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Presentes os Srs. Ministros Raymun 
do Moura; Presidente; Hildebrando
Bisaglia, Peres JÚnior e Jeremias 
Marrocos. 

Procurador: Dr. Sebastião Machado 
Filho. 

Secretário: Dr. Eros Tinoco Marqu 

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

' o Sr. Ministro Presidente - Havendo numero legal declaro 
- , , .. . aberta a Sessao. O Sr. Secretario procedera a leltura da 

Ata. da Sessão anterior. 

O Sr. Secretário - (Lê a Ata). 

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

Não havendo objeção, dou-a como aprovada. Egrégia murma, ·a 

partir de hoje, temos a satisfação de contar nesta Turma 

com o Dr. Sebastião Machado Filho que, como representante 

do Ministério PÚblico, pela primeira vez vem dar-nos a sua 

colaboração. Recebemos S, Excelência com o máximo prazer, 

contando tenha S. Exa. uma impressão agragável de 

Turma. 

nossa 

O Sr. Sebastião Machado Filho (Procurador) - Muito obriga

do a V. Exa. pelas palavras tão bondosas. Espero correspoll 

der à expectativa desta Egrégia Turma. 
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O Sr. Ministro Presidente - Os Srs. Advogados podem requ~ 

rer preferências. 

(Os Srs. Advogados requerem preferência para os processos 

de N?s. 1023/71 e 1147/71) . 
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O Sr. Secretário- Processo n9 1023/71 - ielator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marrocos. Recurso 

Revista de decisão do TRT da Quarta Região. C!A. ESTADUAL DE 

ENERGIA E1tTRICA e VICTOR BRAZ DA SIEVA. 

O Sr. Ministro Presidente - O Egrégio TRT da Quarta Região 

julgou improcedente c_o inquérito por inexist&ncia de falta 

grave. A empresa, ma Revista, argúi má qualificação jurÍdica· 

dos fatos •• ;(l€). A douta Procuradoria-Geral opina pelo não 

conhecimento ou desprovimento do recurso. É o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - T€m a palavra os Srs. Advogados. 

(Usam da palavra os Drs. Ervin de Matos Roth e Carlos Ar

naldo Selva) 

O Sr.Sebastião Machado Filho -(Procurador) - Peço a palavra 

Sr. Presidente. Pretendo defender,no caso, o parecer da Pro 

curadoria-Geral no sentido do não conhecimento da Revista in 

terposta,que versa matéria de fato e de prova. O ilustre Ad. 

vogado da recorrente,em sua defesa, referiu-se ao fato de qu 

o empregado recebia sua amante no recinto da empresa, mas 

não demonstrou de que forma o fazia, nem para qu€ a recebia. 

Não está provado nos autos que o empregado recebia tal pes -

soa para fim que fosse caracterizada alguma falta grave jus

tificadora da dispensa. Receber tem de:ser definido: Como e 

" para que. 
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O Sr. Sebastião Machado Filho (Procurador)- {Continuando) -
. # A 

Esta provado, nos autos, que havia tolerancia por parte da 
A empresa para que os seus empregados recebessem visitas, como 

um fato normal, e êsse empregado, no caso, recebta visita. 

Apenas isso. Agora, para quê? Com que fim? Não ficou provado 
A , 

que ele recebia amante para pratica de atos que configuras-
, , 

sem a justa causa. Logo1 a mataria e de fato, soberanamente 

apreciada pelas Instâncias percorridas. O parecer da Procur~ 

doria, bem lançado, conclui pelo não conhecimento da Revist 

porque as situações de fato diversas não implicam em confli

to jurisprudencial. ~s decisões reproduzidas versam situa

ções de fato diversas, em virtude da prova dos autos. O Mi-
,. ~ . A , 

nisterio Publico insiste em que este Egregio Tribunal negue 

conhecimento à Revista e, caso conhecida, no mérito, pelo 

não provimento. 

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

Turma, funcionei como Relator, no Agravo, e mandei subir a 

Revista, na forma usual. Fiquei, em princÍpio, com a impres

são de que poderia ser enquadrado naquilo que pretende a em

prêsa. Entretanto, agora, reexaminando o processo, verifico 
, .. 

que o Acordao recorrido tem diversos fundamentos, todos de 
A , A 

fato 1 e um deles e o de que a empresa tolerava a presença de 
, 

pessoas estranhas no local de trabalho. Em todo caso, Egre-
, .. 

gia Turma, vou ler o Acordao para melhor fixar o julgamento: 

"Ajuiza a emprêsa o presente inquérito, visando que esta Ju~ 

tiça acolha e declare que o requerido tem cometido faltas 

graves, nas alíneas ~ e h, do art. 282 da Consolidação das 

Leis do Trabalho. Ao expor os fatos, com os quais pretende 

caracterizadas tais faltas, relata que o requerido in~ringiu 
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normas ••• (lê)n. são êstes os fatos tais como apresentados. 

Cheguei à conclusão de que êstes fatos, na sua gama, inclus1 
.. ~ .. i ve, admitindo a Instancia Ordinaria que havia toleranc a na 

emprêsa, não chegam a caracterizar a falta grave para despe-
, . , , 

dida do requerente atraves do inquerito. Por isso, nem ha 

divergência possível neste caso. Não conheço. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Não conheço, por não veri 
~ , , ... ,. 

ficar falta grave, alem de que ha Acordao de Turma deste Tri 

bunal. 
.. , 

O Sr, Ministro Presidente - A jurisprudencia, realmente, e 

de Turma. AÍ, então, o conhe~imento seria pelo mal en~~adra

mento, quer dizer, os fatos relatados configurariam falta 

grave. Confesso que no julgàmento do Agravo me impressionei 

e mandei subir, Mas, agora, 

tuação difÍcil de Instância 

, 
reexaminando, vi que e a tal si-

Ordinária e Instância Extraordi-
# N 

naria porque, aqui, nao podemos pesar da justiça. Como disse 
I .. A #- i/V 

o Ministro Delio Maranhao, na Instancia Extraordinaria, nao 

se faz justiça, ainda que paradoxal seja esta afirmação. AP! 

nas vigiamos para que a lei não 

tamos para que a jurisprudência 

~ 

seja violada e, tambem, ateg 

seja unificada. Mas, do pon-
' N " to-de-vista da justiça, nao podemos julgar. Isto compete as 

Instâncias. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Cabe um esclarecimento 

aos Srs. Advogados, Sempre são citados êsses AcÓrdãos que aE 

torizam nôvo enquadramento jurÍdico na Revista, mas nunca 

são divergentes. ~sses AcÓrdãos servem, justamente, para cog 

tra-razÕes do embargado, porque o Juiz, para declarar viola

ção literal, por exemplo, no caso, das letras b e h, pode f~ 

zer o enquadramento jurÍdico, Aquêles fatos incontroversos 
' N N podem levar o Juiz a convicçao de uma violaçao literal danor 

ma legal. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - (Continuando) - Dai os 

AcÓrdãos não servirem para a divergência, porque o AcÓrdão R~ 
H I H i ~ d gional nao tratou dessa mataria, nao d sse que meu enqua ra-

mento.enseja Revista. Servem, sim, para afirmar o .acêrto da 

Turma, que conheceu pela violação da lei, com as contra-r~zões 

do empregado. Ocorre, no éaso, o seguinte: Houve ato de indi~ 

ciplina, mas a emprêsa nenhuma providência tomou anteriormen

te; não suspendeu o empregado. S\3; rôsso: fâlt:a:. cdútípq;;t,4a<, .pod_ 

··rta chegar à dispensa, mas não o fêz. Se não puniu, mau· proc~ · 
dimento não houve. V.Exa. fêz muito bem em não co~ecer por 

violação, nem por divergência~ 

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

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 1 147/71 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marrocos. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2a.·Região. Cia. Paulista de 

Estradas de Ferro (Dr. Sérgio Luiz Vaz Paixão). Antonio Longo 

10 (Dr. Sérgio Mendes Valim). 

O Sr. Ministro Presidente -.A MM. Junta de são Carlos conside 

rou que a licença-prêmio teve origem contratual, sendo,·em 

1 959, autorizado, por legislação 'estadual, seu recebimento 

em pectinio. Outra iei ••• (lê). Parecer pelo conhecimento e de~ 

provimento.~ o relatÓrio~· 

O sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

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

(USA DA PALAVRA O DR. JOS~ TORRES DAS NEVES). 

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

dor. 

O Sr. Sebastião Machado Filho (Procurador) - Sr. Presidente, 
, . , 

Egreg~a Turma. O parecer da Procuradoria e no sentido de que, 
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' . se conhecida, seja negado provimento a Revista. Apenas gosta-

ria de chamar a atenção dos Srs. Ministros, frisar um ponto, 

segundo à parecer: ·o quanto à possibilidade da revogação de 

um benefÍcio por uma lei. O conteÚdo do contrato de trabalho, 

nêle se integra a lei, que faz parte institucional dêsse con-
. ' 

trato. Portanto, não há falar aqui em alteração contratual 

unilateral,. porque o conteÚdo institucional prevalece sôbre 
, . 

o conteudo.propriamente convenc;tonal entre as partes. Nesse 

sentido, acho o parecer correto, e insisto no não provimento 

da Revista, se conhecida. 

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

pela divergência. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Também conheço, divergên

cia às fls. 19~. 

