei no que se refere à redução salarial ... (Lê. 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e despro

vimento. :g o relatório. 

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

palavra o Relator, 

' -O Sr. Ministro Raymundo Moura - O venerando acordao recorri-

do não disse que o aprendizado não poderia ser empÍrico, no 

âmbito das empresas. Afirmou, expressamente, que não se tra-

ta, no caso, de empregado aprendiz, pois o auxiliar exerce 

as funções ••• (Lê.) Não conheço. 

' ' O Sr. Ministro Fabio Motta - Tambem nao conheço. 

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

conhecida a revista, 

O Sr. Secretário - Processo n9 1327/74 - Relator Ministro 

Raymundo Moura. Revisor Ministro Fábio Motta. Recurso de re

vista de decisão do TRT da 2a. Região. JOSÉ BRAZ E OUTROS E 

FAZENDA Sli:O JOSI!: DO TOMBA CARRO. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sr. Presidente, o acÓrdão re 

gional julgou pr~vada a relação de emprego dos reclamantes, 

salvo quanto a Regina Braz e Elza Braz, consideradas carece

deras de ação, provada, ainda, a despedida indireta ••• (Lê.) 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento e des 

provimento. I!: o relatório. 

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

palavra o Relator. 

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

ao aviso-prévio, está de acordo com a SÚmula 31. A dobra sa-
, 

larial foi negada em face dos fundamentos exarados no acor-

dão recorrido, ou seja, pela controvérsia ••• (Lê.) Não conhe-

ço. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - A divergência opontada nao se 

coaduna com a tese do venerando acÓrdão recorrido, sendo que 

••• (Lê.) Não conheço. 

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

não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2002/74 - Relator Ministro Ra 

mundo Moura. Revisor Ministro Fábio Motta. Recurso de revia-

ta de decisão do TRT da 2a. Região. FACULDADE DE FILOSOFIA , 

CIENCIAS E LETRAS DE ARARAQUARA E NELSON LIMA TEIXEIRA. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - O acÓrdão julgou não provada 

a justa causa quanto às horas extraordinárias ••• (Lê.) A dout 

Procuradoria-Geràl opina pelo não conhecimento. É o relató-

rio. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - De acordo, 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A revista circunscreve-se ao 

reexame da prova. Não conheço. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Não conheço. 

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

não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2052/74 - Relator Ministro 

Raymundo Moura. Revisor Ministro Fábio Motta. Recurso de re-
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vista de decisão do TRT da 7a. Região. PREFEITURA MUNICIPAL 

DE JARDIM E GERALDO MATIAS PINHEIRO. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - O venerando acÓrdão regional 

julgou intempestivo.o recurso voluntário pois, notificada da 

decisão a reclamada em 13/7/74, o apelo ingressou em cartó

rio em 25 de agosto .•• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opi

na pelo conhecimento e improvimento. É 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 -O Prefeito Municipal foi cie 

te em 12 de abril de 1974, mas a audiência inaugural seria a 

17, e não chegou a realizar-se a pedido das próprias partes. 

Ainda na segunda, designada dia 22, vieram com novo pedido os 

litigantes ••• (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A matéria ventilada foi 

sobre o prazo? 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Ela alega, mas essa matéria 

perde relevo porque as próprias partes pediram o adiamento. 

A audiência foi adiada duas vezes. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia -Mas o Regional nao co

nheceu do recurso ordinário dela? 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Julgou intempestivo o recur

so voluntário. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Na verdade o MunicÍpio 

tem direito a um prazo maior. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura -No recurso ex officio ele ne-
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gou provimento e confirmou a sentença, que diz: "Julgo pro

cedente a reclamação para condenar a Prefeitura ao pagamento 

da importância a ser apurada em execução observando-se a pre 

crição bienal ••• {Lê.)" Essa a conclusão da sentença que f' oi 

lida, mas o que a parte pede na revista não é a questão do 

recurso e sim a citação delas para a inicial. E para tanto 

invoca o art. 841. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Justamente o art. 841 
, 

da o prazo maior. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Para vir à audiência inaugu

ral. Mas esse prazo acabou não se realizando, conforme disse 

no meu voto. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Pela lei, ela tem pra

zo em quádruplo. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - "Com efeito, a primeira au

diência da reclamada terminou antes da ••• {Lê.)"Não trata da 

intempestividade do recursoj trata da notificação. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Tinha direito ao prazo 

do recurso em dobro. 

O Sr. Ministro Presidente - Por unanimidade de votos, nao co 

nhecida a revista. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2.123/74 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Fábio Motta. Recurso de R~ 

vista de decisão do TRT da la, Re&ião, SANTA CASA DE MISERI

CÓ~IA DO RIO DE JANEIRO e MANOEL PEDRO LOURENÇO DE AND~DE. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A inst~ncia anterior reconhe 

ceu o direito do adicional de insalubridade, em face da prova 

pericial, e determinou que o cálculo seja efetuado com base 

no salário m!nimo profissional, Declara ainda que não há con

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

desprovimento, ~ o relat6rio, 

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 - O ac6rdão recorrido,confirman 

do a sentença, adotou seus fundamentos, segundo os quais 

r!cia foi apreciada sem caráter de vinculação dos Juizes ... 
(Lê,) Não conheço. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diver~ência? Unanimemente, nã 

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 4.496/74 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Fábio Motta. Recurso de r~ 

vista de decisão do TRT da 5a, Região, PETRÓLEO BRASILEIRO 

S/A. PETROBRAS - RPBa, e JULIO CORREIA DOS SANTOS, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A decisão regional considero 

que triênios são salários e incidem sobre esse fator o adi

cional de insaluBridade, A reclamada cita divergência e inVQ 

ca infringência dos articos ••• (Lê.) O douto parecer é pelo 

improvimento. ~ o relat6rio. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - De acordo, 

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

palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro ~aymundo Moura - Conheço pela diver~ência. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Conheço também pela divergência. 

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

nhecida a revista. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. M1nistro ~aymundo Moura - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - O adicional de periculosidade 

criado pela Lei 2573 tem sua incidência somente sobre salário 

base. (Lê.) Dou provimento para julgar improcedente a ação. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisa,lia - Com o Sr. Ministro ~evi 

sor, data venia do ~elator. Continuo entendendo que a lei 

expressa. No caso, a interpretação é impossivel, porque a le 

define o que seja salário-base. A empresa instituiu o triêni 

evidentemente pode impor condições, e a condição está previa 

ta. ~ecai o triênio apenas sobre o salário-base, e a defini

ção do salário também está expressa na lei. Acompanho o Minis 

tro ~evisor. 

