
PODER -.. HJOICIARIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO· 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 22a. SESS~O ORDINÁRIA 

DA SEGUNDA TURMA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 9 de novembro de 1 971. 

Presentes os Ministros: Raymundo Souza 

Moura, Presidente, Hildebrando 
Bisaglia, Fortunato Peres JÚ -

nior, Jeremias Marrocos e Re -

zende Puech . 
• 

Secretário: Dr. Eros Tinoco Marques. 

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

O Sr. Ministro Presidente -
, 

Havendo numero legal, declaro a 

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

da Sessão anterior. 

O Sr. Secretário- (Lê a Ata). 

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

havendo divergência, dou-a por aprovada. Egrégia Turma, an -

tes de iniciarmos nossos trabalhos de hoje, com prazer regi~ 

tro um acontecimento importante que ocorreu no interregno da 

última Sessão à presente: o aniversário natalicio do nosso 

nobre-colega Ministro Rezende Puech, dia 28 Último. Conforme 

a praxe desta Turma, é "a posteriori" que registramos êsse a 

contecimento, e não antes. Por isso, é nesta data que devo 

salientar que S. Exa. já vinha de um longo tirocínio do Mini 

tério PÚblico. Nada mais tenho a dizer senão que S. Exa. tro 
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xe para êste Tribunal aquela mesma capacidade que manifesto 

no exercício do Ministério Público, dedicação, integridade 

e capacidade exemplar. Esta Turma sente.-se honrada e feliz 

com êsse acontecimento, bem como a participação de S. Exa. 

nos trabalhos desta Turma, o que peço conste em Ata. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Agradeço as palavras que V. 

Exa. registrou por umé fato sem maior importância. Na ·verda 

de, registrando um ano de convivência nesta Turma, onde ti 

ve um aprendizado muito feliz num ambiente tão agradável , 

marca uma época de minha vida que merece registro. Por isso 

mais uma vez, muito obrigado, 

O Sr. Leopoldo César de Miranda Lima - (Advogado) - Em nome 

dos Advogados, Sr. Presidente, desejo manifestar a nossa s~ 

lidariedade ao registro que V. Exa •. acaba de pedir se con

signe em Ata. ~ grande a satisfação com que aderimos ao vo

to que V, Exa. acaba de fazer ao eminente Ministro Rezende 

Puech. Pedimos se registre também em Ata • 

. O Sr. Ministro Presidente - Aprovado. Os Srs. Advogados p~ 

dem pedir preferências. 

(OS SRS. ADVOGADOS PEDEM PREFERE:NCIA PARA OS PROCESSOS 2505 

71, 1940/71, 170l/71, 1711/71, 2165/71, 2400/71, 2093/71 e 

2313/71). 

O Sr. Ministro Presidente - Deferidas. 

O Sr. Secretário ~ Processo n9 2 505/71 - Relator: Ministr 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Iiildebrando Bisaglia. Re -

curso de Revista de decisão do TRT da la. Região. CIA. SIDE 

RÚRGICA NACIONAL e ROBERTO DE PAIVA PAULA. (Drs. Carlos Fer 

nando Guimarães e Celma Silva Martins). 

O Sr. Ministro Rezende Puech - A hipótese é de despedida 

de empregado com mais de nove anos de serviço sendo a des-
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pedida por isso tida por obstativa de sua estabilidade, tid 

o despedimento, por isso, como obstativo de sua estabilida

de. Vem a Revista de emprêsa, pretendendo lhe seja dado pr~ 

var que a despedida obedecia à conveniência do serviço •.• 

(lê). Sem contra-razões opina a douta Procuradoria Geral p~ 

lo conhecimento e não provimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acôrdo. 

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

(USA DA PALAVRA O DR. CARLOS FERNANDO GUIMARAES) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a p~ 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puecb - Na verdade, não vejo como fu 

gir à aplicação da Súmula. Realmente, a despedida gerou, na h 

póstese, a presunção de obstar a estabilidade. Nos têrmos da 

súmula invocada, não conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia -

nimernente, não conhecida a Revista. 

Há divergência ? UnâT 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 701/71 - Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos. Revisor: Ministro Rezende Puech. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. Adaltino da Silva 

e outros 373, e Companhia Docas de Santos. 

O Sr;·Ministro Jeremlbas Marrocos - Sr. Presidente, pretendem 

os empregados o restabelecimento de vantagens decorrentes de 

convenção. Em primeiro grau, obtiveram ganho de causa, mas o 

Regional julgou a ação improcedente, porque as vantagens ple! 

teadas decorriam de convenção considerada nula, por isso sem 

efeitos criadores de direito. A Revista interposta pelo empr~ 

gado afirma à certa altura, fls.59 : "Diante do exposto, evi

dente que a respeitável decisão Regional, dando provimento ao 

recurso da'emprêsa, violou os arts. 99, 11 e 444 ... (lê)". O 

douto ?representante do Ministério PÚblico, em seu parecer, o 

pina pelo não conhecimento ou imp~ovimento. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - De acôrdo. 

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

dos). 

(Usam da palavra os Drs. Carlos Arnaldo Selva e Leopoldo De 

sar Miranda Lima) 
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. O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

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

é matéria conhecida e debatida pelo Tribunal muitas vêzes • 

Partindo do princípio de que nula a convenção por fôrça de 

declaração contida no Decreto-lei n9 5/66, que vedou vanta -

gens não previstas expressamente em lei, além de outros prin 

cípios ••• (lê). Não há como conhecer da Revista, sob fundameE 

to de ofensa à lei. Conheço, no entanto, por divergência ju

risprudencial, frente ao Acórdão apresentado. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - "Data venia", não conheço. Ne 

nhum AcÓrdão dá a fonte de publicação, e os demais são prov~ 

nientes de Turma. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - São inúmeros os Arestos 

trazidos, mas não estão citadas as fontes de publicação. No 

mérito, vou rejeitar. (Consulta os autos). Existe alguma coi 

sa, aqui, sôbre fonte de publicação.(Lê). ~ste dá a fonte, 

mas não se adapta realmente ao caso. "Vantagem livremente in 

tituída pela emprêsa em favor de seus empregados não podem 

ser suprimidas ... (lê)." Realmente, Sr. Presidente, não vou 

conhecer do recurso, tendo em vista os Arestos não terem tra 

zido fonte de publicação; os que trazem não se adaptam ao ca 

so. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Un~nimemente, nã 

conhecida a Revista. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 940(71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recur 

so de Revista de decisão do TRT da 2a. Região, Banco Novo 

Mundo S/A e Carlos Carvalho Almada, 

O Sr. Ministro Rezende Puech - O Tribunal a quo, fls. 106,e~ 

tendeu caracterizada a mora, fechada a agência com o propÓs! 

to de liquidação. Ameaçado de transferência, o reclamante te 

ria amparo para postular a rescisão do seu contrato de traba 

lho ••• (lê), Parecer pelo conhecimento e não provimento do 

recurso, t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acôrdo, 

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

(Usa da palavra o Dr, Luiz Carlos Bettiol) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - A jurisprudência trazida a co 

tejo não atende à SÚmula n9 29 dêste TST. Os diversos moti 

vos, tidos como provados, para a rescisão do contrato do re 

clamante, não estão cobertos, todos, pelos julgados transcri 

tos. (Lê). Não conheço do recurso, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Também não conheço, 

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

não conhecida a Revista, 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 711/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia, Recu~ 

so de Revista de decisão do TRT da la, Região, Rêde Ferroviá 

ria Federal S/A - E.F.Leopoldina e Jorge Vieira e Outros, 

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

rou aos reclamantes as vantagens pecuniárias decorrentes da 
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Lei 4345/64 e do art. 49 do Decreto 54134/64. Vem a Revista 

da emprêsa, recebida por divergência, contra-arrazoada, com 

parecer pelo conhecimento 

o Sr. Ministro Hildebrand 

e não provimento. t o relatório. 

o Bisaglia - De ac6rdo. 

o Sr. Ministro Presidente 

(Usa da palavra o Dr. 

o Sr. Ministro Presidente 

palavra o Relator. 

_- Tem a palavra o ilustre Advogad~ 

Carlos Arnaldo Selva) 

- Em discussão. Encerrada. Tem a 

o Sr. Ministro Rezende Pu ech - Conheço do recurso pela diver 

gência. 

o Sr. Ministro Hildebrand o Bisaglia - Também conheço. 

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

conhecida a Revista. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Pu ech - Nego provimento ao recurso,nos 

do Egrégio Tribunal Pleno. O direi têrmos da jurisprudência 

to à vantagem postulada e 
, 

sta assegurado pela lei e regulame~ 

tos invocados. Assim, man tenho o AcÓrdão recorrido. 

o Sr. Ministro Hildebrand o Bisaglia - t meu voto. 

e Sr. Ministro Presidente 

negado provimento ao recu 

O Sr. Secretário - Preces 

Jeremias Marrocos. Reviso 

de Revista de decisão do 

- Há divergência? Por unanimidade, 

rso. 

so n'i' 2 093/71 - Relator: Ministro 

r: Ministro Rezende Puech. Recurso 

TRT da 2a. Região. S/A Indústrias 

Reunidas F. Matarazzo e Alencar Paixão. 

O Sr. Ministro Jeremias M arrocos - Sr. Presidente, a tese de 

o abono de emergência, instituído batida nestes autos é se 

pela Lei 5451/68, integra ou não a remuneração para efeito 

o do décimo-terceiro salário. A em de sua inclusão no cálcul 

prêsa defende o principio ••• (lê). Parecer pelo não conheci-
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mento ou improvimento do recurso. t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - De acÔrdo. 

3. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Francisco Boselli) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Não conheço do recurso, 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Também não conheço, 
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O Sr. Secretário 7 Processo nQ 2 165/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Hi1debrando Bisaglia. Recur

so de Revista de decisão do TRT da la.Região. Rêde Ferroviári 

Federal S/A~ EFL, e Antonio Cavalcante Barros e outros. 

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

aos reclamantes as vantagens pecuniárias decorrentes da Lei 

4 354/64 ••• (lê). Vem a Revista da emprêsa, recebida por di-

vergência, contra-arrazoada, e com parecer pelo conhecimento 

e não provimento da douta Procuradoria Geral. ~ o relatÓrio, 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - De acôrdo. 

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 p~ 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech -

gência de fls • 

Conhe~o do recurso pela 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisag1ia - An~tei serem quase tod 

os AcÓrdãos de Turmas; o único que não o é, de fls. 64, não se 

ajusta à espécie. Não conhe~o. Trata-se da Lei 4 354/64. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Realmente, os principais são 

de Turma. Não conheço. 

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

conhecida a Revista. 

(Chega a Procuradora Dra. Emiliana Martins de Andrade) 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 313/71 - Relator: Ministro Re 

zende Puech. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia.Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a.Região.PetrÓleo Brasileiro S~A 

Petrobrás e Fernando de Caíre e outro. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - O Acórãão Regional, rejeitando 

a preliminar de cerceamento de defesa, defe-riu a equiparação 
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salarial pleiteada. Em sua Revista, insiste a emprêsa na pre 

liminar, contrariada pelo reclamante, opinando a.dóuta Proc~ 

radoria Geral pelo acolhimento da preliminar. ~ o relatório. 

o Sr, Ministro Hildebrando Bis~lia - De acêirdo, 

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

(Usa da palavra o Dr. Jos~ Francisco Boselli) 

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

palavra o Relator •. 

O Sr. Mini'stro Rezende Puech - Não conheço do recurso quanto 

à preliminar. Ao ser encerrada a instrução, fls. 55, não pro

testou, em tempo;~ a emprêlsa .. Ficou preclusa a questão ••• (lê) 

No m~rito, mat~ria de fato. Não conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Tamb~m não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergêlncia ? Unânimemente , 

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 400/71R- Relator: Minist_ro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia,Recurso 
. ~ 

de Revista de decisão do TRT da 4a.R gião. Cía.Estadual de E-
~ 

nergia E16tríca e Marcolino Manoel de Oliveira e outros. 

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

córdão de fls. 87/88 que deferiu equiparação salarial,rejeitan 

do a preliminar de prescrição. Vem a Revista da emprêsa, rece

bida pelo despacho de fls. 104,. contra-arrazoada, com parecer 

favorável da douta Procuradoria. ~ o relat6rio. 

O Sr. Ministrp Hildebrando Bisaglia - De acôrdo. 

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

,(Usa .da palavra o Dt. Carlos Arnaldo Selva) 
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O Sr.Ministro Presidente- Em discussão.Encerrada.Tem a pala-

vra o Relator. 
O Sr.Ministro Rezende Puech- Conheço pela divergência de 

fls. 93/94-
o Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia-Também conheço. 

O Sr .1Unistro Presidente - Há divergência ?Conhecido o Rec 11r-

so,por uhanimidade.Tem a palavra o Relator. 
' 

O Sr.Ministro Rezende Puech~A preterição do reclamante seria 

decorrente da adoção pela empresa de quadro de carreira,quan 

do o paradigma teria sido classificado em posição melhor há 

. mais de dois anos. Nestes termos, dou provimento para consi-

derar prescrito o direito, nos termos do douto parecer. 

O Sr,Ministro Hildebrando Bisaglia -"Data venia", vo11 negar 

provimento. O enquadramento real se deu com a anotaçã~ na 

Carteira Profissional. A equ-iparação pedida resulta •.. (lê) 

Entendo q_ue o AcÓrdão foi exato, perfeito. "Data venia" do 

Ministro Relator, nego provimento. 

O Sr.Ministro Peres JÚnmor -Dou pela prescrição. 

O Sr.Ministro Presidente- Por que deu pela prescrição? 

O Sr.Ministro Rezende Puech -A adoção do quadro pela empresa 

foi há mais de dois anos e, nesse momento o paradigma aponta 

do já ficou em posição melhor. Isso há mais de dois anos. 

"' O Sr.Ninistro Presidente-Mas ele reclama contra o enquadra-

me~to. t da Cia. Paulista? 

O Sr,Ministro Rezende Puech-Não, da Cia.Estadual de Energia. 

Elétrica. Pede equiparação salarial em razão do enquadramen 
to. 
O Sr ,lünistro Presidente- O enquadramento se fez com a ano 

tação e essa tem menos de dois anos? 

O Sr.11inistro Rezende Puech - Ele pede' equiparação e invoca 

enquadramento.Tenho que partir da posição em que o paradigm 
f'icou. 
O Sr.Ministro Hildbrando Bisaglia - O enquadramento se deu 
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com a anotação da Carteira Profissional. 

O S~.Ministro Jeremias Márrocos-Acompanho o Revisor.Verifico, 

na reãaidade, que o conhecimento do empregado é recente. Não 

há prescrição. 
O Sr.Ministro Presidente-Também com o Revisor. Por maioria , 

negado provimento, vencidos os Ministros Relator e Peres Jú

nior. Redigirá o-AcÓrdão o Ministro Revisor. 

O Sr.Secretário-PROCESSO N9 796/71-RElator Ministro Hildebran 
.do Biságlia- Agravo de Instrumento de Despacho do T.R.T. da 
Primeira Região. Agravante- Maria de Lourdes Januzzi- Agrava
do- Serviços Social da IndÚstria S.E.S.I.-Departamento Esta -
dual do Estado da Guanauara.(Advogados- João Bosco de Medei -
ros Ribeiro e Aurélio de Lima Noce) 

à Sr.Ministro Hildebrando Bmságlia - Em provendo o Recurso Or 

dinário âa reclamada, sustenta o V.AcÓrdão de ·fls. 170 que nro 

era devida a equiparação salarial por terem o reclamante e o 

paradigma obrigações e funções diferentes e, se em certo perí 

do, tiveram encargos de certa forma idênticos e executavam se 

melhantes atividades, o paradigma, no plano administrativo , 

não o fazendo o reclamante ••• (lê) A douta Procuradoria Geral 

opina pela' manutenção do despacho. É o relatÓrio. 

O Sr.Ministro Presidente- Em discussão.Encerrada. Tê'm a pala -
vra o Relator 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglià - O único aresto apontado 

na Revista tem como pressuposto fático a identidade de traba

lho, o que não é negado, pelo V.Aresto Regional recorrido.Nego 

provimento ao Agravo. 

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

provimento ao Agravo. 

O Sr.Secretário-PROCESSO N9 ll71J-/71-RElator-Ministro Hildebra_ 
do Bisaglia.-Agravo de Instrumento de Despacho do TRT da Segu 
da Região- Agravante- Bonádio S/A.Fábrica de Louças Santo Eu
genio- Agrava.do- Manoel dos Santos Neto . (Advogad~ - Dr.Arge-
miro Gomes) , 
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O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia-Julgado intempestivo o Re-

curso do reclamado porque, n,otificado do Recurso o reclamant~ 

em 23.07.1970 -fls.63, tomou conhecimento da sentença e, no f 

nal de suas contra-razões, afinma que a condenação sofrida 

foi objeto de Recurso proprio. Dai não poder considerar a da

ta. da notificação da decisão ..• (lê) ,A data Procuradoria Geral 

opina pe1o não provimento do Agravo.É'o relatório. 
~ 

O Sr.Ministro Presidente- Em discussão. Encerrada.Tem a pala-
vra o Relator. 
O Sr,Ministro Hildebrando Bisaglia -A Revista nao contém in 

cação de julgado para configuração de divergência, e nem · faz 

- ' mençao a norma legal porventura violada ••. (lê)Nego provimen-
to. 

..-. 

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

provimento ao Agravo. 

O Sr.Secretário-PROGESSO N9 1249/71-Relator-Ministro Hilde -
brando Eiságlia- Agravo· de Instrumento de Despacho doTRT da 
Q.uarta REgião .Agravante-C ia. Industrial Rio Guahyba-Agravado
Beatriz Alves de Chaves.(Advogados- Drs.Alyntho O.Zin e Afra 
nio Vidal AraÚjo)· 

O Sr.Ministro Hildebrando Biságlia - Absolvida a empres<l· em 

Primeira Instância e isenta a reclamante dap custas no valor 
' 

de Cr$ 105,89. Condenada a reclamada pelo V.Acórdão que aco-

lheu o Recurso Ordinário da Autora, recorreu ~de R&vista, mas 

não realizou o pagamento das custas. Agrava de instrumento: .. 

(1;;) A dguta Procuradoria Geral opina pelo não provimento do 

Apêlo. É o relatório. 

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

O Sr.lünistro Hildebrando Bisaglia-Obrigada estava a empresa 

a.o pagamento das custas e ao depÓsito.A Stimula deste Tribunal 

n9 25 de 1970 é expressa quanto ao pagamento das custas em 

hipoteses como a dos aut.os. Nego provimento ao Agravo, por 

configurada a deserção. 
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o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, ne 

gado provimento ao Agravo, 

o Sr. Secretário - Processo n9 1 538/71 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de Despacho do 

TRT da Segunda Região. José Moacyr Amarante e Cia. Agricola 

Industrial Cicero Prado. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Denegada a Revista POE 

que a decisão bem apreciou as provas e com critério aplicou 

o direito, ressaltado que a jurisprudência focalizada não se 

aplica ao caso, agrava de instrumento a emprêsa, insistindo 

no cabmmento da Revista ••• (lê), A douta Procuradoria-Geral 

opina pelo provimento do Agravo, É o relatório, 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A Revista indica julga 

do divergente, e também alegada a vulneração ao artigo 453 

da Consolidação das Leis do Trabalho, que se enquadra à hipÓ 

tese vertente. Dou provimento ao Agravo para que se processe 

a Revista. 