'õ Sr. Ministro Presidente- H~ divergência? Unânimemente,·co

nlíecida a Revista. Egrégia Turma, matéria já conhecida. A sen 

tença originária está muito bem lançada, da qual rtz:um:·.resum., 

O critério adotado por esta Turma é o seguintet'aquêles empr2_ 

gados, que estavam a serviço da 

da a possibilidade de conversão 

A ' , , -empresa a epoca em que foi dã 

da licença-prêmio em pecúnio, 

não podem sofrer prejuÍzo, porque isso se incorporou aos seus 

contratos. A alteração só é v~lida para os admitidos posteriD 

mente. A noção do direito adquirido no campo do trabalho, com 

bem frisou a sentença da Junta, tem uma difer~ç~,uma nuance 

do direito adquirido no campo das relações civis. Sempre rep1 

to aqui que há dois artigos fnndamentais na legislação traba

lhista: os arts. 90·e 468 da Consolidação~ O 90 espanca e es

pana qualquer possibilidade de fraude de leis trabalhistas; é 

um guardião; e o 468 impede qualquer possibilidade de altera

ção contrária aos interêsses dos trabalhadores, mesmo que com 
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ela concordem. Esta, a direrença fundamental no campo do di

reito adquirido. O fato de não ter sido consolidado todo o di 

reito adquirido à época da conversão da licença-prêmio pouco 

importa, ao contrário do que ocorre no campo do direito admi

nistrativo, onde é necessário; por exemplo, para a promoção, 

só se configura o direito adquirido se, depois de tudo confe

rido, ·houver vaga. Se não existir vaga, não existe direito ad 

quirido. Já no Direi~o do Trabalho, não; basta ter havido in

serção dessa cláusula; mesmo que o quinquênio da licença não 
~ ~ ~ 

tenha sido confirmado, la esta a clausula que garante o direi 

to. Assim compreendido e assim entendido pela Turma e pelo

Pleno, nego provimento. 
~ 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Tambem nego provimento. En 

tendo que uma lei estadual não poderia jamais suprimir direi

to adquirido, eis que assim, atritaria contra o art. 468 da 

Consolidação. 

O Sr. 1-linistro Presidente - Há divergência? Unânimemente, ne-

gado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 874/71 - Relator: Ministro Hil . 

de brando Bisaglia. Agravo de: .Instrumento de despacho do TRT 

da 2a. Região~ Oxigênio do Brasil (Dr. Assad Luiz Thome) •. Je

remias da Silva lifrio (Dr. Yone Mendonça Giannoti). 

' O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - "V:igia tem direito a ho 

ra de 52 minutos e trinta segundos, na forma do art. 73 da 

Consolidação, e ganha, assim, um adicional de 20% pelo traba

lho noturno". Assim entenderam as Instâncias Ordinárias, ens~ 

jando a Revista ••• (lê). Oferecido o Agravo, opina a douta Pro 

curadoria pelo não conhecimento~ ~ o relatÓrio~ 

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

lavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Às fls. 38, informa a 

secretaria do TribW1al Regional do Trabalho foram os emolume 

tos que cabiam ao agravante pagos, de trinta centavos mais se 

tenta ••• (lê). Rejeito a preliminar da douta Procuradoria Ge

ral. 

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

jeitada a preliminar de deserção~ Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Dou provimento ao Agra

vo, porque a Revista demonstra divergência flagrante com a ci 

tação de AcÓrdão da Terceira Turma do Tribunal Regional do 

Trabalho, segundo transcrito na·Revista "Legislação do Traba-. , 
lho" constante as fls. 259, na ~ntegra. Dou provimento, para 

a subida da Revista. 

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

do provimento ao Agravo, pará que seja processada a-Revista. 
. ~ 

O Sr. Secretario - PROCESSO NQ 878/71 - Relator: Ministro Hil 

debrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de despacho do TRT 

da la. Região~ Rêde Ferroviária Federal S/A. E.F.L. (Dr. Alt.§; 

mir Fidelis Gomes). José Gonçalves de Oliveira e Outros (Dr •. 

LaurecW1y Girolamy). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A Lei 4 683/65 concedeu 

reajustamento de vencimentos ao funcionalismo pÚblico federa 
. A 

e estendeu-o ao pessoâl trabalhista da empresa. Esta nega o 

direito, por se tratar de funcionários regidos pelo Estatuto 

do FW1cionário PÚblico ••• (lê). A Procuradoria opina pelo das

provimento do Agravo. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a P.§; 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Matéria de competência 

da Justiça do Trabalho, e não demonstra a emprêsa ofensa aos 
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preceitos legais, nem divergência com o julgado ••• (lê). Nego 

provimento ao Agravo. 

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

gado provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário -Processo n9 900/71 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do TRT da Segunda Região. S/A Tinturaria Bra 

sileira d.éi<Tecidos e Marcilio de Andrade e outros 2. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - "Denego seguimento ao 

recurso. A decisão em foco bem apreciou as provas e, com cri 

tério, aplicou o direi to 11
• Tais os termos do despacho que i!!_ 

deferiu a Revista da reclamda e que ensejou o presente Agra

vo de Instrumento. (L@). Parecer pelo não conhecimento ou im 

provimento do Agravo. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A condenação constante 

da decisão de fls. 11 se refere • ·à reclamada .Ei:ação e Cordoa 

ria Ipyranga S/A e não à S/A Tinturaria Brasileira de Teci

dos. que não foi parte na ação •.. (l€). Não conheço do Agravo. 

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

conhecido o Agravo. 

O Sr. Secretário- Processo n9 9ª1/71 - Relator: Ministro Hil 

debrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da Oitava Região. Ministério PÚblico Fede

ral (Base Naval de Val de Cães) e Lauro Alc~tara Neves. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Ind@ferida a Revista, 

porque alicerçada no_ artigo 111 do Decreto-lei 200, de 25 de 

fevereiro de 1 967, que trata de trabalho eventual,enquanto 

no presente processo ficou demonstrado à sociedade que o au:. 

tor trabalhava para a reclamada em caráter permanente .•• (l~) . 
.. 

A douta Procuradoria opina ~elo não provimento do recurso. É 

o relatório. 

O Sr. Sebastião Machado Filho - (Procurador) - Peço vista em 
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Mesa dos autos. 

O Sr. Min~ro Presidente - Deferido o pedido de vista em Me 

sa solicitado pelo Sr. Procurador. 

O Sr. Secretário- Processo n9 1027/71 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisag1ia. Rgravo de Instrumento de de~pacho do 

JP d9 TRT da Quarta Região. Siderúrgica Riograndense S/A e 

Oelestrino Rosa Fagundes. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Procedente o pedido de 

indenização e decorrências, inclusive porque, diante das pr~ 

vas,entendeu a Egrégia Turma Regional que não havia ordem ex 

pressa da empresa proibindo o recebimento de gorjeta ••• {l€). 

A douta Procuradoria opina pelo não provimento do recurso. ~ 

o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Nego provimento ao A 

gravo. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1034/71 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de despacho do 

·Jp do TRT da Quarta Região. IndÚstria de Roupas Renner S/A 

e Alzira Gomes de Souza. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia- Erro nas fichas depr 

dução, com dispensa do empregado. Não demonstrado que no mo

mento da demissão tivesse novamente cometido a falta,imposs! 

vel a dupla penàlidade. (L€). A douta Procuradoria opina pel 

não provimento do recurso. É o relatório. 

O Sr. Min~tro Presidente- Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisag1ia - Na realidade,os ares-

tos invocados na Revista como divergentes,ou são de Turmades 

te TST, ou não t€m os mesmos pressupostos fáticos do caso 

vertente. Nego provimento ao Agravo. 

O Sr. Minitt~o Presidente - Há diverg@ncia ? Unanimemente, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1110/71 - Relatori Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de despacho do 

JP do TRT da Segunda Região. Oswaldo Fonsate e Fazenda Can 

tagalo. 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - Afirma o V.Ac6rdão Re

gional que, pelo acordo válido realizado, foram pagos os p~ 

riodos descontinuos de trabalho ecnão mais prestados serviço , 

confessado pelo autor que fez o acordo, pois não queria ser 

removido .•. (l€). Parecer pelo não provimento do Agravo. É o 

relat6rio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - Nego provimento ao Agra 

vo. Matéria de fato. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverggncia? Unanimemente,n~ 

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário- Processo n9 798/71 - Relator: Ministro Je 

remias Marrocos.Agravo de Instrumento de despacho do JP do 

TRT da Primeira Região. José de Oliveira Filho e outros e 

R~de Ferroviária Federal S/A- EFL. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Sr. Presidente, do despa 

cho denegat6rio da subida da Revista, por entenàer que a ise 

ção de custas é facultativa e não obrigatória, interpãem Agr 

vo os reclamantes •.. (1€). Parecer pela confirmação do despa 
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cho impugnado. t o relatÓrio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro ll:eremias Marrocos - Sendo a isengão de pagà<':

mento de custas faculdade do julgador, e tendo em vista sere 

tr@s os reclamantes e apenas juntado contracheque de úm ••• 

(1€}. Nego provimento ao Agravo. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário- Processo n9 805/71 - Relator: Ministro Je

remias Marrocos. Agravo de Instrumento de despacho do JP do 

TRT da Segunda Região. Karib€ S/A - IdÚstria e Comércio, e 

Neide Bernardo da Silva. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Sr. Presidente, vem a Re 

vista baseada em violação do artigo 482, letra h da CLT. O 

respeitável despacho indeferitório denegou seguimento ao re 

curso,entendendo tratar-se de matéria de fato ... (1~). Pare

cer pelo irnprovimento do recurso. t o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Não apontada a diverg€m-

cia jurisprudencial, e sem consistência a alegada violação , 

confirmando o respeitável despacho irnpugnaãó,:; (lê}. Nego pr 

vimento ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente , 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário- Processo n9 807/71 - Relator: Ministro Je

remias Marrocos. Agravo de Instrumento de despacho do Jp do 

TRT da Segunda Região. Empresa Auto enibus Alto do Pari Ltda. 

e Germano Cuco Dares e outros. 
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O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - A respeitável decisão Re

gional, confirmatória da sentença de primeiro grau,concluiu 

por terem os empregados trabalhado extra9rdinarniamente int~ 

grando a remuneração os valores ••• (1€). Parecer contrário 

do Ministério PÚblico, É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Sem consist€ncia o apelo da em-

presa, pois bem indeferida a Revista, porque ultrapassado o a:. 

resto citado pelo Prejulgado 24 ••• (lê). Nego provimento ao 

Agravo. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário- Processo n9810/71 - Relator: Ministro Jere 

mias Marrocos. Agravo de Instrumento de despacho do JP do.TR 

da Primeira Região, Spectra- Engenharia e Projetos e Consulto 

ria Limitada e Silveira dos Santos. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Pretendido o recebimento 

de salários retidos. O pedido inicial fixou o valor da causa 

em Cr$ 350,00, alterado para Cr$ 380,00,. A decisão da Jun

ta decidiu pela procedência em parte da ação .•. (l€). Parecer 

pela confirmação do decisÓrio. É o relatório. 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Frente ao estabelecido::".-· 

pe1~·2Lei 5 584/70, confirmo integralmente o entendimento do 

respeitável despacho agravado, Dai por que não conheço do A-

gravo. 