O Sr. Ministro Velloso Eeert - Entendo como o Ministro ~ela 

tor. Depois de três anos de aumento do salário-base incide. 

O Sr. Ministro Presidente - Meu voto é no sentido do proferi 

do pelo Ministro ~elator, porque triênio representa salário, 

que de três em três anos é reajustado. Nessa hipótese incid 

sobre o adicional de periculosidade. Por maioria de votos,fo 

negado provimento ao recurso, vencidos os Ministros Hildebra 

do Bisaglia e Fábio Motta. 

(RETI~-SE O MINIST~O ·FABIO MOTTA E TOMA ASSENTO NA 

BANCADA O MINISTRO ELIAS BUFAIÇAL.) 

O Sr. Secretário - P~OCESSO N9 4.600/74 - ~elator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

revista de decisão do T~T da 2a. Região. DANTE RISSERI COL 
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LE~I JORD~O E OUTROS e CAIXA DE PREVIDtNCIA DOS EMPREGADOS DO 

BANCO COMERCIAL DO ESTADO DE S~O FAULO e BANCO COME~CIAL S/A. 

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

decisão que acolheu a preliminar de incompetªncia em razão da 

matéria, proventos da aposentadoria com reajuste e abonos de

correntes, sobe a revista pela letra a, citando os recorrenres 

numerosos jul&ados em seu prol. O douto parecer é favorável. 

t o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Tªm a palavra os ilustres Advoga 

dos. 

{USAM DA PALAVRA OS DRS. OSMAR R. JORD~O e LUIS MIRANDA.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

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

foi dirigida contra o Banco Comercial Brasul S/A e Caixa de 

Previdência dos Empregados do Banco Comercial do Estado de 1 

são Paulo, sendo o primeiro sucessor deste Último, pelo fato 

de haver sido suprimida, ou suspensa,por tempo indeterminado, 

a concessão de qualquer reajustamento ••• (lê) Conheço do re-

curso. 
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Q Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o advogado da 

recorrida falou em trânsito em julgado de sentença que teria 

reconhecidÓ a. competência da Justiça do Trabalho e isso seria 

favorável ao reclamante. Mas o que tenho em minhas notas, e 

o Sr. Ministro Relator aduziu em seu voto, é que foi acolhida 

a exceção de incompetência. Esse aspecto característico da o

brigação, se ela seria previdenciária ou de natureza contra

tual, estaria presa ao reconhecimento dessa sociedade e seria 

matéria de prova. O que me impressionou, neste processo, é e

xatamente o reconhecimento da incompetência. Acolheu-se a ex-
' . ceçlb de :Incompetência da Justiça do Trabalho e foi-se ao mer~-

to para~bsolver a reclamada. Conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Está especificada a divergên-

c ia. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisag1ia - O Sr. Ministro está co

nhecendo pela nulidade. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A nulidade veio por divergên

cia. ~ citado o dispositivo? Porque é preciso justificar a re 

vista. Quanto à nulidade, pela divergência, V. Exa.,·conhece? 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - A conclusão do meu voto é pa

ra dar provimento a: .fim de que o Tribunal faça a apreciação 

meritÓria do recurso. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Entendi do relatório de 

v. Exa., que a Junta deu pela incompetência da Justiça do Tra 

balho; não houve julgamento de mérito, e o Regional não podia 

julgar o mérito. o Tribunal teve que se limitar à matéria de 

incompetência. Agora nós só podemos discutir matéria de comp~ 

tência. Veja v. Exa., que a declaração de nulidade não intere 

sa, na hipotese.· • Se V. Exa., vai reconhecer que a Justiça do 

Trabalho é incompetente, anula as duas decisões. A nulidade ' 
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não será apenas pelo fato de não ter sido apreciado o mérito. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura- E· mando que a junta aprecie a 

matéria. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Pela prÓpria conclusão: se re

conheceu a incompetência não tinha que absolver. 

O Sr. Ministro Hildebando Bisaglia - Mas então começa tudo 

de novo. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - v. Exa., acha incompetente a 

Justiça do Trabalho? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Estou conhecendo pelas 
J 

duas matérias: se a Turma esta rejeitando a preliminar de 

competência, tem-se que apreciar a de nulidade. 

O Sr. Ministro Presidente - Relator e Revisor acham competen 

té a Justiça do Trabalho? 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - conheço pela divergência qua 

to ao mérito. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Quanto a preliminar? 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Mas foi alegada essa prelimi

nar, pergunto a V. Exa.? Se conhece pela competência ••• 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A competência é relativa. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Acabou o ilustre advogado, em 

sua sustentação, de fazer alusão a essa preliminar. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Mas não basta alegar. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Há que saber se existe a soli

dariedade entre a sociedade civil e o Banco. 

O Sr. Osmar Jordão ( Advogado ) - Pela ordem, Sr. Presidente, 

para um esclarecimento. Os recorrentes argumentaram só pela 

competência da Justiça do Trabalho no recurso de revista. 

O Sr. Luiz Miranda ( Advogado ) - Não, data venia. Pela soli

dariedade também, se permite. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - SÓ se pode reconhecer a compe

tência da Justiça do Trabalho se houver a solidariedade entre 

a sociedade e o banco. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O acórdão de fls. 517 

é divergente. Em se julgando essa maté:t-ia,entende a 'IUrma que 

a Justiça do Trabalho é competente. Insubsistente o acÓrdão 

regional e a sentença da Junta, volta o processo à Junta para 

ser restabelecida a competência. t questão básica. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Conheço. 

O Sr. ~ünistro Velloso Ebert - Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conhecida a 

ta quanto à competência, pela divergência. Tem a palavra 

lator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - No mérito, dou provimento~is 

a aceitar-se o entendimento do Regional de que os emprega

dos aposentados ficaram inteiramente desprotegidos... Que 

volte o processo à Junta de origem ••• 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - ••• anulando as decisões das 

inst~ncias anteriores, para que julgue, por ser competente, o 

recurso. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não precisa declarar a 

nulidade, porque julgou sem base nenhuma. v. Exa., declarando 

a competência da Justiça do Trabalho, determina retorne o pro 

cesso à Junta de origem para que proceda à instrução. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O meu voto é o seguinte: "Re

conheço a nulidade, mas não a declaro, porque o mérito no 

recurso de revista,é questão da competência, e, quanto à com

petência, razão tem o recorrente. Não declaro a nulidade, mas 

dou provimento, pelo mérito do recurso de revista, para reco

nhecer a competência da Justiça do Trabalho, baixando os aut 

à Junta de origem para instrução e julgamento da causa. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

dado provimento à revista para reconhecer a competência da 1 

Justiça do Trabalho e, assim, retornar os autos à Junta de o

rigem, a fim de que instrua e julgue a reclamatória por ser 1 

competente a Justiça do Trabalho, 
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O Sr. Secretário - Processo n2 4 755/74 - Relators Ministro 

Elias Bufáiçal, Revisors Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região, Estanqueamento Ka~ 

ko Ltda e Victor Hugo de Jesús Kerkwood Capriles Montanho. 