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

do provimento ao Agravo para que se processe a Revista, 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 208/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech, Agravo de Insteumento de Despacho do TRT da 

4a. Região, Construtora Globo Ltda e Outros e Otomar Rodri 

gues e Outro. 

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

indeferimento da Revista, conforme despacho de fls. 28, o 

Agravo dos reclamados foi contraminutado, e a douta Procura

doria-Geral opina pelo seu não provimento. É o relatÓrio. 
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o Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem 

5 ·I 
ai 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Nos termos do douto parecer, 

nego provimento ao Agravo, desde que a relação de e.[liPrego fo 

afirmada pelo AcÓrdão. 

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

gado provimento ao Agravo. 

o Sr. Secretário - Processo n9 1 238/71 - Relator: Ministro 

J Rezende Puech, Agravo de Instrumento de Despacho do TRT da 

la. Região. Marialva de Lima Campos e Outros e Casa de SaÚde 

Santa Luzia S/A. 

e Sr. Ministro Rezende Puech - Em razão do indeferimento da 

Revista, agravam os reclamantes sendo o Agravo impugnado p~ 

la parte contrária, opinando a douta Procuradoria-Geral pelo 

não provimento. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Conforme bem salienta a douta 

Procuradoria-Geral, o Agravo não traz as peças fundamentais 

para o seu exame, faltando o inteiro teor do AcÓrdão Regi o 

nal bem como a sentença de Primeira Instância. Nego provimeg 

to ao Agravo, 

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

gado provimento ao Agravo, 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 289/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

Sa. Região. Gelar S/A - IndÚstrias Almmenticias e Roberto Ru 

bens do Nascimento Silva, Assistida de sua mãe Elvira Nasci 

mento Silva, 
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1 O Sr. Ministro Rezende Puech - O Tribunal "a quo" indeferiu I 
I . 
1 a Revista de fls. 23 por não ter os pressupostos legais. No I 
I Agravo, insiste o reclamante, sem contraminuta da parte con 'I 

j trária, opinando a douta Procuradoria-Geral pelo não provi - I 
mente do Agravo. t o relatório. 

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

j O Sr. Ministro RezendePPuech - Fazendo remissão às razões de 

I Recurso Ordinário, que é o fundamento da Revista indeferida, 

mas não anexando aos autos as referidas razões, a agravante 

torna desfundamentado o seu Agravo. Nego provimento. 

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

gado provimento ao Agravo. 

I 

I 
I 
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O Sr. Secretárip- Processo-n!:l 1:.>9;2/71- l1elator:i,l:L."1_istro Puech. 

Agravo de instrumento de despacho ao JUlZ Presidente do TrtT da 

2ª' Região. FILii~JlNO OLáVO DA C<:tUZ e LACAt!S úc PIZÃO L'i'JJA. (Drs. 

Tomás Domingo ;:\odrigues e Takasni Suzuki. 

O Sr. H:i.nistro Rezende Puech- Trata-se de Agravo contra o des

pacho de fls. 32 que denegou a Revista interposta. Em seu Agrs 

vo, o reclaJilante pretende a admissibilidade do apéJo indeferi-
/ 

do. Sem contramiDuta da parte contraria, opina a douta Procurs 

do ria pelo na o provLrnento do Agravo. É o r ela tÓrio. 

O Sr. !1in1stro Presidente- Em discussao. Encerrada. Tem a pal.!l. 

vra ·o Relato r. 

O Sr. l-íinistro Jezende Puech- Segundo o AcÓrd~.o Regional nega-

da a despedida, ao reclamante incumbia dela !'azer prova, e jul 
,. 

gou contrariamente ao reclamante, porque tal prova por ele nao 

foi i'eita. 1·\atéria de í'ato. aego provJ..mento ao Agravo. 

O Sr. l-iinistro Presidente- :-lá divergência'{ Una;ümemente, nega-

do provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário- Processo nQ l300/71- Relator:êli.'1istro Rezen

de Puech. Agl'avo de h"lstrumento de despacho do Juiz Pres-iaente 

do THT d.a 2'- l'legiào. PL.I-üiiT~C L'l'.JA. E~<JE,~l:iA~HA Itm. 

e ALVA"-iO 1tQl.i.U·.ili3S 'JA SILV.i!,. (Dr. HonÓno Tanal,a) 

' e Clhl~R_;1o 

O Sr.!._.}li.rlistro :iiezende Puech- 'frata-se de Agravo contra o V. 

despacho que indeferiu a Hevista tida como inadeq'-!ada à nipÓt~ 
N 

se . .Tão contraminutado, _opi.."la a douta Procuradoria pelo nao CQ 

nnecimento ou não provimento • 
.::, ,.. / 

.1. o relataria. 

O Sr. Hinistro Presidente- Em Cliscussão. 3ncerrada. 

vra o il.elator. 

O Sr. ;.[inistro Rezende 'Puecl1- Con!·orme bem observa a douta Pro 

' curadoria Geral, o Agravo não foi su!'icientemente in,struido, 

r·altando o teor da sentença impnJnada da Primeira e· Segunda 
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~ 

Instancias. llego p1•ovirnento ao Agravo. 

O Sr. M:Lnistro Presidente- H~ diver:;ência? Unânimemente, negª

do provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário- Processo no l30l/71- .ctelator:Iünistro :::tezen 

Cie Puech. Agravo ae instruu,ento ele despacho do Juiz Presiden

t-e do :í'.ctT Cia 21!. Região. CEil~:.JICA FO;·I ri ·!3A S/A e .JSJ.·~:JI1'0 PBil.ü 

8.A LOI'i!:S. (ur:. Fábio Leopoldo de Oliveira). 

O Sr. >!inistro >1ezende Puech- A ~ievista í'oi indererida, con

rorme despacho de 1'1:>., porque versava exc.1.US ivmaente matéria 

de rato. Sem iiJlpugnação da parte con;;Tária, vem o parecer con 

trário da douta Procuradoria Gel'al. ·;j: o rela.tÓrio. 

O Sr. üinistro Presidente- Em discussâc. Encerrada. Tem a pa-· 

lavra o J.elator. 

O Sr. i-!inistro Rezende Puech- Discutida, real!llente, a ;.levista 

cerceamento rle detesa e direito a compensação. Afastada a pri 

' ~ meira argüição, funda~entadamente, pelo Acordao Regional e 

constituindo a segunda matéria estranha a J.evista, nego provi 

menta ao Agravo. 
_/ ;.. ,.. 

O Sr. ;.;inistro Presidente- na divergencia'? Unanime~Jente, neg§. 

do provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário- Processo nQ 1~8/71- ftelstor:Ministro R3zeg 

de Puech. ;,.>;ravo de instrumento de despacho do Juiz Presiden-

A ' te do TRT da lil Re6ião. CRO.·m CORK DO 3fu\SIL "->/A >10LH:<~~ J.!ET.'\.-
. 

LI<.; àS e .·:>LDEIJAR Al·iAihi~TE TtlR;:r;;i':i. (Drs. Joâo Virgilio de ;.!elo 

Franco e Celso Alvares :.ía:;alhaes). 

O Sr. i>!inistro :<.ezende Puech- O AcÓrdao :l.egional deferiu ho

ras extras ao vi;;ia e re-las l.Iltegrar o cálculo do décimo te.r 

ceiro salário. Indeí"erida a Revista do empre.:;ador, este inter 

poe Agravo de Instrumento e, contraminutado o Agravo, opina a 

douta Procuradoria pelo provimento. É o relatÓrio. 
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O Sr. iUnistro Presidente- Em discussao. Encerrada. Tem a pal.{! 

vra o -'lelator. 

O Sr. iünistro Rezende Puech- A divergencia de !'ls. 62, na Re

vista, a.rnparava seu processamento. Assim, dou provimento para 

que suba a 3.evis ta, a qual merece melhor exame. 

O Sr. ;.;inistro Presidente- ·Há divergência? Unanimemente, dado 

provimento para que seja processada a.~evista! 
? 

O Sr. Secretari.o.- Processo nll 1365'/71- Relator:Jünistro aezen-

de Puech. A$ravo de Instrumento de despacho do Juiz Presidente 

do TRT da 2n Hegiáo. JOSÉ i1E ALi1EDA e CEiÜ!HCA SA!H'l'Á.iUA PO:t

C3LITE S/A; (Dr. Rio Brancô Par anhos) 

O Sr. iünistro -~ezende Puech- Pelo despacho de í'ls. í'oi inde!'.§. 

rida a Revista, a qual estaria adstrita à lllat~ria deí'ato. Vem 

o Agravo do reclamante, sem contraminuta, opinando a douta PrQ 
/ ' curadoria Geral pelo nao provimento. E o relatorio. 

O Sr. Ministro Presidente- Em discussao. Encerrada. Tem a pa1.{! 

vra o Relator. 
/ .. 

O Sr. Ministro Rezende Puech- Segundo o Acordao Regional, pro-

vada ·resultou a insubordinaçâo atribuida ao reclamante.Pura fi.{! 

téria de rato, nego provimento ao Agravo. 

O Sr. Hinistro Presidente- a~ divergencia? Unanimemente, nega-

do provimento ao Agravo. 

o Sr. Secretário- Processo nº 1414/21- Jelator:i.finistro Rezend 

Puech. Agravo de instrumento de despacho do Juiz Presidente do 

TRT da 411. Região .EU!10SUL-S/A INDÚSTHIAS e co;,IJ!;RCIO e NELITJ\ l':ê 

GUiiDES.(Drs. Apio Claudio Beltrâo e l''iorentino Debiasi). 