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

ç.onp.e,cido ·.o~ Agravo. 
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O Sr.Secret5rio-Processo nQ 818/71- Relator: l>finistro Jere

mias Marrocos. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

la. Região, LAURO M!JLLER BUENO e ANTONIO DA SILVA A1!1iEID.A. 

(Drs, Laulo lét!ller Bueno e José Bento de ·~ueiroz). 

O Sr .Jv!inistro Jeremias Harrocos - Agravo de Instrumento in

terposto por Advogado em causa própria, por ter havido inde

ferimento, por despacho, da subida da Revista, porque desobe

decido o § 4Q, do art. 896 do texto consolidado, com a reda

ção da Lei 5 g42, de 28 de maio de l 968. A douta Procurado-

ria considera deserto o recurso por falta de pagamento de emo 

lumentos e, se ultrapassada a preliminar, opina pela negativa 

do Agravo. e o relatório. 

O Sr,Ninistro Presidente - Em discussao. Encerrada, Tem a 
~ 

palavra o Hinistro Relator. 
~ 

O Sr,Min1stro Jeremias Narrocos - Com tôda razão o ilustre re 

prescntante do Hinis tério Público, pois a fls. 5 está certi

ficado que foi expedida notificação à agravante, concedendo o 

prazo de cinco dias para o preparo de a~ 10,50, e êste não foi 

feito, sendo que o de fls.30 refere-se a outra notificação. 

Julgo, em consequência, deserto o Agravo. 

O Sr.Ninistro Presidente - Há diverg8ncia ? 

O sr.Ministro Hildebrando Biságlia Peço vista em Mesa. 

O Sr.Hinistro Presidente - Suspenso o julgamento, em virtude 

do pedido de vista do Ministro Hildebrando Bisaglia. 

O Sr,Secretário-Processo nº 848/71- Relator: Ministro Jeremia 

Marrocos. Agravo de Instru_'lwnto de despacho do Juiz Presiden-

te do 'TRT da 2a. Região. S/ A. INDúSTRIA REUNIDAS F .l1ATARAZZO e 

ARHANDC CANTCN( Drs. Antonio Alexandre Rueff). 

O SP,Hinistro Jeremins Marr.QQQ§ - Vinha o empregado trGbalhan 
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do, desde 1 940, em uma unidade da firma, na localidade de 

3raz- Mariângela, quando, em l 969, foi para a unidade Cela

sul e, logo a seguir, par:'l Umuarama, Estado do Paraná, por 

isto pretendeu sua reintegração, alegando a emprêsa a licei-

dade do ato. A douta Procuradoria opina pela negativa do pro 

vimento do Agravo. ~ o relatório. 

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

lavra o J.linistro Relator. 

O Sr.tünistro Jeremias Harrocos- O respeitável despacho in 

deferitÓrio da subida da Revista não encontrou respaldo para 

a subida da Revista, porque bem apreciou a prova e, com crit 

rio, aplicou o direito. O art. 498 da Consolidação das Leis 
A 

do Trabalho é uma exceção ao direito ••• (le). Nego provimento 

ao Agravo. 

O S !' t P . d t H' d. " . ? U " . t r. ·linis r o resl en e - a l vergencHi. . nanlme;~en à ,ne-

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. 88cretári o-Processo nº 877/71- Relotor: Ministro Jere-
1 

mias Marrocos. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pr~\ 

sidcnte do TRT da la. Região. ARELA SÃO JOSE:- V.BRAGA LUlA e 

PAULINO ROCHA riO AHARAL.(Drs. José Cardoso de Simt'Ana e l1oa 

cir Flores Pinheiro). 

O Sr.Jvlinistro Jeremias Harrocos - Revista intentada pelo 

vencido, pretendendo anparo no art. 3C do texto consolidado, 

sendo que a respeitável decisão Regional chegou à conclusão 

de que a relação de emp:rggo do autor que trabalhava cavando 

areia ou carregando caminhões ••• (lê). O despacho indeferindo 

a dubida da Revista gerou o presente Agravo, desapoiado pelo 

ilustre representante do Ministério Público. ~ o relatório. 

O Sr.Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 
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palavra o Hinistro Relator. 

O Sr .Hinistro Jeremias Barrocos - O respeitável despacho im

pugnado conclui q_ue violado não foi o art. 3!i da Consolida

ção das Leis do Trabalho, eis q_ue ficara provada a relação 

empregaticia e a injustiça da despedida, sendo mister revol

ver a prova para atender o pedido do empregado. Nego provi

mento ao Agravo. 

O Sr.Hinistro Presidente - Há divergência ? Unânimemente, 

negado provimento ao Agr~vo. 

O Sr .Secret2,rio-Processo nº 887/71-Relator! 11inistro Jere

mias Narrocos. Agr:wo de Instrumento de despacho do Presi

dente do TRT da la. Região. OSCAR BERNARDO CARNEIRO DA CUNHA 

e JAIR JOS~ DA SILVA.( Drs. Affonso Cesar Bullamarqui eLe

vy Brandão da.Silva). 

O Sr .Hini stro Jeremias Marrocos- In conformado com o r espei

tável despacho de fls.que indeferiu a subida da Revista,in

gressa de Agravo de Instrumento o vencido, insistindo em ar

gumentar que o fato principal da contenda tôra negado, isto 

é, q ue o reclamante não é empregado do reclamado, mas sim 

da Fazenda Dois Irmãos, A douta Procuradoria opina pelo im

provimento do recurso. f: o relatÓrio. 

O Sr.lünistro Presidente - Em discussão. E:ncerrada. Tem a 

palavra o Hinistro Relator. 

O Sr,J!iinistro Jeremias l~arrocos - Da respeitável decisão Re

gional consta que a argtii.ção da · preliminar de nulidade, ten

do por pretexto a acionar1ento de Url dos sócios, q1ando o 

chamamento à lide devia ser de um das emprêsas sob a denomi-

nação de "Fazenda Dois Irnãos Ltda." Nego provi menta ao Agra 

vo. 
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O Sr.Ministro Presidente - Há divergência ? Unâniinemente, ne 

gado provimento ao Agravo. 

O Sr.Secretário-Processo nQ 939/71- Relator: Ministro Jere

mias l1arrocos. Agravo de Instrwnonto de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT ela la. Região. CONSTRUTORA CONTINENTAL S/A. e 

IVETE SILVEIRA NESQUITA,(Drs. Aguinaldo Velloso Freire e Mei 

relles Quintela). 

O Sr.Ministro Jeremias Narrocos- O Agravo tem por finalidade 

a tempestividade do Recurso de Revista, eis que o ilustre Pr~ 

sidente do Tribunal considerou-a interposta manifestadamente 

fora do prazo legal, após um dia do término, tomando por ba

se a Súmula nQ 1 dêste Colendo Tribunal. A douta Procurado-

ria entende deva ser mantido o despacho, além de outras ra

zões, tendo em vista a Súmula nº 310 do Supremo TribLmal Fe

deral. ~ o relatório. 

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

lavra o Ninistro Relator, 

O Sr.Hinistro Jeremias Narrocos - Publicada a notícia numa 

sexta-feira,mesmo que a divulgação do jornal seja à tarde,en

tendemos deva ser aplicáda a Súmula nº 1 deste Colendo Tribu

nal que se conjuga perfeitamente com a de nQ 310 do Egrégio 

Supremo Tribunal Federal. Contando-se o prazo de segunda-fei

ra, inclusive o seu término, findou-se a 17 de maio, •• (lê). 

Entendendo correto o despacho agravado, nego provimento ao 

Agravo. 

O Sr.Ninistro Peres Júnior- Quo data deu entrada ? 

O Sr.l1inistro Jeremias Marrocos - Publicado o Acórdão em 7 

de maio, sexta-feira, O início do prazo teria começado no dia 

10 e expirado a 17. 
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O Sr,Hinistro Peres Júnior - Se começou dia 10, conta-se a 

partir do dia seguinte. 

O s,..,Hinistro Jeremias Harrocos - ~le não queria que contas

se o dia 10. 

O Sr.Ministro Presidente - Has, a SÚ!:lula Etêste Tribunal man 

da contar. O Supremo só contava de tôrça-feira, mas o nosso 

conta de segunda-feira. A nossa Súmula está certa,"data ve-

nia" da antiga do Supremo, porque não pode haver dois dias"a 

quo". 

O Sr.Hinistro Peres Júnior - Sendo Súmula, nego provimento. 

O Sr.Ministro Presidente- Por unanimidade, negado provimen-

to ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 818/7l - Relator: Ministro Je 

remias Marrocos. Agravo de Instrumento de Despacho do TRT da 

la. Região. LAURO MULLER BUENO e ANTONIO DA SILVA ALMEIDA. 