(Drs. Dib Antonio Assad e Ulisses Riedel -de Resende.) 

O Sr. Ministro Elias Bufáical - Sr. Presidente, dá o recorren 

te como violado o art. 219 do CÓdigo de Processo Civil e cita 

julgados em seu prol, eis que confirmada pelo egrégio TRT a 

sentença fundada em confirmação a respeito de ser argUida a 

litispendência do recurso ordinário, 

desfavorável. t o relatório, 

(Lê.) 
, 

O douto parecer e 

Q_Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo • 

.Q....§J;:. 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 - Conheço do recurso pela viQ 

lação do art. 219 do CÓdigo de Processo, porque uma vez rg 

conhecida a falta de existência de um processo anterior, não 
, , . ~ 

e poss~vel delXar de anular o segundo, como se ve do documen 

to de fls. 49, (Lê,) Anulo, em conseqüência, o processo. 

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

propôs duas reclamações, com pedidos parcialmente coinciden

tes, fls. 12 e 16, Uma das reclamações foi distribufda para 

a Décima Junta e outra para a Primeira Junta de são Paulo, cy 

jas notificaçÕes foram expedidas, respectivamente ••• (Lê. )Co 

nheço do recurso e dou-lhe provimento para excluir da conde

nação as parcelas já definitivamente julgadas pela lO~ Junta 

de São Paulo, 
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O Sr. Ministro Elias Bufáical - Se não desse pela nulidade, 

seria o caso de anular. Seria provido o recurso para exclusã 

das verbas do mesmo processo, mas, no caso, é anulação, Não 

sei se o empregado agiu maliciosamente ou não, Entrou com 

dois processos, em questão de quinze ou vinte dias, numa Jug 

ta e noutra, Não posso conceber que tenha agido com malÍcia, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- Mas já houve decisão no quese 

refere à litispendência, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Prima facie, parece-me esqui 

sito que o empregador não tenha tido o animus para levantar 

a questão nos dois processos. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A questão da litispen-

dência vai decorrer da prevenção de outro, que é declarada 

~ officio, porque dada em qualquer momento, A litispendên -

cia não foi argüida, No caso, havia prevenção, A Segunda Jug 

ta não poderia conhecer da reclamação, porque versava sobre 

vários tÍtulos ligados à primeira. Aqui é caso de prevenção. 

O que prevalece, então? A primeira ação. Qual a decisão? Im 

procedência? 

O Sr, Rubem José da Silva (Advogado) - Pela ordem, Sr. Presi 

dente, para prestar um esclarecimento, A lOa. Junta não sabia 

que havia uma outra ação em curso, A empresa, pura e simples 

mente, não foi além. 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não podemos nos apoiar 

em malÍcia de alguém para fazer justiça. Se o empregado eg 

tra com duas reclamações idênticas, não é caso de conexão,Po 

dia ter complementado antes da contestação da primeira. O em 

pregado podia movimentar uma nova ação para pleitear esta 

parte que não estava na primeira. Não erao·caso de entrar com 
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uma nova ação, o pr6prio Juiz declara de oficio a 

absoluta, t o caso, 

3. 

nulidade 

o Sr. Ministro Elias Bufáical - Ele s6 acresceu pequenas di 

ferenças e horas extraordinárias na segunda ação. 

'º-.§l:~e!!l...J;[osé~ Silva (Advogado) - Isto s6 foi arguido no 

Regional. A Junta não tinha conhecimento disso e decidiu com 

os dados que tinha, 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisag1ia - O fato é que temos que 

decidir qual a sentença que prevalece, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - É fácil, Basta reconhecer a 1 

coisa juldada, 

O Sr, Ministro Hildebrando Bisag1ia - Se a coisa julgada se 

fez na primeira ação, conheço, mas se foi na segunda, não co

nheço; declaro a nulidade imediata. Essa revista se refere à 

primeira ou à segunda ação? 

O Sr, Ministro Velloso Ebert - A outra, que já existia, tran-

sitou em julgado. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia-Então, a primeira é que 

é válida; já transitou em julgado, Temos que decidir, aqui , 

qual prevalece, Se prevalece a da primeira ação, não se deci

de questão já decidida. Então, daÍ a nulidade a ser decreta-

da, 

O Sr, Ministro Elias Bufaiçal - No pedido, ele acresceu pequ~ 

nas diferenças e horas extraordinárias; nesse processo, No ou 

tr~ que passou em julgado, deram pela improcedência, 

O Sr,Ruõem José da Silva (Advogado ) -V, Exa,. me permite? 

A primeira audiência desse feito foi a 4 de abril e a do ou

tro feito a 8 de abril, Então, na dó dia 4 de abril foi decla 

rada a revelia nesse processo, condenada a empresa. 

O Sr, Ministro Hildebrando Bisag1ia - Portanto, já havia a 1 

ação. Não importa a data da audiência; o que vale é a citaçã~ 

Temos jurisprudência firmada, Basta verificar qual a data da 

expedição da primeira notificação recebida para se configurar 

a citação válida, É diferente do CÓdigo de Processo Civil, (· 1 

que exige que a parte acuse, Se na primeira ação foi expedida 

a notificação, antes da segunda, prevalece a citação válida, 

Se foi a primeira, a presunção'· e flagante. 



~· • 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPI:RIOR DO TRABALHO 

20.5.75 TMB/EM/MTS 16.20/25 .2. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Exatamente. A primeira notifi

caçao fô:t expedida para aquela que transitou em julgado,:--nà 
·' 

lOa. Junta: 22 de fevereiro de lg74. 

O Sr. Rubem José da Silva (Advogado) - Sr. Ministro, foi no 

dia 11 de março. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A matéria referente 

indenização está definitivamente preclusa·. 