O Sr. J.linistro Rezende Puech_- Trata-se de Agravo de Instrumen

to contra Jevista indererida- r1s. 28- porque discute matéria 
/ 

de fato e inc~trastavel com os arestos apontados. Vem o Agra-
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vo da empresa sem contestação da parte contr~ria, opinando a 

douta Procuradoria pelo não provimento. É o :relatÓrio. 

O Sr. l1inistro Presidente- Em discussao. Encerrada. Tem a Pa 
lavra o Relator. 

O Sr. Hinistro Rezende Puech- Saber se coru·igurada ou nao a 

relaÇão de emprego ou se eventual ou não a presta;ão de tra

balho é Üpica matéria de 1·a to. H ego provimento ao Agravo. 

O Sr. l-1inistro Presidente- H~ divergencia? Unanimemente, ne

gado provimento ao Agravo. 

o Sr. Secretario- Processo n!l 1592- .ielator:llinistro Rezende 

Puech. Agravo de Instrw11ento de despacho do Juiz Presidente 

do TRT da 8?. :-{egião. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA- SESI e SE-

' VERINA JUSTINA DA PAZ. (Drs. Jose Juimaraes Sobrinho e Vald.Q 

miro Bezerra da Silva). 
.. 

O Sr. Hinistro Rezende Puech- O Agravo e interposto contra o 

V. despacho de f"ls. 61 que indeferiu a !1evista, entendendo 

que discute a Revista matéria de prova, sem indicação de di

vergência. O .llgravo roi contramirmtado, opinando a douta Pr.Q 
~ .. < 

curadoria pelo nao provime;1to. E o relatorio. 

O Sr. líinistro Presidente- Em discussão. E .. .>1cerrada. Tem a P2 

lavra o Relator. 

O Sr. :1inistro :ctezende Puech- A Revista era dé i;odo des1·und.§, 

mentada, limitando-se o agravante a :invocar as razões do Re

curso Ordinário. Tratando-se de recurso por sua natureza ex-

' traord:inario, o Recurso de rievista roi Oeill indeí"erido. lfego 

provimento ao Agravo. 

O Sr. i-1inistro Presidente- ;-rá divergência? Unãnimemente, ne-

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretá:rio- Pr~so n'' 853/71..- Relator:Hinistro :1.ay-

mundo de Souza :-íoura. Agravo de Instrumento de despacho do 

j"uiz Presidente do TRT da 4-0 negiâo. RODOLl'"O ROBHANN E OU-
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TROS e FIGUEIRAS S/A.(Dr. Jos~ Antonio da C~~a). 

O "Sr. f.1inistro Presidente- A decisão .iegional considerou, de--ª 

cÕrdo com o laudo pericial, que é fornecido ao empregado, apa

rêlho protetor contra ruido 1 e a e_artJrêsa não pode arcar com a 

' ' ' recusa dos reclamantes em utiliza-los.(le). E o relatorio. 3m 

discussão. 3ncerrada. Votç: ]ego provimento ao ;\gravo. ' Ja di-

ver gene ia? Unã::'limemente, negado provimento ao i'.y;ravo. 

O Sr. Secretário- Processo n'< lO')lr/71- ;.1elator:iünistro 'laymun 

do de '.>ouza :roura. ;,.gravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 61!. Região.JOí\0 I•-El1Il8IRl1 :Uà GOST;> e LUCIA 

:.ffi..aL> uOHES JE SI•~l.JEinh. (Drs, 'íilton :-landerley de Siqueira e 

.lellington Araujo Leão) • 

O Sr. :ürtistro Presidente- A Revista roi denegada por falta de 

rundamento. Interposto Agravo, O!Jina, préliminarmente o ilus-
' 

tre Órgão do 1-!inistério PÚblico pelo não conhecimento, por de-

serto, e, no mérito, pelo nao provimento. É o relatÓrio.Eru di.§. 

cussão. Encerrada. Voto: Os emolumentos forarJ pagos fora do 

prazo, como bem salienta a douta Procuradoria Geral. :rão conh~ 

ço .• rá divergência? Unânimemente, não conhecido o Agravo. 

C Sr. Secretá.rio- Processo no 1190/71- ?.elator:!ünistro Raymun 
. 

do de Souza Haura. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 3ª' Região .Ciii .• AG:tO INDUSTRIAL DO JE .]UITAI 

e IiARIA DA COI~CEIÇÃO DE JESUS E OUTROS. (Drs. Celio Goyata e 

Francisco de Almeida Borem). 

O Sr. Hinistro Presidente- A Revista !'oi denegada por se tra

tar de mat~ria de fato. Vindo o Agravo, opina contràriamente o 
' ' 

Órgão do HL11istério PÚblico. É o relatÓrio. 3m discussão.Znce,r 

rada. Voto:O recurso indeferido pretende demonstrar que os re

clamantes eram trabalhadores avulsos e, em tàis têrmos, teria 
.. ' 

o AcÓrdão recorrido violado o art. 30 da Consolidaçao. A mate-

ria questionada envolve reexame de prova. Nego provimento ao A 

;;r~vo .:-rá divergencia'?Unânimemente, negado provimento ai Agravo. 
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O Sr. Secret~rio- Processo nQ 1215/71- .rtelator:lünistro Jr:.ymun 

do de Souza Houra. Agravo de Instrumento de despacho do . Juiz 

Presidente do TRT da llil Região. BANCO NACIONAL DE CRÉDITO COO 

PERATIVO S/A e JOlí.O HOKI\ .t"'ALHO. ( Drs. Hilton Paulo Teixeira 

dos Santos e Belizario Leite de Andrade Neto). 

' -O Sr. Hinistro Presidente-, O v. Acordao Regional considerou 

q_ue a carreira de escriturário era, primitivaLlente uma s6, es-

calonada em classes de A a I, mas o reclamado alterou essa di~ 

posição, dividindo em duas carreiras, ou sejam, escriturário e 

escriturário graduado •.• (lê). Opina a douta Procuradoria con

tràriamente. É o relatÓrio. Em discussão. ]ncerrada. Voto:A mª 

téria de rato tratada nos autos enq_uadra-se no texto do dispo

sitivo invocado pelo AcÓrdão recorrido. InceÍ1surável o respei-

' tável despacho agravado. Nego provimento ao Agravo. Ha diver -

gência? Unanimemente, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário- Processo nQ 1220/71- 3elator:Ministro aaymug 

do de Souza l·!oura. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 
... r 

Presidente do TRT da l.;.!.\ .. 'tegiao. ·.1ALTEd ±lEGO DE iHR!l.;IDA e INiSS 

IVANILDE DA COf:iTA.(Antonio l'agundes ~areia e Helio Alves Rodr]: 

gues ). 

O Sr. Hinistro Presidente- A Revista alega omissão do AcÓrdão 

quanto aos itens de salários e férias objeto do recurso, mas 

í"oi denegado seguilnento porque, confirmada integralmente 

tença, os 1"undamentos desta passaram a !"azer parte da decisão 

impugnada. A douta Procuradoria opina ravoràvelmente. É o rel 

tÓrio. Em discussão. Encerrada. Voto: Asentença origirJ.ária t"oi 

conl"irmada "integralmente por seus r·undamentos", coní"qrme se 

expressa o AcÓrdão recorrido. Ern tais condiçóes, Õbviamente,as 

razões de decidir da Primeira t·oram adotadas pela Segunda. (lê 

~qego provimento. :1~ divergência? Unân:\.memente, negado provime_ 
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to. Há divergencia? Unânimemente, negado provimento ao .".~ravo. 
~ 

O ::;r. ::;ecretario- Processo nll 1265/71- itelator:lünistro Raym 

do de Souza Haura. Agravo de Instrumento de despacho do 

Presidente do TRT da 3ª Regiãó.CIA. ;.íQGIAHA D:3 ESTRADAS 

RO e RZDUZií'lO LUIZ DA COSTA. (Drs. José Carlos Rutm·litsch Haci 

ele Laert Paulo da Silva Freitas). 

O Sr. i.finistro Presidente- A decisão Regional rejeitou a prel" 
I 

minar da Procuradoria quanto ao deposito eretuado 

sede da empresa, pois nenhum prejuÍzo veio para a sua eí'icáci 

Julgou competente a Justiça do Trabalho para conhecer do pedi 

do de complementaçao de aposentadoria de responsa.bilidade da 

empregadora.(lê). A douta Procuradoria opina contràriamente • 

' ' E o relataria. Em discussão. ~ncerrada. Voto: O aresto trans-

crito às fls. lt3 trata de hipÓtese diversa. A prescrição t·oi 
I ~ / ~ 

xaminada em face da prova •. 1uanto ao merito, tambem e materia 
, .. .. 

de rato. Hego provimento. lia divergencia? Unanimemente, negad 

provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário- Processo níl 10L1·9/7l- Relator:iünistro Hild~ 

brando Bisagli.a. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pr. 

sidente do TnT da 8~· Região.HiiHoTÉRIO PÚBLICO J.<'BDl!:"táL (GOiíiJ?. 

SM iJ;:; AEROPORTOS DA A;.táZÔNIA-COHARA) e i-:AiWE.C ;,íARTINS i)Q;; 

SANTO:;;. (i)rs. Paulo Bubio de Souza Heira e Ana i·iaria Langanke. 
? 

O Sr. Hinistro Presidente- O Egregio Tribunal da Segunda Jegj, 

âo, pela Terceira Turma, julgou prescrito o direito, pois a 

reclamação roi distribui.da em 26 de revereiro de 1970, enquan 

to o ato que se alegou prejudicial ocorreu em 4 de dezembro 

de 1967. A douta Procuradoria opina pelo nao conhecimento ou 

desprovimento do recurso. É o relatÓrio. 