(Pedido de vista do Ministro Hi1debrando Bisag1ia). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bis~1ia - Foi oferecido o Agravo, 

e o Juiz deapachou assim: "Notificado o agravante para efe 

tuar em cinco dias o pagamento das cÓpias Xerox, que formam 

o instrumento". Não é pagamento, é depÓsito para extração 

das cÓpias Xerox. De fato, às. fls. 2, foi dado o despacho e, 

às fls. 15, expedida a notificação com data de 2 de maio, pa 

ra pagar. Não é pagar, é depositar. Os têrmos estão inexato~ 

O Sr. Ministro Presidente - É prévio depÓsito. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A prÓpria lei que aut~ 

rizou e fixou a pena de 'õeserção fala em depÓsito para garan 

tia. No final, vem a intimação para pagamento dos emolumen -

tos, o importante no caso. Foi :•expressamente notificado, às 

fls. 29: "Pelo presente, fica V.Sa. notificado que tem o pr~ 

zo de quarenta e oito horas para preparar a instrução do Agra 

vo, no valor de quinze centavos". A parte preparou, pagou.A~ 

sim, não é pagamento, é depÓsito. Se as custas foram contadas 

no valor de apenas quinze centavos, e êle pagou, está prep~ 

r-ado o Agravo. Verifico que o Procurador Othongaldi Rocha 1~ 

vantou essa questão mas, às vêzes, a,-.máquina Xerox não perte!! 

ce ao Tribunal, e tem que se fazer as cÓpias. Então, não p~ 

de constar nos autos; se constar, tem que haver o recolhimen-

to. O pagamento tem que ser extra-autos. Se a lei permite um 

depÓsito para o preparo, para a garantia, êle tem que ser fei 

to. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos- Essa parte· foi paga, ap~ 

nas, não fêz o preparo de dez cruzeiros. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - AÍ não é preparo. O 

Juiz não pode mandar pagar sem saber em quanto vai ficar, ~s 

se sistema dos Tribunais Regionais está errado, porque diz: 

referência 1,25, referência tal; como nós, do Tribunal Sup~ 

rior, vamos saber o sentido da referência, a que ela se refe 

re? Há êsses emolumentos, que tinham de ser apurados lá, e o 

Tribunal Regional manteve o despacho e mandou seguir o preces 

so. Sem preparo não poderia subir o Agravo. O Regional consi 

derou-o preparado convenientemente. 

O Sr. Ministro Presidente - Então, por unanimidade, rejeita

da a preliminar de deserção. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O ti?rmo legal, para nóe, 

' e preparo, e a parte tem quarenta e oito horas para fazer. 

Aqui, foi notificada e pagou. 

O Sr. Ministro Presidente - SÓ oá uma custa, de preparo? 

' O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - So, e V.Exa. sabe que 

tem que ser paga. Não consta dos autos, por ser pagamento de 

cÓpias Xerox, A parte pagou, mas não pode entrar na conta do 

Tribunal por ser máquina cedida. ,Temos que arranjar um siste 

ma melhor, é matéria da Corregedoria, A compra de.uma máqui 

na é muito pesada e, talvez, não haja necessidade, mas deve 

mos encontrar uma forma mais perfeita para isso. 

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

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Mesmo que assim não fôsse, 

deixaria de ter melhor sorte o Agravo quanto ao aspecto for 

mal da interposição do Recurso de Revista,· (Lê). Bem lançado -

o respeitável despacho do Tribunal Regional, pelo que nego 

provimento ao Agravo. 

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

gado provimento. ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo n? 947/71 - Relator: Ministro Je 

remias Marrocos. Agravo de Instrumento de Despacho do TRT da 

8a. Região, GELAR S/A INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS e MOISÉS DOS 

SANTOS MATOS. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - A Junta julgou procedente 

a reclamação em parte, condenando a recorrente a pagar grat! 

ficação natalina, férias e descanso remunerado, advindo o R~ 

curso Ordinário, peça juridica em que é estudada a situação 

dos vendedores ambulantes, concluindo que os mesmos são autô 

nomos, destituidos de vinculo empregaticio, tese essa rejei 

tada pela decisão Regional ••• (lê). Sem contra-razões, o dou 

to pepresentante do Ministério PÚblico opina que o recurso 

deve ser improvido. É o relatório. 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - O respeitável despacho at~ 

cado não encontrou divergência jurisprudencial,nem violação 

de norma legal, pressupostos necessários para a subida da Re 

vista, mesmo porque, reportando-se o ora agravante ao arra -

zoado do Recurso Ordinário, vê-se nela apreciada tão-somente 

matéria fática. Confirmo o respeitável despacho, negando pro 

vimento ao Agravo. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 951/71 - Relator: Ministro Je 

remias Marrocos. Agravo de Instrumento de Despacho do TRT da 

4a. Região. ARY NUNES JAIME e JOALHERIA ARISTIDES AJAX S/A. 

O Sr. Ministro.Jeremias Marrocos- A postulação inicial des 

sa demanda restringia-se a férias e décimo terceiro salário. 

Em seguida, pediu o reclamante sua reintegração nas funções 
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que exercera, com pagamento de salários ••• (lê). A Revista 
~ ~ 

ampara-se na violação do art. 157 do CÓdigo de Processo Ci 

vil, mas seu seguimento foi trancado pelo despacho indeferi

tório, Procuradoria opina pelo não provimento do Agravo, t o 

relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Nego provimento ao Agrav~ 

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

gado provimento ao Agravo. O Sr. Procurador já está 

tado quanto ao processo 941. 

habili 

O Sr. Secretário - Processo n9 941/71 - Relator: Ministro Hil 

debrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de Despacho do TRT 

da 8a, Região. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (BASE NAVAL DE VAL 

DE CAES) e LAURO ALCANTARA NEVES. (Pedido de vista do Sr.Pro 

curador, Dr. Sebastião Machado Filho). 

O Sr. Sebastião Machado Filho (Procurador) - Egrégia Turma, 

do presente caso.de Agravo de Instrumento, faz parte o Minis 

tério PÚblico Federal, Refere-se à Base Naval de Val de Cãe~ 

e conta com parecer da Procuradoria da Justiça do Trabalho 

no sentido de que seja negado provimento ao Agravo. Não há 

decisão atual do Exmo. Sr. Procurador Geral quanto à manife~ 

tação do Procurador da Justiça do Trabalho, em processos de 

que façam parte o Ministério PÚblico da União. Entendo, pes

soalmente, que o Ministério PÚblico não deve emitir parecer 

em processo em que o Único Órgão do Ministério PÚblico inter 

vir como parte. Todavia, não querendo desmerecer o douto pa 

recer do:mobre colega, di.scordo do mesmo. 
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O Sr. Sebastião Machado Filho-(Procurador) - (contin~ando )-

Entendo que o Agravo deve ser provido, por uma razão mUito 

simples. A Procuradoria Regional da RepÚblica, ao contestar 

a reclamação, diz: "A inexistgncia da relação de emprego,te,!!; 

do em vista .•• ~lê')". ,!.!!; ~' segundo a prova, o empregado 

foi contratado por obra certa, paBa o periodo de 21 de agos

to de 1 968 a 29 de janeiro de 1 969. A douta sentença de o

rigem confirmada pelo AcÓrdão Regional, entendeu configurada 

a relação de emprego, pelo fato de estar comprovada a eventua 

lidade. Ora, saber se determinado serviço é eventual ou não, 

é questão de direito. Não se trata, no caso,de matéria de fa 

to. A eventualidade só pode ser caracterizada por obra certa. 

Se o empregado é contratado por prazo indeterminado, não há 

falar em eventualidade. Entendo que o Tribunal deve se prom~ 

ciar a respeito da eventualidade ou não, porque é·matéria ex

clusivamente de direito. Neste sentido é meu parecer, com .;a 

devida vgnia do ilustre Procurador Raimundo Monte Coelho, en

dossando as razões do Agravo de Instrumento inperposte pela 

douta Procuradoria Regional da RepÚblica. 

ó Sr. Ministro Presidente - Antes de dar a palavra ao Mini~ 

tro Relator, tando em vista a questão de ordem suscitada pelo 

Procurador ora presente aos nossos trabalhos, parece-me de t~ 

da procedência que o órgão do Ministério PÚblico não contradi 

ga o parecer constante dos autos, porque o Ministério PÚblico 

é uno. A meu ver, a matéria é atinente ao Procurador;Geral, 

ao prÓprio Ministro da Justiça ou à autoridade competente pa~ 

ra o caso. 

O Sr Ministro Hildebrando Bisaglia - O problema é justamente 

a caracterização da eventualidade.Esta se refere ao serviço, 
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para o qual o empregado foi contratado seja de caráter 

tual. Esta a norma do artigo 108 do Decreto-lei 200 :"i). col~ 

boração de natureza eventual •• , (lê')". 

O Sr. Sebastião Machado Filho - (Procurador) - O raciocínio 
, ,. _, -e agil> porem, a meu ver~ deixou de lado uma questao: a even 

tualidade é dos serviços. Data venia, está havendo inversão. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O sentido da lei é es

te: eventual é o serviço que não tem caráter permamente na 

entidade de direito pÚbltco, Esses serviços não entram na r2 

lha de pessoal, mas são pagos como serviço de terceiros, me

diante recibo. A lei, expressamente, declara: "Nesta hipÓte

se, não há vinculo empregatício", porque o trabalho é even -

tual, A Consolidação diz é que não há característica de vin

culo empregatÍcio no trabàho eventual. O trabalho a curto pr 

zo não é eventual; o contrato de exp~ri€ncia por 90 dias mão 

é considerado eventual. É preciso que aquele serviço não sej 

constante, A caracterização do artigo 111 é para o 'trabalho 

efetivamente eventual. 
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O Sr.Sebastião Hachado Filho -(Procurador)- Entendo quo o 

raciocÍnio de V.Exa. é perfeito, lÓgico, mas transfere o pr_g 

blema. Não quer dizer que seja a intorpretaçEio 'll"erdadeira • 

A legislação brasileira condiciona a eventualidade ao servi-

ço prestado, 

O Sr.Hinistro Hildebrando Biságlia- Quem tinha que provar 

era a entidade. 