' a 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Por isso é que nessa estou re-

jeitando. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia- Se a Junta·enterider de 

dar celeridade processual, pode apreciar a segunda, inicial

mente. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço ã-·dou provimento para 

excluir da condenação as parcelas já definitivamente julgadas 

pela sentença da lOa. Junta, que transitou em julgado, e man

tenho o restante. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiça~ - Mantenho o meu voto, Sr. Pre

sidente, data venia, porque em São Paulo, que tem inúmeras ... 

Juntas, se cada empregado resolver entrar com mais de uma 

-açao ••• Anulo o processo. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Come o Relator, Sr,Presidente 

' C Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Meu voto e no sentido 

de declarar coisa julgada a sentença proferida na primeira a

ção, Agora, por economia processual, considerando que na se

gunda ação só pode ser considerada matéria não abrangida pela 

primeira, aprecio a segunda. Houve revelia, na segunda, A em-

' presa foi condenada no que se refere a horas extraordinarias 

e diferenças. Dou provimento para extirpar do acÓrdão recorri 

do as verbas ligadas à indenização, ou seja, toda ·a matéria .. 1:1Jl, 
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ção, negar-lhe provimento, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Dou provimento à revista para 

excluir da condenação as parcelas já definitivamente julgadas 

pela sentença da lOa. Junta, que transitou em julgado, manten 

do o restante, como disse antes, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura- Estou de pleno_acordo, O prin 

cipal fundamento é este: economia processual, 

O Sr. Ministro Elias Bufàiçal - Requeiro juntada do voto ven

cido, Sr. Presidente, 

O Sr, Ministro Presidente - Conhecida a revista, por unanimi~ 

dade, e, quanto ao mérito, por maioria, dado provimento para 

excluir as parcelas já definitivamente julgadas pela sentença 

da lOa, Junta de Conciliação e Julgamento de São Paulo, tran

sitada em julgado, vencido o Ministro Elias Bufaiçal, que re

quereu justificação de voto, Redigirá o acÓrdão o Ministro 

Velloso Ebert. 
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o "'r. 
, 

"'ecret~rio - PROCE"'SO Nll 4233/74 - Relator: ML11istro 
, 

Elias Bufaiçal; Revisor: Min~tro Velloso Ebert. Recurso de 

revista de decisão do TRT da Segunda Região. SIRIA ANTUNES 

DE MORAES e CAPI - CIA, D'S APLICAÇÜES E PARl'ICIPAÇil~<.:S INDUE 

TRIAIS (Drs. Hexick Muzzi e Boris Alexandre Balaguer.) 
, 

O Pr. !1inistro 'Rli!'tS Buf;tical - "'r. Presidente, recorre-se 

de decisão lUe admitiu a comDensação de despesas de L11terng 

manto do empregado de car;.ter de urgência. Alega a recorren 

te ferida a 'CÚmula 18 ••• (Lê.) O douto parecer é r'lesfavorá -
, 

vel. ~' o relatorio. 

O "r. Ministro Velloso H;bert - De acordo. 

O ~r. M1nistro ~residente - F~ discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 
, . 

O ~r. Ministro Elias Bl~aical - <;r, Presidente, sendo admi-

tir'la a revista pela violação da sÚmula, sem mencionar o art. 

ll~2, 1ue limita a coml)eti\ncia, o conhecimento importaria em. 

provimento ••• (Lê.) Não conheço do recurso, pois inaolic~

vel a sÚmula e não há violação de lei, no caso, devendo ser 

classificada a divida como de natureza trabalhista, ligada 

ao contrato de trabalho e r'lecorrente de simples adiantamen-
, 

to salarial, autorizado oela familia. 

O "'r. ML>üstro Valloso Ebert - Os argumentos do Ministro B-
, - , , 

lias Bufaiçal sao mais do ·1Ue aceitaveis, mas o :!)roblema e 

' caracterizar a divir'la corno de natureza trabalhista. Poder -

se-ia considerar es~e adiantamento como de natureza traba -

lhista? Deve-se aplicar a SÚmula 18, no meu entendimento • 

O Pr. Ministro Presidente -A el!lenta da <;Úmula 18 diz: ""ão 

coml)ens~veis do valor da L'ldenização 11s dividas de natureza 
~ , A 

trabalhista ... (Le.)" Jo~teria de saber se ha 'liverge!1Cia <llB!l 
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- I O ~r. Hinistro Velloso Rbert - Creio ·me nao e citada diver-
A 

gencia. 
I 

O Sr. Ministro Hildebrando :91sadia - A "umula, fundamento 

Único da revista, apenas diz 'tUe a compensação, na Justiça 

do Trabalho, est.;_ restrita às dÍVidas de natureza trabalhis-

ta. 
I 

O ~r. ~inistro Elias Buf~içal - A emryresa adiantou o din~ei-

ro nara as desnesas de hosoitalização do prÓprio empregado,e 
I 

ele morreu. A~ora quer comnensa-la da indenização. 

C1 ·r. Ministro R~:~vrnundo Moura - Mas q_ue indenização, se ele 

morreu? 

o "r. ~lLrtistro venoso lõ:bert - "obre o levantamento do Fundo 

de 1arantia. 

C' "r. Mini!•tro '!ildebr'lndo Bisao-1ia - Pede-se dois periodos 
I I 

de ferias, salarios de dezembro e diferenças do Fundo de Ga-· 

rantia. Esse, o nedido. A Ju.'1ta diz: ""obre o IJedido de com-

nensaçã:o 
I 

das de~oesas hospitalares efetuadas em Maceio~uv~ 

se o 'Jrocedimento cristão da reclamada ••• (Lê.) 11 ' -O acordao 

regional deu provimento ao recurso da reclamada, para 1ue se 
I 

fizesse a cotnnensação das despesa~ efetuadas ate o limite do 
I I 

salario uercebido oelo empregado. O unico fundamento do pedi 
I I 

<i o <'h emnregarto e a Sumula 18. Temos ~ue aceitar o f'undamen-

I -to da s e'1tença da Junta ou o do acor<iao regional. 
I 

n "r· Hinistro yelloso «:bert - Conheço pela Sumula 18 e dou 

nrovimento. A dÍvida é cfvel. 
I 

O "r. Hinistro Ravmundo Noura - <er. Presidente, e inquestio-
, , , , 

ntwel "lle esta divida e civel. !"e o emt:>reg?rtor reaJmente a-

' diantou, foi em at.mção a eqüidade, ao relacionamento exiS -
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, , -
tente. Alem de tu<'lo, ha um as1'Jecto ltle n!".o se node deixar de 

considerar. Há um ditar'lo anti:;o 1ue diz: mors omnia solvet

a mrtte tudo resolve. ~e solveu i11clusive a relação ·1ue exi!tia 

entre emDre:;ado e em'Jregador. Acabou, e então nesta hora o 
, 

ernnr,;gador vai cobrar da viuva esse dinheiro, aumentado-lhe 
- , afliçao e a mi!.'eria? Con..heço e dou nrovimento, "Iara negar a 

C"m)'lensação. 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, peço a pal~ 

vra, em virtude dos argumentos do Ministro Raimundo Moura. 
, 

O empregador e sempre carrasco: se mandou socorrer o empr~ 

gado na hora em que ele precisou, agora vai matar a esposa! 