O Sr. iünistro Jeremias i1arrocos- De acordo. 

o sr. }!inistro Presidente-· Em discussao. Encerrada. A recla-
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çao tem.por objeto reparar o ato de rebaixamento de i'unção,mas 
, ·~ . o v. Acordao ~'leg~onal, em t'ace da prova, concluiu pela prescr· 

ção Não conheço. 
/ 

O Sr. ílinistro Jeremias Harrocos- Tambem nao conheço. 

o Sr. Hinistro Presidente- Há divergencia? Unanimemente, nao 

conhecida a .Revista. 

TST - as2 
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O Sr. Secretário - Processo n9 728/70 - Relator: ~1inistro 

Jeremias Marrocos. Revisor: Ministro Rezende Puec~. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. Antonio Santos He 

rique e Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Trata:seide empregado ad

mitido na emprêsa ferroviária em 1 958 e aposentado em deze!!!_ 

bro de 1 967 no cargo de fiscal de transporte, referência 

22, acontecendo que, em 1 958, era chefe de estação, comissi 

nado ••• (lê). Recorreu àe Revista, a qual, inicialmente,não 

foi conhecida, mas que, em decorrência do racolhimento dos E ê 

bargos interpostos, baixou novamente para a sua apreciação n 

mérito. O Ministério PÚblico, já se manifestara pelo não co

nhecimento e não provimento às fls. 110. ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Rezende Puech - De acôrdo, 

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

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

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

palavra o Relato r. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Conheço pela diverg@ncia 

apontada às fls. 99. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente , 

conhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Quanto ao mérito, contu-

do, desejando o requerente beneficiar-se das consequências da 

restruturação levada a efeito em carreira a que não pertencia 

em 1 951, e da qual se afastou para ingressar em outra,enten

demos, como as Instâncias percorridas, não mais lhe cabe tal 

' pretensão •.• (lê). Confirmando a decisão inaugural pelos res 

peitáveis fundamentos, nego provimento. 
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e Sr. Ministro Rezende Puech - Nada a aduzir. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Negado provi-

mento ao recurso, par unanimidade, 

O Sr. Secretário - Processo n9 369/71 -' Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos. Revisor: Ministro Rezende Puech. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 5a.Região. Antonio Veloso 

Lei te, e Cia. Comérci'o Imóveis e Construções S/ A. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Sr. Presidente, o empr~ 

gado diz ter smdo contratado para trabalhar como vigia duran 

te o tempo de Pealização das obras da construção de um imÓ -

vel, tempo êsse de dezoito meses, conforme previsão feita p~ 

·la própria emprêsa. Tendo havido rescisão injusta e antecip_!! 

da dêsse contrato de trabalho, pediu indenização prevista no 

art. 479 da Consolidação, que deverá ser depositada na conta 

do obreiro ••. (lê). Contra-arrazoou a companhia construtora 
. . 

opinando o ilustrado 6rg~o do Ministério PÚblico ;pelo não 

conhecimento mas, em caso contrário, pelo seu provimento. t 

o relatório. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - De,, acôrdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr~ Ministro Jeremias Marrocos - Como se vê, é contrato 

por prapo determinado rescindido sem justa causa de emprega

do, optante desde a admissão. O art. 30 do Decreto-lei 59820, 

de 20 de dezembro de 1 969, no seu parágrafo 39, assegura a 

~ndenização prevista no art. 479 da Consolidação, cabendo à 

emprêsa, s·e a rescisão fÔr de sua inicia ti v a, complementar ..• 

(lê). Conheço da Revista por violação de lei, e dou proviment 

para restabelecer a sentença de primeiro gr~u. 

O Sr. Ministro Rezendà Puech - De acôrdo. 

l 
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O Sr. Ministro Presidente - Um esclarecimento, Sr. Relator 

Invoca-se violaçã9 de um decreto, não de lei ? Pediria c~~~

exame mais minucioso da matéria, porque a anteri'or disposi-

ção falava em norma legal. Norma é mui to amplo. A atual Con 

solidação, a atual redação fala em literal violação de lei. 

Diz-se que, quando o Poder Legislativo·usou a expressão lei 

usou-a no sentido esti'i to, .como lei que emana dês se mesmo Po 

der, não regulamentada. Pôrtanto, eu teria dÚvida se poderia 

mos conhecer de uma Revista com base em viol~ção de norma , 

ou seja, de decreto regulamentar, e não de literal d~sposi

ção de lei no sentido técnico, a não ser que esteja êsse de 

ereto com a lei, 

o· Sr. Ministro Jeremiàs Marrocos - ~ste decreto vem se apo! 

ando num princípio legal, não está inovando. 

O Sr. Ministro Presidente - Ele canta o princípio legal ? 

O Sr. Ministro Jeremfuas Marrocos - O pedido foi feito es-

ped.ficamente baseado no art. 30 do Decreto-lei 59820. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O princÍpio é êste 

decreto regulamentar tem :fôrça de lei, não podendo inovar;r~ 

pete a lei~ dá-"lhe um maior desdobramento. 
' ' 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Para fundamentar a Revista , 

o recorrente cita decreto. Está devidamente fundamentada ? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Nem sempre, Os decre

tos têm categoria. Aquele que regula a lei tem fôrça de lei. 

Decreto puro e simples, :-.para.cter fÔrça de lei, s6 po"r dispo

sitivo constitucional. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Peço vista. 
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o Sr. Ministro Jeremias Marrocos , ~ ' - Ha uma referencia a Lei 

5 107: "Fê-lo com violação expre ssa na Lei 5 107". Conheço 

concluo no sentido de resta do recurso por violação de lei e 

belecer a decisão de primeiro gr au, 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Ab 

te. 

o Sr. Ministro Presidente - Conh 
- -

b, ' e a mesma dado provimento, no 

O Sr. Seéretário - Processo n'? 1 

Jeremias Marrocos. Revisor: Mini 

de Revista de decisão do TRT da 

da Indústria - SESI - Dep art amen 

Manoel Martins Veiga,·· 

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos 

p6sto e transferência de emprega 

'1balconista-encarregado-volante" 

ro não da vista, Sr. Presiden 

ecida a Revista, pela alfnea 

s têrmos do voto do Relator. 

485/71 - Relator: Ministro 

stro Rezende Puech. Recurso 

2a, Região. Serviço Social 

to Regional de São Paulo e 

- Trata-se de fechamanto de 

do para outro local como 

, bem diferente de "balconis 

ta-encarregado", sua Última funç 

nhecimento e improvimento do rec 

ão,,, (lê). Parecer pelo co 

urso. t o relatÓrio. 

o Sr. Ministro Rezende Puech - D e ac6rdo. 

o Sr. Ministro Presidente - Em d iscussão. Encerrada, Tem a 

palavra o Relator. 

o Sr, Ministro Jeremias Marrocos - Preliminarmente, temos que 

a argüição de violação do art. 1 81 alteração do pedido no 

decorrer da ação -- bem assim do art. 497 e 498 da CLT ••• 

(lê). Não conheço da Revista. 

o Sr. Ministro 

o Sr. Ministro 

Rezende Puech - T 

Presidente - Por 

ambém não conheço. 

unanimidade, não conhecida a 

Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n'? 1 713/71 - Relator: Ministro 
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Jeremias Marrocos, Revisor: Ministro Rezende Puech. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a, Região. Dominium S/A In 

dÚstria e Comércio e Guilherme Hojda. 

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Admitido para prestação 

de serviços odontolÓgicos, postula o autor o recebimento de 

salários atrasados da parte fixa de vencimentos, aviso-prévi~ 

décimo-terceiro salário e outros consectários ••• (lê), Pare 

cer pelo não conhecimento do recurso ou não provimento, t o 

relatório, 

O Sr. Ministro Rezende Puech - De ac8rdo. 

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

palavra o Relator, 

O Sr, Ministro Jeremias Marrocos - A recorrente não goza dos 

beneficios do art. 110 da Carta Magna para, visando ao regi 

me de intervenção a que está submetida, garantir os direitos 

de seus milhares de acionistas •• , (lê). Rejeito a preliminar. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Também rejeito, 

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

rejeitada a preliminar de incompetência suscitada. Tem a p~ 

lavra o Relator • 

. o Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Quanto ao mérito, por pr~ 

tender-se reexaminar fatos e provas, eis que configurada fi 

cou a relação empregàtfcia, não conheço do recurso • 

. o Sr. Ministro Rezende Puech - Também não conheço • 

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

não conhecida a Revista, 

.o Sr. Secretário - Processo n9 1 487/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech, Revisor: Ministro Hildebrando Bis~lia, Recur 

so de Revista de decisão do TRT da 2a. Região, Indústria Reu 
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O Sr. Ministro Rezende Puech - Trata-se de Revista, recebida 

por divergência, interposta pela reclamada, que entendeu b~ 

tante para elidir o pedido de quitação do empregado ••• (lê). 

Parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso. t o 

relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De ac6rdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Data venia do douto parecer, 

de ac6rdo com a SÚmula dêste Egrégio Tribunal, invocada, a 

Revista não pode ser conhecida ••• (lê). Não conheço do recur 

so. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não conheço • 

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

não conhecida a Revista • 

. o Sr. Secretário - Processo n9 1 489/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recu~ 

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

le Alvares e Outra e Empresa King, IndÚstria e Comércio S/A • 

. o Sr. Ministro Rezende Puech - Trata-se de reclamação con 

tra o ato da emprêsa, que, no momento da opção pelo Fundo de 

Garantia, fêz a liquidação do tempo anterior das reclamante~ 

As reclamantes, na despedida, que sobreveio em dezembro de 

1968 ••• (lê). Parecer contrário, ~o relatÓrio, 

. o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De ac6rdo • 

. o Sr. Ministro Presidente - E!Jl discussão, Encerrada, Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - O primeiro periodo não . pode 
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ser levado em conta, pois não houve redução a curto prazo. 