O Sr,Ministro Presidente- O Regional julgou provada a rela

ção de emprêgo, 

O Sr .~1inistro Hildebrando Bisaglia- Inclui o vínculo em-

pregatício, porque negou a eventualidade. O serviço é perma-

nente, 

é Sr.Hinistro Presidente - :;)ual a função dêle ? 

O Sr .lünistro Hildebrando Bisaglia - Se não me engano ,moto-

ris ta, 

O Sr.Sebastião Machado Filho (Procurador) - Dou provada a 

relação de emprêgo com base em que a eventualidade não esta

ria caracterizada. Apenas por isto, O que é a eventualidade 

para a decisão ? Foram quatro meses. A eventualidade,segun

do a Consolidação, tem que estar condicionada aos serviços 

prestados, 

O Sr.Hinistro Hildebrando Bisaglia-V.E;xa. está fazendo con

fusão com contrato a prazo, contrato por çbra certa.V.Exa. 

fêz menção, no seu parecer, a centrado por obra certa, mas 

o contrato não foi por obra certa. 

O Sr.Sebastião Machado Filho-(Procurador)- Está provado,nos 

autos,que foi por obra certa e defendi, aqui,que a eventua

lidade só poderia ser caracterizada nQ~ tipo de contrato de~ 

sa natureza, porque, senão,está implÍcitamente caracterizada 
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a indeterminação do prazo. A indeterminação do prazo é um COl! 

trato por prazo indeterminado. A eventualidade só pode ser 

caracterizada num contrato por obra. A Consolidação liga,con

diciona a caracterfstica eventualidade. Questão amplamente jy 

rídica, saber o que é eventualidade do serviço prestado. Ago

ra, transferir para emprêsa é, "data venia", um raciocínio ló 

gico, ágil. ,tremendamente respeitável, porém, "data venia", 

discordo • 

.Q Sr.Hinistro Hildebrando Bisaglia- (Consulta os autos) -

Auxiliar de torneiro mecânico e a entidade ó Base Naval de , : 

Val-de-Cans. Tem permanentemente serviço de au..xiliar de tor'-
• A • ne1.ro mecan1.co. 

O Sr.Sebastião Hachac1o Filho -(ProcJ;:-ador)- Certas ativida

des da emprêsa podem ser eL1 caráter eventual e permanente.A

gora, por q_ue não há possibilidade de contratação de serviço 

eventual dentro da atividade permanente da emprêsa ? Perfei-

tamente possível. A evàntualidade que se refere a Consolida

ção é ligada ao empregado. E prestação de serviços. 

o Sr .Hinistro H i ldebrando Bisázlia -A lei dá solução na le

gislação do trabalho e, também, no serviço pÚblico a contra

to por prazo certo. ~uando há wn serviço transitório numa en-

tidade, faz- se um contrato por tempo certo. Logo, auxiliar 

de mecânico, que é o caso, foi num período~ • Classificar 

essa contratação como eventual, quando o serviço tem caráter 

permanente dentro da emprêsa, ni'ío pode ser. Hesma coisa é nu

ma padari~. se contratar como eventual um padeiro. O trabalho 

é pc:rmanente. O contrato de experiência ó um contrato transi

tório. ~ste, o sentido que se tem dado na doutrina da even

tLcalidade. Pedia a atenção do ilustre Procurador para êste 
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félto. Ninguém é páriél nestél Nação. ~ste homem ou é funcioná

rio pÚblico ou é regido pela legislação do trabalho. O que a 

Procur:ldoria poderia argüir com éllguma profundidade seriél a 

incompetência da Jus tiçél do Trabalho, porque ,negada a relaç,"ío 

de emprêgo, existiria ::i relélção do trabalho. 

O sr.Sebastião 11achado Filho -(Procurador)- Nas, a competên-

cia da Justiça do Trabalho vai decorrer do exame da Revista. 

Tomos que transpor essa primeira etapa,porque a incompetên

cia é uma consequência lógica do provimento do Agravo e, de

pois, apreciação da Revista. 

O Sr.Ministro Hildebrando 3iságlia - Justamente o Tribun<tl 

decidiu que o trabalho dêle não era eventual. &m razão dis

to, afirma a relação empregntícia, não obstante a contrata

ção pelo art. 111. Esta passou a ser matéria do fato. Já dei~ 

xou de ser de Direito pela continuidade da prostação de ser

viço e generalizou-se ao ponto de haver circulado no próprio 

Executivo, evitando essa contrCLtação, porque o eventual se 

perpectuava. O que é eventual é transitório. Bla desaparece 

desde logo. Mas, então, para correr com rubrica orçamentá

ria diversa, ao invés de correr pela verba do pessoal, saia 

pela verba do serviço de terceiros, e o trabalho era conti

nuado. O caráter da eventualidade desaparece~:principalmente 

na função. ~le é auxiliar de torneiro mecâmico. B uma ativi

dade constante, permanente da emprêsa. "Data venia", o que se 

poderia insurgir na negativa da relação de emprêgo, é afirmar 

se a relação de trabalho e transferir a competência para a 

Justiça Federal. 

O Sr.Sebastião Hachado Filho-(Procurador)- A negativa dare

lação de trabalho está fundamentada na negativa da não even-
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tualidade, Tem que demonstrar, em primeiro lugar, a eventua

lidade da relação, para depois então, como consequência ló- · 

gica, a incompetência da Justiça do Trabalho , por não confi

gurada a relação empregatfcia. Agora, dois ·.conceitos jurídi

cos precisam ser expressamente determinados e distinguidos n 

presente hipótese: conceito de trabalho eventual da ativida

de permanente; a emprêsa pode ter atividade permanente e con

tratar para determinado serviço de caráter eventual, Isso é 

possível. 

S! Sr.Hinistro Hild~brando Biságlia- A Justiça es-tá cansada 

de julgar tese da eventualidade, Nega-se a relação de traba

baL~o, quando o trabalho é efetivamente evéntual, àquele que 

presta serviço esporádico de caráter transitÓrio, e isso que 

vamos aplicar na inteligência do art. 111, da Lei 200. Os TrJ 

bunais da Primeira e Segunda Regiões -já j~lgaram o fato. En

tederam que êsse trabalho não tinha característica eventual, 

que era um trabalho que existia em caráter permanente na en-

tidade empregadora. Portanto, se está havendo burla à Lei 200, 

art. 111 é por parte dessas entidades que estão abusando dês-.._ 

se dispositivo, fazendo contratações realm~nte trabalhistas 

como se fÔssem eventuais, isso com reflexo orçamentário. 

O Sr.Sebastião Machado Filho(Procurador)- Por que a relação 

é eventual ? Porque quatro, três ou seis meses decorridos ? 

O Sr.~inistro Hildebrando Bisaglia- O meu pobre, humilde e 

fraco entendimento é êste: o tr;Jbalbo eventual é aquêle que 

existe em caráter transitório. Logo, a contratação tem cará

ter eventual. Não há vínculo empregatício, 

O Sr.Sebastião Hachado Filho-(Procurador)- Ministro HildebraJ! 

do Bisaglia, sou um profundo admirador de V.Exa. e,como pro-
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fessor respeito muitíssimo. Inclusive disse que concordo com 

V.Exa. em tese como uma das vertentes do raciocínio lÓgico, 

não há dÚvida alguma, mas é preciso distinguir, "in casu",que 

a eventualidade está configurada. O AcÓrdão Regional diz que 

não, mas não diz por quê. O Acórdão Regional e a sentença de 

origem dizem que passou longo tempo, Has o que é longo tempo 

para o Tribunal Regional que apreciou o caso ? Arbitrariamen-

te, o Tribunal Regional estabeleceu um prazo em que caracte-

rizava a não eventualidade. 

• 



TST • 332 

'PODER JLIOICJÁAIO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TR~SUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

5-10-71 /FBI/Al\ 15' 10/15' 15 -1-

' 
O Sr.Sebastião Machado Filho (Procura~or) - O Ac6rdão não deu 

fundam~nto algum pa~a a configuração jur{dica da eventualida-

de; .apenas se base ou no decurso do praza, que fôra dG qua-

trm meses._ Outros Tribunais em tendiam estaria configurada,por 

que demorou cinco ou seis meses. Tanho a impressão da quo a 

Tribunr,l Supe:r:!,or tam 'a oportunidadG de conhocer qucmts a ~as

ta " questia jure" que significa o conceito jur{dico da I'IV~m-

tualidade, se ~la ostcria ligada aos serviços prestados ou 

atividaqe l"ermnnt-nto da emprêsa. 

O Sr-.Ministre Presid<::nte - Com~ cenclui, Hinistro Relator ? 

O Sr .Mini.stro Hildebrand::l Bisá!!: lia - Concluo assim: C IDntra-

• a 

tado como torne.i.ro mecânico, a hipotose vertGntG não se en

qua1ra na le. i. •• (lê). A. tese é esta: O AcÓrdão diz quo o sG:r-

viç0 não _G:rn ,;v(lntual. Port:mto, não se enquaórnve. no urt.lll 

O Sr.Ministro Presid-:nte -UnânimE-manto, negada provi[1E·nto ao 

recurso. _Suspahsa a Sessã!~ 
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O Sr. Ministro Presidente - Está reaberta a Sessão. 