Vai ser carrasco da esposa, quando socorreu o empregado? Da

ta venia, o que não se justifica é que, apenas por ter sido 

humano, como disse o V, acÓrdão Regional, ele venha a pagar 
- , por isso. Data venia, o empregador nao e carrasco e eu te 

nho dado provas disso aqui, porque dificilmente V.Exa.encon 

traria um representante de empregador tão humano como eu. 

Com a máxima vênia, eu não concordo com a justificativa do 

voto de V,Exa. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - V.Exa. me permite? t preci 

so tomar por inteiro o que eu disse. Eu me permito citar um

caso pessoal: já fUi empregador, certa vez, na minha vida, 

contra a minha vontade: presidi a Comissão Restauradora da 

Catedral de Belém. Foi reconhecida oficialmente e, como Pr~ 

sidente da Comissão, tive que anotar as carteiras de empre 

gados. Uma vez, veio a mim um operário pedindo Cr$ 70,00 an 

tigos para enterrar uma filha. Eu lhe disse: "Primeiro, es 

tou lidando com dinheiro do povo, porque a restauração está 

sendo feita com o dinheiro do povo; segundo, não posso es 

tar adiantando dinheiro." O operário me disse:. "Mas Doutor,' 

o Sr. é a Única pessoa que tenho para recorrer." Chamei o 

Tesoureiro e autorizei o adiantamento, mas que ele pagasse 

Cr$ 5,00 por semana. E ele pagou. Mas agora, aconteceu uma 

coisa diferente. Aquele homem ficou vivo, e pÔde trabalhar 

e retribuir com o seu trabalho. No caso em tela, o 

morreu. Então, cessou tudo. t o caso de não agravar 

homem 

ainda 
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mais o sofrimento da viúva. Acho que se tem todo o direito 

de cobrar do operário o adiantamento, mas no caso especifi

co trata-se da morte desse homem. Ai me parece haver um as 

pecto desumano. Não é o caso do empregado que continuou vi 

vo e pagou: ele morreu e, morrendo o chefe da familia, a ca 

sa desabou. Essa mulher deve estar realmente em aflição, e 

o empregador vai aumentar a aflição do aflito. t desumano, 

porque a viúva deve estar passando fome. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Isso são conjecturas de V. 

Exa. E se o proprietário da empresa estiver falindo, com ti 

tulos protestados? Tenho que partir do principio básico: o 

empregador foi ou não humano ao atender o telefonema pedin 

do dinheiro para hospitalizar o seu empregado que estava 

doente? Estamos vendo todos os dias nos jornais que os hos 

pitais estão rejeitando doentes. o empregador não pensava 

que o empregado fosse morrer, mas acontece que ele morreu. 

Vem a familia e quer se ressarcir dos direitos trabalhis 

tas. A empresa diz: 11Eu fiz esse adiantamento por força da 

doença," e nós aqui dizemos: "Não." Naquele ato de bondade, 

portanto, o empregador apenas foi um idiota, porque não de

via ter feito o adiantamento. Acho realmente um absurdo que 

se tire as coisas boas dos empresários deste Pais, porque 

até aqueles que têm bom coração não devem tê-lo mais. O que 

vai acontecer, se julgarmos dessa forma? Amanhã, o empreg! 

dor que for solicitado dirá não. Se ele tem mil empregados, 

e ocorrer uma catástrofe, ele dirá não. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Ministro Elias Bufáiçal, V. 

Exa. está argumentando com um caso teratolÓgico. Eu, não.E~ 
, 

tou argumentando com o caso em tela. No caso, e desumano. 
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O Sr. Ministro Presidente - Cabe aqui interpretannos a Súmu 

la pela qual a revista veio alicerQada. 

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

Diante das conjecturas dos Ministros Raymundo Moura e Elias 

BufáiQal, fiquei em dÚvida e, na dÚvida, vou resolver pela 

técnica. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Aquele comentário foi ad 

latere, Meu fUndamento é que a divida é de natureza civel. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - t de natureza civel, e não 

trabalhista. Na minha área de trabalho, nas empresas de avia 

Qão, cansei de ver adiantamentos para enterro ou hospital! 

zaQão, e nunca se compensou nada. Resolvo a questão da ma 

neira como o fez a sentenQa de primeira instância. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Gostaria de saber a impoE 

tância da indenizaQão e qual foi o adiantamento, 

O Sr. Ministro Elias BufáiJtal - O empregado, realmente,era 

pobre: em 1966, já ganhava Cr$ 5.000,00 por mês - talvez 

mais do que os Ministros desta Corte. O empregado não era 

estável, porque trabalhava desde 19 de agosto de 1966. Ga 

nhava o salário de Cr$ 3.500,00 e, fora da carteira, mais 

Cr$ 1.500,00. Esse, o salário. Portanto, Sr. Presidente, na 

época em que era empregado dessa finna, ele ganhava igual , 

ou talvez mais do que um Ministro do TST. Não se tratava de 

um indigente, data venia. 