Quanto ao segundo periodo, a transação se operou, legitimame~ 

te, com 60% de indenização, (Lê). Não conheço da Revista. 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Também não conheço. 

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

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 569/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech, Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. RecuE 

so de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Companhia pau 

lista de Estradas de Ferro e Alberto Sampaio Silva, 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Promovido, o reclamante foi 

em seguida revertido ao cargo anterior, com base em engano, 

Dando provimento ao Recurso Ordinário, o AcÓrdão Regional a 

quo entendeu não justificado o engano, razão pela qual consi 

derou efetiva a promoção anulada. (Lê). Parecer contrário. É 

o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acôrdo, 

.o Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o ilustre Advogad~ 

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

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

palavra o Relator, 

o Sr. Ministro Rezende Puech - Saber se o engano estava ou 
' 

não justificado e se a promoção teve ou não caráter efetivo, 

é simples matéria de fato, Não conheço do recurso • 

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

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

não conhecida a Revista • 

. o Sr. Secretário - Processo n9 1 745/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recur 
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so de Revista de decisão do TRT da la. Região, Fademac - In

dÚstria de Materiais de Construção S/A e Sylvain Rasetti. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - O Tribunal _§; quo - fls. 60 -

rejeitou as preliminares de nulidade e de prescrição e mant~ 
' 

ve decisão de Primeira Instância quanto à falta grave atri -

buida ao reclamante. (Lê). Parecer contrário, i o relatÓrio, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acôrdo. 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Segundo o Acórdão Regional,não 

ocorreu a nulidade, tal como se decidira em Primeira Instân 

cia. Na verdade, se a prova testemunhal se configurou desne 

' ' A cessaria ao Juiz ••• (le). Conheço do recurso e lhe nego pr~ 

vimento • 

. o Sr. Ministro Hildebrando Bisa.glia - :f: o meu voto. 

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

conhecido o recurso e ao mesmo negado ~rov1mento, 

.o Sr. Secretário - Processo n9 1 820/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech, Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia, Recu~ 

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

Edificio Brasil e Manoel Gomes Barbosa. 

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

ceu ao reclamante, como vigia, o direito a horas noturnas re 

duzidas, bem como o direito a receber as horas excedentes de 

oito até o máximo de dez ••• (lê). Parecer pelo conhecimento 

e provimento, apenas quanto à jornada. ~ o relatório. 

o Sr; Ministro Hildebrando Bisaglia - De ac6rdo. 

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

palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Rezende Puech - Conheço do recurso, por diver 

gência, nos dois pontos questionados. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bis~lia - Também conheço. 

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

conhecida a Revista. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Quanto a horas noturnas, se o 

empregado, vigia, como é o caso dos autos, recebia apenas o 

salário mínimo, certo que sua retribuição não atendia ••• (lª~ 

Nego provimento à Revista. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Dou provimento ao re 

curso em parte, para excluir a hora noturna, porque o direi 

to do vigia é apenas ao adicional de 20%, como determina a 

Constituição. 
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O Sr, Ministro Hildebrando Bisaglfua- (Continuando) - Quanto 

à hora de cfunquenta e dois minutos, é difer~nte. O vigia não 

tem trabalho com desgaste fÍsico maior, Seu trabalho é mais de 

vigilancia, de fiscalização. Por isso, sua hora noturna é nor

mal, de sessenta minutos. 

O Sr,J,jinistro Presidente - Aqui diz não se aplicar o cápítulo 

O Sr, Ministro Hildebrando Bisaglia - Todo o CapÍtulo não 
, 
e 

de se aplicar mesmo; mas, face à Constituição, a 20% êle tem 

direito. O art. 72 é sÔbre duração' de trabalho : .b) ao vigia, 

cujo horário, entretanto, não deverá exceder de dez horas e 

que não está obrigado à prestação de outros serviços - razão 

de ser de ter êle hora noturna normal - ficando, ainda, lhe as 

segurado o descanso semanal~ No "caput" d~sse CapÍtulo, fixa -

se a jornada noturna": a hora de trabalho noturno será conside 

rada de cinquenta e dois minutos e trinta segundos", Vem o§ 1. 

do art. 63 e diz que não se aplica ao vigia, por fôrça do art. 

7 2 ,letra "b", essa hora de cfunquenta e dois minutos e trinta 

~egundos. Quanto ao adicional noturno que pede, tem êle direi

Fo, pois ~ Constituição exige maior remuneração do trabalho no-

rurno, 

~ Sr,Ministro Presidente - No caso, reclama-se que a disposiçã , 

de qualquer maneira, se aplica ao vigia, t de se supor que a

penas issose se refere à jornada de omto horas. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - O art. 7J. diz : "Salvo nos 

cases de revezamento semanal ou quinzenal - uma exceçãõ~- fu 

balho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para ês 

~e efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo men 

~Ôbre a hora diurna. 11 

P Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Estaria, por êsse arti-

~6, também excluÍdo o vigia, mas não o está pela Constitui~ão. 
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A hora reduzida é que não tem aplicaqão a todos; pela peculia 

ridade do trabalho, o vigia não tem direi to à hora de cmnquen 

ta e dois minutos e trinta segundos. ~le não trabalha como os 

demais, 

O Sr. Ministro Presidente - Então, outras disposiqões do Ca 

pÍtulo, como descanso semanal, intervalo de jornada, tôdas 

elas não se aplicam ao vigia ? 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - Essa parte foi derroga-

da, 

O Sr, Ministro Rezende Puech.- O descanso ensejou a exceqão 

do art. 62, letra "b". 

O ·sr, Ministro Hildebrando Bisaglia - Quando saiu a Consolid ,. 

qão, não havia descanso semanal remunerado, só direito ao des 

canso. Ministro Moura, V,Exa. pode verificar a letra 11 b 11 do 

art. 62: . , , "ficando-lhes assegurado, ainda, o descanso seman 1 

remunerado". Já criou uma exceqão, a própria exclusão, Portan 

to, tem direito. O . Capítulo só escepciona o descanso semanal, 

perfeito? Parte final, letra "b" do.art. 62, 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - No "caput" do art. 62 vamo 

êncont~ar os vendedores pracistas, os viajantes, etc, ficando 
\ 

lhes, de qualquer modo assegurado o repouso semanal, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A. lei do repouso sema

nal remunerado é posterior à Consolidaqão. Antes, só havia di

reito ao descanso, sem remuneraqão. Veio a Lei n9 605 e mandou 

remunerar, Houve essa inovação. Está sujeito, sim, às restri

qões, Não se aplica o Capítulo,' com essas restriqões. "Data ve 

nia" do Relator, entendo que, ao adicional noturno, o vigia 

tem direito, pela norma constitucional. Quanto à hora de clÍln

quenta e dois minutos e trinta segundos, não, pois está alcan-

qado ainda pela norma da letra "b" do art. 62. 



TS1' . 332 

PODER ..,IUD,CJÁRJO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL ·SUPERIOR 00 TRABALHO 

9.11. 71 FBL/ARQ 14,50/55 -3-

O Sr. Ministro Peres Júnior - Entendo que a lÓgica, o moti 

vo, a razão de ser da· hora noturna reduzmda é a de que o tr 

balhador, ao invés de trabalhar oito horas, trabalha somente 

sete. Se, para o vigia, a lei permite jornada de trabalho de 

dez horas, por que se vai reduzir ? 

B Sr. Ministro Presidente - Mais uma razão para se aplicar 

hora noturna, se já tem excesso de jornada de trabalho. Se 

para aquêle que trabalha oito horas, a lei diminui o valor 

da hora em tanto, por que não se diminu:li:' para quem trab'alha 

dez ? 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Porque o trabalho noturno ' e-

cansativo, e o vigia tem um t~abalho suave. 

O Sr. Ministro Presidente - O trabalho de vigia fica compli

cado não pelo exerc{cio da ati~idade, mas pela falta de repou 
' 

so noturno, essencial à saÚde. Por na:tureza,1 pode-se dizer;, 

é um trabalho insalubre, porque a hora própria para p sono é 

a noturna, devido à penumbra e ao silêncio, 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Neste caso, deveria ter sido 

limitado o trabalho do vigia a oito horas. Por que vai a· dez? 

O Sr •. Ministro Rezende Puech- Estamos mandando pagar as duas 

horas excedentes. 

' O Sr.Ministro Presidente - Relator nega provimento. Revisor, 

dá, em parte, para excluir a hora noturna de cinquenta e dois 

minutos. Ha'vendo'divergência, tomarei os votos. 

O Sr. Mini:S·tro Peres Júnior - Com o Revisor .1 

O Sr. Minis'tro Presidente - "Data venia", com o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Com o Relator, 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, negado provimento, 

vencidos os Ministros Revisor e Peres JÚnior, que davam provi 

mento em parte. 
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O Sr. Secretário - Processo nc 1 82LV71 -Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Hildebran~o Bisaglia. Recur 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região~ Onédio,Santos 

Leite, e Emprêsa de dnibus Pássaro Marron 8/A. 

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

gado que, invocando jurisprudência, argÚi cerceamento de defe 

sa, uma vez qão terem sido ouvidas suas testemunhas. O Tri

bunal 11 a quo" rejeitou essa argüição, lilOr isso que o rol de 
, . .... , 

testemunhas so fora apresentado cento e vinte dias a~os o pr 

zo, sem tempo para intimação. Sem contra-razões, opina a dou 

ta Procuradoria pelo não conhecimento ou não provimento. ~ o 

relatÓrio. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - De acôrdo. 

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

lavra o Relator. 

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

conforme o AcÓrdão, provado está que o reclamante ultrapassou 

mesmo de muito o prazo previsto em lei para apresentação do 

rol de testemunhas, ••• (lê). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não conheço. 