O Sr. Secretário - Processo n9 962/71 - Relator: Ministro Je 

remias Marrocos. Agravo de Instrumento de despacho do JP do 

TRT da 4a.Região. Cia.Estadual de Energia E~étrica e Carlos 

Roque Tortorelli. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Transfer&ncia de empreg~ . 

do regido pela CLT e estabilitário, entendendo a empresa de

vidas apenas as vantagens da CLT. O respeitávei despacho a-

centua que se trata de funcionário originário •.• (1~). A dou 

ta Procuradoria opina pelo improvimento do Agravo. É o rela

tório. 

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

pal~vra o Relator. 

O Sr.Ministro Jeremias Marrocos - A Revista pretende estar 

configuràda a vifulaqão legal capaz de permitir a sua subida, 

porque, no seu entender, não é possível .•. (lê). Nego provi

mento ao Agravo. 

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

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário- Processo n9 967/71 - Relator: Ministro Je

remias Marrocos. Agravo de Instrumento de despacho do JB do 

TRT da Sexta Região. CotonifÍcio Otton Bezerra de Mello e Hil 

do Rocha Cirne de Azevedo, 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos -
, 

Reconhece a respeitavel 

decisão Regional a admissão do médico em 1 944, o adicional 

de insalubridade,por trabalho em aparelho de Raio-X , com a 

remuneração máxima de 40%, e direito ao pagamento da diferen 

ça de 20% .•• (1&). Parecer pela manutenção da respeitável 

decisão recorrida. t o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 
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O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Entendeu o respeitável 

despacho pretender~se reexaminar matéria fática,concernente 

à retificação de cálculo ••• (1€). Nego provimento ao Agravo 

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

negado provimento ao Agravo. 

m Sr. Secretário - Processo n9 968/71 - Relator: Ministro Je 

remias Marrocos. Agravo de Instrumento de despacho do JP do 

TRT da Quinta Região. Arnaldo Gonçalves da Silva e José Nu -

nes da Silva. 

O Sr.Ministro Jeremias Marrocos - Falta grave confrurmada 

pelo decisório Regional,por ter o empregado desobedecido o~ 

dem emanada de superior hierárquico,determinando a Instância 

~ quo que fosse dado provimento ao recurso da empresa para 

julgar a reclamação improcedente.(L€). Parecer pelo improvi

mento do recurso. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Jeremias Marrocos - O respeitável despacho a -

gravado enuncia não ter havido julgamento ultra petita e 

erro consp!cuo,por decisão contrária à prova dos autos.(Lg). 

Nego provimento ao Agravo. 

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

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1108/71 Relator; Ministro 

Jeremi·as Marrocos. Agravo de Instrumento de despacho do JP 

do TRT da Primeira Região. Antonio Rayd Nader e outro e Org~ 

nização RUF S/A - Equipamentos para EscritÓrio. 

9 Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Por ter sido trancada a 

Revista em àecorr@ncia do despacho da sua subida, ag~avam os 
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empregados pretendendo demonstrar que o: mesmo merece ser 

cassado,porque a Revista atendia aos pressupostos ••• (1€). 

O Ministério PÚblico opina pelo improvimento do Agravo. É o 

relatório. 

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

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos - , -O Ac~rdao apontado na Re 

vista como divergente deixou de atender aos pressupostos le

gais,porque se refere à venda efetuada pelo empregado dentro 

da zona exclusiva do vendedor •.• (1€). Nego provimento ao A-

gravo. 

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

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário -Processo N9 704l7l - Relator: ~inistro Ray 

mundo Moura. Agravo de Instrumento de despacho do JP do TRT 

da Primeira Região. José Guimarães Lemos e Casa de Saude Ni 

teroi S/A. 

O Sr.Ministro Presidente - A decisão Regional consiclm~au qu 

a irresponsabilidade civil decorre da interdição. Por outro 

lado,não foi realizado exame na pessoa do reclamante para d~ 

monstrar a sua incapacidade ••• (1€). A Procuradoria opina p~ 

lo não provimento do Agravo. É ~ relatório. Em discussãm. En 

cerrada. O recurso indeferido pretendeu demonstrar que 9 r~ 

clamante é esquisofr€hico,por isso não incorrendo na falta 

grave de indisciplina. O despacho agravado está juridicamen

te fundamentado,dispensando outros argumentos. Nego provime~ 

to ao Agravo. Há diverg€ncia? Por unanimidade, negado provi-

mento ao Agravo. 

O Sr. Secretário- Processo N9 797/71 - Relatori Ministro 
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Raymundo Moura. Agravo de Instrumento de despacho do JP do 

TRT da Segunda Região. Orlando Bedaque e Banco Bandeirantes 

do Comércio S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - A decisão Regional acolheu os 

fundamentos da sentença, no sentido de que o reclamante se 

afastara espontaneamente do serviço do reclamado, chegando 

a prestar serviço a outra empresa ••• (1€). Parecer contrário 

do Ministério PÚblico. t o relatório. Em discussão. Encerra 

da. O recurso denegado pretendeu que houve omissão quanto às 

gratificações semestrais constantes da inicial. O Recurso Or 

dinário não trata da matéria ••• (l€). Nego provimento ao Agra 

Há diverg€ncia? Por unanimidade, negado provimento ao Agravo •. 

O Sr. Secretário- Processo n9 824/71 - Relator: Ministro Ra 

mundo Moura. Agravo de Instrumento de despacho do JP do TRT 

da Primeira Região. Light -Serviços de Eletricidade S/A e Ju 

randyr Gonçalves Lisb~a. 

O Sr. Ministro Presidente - O respeitável despacho S:gravado 

ressalta que a equiparação salarial foi decretada tendo em 

vista a prova testemunhal, coadjuvada pela perícia_ existente 

nos autos.(L€). Parecer desfavorável.t o relatório.Em discus 

são. Ence_rrada. Como bem salientou o respeitável despacho ~ 

gravado, .a equiparação resultou do conjunto das provas, incl~ 

sive pericial. Irrelevante a alegação de inidoneidade das tes 

temunhas, contra as quais não foi sequer suscitada contradita 

••• (1€) Nego provimento ao Agravo. Há diverg€ncia? Por una

nimidade, negado provimento ao Agravo. 
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O Sr.Secretário-Processo nQ 702/71- Relator: Ministro Jeremias 

Harrocos. Revisor: Ministro Raymundo Moura. Recurso de Revista 

de Decisão do TRT da 2a. Região.REDE FERROVIARIA FEDERAL 8/A. 

REGIONAL CEHTRO-SUL-9A-DIVISÃO-SANTOS-J1JNDIAI e RENE: ANTONIO 

DA SILVA. (Drs. Lucimar Gouvêa de Lima e G.L.da Silva). 

o Sr.Ninistro PresidS:!ll.J& - O Egrógio Tribunal Regional do Tra

balho da Segunda Região, pela Segunda Turma, reconheceu a qua

lidade de motorista do reclamante, que fÔra rebaixado para fqG 

ção de mero trabalhador que, não se conformando, foi despedido, 

pois não estava obrigado a cumprir a ordem legítima e daí a 

procedência das verbas indenizatórias. A reclamada, na Revis

ta, invoca justa causa ••• (lê). A douta Procuradoria opina pe

lo nüo conb~cimento ou desprovimento do recurso. ~ o relatório. 

O Sr.Ninistro Jeremias Barrocos- De acordo. 

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

são da Revista envolve reexame da matéria de fato. Nüo conhe-

ço. 

O Br.Ministro Jeremias 14arrocos- Não conheço. 

O Sr.Ministro Presidente- Há diverg8ncia ? Por unanimidade, 

não conhecida a Revista. 

O Sr.Secretário-Processo 728/71 - Relator: Ministro Jeremias 

Jvlarrocos. Rc;;visor: Hinistro Raymundo l·1oura. Recurso de Revis

ta de decisão do TRT da 2a. Região, ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO e 

JOAQUIM AUGUSTO DOS SANTOS. (drs, Dilmar Derito e Riscalla Ab-

dala Elias). 

O Sr.Hinistro Preesidente- O Acórdão jul.gou provada a dispen

sa e não demonstrado o abandono de e,~prêgo, Na Revista, o ré

clamado alega prescrição. Po·r outro lado, não houve protesto 

do depoimento pessoal e, assim, descabe a pena de confissão. 

Não ocorre revelia, quando caracterizado o ânimo de defesa. 
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Inexiste qualquer prova da despedida ••• (lê). A douta Procura-

doria opina pelo não conhecimento ou d esprovimento do recur

so. ~ o relatório. 

O Sr .Ministro Jeremias Marrocos- De acÔrdo. 

O Sr .Hinistro Presidente - Em discussão. Encerrada. Parece-

me, salvo engàno, que o recorrente não pagou as cuS; as. A Jun-
' 

~ ' ta julgou carecedor de açao e condenou a reclamante nas cus-

tas. O reclamante f'icou isento d<.~s custas. Custas na forma 

da lei. O Acórdão condenou em custas. 

O Sr .Ninistro Jeremias Harrocos - Fls. 55/56. Julgou impro-

cedente • 

.Q...ê!:.Ministro Hildebrando Bisaglia- O recurso foi negado ? 

OSr.Hinistro Presidente - Não, provido o recurso, na forma 

do douto parecer. A Junta julgou·carecedor. O Tribunal pro

veu para que ela voltasse. A questão é que o Regional conde-

nou nas custas a reclamada. Condenada certa ou inacertadamen-

te ? . Não há obrigação de pagar para recorrer ? Na Primeira· 

Instância, o reclr~ante foi vencido, mas não pagou,porque i

sento por miserabilidade. Até hoje, não há custas pagas no 

processo. Em Segunda Instância, embora a decisão seja numa 

preliminar _para mandar julgar o mérito, oTribunal condenou 

nas custas. 