O Sr. Ministro Presidente - Qual a quantia da compensaQão? 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Cr$ 15.000,00, foi a quantia 

fornecida ao hospital. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura·- Qual é a empresa? 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Cia. de Ap~icaQões e Parti 
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O Sr. Ministro Presidente - Se a indenização foi pequena e 

absorvida pelo pagamento ao hospital, a viúva· nada vai re

ceber. Segundo, temos que verificar se essa divida tem cu 

nho trabalhista ou civel. Diz a sentença que deveria ser co 

brada na área civel. A revista vem baseada numa súmula que 

se refere precisamente à matéria de compensação de . divida 

que é ou não trabalhista, 
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O "r. Ministro Pre~i<lente (Continuando) - Cabe a1ui inter-

.,retar se é ou não. A sentença diz 1ue a dÍvida não 
.. 
e'trabs. 

lhista. Não se .,ode negar •1.ue o e,1J'Jre~ador a~iu, no narticu

lar, com a melhor das intenções, 'Jor,ue oosiõivelmente a viÚ-

va !'ocorreu-se da empresa nar?.. naa,ar o hosoital num caso de 
A 

emergencia em 1ue se encontrava seu marido. Cumore verificar 

a diferença entre o ·:ue foi na~o ao hosnital e o ~ue recebeu 

de L~denização, por,ue o trabalhador orestou bons serviços à 
empresa por mais de 'Í anos. Ai est; "m .jo 50 o prÓprio nrinci 

pio ·:ue inf.::-rma a Justiça do TrabA.lho, ou seja, o de "Jrote -
~ 

çeo ao ec~nomicamente mais fraco. 

O Sr. ~ini!'tro T{llilebra.Jldo Bisaglia - "r. Presidente, voto 

da."ldo provimento em 'Jarte. Acho -lue o Juiz trabalhista tem 

1Ue ser oos i tivo, e não pode tomar ::e di das ·J.ue atentem con -

tra o procedimento normal e !)erfeito do emnresador. O empre

a,ador forneceu os ~ l'Í 000,00 por,ue evidentemente iria se 

ressarcir, se o empresado nao tivesse rnorrido. "'eria um adian 
, 

tamento de salarios para atender aos encargos da hopistali-

- . -zaçao. O acordao regional :.tanda, na verdarle, fazer a comoen-

sação integral dos ~ l'Í 000,00. Bntretanto, na forma do § 'Íc 

do art. 1+77 na Consolid,ção, ·1ue foi alterado nela Lei ')')84/73, 

a com"Jensação tem ·1ue se liulitar ao salário Dercebido pelo em 
. , . 

'Jre~a.do. ~· so veri~icar •;ual o sal&.rio estaoelecido na sen-

ton:;a e mandar 'tue se fa'1a a com-:JensaçÃ'o limitada a essa pRr

te. Creio , tUe a solução a tende, "!_)or·-cue o emDre~a-ior fez o 

adiantanento com a intenção de se ressarcir através do sal~-
. -rio do :m'1regano. -:::ntrete.nto, ele mcrreu, e a viuva nao 1uer 

, 
'lasHr? "odemos entender isso c:>mo um an iantamen to de s alarios, 

para at~nder ~s des~esas de hos'litali7.ação. Como a lei limi-
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ta a comoe nsação a um sal~rio, :Jodemos aditar essa norma. 'Ss-

' ta e a int ~ ' eli3encia -·ue danos a lei. Dou provimento em oarte, 

para 1ue s 

§ ')Q do ar 

o "r. l~L'li 

violação d 

recurso. 

o o:"' r. Hinl 

mesa. 

() t::'r. 'Uni 

de do nedi 

o ~r. Se c r 

' ~lias BUfa 

revista de 

ç0~"'- B v-H~~.y 

drigo Luiz 

na Maia.) 

.lL::r:· Mln j_ 

relativo ' a 

to do reco 

' des f.~. vor~, v 

o .... r. '-'in i 

L:t•....:J.ini 

palavra o 

o r-:- r. Hini 

o c r. Mini 

o c:r. })1'1i 

C?nhecida 

eja ordenada a comDensação até o limite nrevisto no 

t. 477, a ser anur~.rlo em execução. 

' rtro Elias Bufaica:).. - Veja V. Ex": foi alegada a 

essa lei? ~rão. Hantenho o meu voto. Não conheço do 

stro --,res itiente - ~u~penso o julgamento, em vir tu-

do de vista do lUnistro Raymundo M·"ura. 

0tário - P:\0~0 NC 4679/74 - Relator: Ministro 

içal; ~evis2r: Ministro Velloso ~bert. Recurso de 

decisão do TRT da Primeira 'legião. ATJ'}U''TU" :>ROMQ 

DAS LTDA. e AYDANO BAR.'lJriO DE FIGUEIREDO (Drs. Ro-

da Andrade e Francisco O. L. Maia e Luiz O. Medj. 

~tro ";liaõ> Bnf~J_nAl - "r. "residente, dando valor 

1uitação, as duas instâncias r"conheceram o dir ej. 

' ' ' rrido as diferenças de salarios. O douto parecer e 

' el. E' o relataria. 

stro Ye1loso ~bert -De acordo, 

stro ?residente - Bm niscussão. ~ncerrada. Tem a 

Relator. 

' stro \lias 3ufaiçal - Não conheqo. 

gtro Vello~o 3bert - ' -Tambem nao conheço. 

stro ""residente - H~ <Uver?,ência? TTnanimemente,não 

a revista. 

o .... !". ---ª.tári0 - P'tOCErso 1\TC 4697/74 - Relator: Ministro "e c r 
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W:lias Bufaiçal; ReviEor: Hinistro Velloso :;;bert. l.ecurso de 

revista de decisão do TRT da "'rime ira Re~ião. ANT0'110 DE cá_ 

DUA HE!!DcqçA e PLf,"TIFIC,\DORA 8ELEN3 LTDA. (Drs. Octavio 

Danta e Luiz Fernando l~a5alhães) 
• 

O <:r. ' Mini5tro Elias Bufai<nl. - "r. Presidente, reformou o 

' F.gre5io Tribunal ::te~io:tal do Trabalho a sentença, adotando 

a tese de 1ue o cometimento de falta grave pelo emoregado 

' no curso do aviso-previo justifica a itnediata rescisão do 

contrato de trabalho, sem ·!ual1uer ônus ... (Lê.) O douto pa-

' ' ' recer e favoravel. E 1 o r ela to rio. 

O Sr. Hinistro Vello::o W:bert - De acordo. 

O "'r. "iinistro '?residente - "in discussão. :t"Jlcerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

' O "r. ~'inistro 1Uias BufaiGal - Os dois jul;ados citados pe-

lo recorrente s~o de Turmas, e não servem oara amparo dare

Vi!'ta. /U?.nto à letra b, não há violação ... (Lê.) ~Tão conhe-

ÇO• 

O "t.• ~1inistro~lQ_so -:o:bert - C!:p. "'residente, ent:mdo 'lue 

- ~ ' nao se pode dar L~teroretaçao extensiva a oarte sancionado-

ra de um disoositivo de lei 1ue tem oarte disl)ositiva e pa!, 

te sancionadora. 
... , , , 

A s~nçao e aquela 1ue esta na lei. Este e 

um orLncipio geral de Direito Processual comezinho. A verda-

' ' ' de e •[Ue a 1uestão e c•Jntrovertida: ha uma corrente 1ue en-

' tende como o Ministro Elias Bufaiçal e cutra no sentido de 

' 1ue, se o emoregado comete falta grave no nrazo do aviso-pr~ 
, 

vio, O'>rde os direitos do contrato de trabalho. O probJe ma- e 

- ' ~ que nao ha, realmentG, niver~encia jurisurunencial. 