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

conhecida a Revista. Suspensa a Se.ssão. 
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9 Sr. Ministro Presidente - Reaberta a Sessão, 

O Sr. Secretário - Processo n9 654/71 - Relator: Ministro 

Raymuildo ~loura. Revisor: Ministro Jeremias Marrocos. Recur 

so de Revista de decisão do TRT da2a.Região, Syntaric do 

Brasil S/A IndÚstria e Comércio e Eva da Silva, 

6 Sr. Ministro~Presidente- A decisão Regional julgou pr2 

vada a prestação de serviço extraordinário e mandou fôsse 

apurado em liquidação. Reclamante recorre de Revista .•. (lê~ 

Douta Procuradoria 9pina apelo não conhecimento ou despro -

vimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discmssão. Encerrada. A MM. 

Junta, embora reconhecendo a validade da confissão ficta , 

julgou procedente o pedido de horas extras, dado os prÓprio 

têrmos da defesa. Por outro lado, o V,AcÓrdão recorrido diz 

que o documento juntado pelo recorrente, além de contrário 

à súmula 8, não abrange o perÍodo a que se refere ••. (lê). 

Não conheço. 

O Sr, Ministro Jeremias Marrocos - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente, 

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n? 7~9/71 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisro: Ministro Jeremias Marrocos. Recurro 

de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. Dominium S/A-In-

dÚstria e Comércio e Victor Main. 

O Sr. Ministro Presidente - O Egrégio Tribunal da Segunda 

Região deu provimento ao Agravo contra despacho que negou 

seguimento ao Recurso\, Ordinário. A reclamada recorre de Re 

vista, suscitando a incompetência da Justiça do Trabalho , 

de acôrdo com o Decreto-lei 685/69. O recorrido argÚi deser 
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provimento. É o relatório. 

- De ac8rdo. 

o Sr. Minisj:;ro Presidente - Em discussão. Encerrada. Proce 

de a preliminar, pois o recorrent e deixou de pagar as cust~ 

Não conheço. 

o Sr. Ministro 

O Sr. Ministro 

não c,onhecido o 

~remias Marrocos 

Presidente - Há d 

recurso, por de se 

Também não conheço. 

ivergência ? Un~imemente, 

rção. 

o Sr. Secretário- Processo n'? 817 /71 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revis~JlJ: Ministro Jeremias Marrocos.Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2 a.Região. Ben~amim Moda e 

outro, e Companhia Paulista de Es tradas de Ferro. 

o Sr. Ministro Presidente - o Eg régio Tribunal Regional,p~ 

la Primeira lllurma, declarou que o reclamante, quando em ati 

ntes à superior administra 

~cia de que sàmpre estive 

s. a resolução da reclama

pelo não conhecimento ou 

vidade, não exercia funções atine 

ção da emprêsa,. e cita a circunst 

r a sujeito ao regime de oito hora 

da, atribulimdo ... (lg). Parecer 

despcovimento. :11: o relatório. 

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos De acÔrdo. 

o Sr. Ministro Presidente - Elnd iscussão. Encerrada. A Ins 

t~ncia Ordinária, examinando a pr ova, concluiu que os recla 

mantes não integram a categoria d enominada de "administra -

ção ·superior". Nos têrmos em que o V.AcÓrdão recorrido situ 

ou, a questão escapa ao reexame n o Recurso de Revista.Não ao 

nheço. 

o Sr. Ministro Jerêmias Marrocos 

o Sr. Ministro Presidente - Há di 

não 'conhecido o recurso. 
' 

o E·r~ Secretário - Processo n'? 91 ~- ... ~~'--~· 

- Não conheço. 

vergência ? Ub~imemente, 

l/71 - Relator: J.:!in:lEtro Ray 
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mundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marracos. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. José Canele.Com 

panhia Mogiana de Estradas de Ferro. 

O Sr. Ministro Presidente - A decisão Regional declarou 

ter tido o recl~ante ciência absoluta de que suas ausên -
F. 

emas fôram justificadas se conformando com os descontos de 

salário, e deixando correr prazo superior a dois anos. Em 

consequência , não poderia mais se insurgir quanto aos des 

contos. Da{ , imposs{vel • , • (lê). Parecer pelo não conhe

cimento eu desprovimento. t o relat6rio. 

O:Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo,. 

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

do. 

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

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

ço do recurso pela divergência. 

O Sr. :1-linistro Jeremias Marrocos - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Conhecida a 

Revista, por unanimidade. O reclamante ajuizou a ação em 

1 971, para pleitear licença-prêmio correspondente ao per1~ 

do aquisitivo que se completara há menos de dois anos. A 

distinção pretendida pelo recorrente procede, Se a ação ti 

vesse por objeto s6 o pagamentolde salários relativos aos 

descontos ocorridos de 1 96~ a 1 967, haveria prescrição , 

sem dÚvida; todavia, as faltas registradas no decurso do 

quinqnenio aquisitivo da licença-prêmio •.• (lê). Dou provi 

mento para determinar aprecie a MM. Junta de origem o méri

to como de direito. Realmente, na fase de instrução, é que 

poderia fazer prova se havia ou não a satisfação dos requi-
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sitos, que a Junta impediu por ter julgado prescrito o di -

reito. Tem que voltar o processo para lá. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - É meu voto. As faltas 

havidas podem ser corrigidas. A prescrição não procede. O 

recorrente está pleiteando licença-prêmio do per{odo não 

prescrito ••. (lê). De acÔrdo com V.Execelência. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente, 

dado provimento, para determinar aprecie a ~~.Junta de ori 

gem o mérito do recurso, como de direito. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 810/71 - Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos. Revisor: Ministro Rezende Puech. Recurro 

de Revista de decisão do TRT da la.Região. Rêde Ferroviári 

Federal S/A- EFCB., e José Xavier de Souza Filho. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocoso- Sr. Presicfente, promovi

do inquérito judicial contra empregado estável, ocupante de 

cargo de Agente de Estação, por ter, segundo a emprêsa, de! 

xado de prestar contas •.• (lê). A emprêsa recorre de Revi2 

ta, pretendendo tratar-se apenas de enquadramento jur{dico 

dos fatos à letra da lei. Contra-arrazoou o empregado,opi -

·.nando o douto representante do Ministério PÚblico pelo não 

conhecimento ou impr.0Vimento dolrecurso. to relatório. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - De acÔrdo. 

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

do. 

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Trata-se de reexame de 

matéria fátreca, além de que o único aresto trazido a colação 

que não pode ser analizado, é o de fls. 118: "Independente?.'. 
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mente de repetição ou reiteração de falta grave ••• (lg)". 

Não conheço. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - T{pica matéria de fato,com 

a qual não cfulide o aresto transcrito, Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente, 

não conhecida a Revista, 
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O Sr.Secretado-Processo nll 2 003/71- Relator: l.finistro Jere-

mias Ha.rrocos. Revisor: Ministro RezE.:ndo Puoch. Rocurso de de 

cisÕ.o do TRT da 2a. Rogião.ARISTIDES REliJAINI E OUTROS e COL

GATE PALHOLIVE.(Drs.João Canargo de Araujo e·Assad Luiz ThoP.lÓ. 

O Sr.Hinistro Joremias Harrocos - Aristides Rejaini e outros 

reclamaram contra Colgnto .Palmolive S/A, pedindo pagamento de 

índ0nização dobrada e demais cominações, inclusive repol!so re 

' munerado e férias extraordinárias • .&! contestação, alegou a o 

prêsa ausência. de relação empregatícia, sob fund::unento de se

rem os reclamr.ntos ••• (lê). A douta Procuradoria opina pelo nã 

conhecimento ou não provimento .do recurso. e o rol::ttório. 

O Sr.Ministro Rezende Puecb - De acôrdo. 

O Sr.Hinistro Presidcmte - Em discussão. Encerrada. Tem a pa-

lavra o lünistro RelcLtor. 

O Sr .Hinistro Jermr.üts Harrocos Em razão da argüição meri-

tória da empr·&sa, de que entre as :partes não hagia relação de 

emprêgo, é evidente que esta prefere a outrn. O seu ap&lo,con 

tudo, não morece ser conhecido, eis que, reconhecido em face 

da prova, l .' a ~as, nas duas Instâncias de conhecimento, a rela-

ção de emprego entre as partes ••• (lê). Não conheço do recurso 
A 

da ompresa. 

O.Sr. Ministro Rezende Puech- Também não conheço. 

O Sr.Hinistro Presid0nte - Há divergência ? Unânimcmente,não 

conhecida a Re;vistá da reclanada. Tem a pal:wra o Hinistro 

Relator. 

O Sr.Ministro Jeremias l1arrocos - O recurso dos empre;gados 

nao tem molhar sorte,eis que, se insurgindo contra a exclu-

s ao de horas extras, não juntou, seq_uer, UP.1 aresto di vorgon

te, além de ser m.,tória de prova. ?uanto :lo yedido dobrado 

do repouso semanal remunerado, ta:nbél:l não jLwtnflôc exemplo di 
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O Sr.Hinistro Rezende Puech - Não conheço. 

-2-

O Sr.Ministro Presidente - Há divergoncia ? Unânimem.:nte, não 

conhecida a Revista dos empregados. 

O Sr.Sec,..et.~rio-Procc·sso nQ 2 027/71- Relator:Ministro Jere-

mias Marrocos. R0visor: Ministro Rezende Puech. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da Za. Região. S/A.IND.REUNIDAS F • 

. ].{ATARAZZO e ADENAIR BAN3INI CDRREIA.(Drs. Hilton Nesquita de 

Tolodo e Albertino Souza Olivia). 

o Sr .mnistro Jeremias !f]arrocos- A respeitável decisão Regia 

nal considerou ter havido rescisão indireta do contrato de tr_ 

balho com a determinação da transferência da operária de São 

Paulo para Rio Claro, porque estaria sendo extinto o estabelo

cimsmto onde e lá trabalhava. (Lê). li. douta Procuradoria opina 

pelo conhecimento e improvimento do ap&lo. ·E; o r ela tório. 

o Sr· .11ini stro Rezende Puech - De acôrdo. 