O Sr.Hinistro Hildebrando Bisaglia-As custas sao calculadas 

pelo valor da condenação; se não houve condenação,como pode 

haver cus téls ~ 

O Sr.Hinistro Presiden-te - As custas forar'1 arbitradas. Tal-

vez fÔsse melhor não ;;,bordar essa questão de custas. 

O Sr .Ministro Jeremias Marrocos- Has foi julgado improceden-

te. 

O Sr.Ministro Presidente- Provido o recurso, na forma do pa-
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recer·. Se .faz referência ao parecer, vamos ver o que êste diz: 

"Pará 

to de 

pontos 

que deteruine o julgamento da 

trabalho. Os .autos devem babe 

controvertidos-, a fim de que 

ação, reconhecido o co ntr_g 

ar para solução dos demais 

não se suprima Instância. 

o Sr.Ninistro Jeremias Harrocos - F oram dois julgamm tos. 

o Sr,Ninistro Presidente - Baixou o processo. A Junta julgou 

improcedente. 

o Sr.Ministro Jeremias ~1arrocos - o Acôr(1ão de fls.W.v'45 jul-
' 

" gou demonstrada a relação de emprego , ba:ixando os autos. 

o Sr.Ninistro 

vi do o recurso 

ção, Dé\ forma 

Presidente - A Junté\ 

para efeito de julga 

do pedido, juros e co 

f ixou nova.:nente custas. "Pr..Q 

r-se procedente a reclama

rreção moneUíria ... (lê)".O 

Regioné\l julgou procedente. 

o Sr.Hinistro Eildebrando Bisaglia -
custas. 

o Sr .Hinistro Presidente - Até hoje, 

o Sr.Hinistro Hildebrando 3isadia -
lor, tinha que .pagar·· o valor da cond 

o Sr.~·!inistro Presidente - Não há, 

deve ser julgado deserto. 

o Sr .11inístro Jeremias Marrocos - De 

Logo, tem que pngar as 

não foram pagas as custas 

~, se a sentença deu o va-

enaçao. 

realmente, Por isso, acho 

acôrdo. 

o Sr.Ministro Presidente - Unân1meme nte,não conhecido o recur-
' 

so, por deserto. 

o Sr.Secret8rio-Processo oQ 1 111/71 Relator: Ministro Je-

remias Marrocos. Revisor: Ministro R aymundo Moura.Recurso de 

Revista de decisão 

COHERCIO DE ARTIGOS 

do TRT da 2a. 

ELBTRICOS,e 

Reg 

EDN. 

ião,ICAE S/A-INDUSTRIA E 

& MARIA JERALDI( Drs.Vilma 

Cristina e Paulo Co rnac chionni), 

o Sr.lünistro Presidente- o Egrégio TribLmal Regional do Tra-

balho da Segunda Região rejeitou a p 2eliminar de cerceamento 
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de defesa,. porque a reclamada não~otestou contra o encerra

mento da instrução e, da mesma maneira, não logrou provar que 

o seu Advogado fÔsse, também, seu empregado. No mérito,julgou 

procedente o pedido, mandando processar a importância recebi

da, conforme doclli~ento de fls.l2. A douta Procuradoria opina 

pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso. ~ o rolaté 

rio. 
' 

O Sr,Ninistro Jeremias l!,arrocos - De acordo. 

O Sr.Minist,..o.Pràsidente- Em discussão. Encerrada. O encer

rc~~ento da audiência foi conseqtlente à pena de confissão fict 

aplicada à recla~ada, por falta de legítimidâde de sua repre

sentação pelo Advogado, a quem atribuía a condição de prepos

to. A jurisprudência transcrita não se presta a confronto. No 

mérito, a matéria é de fato. Não conheço. 
' 

O Sr.Ministro Jeremias Marrocos - Não conheço. 

2 Sr.Minístro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade, 

não conhecida a Revista. 

O Sr.Secretário-Processo nº 1 223/71- Relator: Ministro Jere-

mias Harrocos. Revisor: Hinistro Raymundo Haura. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 5a. Região. HIBERNON DE OLIVEI

RA SERRA e NILTOI'i DOS SANTOS BARBOSA. (Drs. Orlando da Natta e 

Souza e Albérico da Silva). 

2 Sr.Ninistro Presidente-O Egrégio Tribunal .Regional do Tra

balho da Quinta Região considerou que a prestação de traba

lho faz presumir a relação de emprêgo.No caso, não se desim

cumbiu o reclamado do Ônus da prova em contrário, daí a pro

cedência das ver.béls indenizatórias. Na Revista ,o reclamado a

lega inexistência da relação de emprêgo, pois havia simples 

contrato de locação. A douta Procuradoria opina pelo não co

nhecimento ou desprovimonto do recurso. E o relatório. 
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O Sr.Ministro Jeremias Harrocos- De acôrdo, 
' 

O Sr.Hinistro Presidente - Em discussão. Encerrada. A jUris-

prudência citada é de Turma dêste Tribunal. ~trétanto,conhe

ço pela alínea 1? e vou ler. A simples presta'ção de trabalho 

não caracteriza relação de emprêgo 1 que só se integra com os 
' . 

elementos necessários e definidos no art. 32 da Consolidação 

das Leis do Trabalho. O ônus da prova dessa relação jurÍdica, 

com todos os seus requisitos 1 é do reclamante. Na hipótese ,da~

se-ia como caracteriza9o o contrato de trabalho, •• (lê). 
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O Sr. Ministro Presidente - (continuando) - t uma situação 
' ' toda especial e delicada. Ja tivemos casos parecidos, mas em 

que o reclamado admitia trabalhasse êle na prÓpria oficina, 

apenas como marreteiro ou qualquer coisa assim. Aqui não, a 

situação é duvidosa; ele alugava o automóvel mediante uma im 

portância X. Podemos, por isso, partir que havia.relação de 

emprêgo? Não pode prevalecer a presunção, por ser duvidosa 

a prÓpria situação, l!:le tinha que provar os requisitos dare 

lação de emprêgo. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - ll:le alugava o auto mó 

vel e pegava fregueses? Não era uma taxa de autorização? 

O Sr. Ministro Jeremias ·Marrocos - O meu entendimento difere 

do de V.Excelência. Saber se serviço de motorista de táxi 

pertence a ••• (lê), Dai, por que não cohheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O que diz a contesta -

ção? 

O Sr. Ministro Presidente - Veja v,Exa. a ementa do AcÓrdão: 

"A prestação de traba1lho é uma presunção de caracterização d·e 

emprego, até prova em contrário". "Data venia" não depende da 

prestação, Se estou com um operário dentro de minha oficina 

e digo que não é empregado, aí, sim, já há presunção de em 

prêgo, mas como no caso, não. A contestação diz: 110 recla.maE_ 

te foi ao escritÓrio do reclamado na data de 6 de junho do 

corrente ano, contratando com o mesmo a lotação de um automó 

vel •.• (lê)". SÓ diz que havia aluguel. O que diz o Regional? 

"(Lê J'. Aqui, no Tribunal, julgamos o serviço de motorista de 

taxi em cada caso. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O reclamado tem muitos 

carros? 

O Sr. Ministro Presidente- SÓ um, que êle cedeu.por aluguel. 
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Diz o depoimento do reclamado: rr ••• começou a trabalhar no 

veiculo do reclamado em 2 de maió~ de 1969; que antes de tra 

balhar... (lê)". "Que acertou com o reclamado o salário men 

sal de Cr$ 200,00; sendo que êsse ato não foi presenciado por 

pessoa alguml:l, ••• (lê)". 

O Sr. Sebastião Machado Eilho (Procurador) - Sr. Presidente, 

nesses casos o fator peincipal é o conceito jurÍdico, não a 

formá do salário. 

' O Sr. Ministro Presidente - Sim, mas estamos vendo o que Qa. 

Relação de emprêgo se atesta por diversas condições e, até 

aogra, só há o aluguel. (Lê). Não há outro elemento que diga 

se havia mesmo subordinação.de horário, etc. Tive casos, por 

exemplo, em que dei pela relação de emprêgo, porque a recla 

mada impunha condições sobre aceitação de passageiros, itine 

rário, etc. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Tem contrato de loca -

ção? É verbal ou escrito? 

O Sr. Ministro Presidente - O prÓprio reclamante diz que nin 

guém assistiu ao ato de contratação.·Parece-me temerário o 

que o Regional disse: prestação de trabalho faz presumir exis 

tência de relação de emprêgo: "Confessado o trabalho, incum 

be ao reclamado a prova da não configuração da relação empr~ 

gaticia". Parece-me audacioso ou, pelo menos, não aplicável 

genericamente. (Lê). "Dat-a venia", entendo não ter ó Regi o -

nal·que citar jurisprudência, mas~reciar fatos e aplicar o 

direito. Isso incumbe à Instância Extraordinária, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Mas, Sr. Presidente,ela 

não se limitou a negar a relação de emprêgo; afirmou que ha 

via contrato de locação. Ela deu o fato. O art. 209 diz que 

tinha de provar não ter contrato de trabalho, mas, sim, de 
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locação de coisa móvel. O ônue é dela. 

O Sr. Ministro Presidente - É uma exigência ser êsse contrato 

sempre escrito? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não, mas tem que haver 

uma comprovação. O ônus era dela. Quem tem de provar que não 

era empregado é a parte contrária àquela que interpôs recur 

so contra o fato anulatório do direi to do autor,, t o art. 209. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - A emprêsa tinha de provar 

no processo que êle não era empregado. 