' O ~r. MLni~ tro Raymundo Houra - O recurso e do reclamante? 

O "r. Hini!'tro Velloso -sbert - E 1 • Não conheço 'JOr violação 

de lei por·tue o assunto é controvertido. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - V. Exa. citou o dispo-
. ' sitivo da C,L.T. que diz respeito ao aviso-previo? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Foi citado o art. 491 da C.L.T 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Como há interpretações varia 

das, não há violação literal que possibilite o conhecimento. 

Se tivesse acórdão divergente, que· não fosse de Turma, conhe

ceria, Mas, por violação literal de lei, não conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Foi alegado abandono de 

emprego, Desde quando o empregado é obrigado a continuar no 

serviço se arranja outro emprego? O aviso-prévio é dado justa 

mente para que procure novo emprego. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Data venia, sou vencido, Sr. 

Presidente, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Esse argumento susten

tei perante os Tribunais, como Advogado. Quero dar a fundamen 

taçtto que sempre dei. ~ próprio do aviso-prévio facultar ao 

empregado a possibilidade de arranjar um outro emprego, Dura~ 

te o aviso-prévio o empregado deixa o serviço duas horas an

tes para ir à procura de outro emprego, Se conseguir, no dia 

seguinte, pode sair, porque é uma norma fixada em favor do em 

pregado, Se não pudesse sair, seria favorável ao empregador. 

Não considero essa espécie de falta grave. Além do mais, o 

empregador pode substituir o empregado. Se deixar o emprego, 

perde apenas o salário correspondente ao per{odo do aviso-pré 

vio, porque a .rescisão ficou predeterminada. Qual a desvanta 

gem para o empregado? Ele perde o direito ao restante do salá 

rio, O aviso-prévio é somente formal; para efeito de concreti 

zação daquele que foi determinado, E, além disso, não foi fei 

to o aviso-prévio em desfavor do empregado, e sim a seu favor 
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ConheÇo por violação do art. 491, que diz: 110 empregado que, 

durante o aviso-prévio, cometer qúalquer das faltas consider~ 

das pela lei ••• (Lê,)~ o meu pensamento, Sr. Presidente. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência de interpretação, 

todos reconhecemos, até mesmo no Pleno. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Está reconhecida a violação li 

teral. 

O Sr. Ministro Elias Bufáical - O acórdão da Turma não confi

gura divergência, 

O Sr. Ministro Presidente - O Relator conheceu por Violação, 

que vem por interpretação, porque chegou à conclusão de que o 

empregado teria abandonado no período do aviso-prévio. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - o entendimento da sentença 

não foi esse; achou que teria direito à indenização. Mas o 

Regional negou. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - ~o cita divergência; só cita 

a lei. Sr. Presidente, o Ministro Victor.Russomano tem enten 

dimento a respeito dessa matéria no sentido de que qualquer 

falta cometida no período do aviso-prévio constitui falta gr~ 

ve, porque o contrato ainda não terminou e ambos têm deveres 

recíprocos. Aceito esse entendimento, menos quanto a essa fal 

ta do abandono, porque, a meu ver, pode haver interesses re

cíprocos no prazo do aviso-prévio. Se o próprio empregador 

deu o aviso-prévio mas não pagou em dinheiro, é sinal de que 

tem interesse em que o empregado continue, e aí não pôde se 

desligar o empregado. Acontece que o interesse primordial do 

empregado era procurar outro emprego. Ora, o principal inte-
, 

resse e o dele, empregado, e por ele se deve avaliar a falta, 

Há outros interesses, mas são irrelevantes em face deste. c2 
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nheço e dou provimento para julgar procedente a ação. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Acompanho o voto do Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Também voto nesse sentido. 

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

e dado provimento ao recurso, contra o voto do Ministro Elias 

Bufaiçal. Redigirá o acórdão o Ministro Hildebrando Bisaglia. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Requeiro justificação de voto, 

Sr. Presidente. 

O Sr. Ministro Presidente - Deferido. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4 233/74 - Relator: Ministro 

Elias Bufaiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. Siria Antunes de Mo

rais e CAPI - Cia. de Ap]Caç~es e Participaç~es Industriais. 

{Pedido de vista do Ministro Raymundo Moura) 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sr. Presidente, na proposta 

de conciliação feita em audiência vestibular, a viúva pediu 

ao empregador que lhe desse prazo, inclusive se prontificando 

a entregar a Carteira Profissional do falecido, todos os do

cumentos e uma procuração, para que ressarcisse junto ao INPS 

e, caso não houvesse o ressarcimento por parte do INPS, se 

prontificava a pagar. o empregador negou-se a aceitar essa 

proposta. Na contestação ele próprio negou dizendo que· o salá 

rio era de Cr$ 2.550,00. Colocada a questão em termos de di

reito estrito, como o colocou a ré, na proposta de concilia

ção, aceitando essa solução não haveria prejuízos, em termos 

de direito. Conheço e dou p~ovimento para considerar a d{vi-

da. 
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O Sr. Ministro Rayrnundo Moura-(Continuando,) Se não houvesse 

essa particularidade, poderia não conhecer, mas restabeleço 

a sentença porque me chamou a atenção justamente esse fato. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Estou verificando que 

não posso conhecer porque o recurso é da empregada. 

o Sr. Ministro Rayrnundo Moura - Ela invocou a súmula, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A empregada diz que só 

poderia ser compensada a dÍvida civil, mas vamos reconhecer 

que a dÍvida é trabalhista. 

o Sr. MinistrQ_S~undo Moura - O Regional negou a compensa

ção, O recurso é do empregado contra a decisão do Regional 

que mandou compensar, 

O Sr. Ministro Hilde~ndo Bisaglia - Vamos mandar 

cer que a dÍvida não tem caráter trabalhista. 