O Sr. Ministro Presidente - Ai, estaffamos admitindo a proc~ 

dên~ia juridica dessa fundamentação, que me parece forte e 

valiosa, mas há o seguinte: a emprêsa não é daquelaa~,que cos 
' tumam explorar serviço de transportes de automóveis, tinha 

um Único veiculo. 
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O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Vamos admitir, só para ar 

gumentar, que êle tendo um Único veiculo o :.entregasse a um 

terceiro, que trabalhava justamente para que êle tivesse uma 

vantagem. 

O Sr. Ministro Hi1debeando Bisaglia - Nem seria locação se ri 

arrendamento. O que diz o parágrafo 29 do art. 229? "se o 

réu reconhece o fato constitutivo •.. (lê)." Se tivesse ape

nas negado a relação de emprêgo, o Ônus era do emprggado; 

mas disse que não existia o contrato de trabalho e, sim, o 

de locação do veiculo. 

O Sr. Sebastião Machado Filho (Procurador) - A apuração da 

relação de emprêgo é matéria de fato e de prova, segundo a 

jurisprudência dêste Tribunal, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisgglia - Mas me parece que o R~ 

illà±oDrmenciona que a parte alega qae o Ônus da prova seria d 

empregado. 

O Sr. Ministro Presidente - Por isso estou tomando conhecim 

to e dando provimento, pois acho que o empregado disso não s 

desimcumbiu. 

O Sr. Sebastião Machado Filho (Procurador) - "Data ven&a" de 

V. Exa., por quem tenho grande admiração, seria reexaminar a 

prova dos autos. 

O Sr. Ministro Presidente - Parte da afirmação do AcÓrdão, 

quando diz que, inexistente a relação de trabalho, se presu

me a relação de emprêgo. 

O Sr. Sebastião Machado Filho (Procurador) - Essa circunstân 

cia, em virtu~e da apreciação da matéria de fato. 

O Sr. Ministro Presidente - Forma um principio jurÍdico. Já 

o Ministro Hildebrando Bisaglia compõe outro principio de di 

rei to. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia -A teoria do Ônus da 

paova. 
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O Sr. Ministro Presidente - O reclamado nao poderia negar 

que êle trabalhava no táxi. tle trabalhava, mas como·locador 

O Sr. Ministro Peres JÚnior -A jurisprudência dêste Tribu

nal é farta, no sentido dA sentença da Junta. 

O Sr. Ministro Presidente - Exatamente no sentido do AcÓrdão 

não, "data venia". 

O Sr. Ministro Peres JÚnior·- Não, digo no sentido de .que to 

dos êsses contratos são uma burla. 

O Sr. Ministro Presidente - Nao sou cÚmplice de burla alguma 

Apenas achei isso demonstrado. 
.... 

O Sr. Ministro. Peres JÚnior - Quanto ao AcÓrdão citado por 

V. Excelência ... 

O Sr. Ministro Presidente - A tese do AcÓrdão me parece estr 

nha: havendo prestação de trabalho, há a presunção de emprê-

go. Sou contra isso. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Discordo, nessa parte. ~ste T 

bunal tem firmado sua jurisprudência no sentido de que a lo

cação do veiculo é mera aparência. Tenho citado vários auto-

' res, nesses casos mas para mim o fundamento importante e ser 

êsse serviço de concessão pÚblica: o cidadão que tem um táx~ 

recebe a concessão para trabalhar como autônomo, não pode tra 

balhar ~ara ninguém, não pode locar o serviço de concessão 

que tem, Não lhe é possível locar, entregar a terceiros, pDr 

meio de locação, o veiculo do qual êle é concessionário. 

O Sr. Ministro Presidente - Não sei se essa lei é generaliz~ 

da, ~~ara todos os Estados. 

O Sr. M~ro~stro Jeremias Marrocos - Isso é do CÓdigo de Trân

sito, ou apenas estabelecido por determinados Estados? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - SÓ na Guanabra e em S. 

Paulo. 
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O Sr. Ministro Presidente - ~ste é da 5a. Região. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Aliás,,:ll!lá até um decreto-

lei dizendo que só pode trabalhar como autônomo quem • e 

proprietário ou co-proprietário, que não emprega ningué 

não tem vinculo empregatício. 

O Sr. Ministro Presidente - Mas essa matéria não é ques

tionada. Mantenho o meu ponto de vista, por principio, 

por achar um tanto temerária a afirmativa. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Qual o AcÓrdão ci 

tado como divergente? 

O Sr. Ministro Presidente - Não estou conhecendo por di

vergência, mas por violação. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Não conheço por diver 

gência. 

O Sr. Ministro Presidente - Achei que os fatos trazidos 

' a tona pelo Regional não se enq~adram no art. 3?. Como o 

recurso vem pelas duas alineas acho que não está enqua-

drado no art. 39, como empregado. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - ~le perdeu na Junta, e o 

Regional confirmou a decisão. O motorista ganhou nas du 

as Instâncias. O Tribunal confirmou a sentença da Junta. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - A Junta julgou o pe

dido procedente em parte, fls. 13, ·ec·O TRT negou provi-

mento. 

O Sr. Ministro Presidente - "Indubitàvelmente, o recla-

mado quase conseguiu produzir' 'Prova perfeita de sua in

verossimel afirmação... (lê)." 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A matéria é contro 

vertida, está dependende de diligência sôbre os fatos. 

Como l<.àmósia:dmitir a violação literal? 

. 
-• ,L ' 
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O Sr. Ministro Presidente - Parti do AcÓrdão, que não entrou 

nos fatos. Aliás, foi por desempate a decisão Regional. O A

cÓrdão, ~ão tem um fato: "A prestação do trabalho faz presu

mir a existência da relação de emprêgo, Confessado o traba-

( ~)" R ' lho ..• le • O egional ficou no terreno dos princ~pios. 

Está mal posta a·questão. 

O Sr. loüni.at:ro [eremias Marrocos - Apenas se baseou na deci-

são da Junta, e trouxe essa argumentação superveniente. 

O Sr. Ministro Presidente - Se êle dissesse que confirmava a 

sentença por seus prÓpt±os fundamentos, sim. Mas apenas diz 

que o TST assim tem fixado, e ai cita AcÓrdão do TST e nega 

provimento. Não tem um fato. Acho que o AcÓrdão é defeituos~ 

por não ter um fato, e não confirma a sentença por seus juri 

dicas fundamentos. O Regional tem que ser respeitado e obede 

cido em matéria dé fato quando êle se desincumbe do exame de 

sa prova à altura. ~1e não pode partir de afirmativas abstr~ 

tas. o AcÓrdão Regional não pode dizer. "está provada a fa1-

ta grave"; êle tem que dizer por que, ou então que adota 

os fundamentos da sentença.·Acho que o AcÓrdão está defeitu-

os o, 



TST - 332 

PODER JUDICIÁRIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

5-10,-71 SSC/ii'L/ ;cR 16,30/35 -1-

O Sr.Hinistro PrEsidGnts-(continuanco)- Por isso mE:smo, jus-

f 
ti fica o c_us o se pEdiu aqui: o conheci;-:;Gnto por ambas as al1 

r_eas. Diz apenas quE nao se co;;fit;ura a relação àG Et';prÊ.go. 

O Sr .Hinistro Hilcl Gbranc'o Bisázlia - Nesses casos, .0 Empre r' ou 

valor prepon(' erantE ~s r E CisÕEs à e Prüwira Instância, quG en-

tram em contato c1ireto com as P'Htes, que c (nt~m mais crua a 

rE:ali0aàE. A dEcisão c'a Junta foi confirrr:a(18 .• V.ExP. tem ra-

zao, sao argumEntos irrelevantes pa~·a a tese erc cliscus:oão,mas 

~ ' a clecisao da Junta ja dGu areumentos fortGs. Isso tuclo ir_flui, 

f ' ' • 1 N t b • t à p t' acs 8 .LSglo açao rc. a.Lhis a que E"inE e conceitua o au ono 
~ , . ~ 

mo. Isso tudo E fonte subsidiari2 Õ€ prova. A tese cE:ncral e 

esta: o propriEt~rio de um veiculo qus cece a outro, de una 

form<>, está fszendo uma e::zplora'ião econÔmica e, no caso, au-

ferinoo vantagens. Êle sAbe quE 6 uma locaç~o para aqu&le fim 

oeterninaro, particip~, oe uma forma indireta, da ativicaoe 

econÔmica exErcida. tssG conjunto de Elementos SEl'lpre leva à 
0 1 N " 

0 t' 0 

" ( 1 t f 
0 h' cons1ceraçao oa ex1s enc1a ve Vlncu o emprE:gaclClo, nessas .1 

, 
potesGs. 

C Sr.~iinistro PresidentE No fundo, Gstou óe e.côrco col:'l V. 

' ' O e. r .Ministro Eil0Ebr2nrlo Bisadi8- V .Lza. na o esta gostanclo 
, 
e r2. redação. 

O Pr.Hini~tro J:eremias Harr·ocos- V.\xa. cli!'SE quE 1 nesta I1:s-

"' ' " , tRnciA, poà emos as vezes s sr injustos, porque assim j a r8ce-

b8mos os fatos lá de b";xo. 

o S::.-..HinistTO Presi<1Ente Hns aqui SE tr . ..., ta de ilc -::alir'a0e, 

o t ~ ~"" 
-~C0:.-'080. nro poàia ôizE r isso. Sou vencido, 

o Sr .Hinistro Eilcebranõ o 
, 

í',isa•üia- r~ão colli:eço. 

o Sr ,Ni nidro Presic1ente Por- maioria, na o conl-J r;ifla a E8-
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, , -
vi.ota , Rei:1igira_-o Acorc'ao o Revisor, vencido o !1inistro Re-

, 
lator, que fara constar o· seu voto vencido, '-sgotac'a a pauta, 

está sncsrrcra a Sessão. 

~ST · Sl'l2 