reconh_ê. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Digo que não tem,porque ela, 

lançando mão de uma concordata, pediu um prazo, um acordo,P.ã 

ra que se munisse de todas as garantias, inclusive de uma gª

rantia em forma de procuração,para pedir o ressarcimento por 

parte do INPS. Mas não houve o ressarcimento. Ela endureceu 

a cobrança. Então, vamos tratar em termos rigorosos, porque 

a dÍvida é civil. Conheço pela súmula e dou provimento para 

indeferir a compensação, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Conheço pela súmula,mas 

• - , o - , adm1to a compensaçao; tem-se que declarar que a d1vida nao e 

trabalhista, 

O Sr. Ministro Presidente - Votos "Reconheço os_ propÓsitos do 

empregador, fazen_do um levantamento, mercê da circunstância 

de a viúva ter sido procurada pelo empregador para encontrar 

uma solução, perante o Juiz, em audiência, para que não foª 
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se agravada a situação dela, Então, a revista vem com base na 

súmula. A sentença de origem entendeu que a dfvida não era de 

caráter trabalhista, Então, há base para o conhecimento. A 

prÓpria instância de origem assim entendeu, Conheço e dou 

provimento para restabelecer a sentença de origem. 

o Sr. Ministro Elias Bufáical - Protesto por_ justificativa de 

voto. 

O Sr. Ministro Presidente - O Sr. Ministro Elias Bufáiçal rg 

quer justificativa de voto. 

Q_§~Secretári~ Processo n2 4 713/74 - Relator• Ministro 

Elias Bufáiçal, Revisor• Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la, Região. Yone Lasmar e Dutg 

prei Brabantia Brasileira de Importação Ltda. (Drs. Alberto 

A, Moreira Filho e Luiz Cláudio Silva Jardim,) 

o Sr. Ninistro Elias Buf.Í:ical - As duas instâncias não recb 

nheceram a relação de emprego, sentença às fls. 37 e acórdão 

às fls. 55. A revista veio por violação do art •••• (Lê.) O 

douto parecer da Procuradoria-Geral é desfavorável, t o rel~ 
, . 

tor~o. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo, 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Elias Bufáical - Não é o caso de revista e nem 

mesmo está justificado o despacho que considerou o indeferi

mento, Como se vê a fls. 58 verso havia sido demonstrado o vs_ 

zio do recurso por uma e por outra letra,,, (Lê,) Não conhe-

ço do recurso. 

O Sr. Ministro Velloso gQ~ - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente,não 
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O Sr. Secretário - Processo n!! 290/75- Relator• Ministro Hi.!. 

debrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de despacho do JP 

do TRT da 5a, Região. Empresas de Transportes Santana e São 

Paulo Ltda, e Bernardino Souza Guerra. (Drs. Renato Ribeiro 

de Sá B, câmara e Samuel Oliveira.) 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Reclamação por despedi 

da injusta. A Junta de Conciliação e Julgamento julgou procg 

dente, em parte, condenando a reclamada ao pagamento de avi 

so prévio, férias, ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina 

pelo não provimento. t o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Bem indeferido o rec~ 

so de revista trasladado. Com fundamento na alÍnea ª,citou o 

recorrente ••• (Lê.) Nego provimento ao agravo. 

~. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, negado provimento ao agravo. 

O Sr~cretário Processo n!! 509/75 - Relator• Ministro Hi.!. 

debrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de despacho do JP do 

TRT da 2a. Região. Manoel Alonso da Silva e Cia. Brasileira 

de Alumínio. (Dr. Ulisses Riedel de Resende.) 

O S!L_Ministro Hildebrando Bisaglia Reclamação contra de§ 

pedida injusta. Empregado que cometeu ato de indisciplina e 

insubordinação. Deu :provimento o Tribunal Regional de são 

Paulo, mantendo a sentença de Primeira Instância. Indeferido 

o apelo, a douta Procuradoria-Geral opina pelo desprovimento. 
... , . 
.r.o o rela tor1.o. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, Tem a 
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o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presidente, o v. are§ 

to regional não infringiu os arts. 832 e 471 do CÓdigo de 

Processo, requisitos legais ••• (Lê.) Nego provimento ao ag~ 

v·o, 

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

negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n!! 532L:Z.2- Relators Ministro Hi.! 

debrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de despacho do JP do 

TRT da 2a. Região. Joaquim Schirato e Viação Urbana Penha S. A. 

(Dr. Euds da Silva Pimenta,) 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Reclamação por despedi 

da injusta, aplicada a pena de confissão contra a autora do 

feito, como reclamante,por sua ausência e de suas testemunhas 

à audiência para esse fim determinada, (Lê,) Indeferida a r~ 

vista, opôs o reclamante agravo de instrumento, manifestando

se a douta Procuradoria-Geral pelo não provimento. t o rels_ 

tório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - outro não poderia ser 

o despacho do ilustre Presidente do TRT paulista. O recurso 

de revista não encontra apoio legal sendo que em certos t6pi 

cos é contraditório. Invoca-se infringência das SÚmulas 9 e 

13 deste Tribunal ••• (Lê.) Nego provimento, 

O Sr. Ninistro Presidente - Há divergência? Unanimemente, ng 

gado provimento ao agravo, 

O Sr. Secretário- Processo n!! 559/75 - Relators Ministro Hi.! 

debrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de despacho do JP do 
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TRT da 2a. Região, Francisco Rodrigues de Souza e TECNOMONT 

S.A. - Projetos e Hontagens Industrial, (Dr. Ulisses Riedel 

de Resende,) 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Pedido de adicional de 

transferência de trabalho em Santo André, eis que contratado 

em são Paulo, (Lê.) A Procuradoria-Geral opina pelo desprovi 

mente. t o relatório. 

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

palavra o Relator. 

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

nos autos que o reclamante sempre prestou serviço na locali

dade de Santo André.,. (Lê,) Nego provimento. 

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

gado provimento ao agravo. 

o Sr. Secretário - Processo n!! 744/75- Relator• Ministro Hi1 

debrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de despacho do JP 

do TRT da 3a. Região. Silv·ana Calçados Ltda e Aida da Silva 

Moreira, (Drs. Ernesto Juntoli e Inocêncio Gil Nunes.) 

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

de reparações legais por despedida injusta• av·iso-prévio, in

denização. (Lê,) A Procuradoria-Geral opina pelo desprovimen 

to. t o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presidente, dois os 

. - ~ fundamentos do recurso denegado• prescr~çao e onus da prova. 

Prescrição ainda existe, reconhecida com apoio na prova dos 

autos •• , (Lê.) Matéria de prov·a, Nego prov·imento ao agravo. 

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

do provimento ao agravo, Encerrada a Sessão. 