O Sr.1,1inistro Preside~ - TetJ a iJalavra. o Sr.Advogado. 

(USA DA PALAVRA O DR.JOSE: TORRES DAS NC:VES) 

O Sr.Hinistro Presidente - Em discussão. ~ncerrada. Teta a pa-

lavra o Ministro Relator. 

O Sr· .Hini stro Jeremias i'1ar,·ocos - Entendo q(!e os arestos tra

zidos a confronto não t gm aplicabilidade, porque o re$péitÓ._.., 

vel AcÓrdão R0gional, confcrm·=> constou do Relatório, além de 

acentuar ser indispensável a comprovação da necessidade da 

transferência, concluiu haver função equivalente à da recla

mada,. na C<lpital. Assim, inexiste a prctcnd'ida divergência• 

Não conheço. 

O Sr .H in i stro Razende Puech - Ia admiti r. a divergência, mas, 

roaliaente, a citação é 'i" espccl 1ca em razão dêsse argurncnto tr~ 

zido no Acórdão, que o quo v0m el'l colação não apr·::esenta, Re-
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considero o veto. Não conheço. 

S . H' d' " . " O r.Hinistl'O Pres1dente - a 1vergenc1a ? Unanimemente, nao 

coru1ecido o recurso. 

O Sr .SGcret:lri o-Proc ;,sso nº 2 034/71- Relator: HiniS tro J eremia. 

Narrocos. Revisor: Ministro:·Rez.·ende Puech. Recurso de Revista 

de Decisão do TRT da 2a. Região. NBLSON BBRGAHINI E OUTROS e 

IBRAMIR DWL'STRIAS BRASILBIRAS DE íHDROS REFRATitUOS. (Drs .Rio 

Branco ParQDhos e Nevino ~~tonio Rocco). 

O Sr.Ninistro Jeremias !1arrÓcos - Sr.Presidente, a respeitá -

vel decisão Re;gional,fls. 96, assim se expressou: "No méri

to, não assiste razão aos recorrentes. Não houve qualquer pre

juÍzo sEüarial para os mesmos com a mudança do sistema de tra

balho da reclamada. Note-se quo nao houve, ta:nbém, acréscimo 

" de horas a SE:rem trabalhadas. A empresa p:ossou a exigir cinco 

horas ••• (lê) 11 • O douto representante do Ninis tério PÚblico 

opina pelo não conhecimento ou improvimento do apêlo e, preli

nünarmente, pela intempesti vi dado. :f; o relatório, 

O Sr.Ministro Rezende Puoch -Do acÔr-do. 

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

(USA DA PALWRA O DR.Jos:f; TORRES DAS ~;EVES) 

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

l:·:tvra o Uinistro Relator. 

O Sr.Hinistro Jeremias Marrocos - Sr.Presidente,realmente, é 

singular êste processo. Os empreg<',dos queriam trnbalhar mais 

h • b • • d A •' • h d _ oras) po1s rece er1am oa~s o que a empresa J a . vln a pctgan o. 

De qualquo.r maneira, ela continuou pctgando horas extraordiná

rias. No que conccrne fi intempestividade, tal não procede.Efo

tiv=ente, publicado o Acórdão no DL}rio Oficial do 20 de abri 

de 1 971, e não :o 12 de abril de 1 971, data da publicação da 

Sessão do Tribunal, fls.98 e interposto o recurso a 29 de a -
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bril, 8 o mesmo tenpestivo. Rejeito a preliminar das contra-

razões. 

O 0r.~1inistr~ Rezende Puech -Rejeito. 

O Sr.tvíinistro PresidE:nte- Há divergência_? Unânüwmtmte, 

2e j eitada a preliminar de intet:~pesti vidade. Tem a palavra o 

Hinistro Rel::,tor. 

O Sr.Hinistro Jeremié:ts Marrocos - ~uanto n preliminar de conhc 

cimento. Decidindo o res pe it áv0l Acórdão Regional não t c• r ha 

vido alteração contratual, temos quo os arestos trazidos ' a 

baila não são divergentes, bem assim não há base para o conho 

cimento por violação de lei. Não conheço. 

O Sr.Ministro Rezende Puech - Não conheço. 

O Sr .Hinistro Presidente - Há di verg&ncia ? Unânimemonte ,não 

conhecida a Revista. 

O Sr .Secret,í.rio-Processo nQ 2 067171- Relútor: Hnistro Jere-

mias Earrocos. Revisor: Ninistro Rezende Puech. Recurso de ~e~ 

vista de decisão do TRT da 4a. Região. LEDA QUADROS DORNELAS 

e S/A.FRIGORIFICO ANGLO. (Drs. Clovis G,JI.ussomano e Bruno de 

Hend.onça .Junior). 

O Sr.Ministro Jeremüis Ma:.·rocos- Tendo sido vitorioso nQ -qua-

se totQlicJade do sou podido, :pretende o recorrente lhe seja. 
~ . , ., . 

reconl!ocido o sc:l.::rio do oclitor,quo o igual ao salario de re-

dator,mais o abono de função acrescido do adicional noturno. 

(Lê). O ilustrado_ representante do Ministério PÚblico opina 

pelo não conl1E,cimonto ou não provimento d<:L Revista. ~ o rela-

t6rio, 

O Sr .• Ministro Rezende Puech - Do acÔrclo. · 

O Sr.lünístro Presidente- Em discussão. Encerrada. Tem Q pa-

lavra o Ministro Relator. 
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O Sr.Ninistro Jeremias Narrocos.- Com a exclusão das verbas 

a quo alude o rel::ttÓrio, inconforma-so o empregado, mas é de 

se ressaltar que a Revista não atende os pressupostos legais 

para.o conhecimento, ois quo deixou de comprovar a ofensa ' a 

lei e mesmo não trGuxe jurisprudênCia atritante com o AcÓrdão 

impugnado ••• (lê). Não conheço. 

O Sr.Ninistro Rezende Puech - Não conheço. 

o sr.Hini stro Presidente -., 
conhecida a Revista. 

,. A ? u A • t -a1vergencia . nanlmcmen e,nao 

O Sr.Secretário-Processo nQ 2 044/71- Relator:Hinistro Rezen

de Puech. Revisor: Ministro.Hildeb:cando Bisaglia. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 4a. Re·gião. RONI KAFJ.<'ER e CIA. 

ESTADUAL DE EN...;RGI.A EL.c;TRICA. (Drs .Narcos Juliane B.de Azeve-, 

do e Ivan Carlos Lusato). 

O Sr.Hinistro Rezende Puech - De cidiu o Tribunal da Quarta 

Região pelo AcÓrdão de fls., desfavoravel ao rocl&Jante,.que 
. ' 

impugna sua reclassificação pelo ato da cmprêsa, tendo para 

tanto se apoiado o V. julgado na prescrição do direi to. Vem a 

Revista do empregado, càntra-arrazoada,com parecer pelo .conhe 

cimento e não provimento da douta ProcurCldoria. f; o relatório. 

O Sr.Hinistro Hildebrando Bisaglia- De acôrdo. 

O Sr.Ministro Presidente - Em discussão.Encerrada. Tom a pala 

vra o Ministro Refator. 

O Sr,Ninistro Rezende Puech - Conheço por divorgência a fls. 

139. 

O Sr .Ninistro Hilde brando Bisaglia - Conl1eço. 

O Sr.Ninistro Presidente - Há divergência ? Conhecida a Revis

ta, unânimomcnte, pela divergência. Tem a palavra o Ministro 

Relator. 

O Sr.Ministro Rezende Puech - A reclassificação do reclamante 
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resultou de acôr·do, pois a tanto corresponde o ato da emprêsa, 

de quo ficou ciente e centrá o qual não reclamou. Na hil;Ótese, 

a prescrição atinge o prÓprio direito, Nt:go provimento. 

O Sr .Hinistro Hildebrando i3isaglia - Dou provimento, parn que 

t ... r.: ~ • re ornem os autos a .c.gregla Turma Regional afim de so julgar 

o mérito, eis que a matéri& ligada à prescrição prC!cluiu na 

Primeira Instância. A presériçÕ.o pode ser argtiida em qual

quer InstÊ,ncia pela po.rte que a aproveita, - art. 162 do Có

digo CiviL Has, se argüida e rejeitada, nocessário o recurso. 

Na hipótese, a proscrição alegada, na Junta, não foi acolhi-

d A - Ab t, • f' a, e a empresa nao recorreu so re a ma orla, ~azondo apenas 

alGgações em contra-razões. Nas contra-razõe-s ela se apóia nas 

razões do recurso, mas não inova. Não poderia a E.Turma deci

dir pela prescrição, porque não houve recurso. Houve, assim 

"roforn:atio -im pejus ". 

O Sr .Ministro Rezende Puech - Mantenho, 11 dnta venia". Realr.Jen 

te,como foi vitoriosa no mêrito, deixou de recorrer. Entendo 

que a mat~ria foi arg~ida nas Inst5ncias Drdin6rias. 

O Sr.ll,inistro Hildebrando Bisc,glia - Sendo pl'escrição, extin-

gue e mata o feito. 

O Sr.Ministro Presidente - 1Ú, é aquela opinião respeit·~vel 

de que há certas mat&rias, que poderão até servir do funda

mento, mas que de tal mnneira implicam no término do proces

so, no prejuÍzo da causa que, mesmo vitoriosa num determina

do sentido, a final, uma das partes ter.~ que recorrer neces

sáriamente para não !:l.ccvGr a preclusão. Como ganhou, transi -

tou em julgado. Aí, deve haver a cautela. Dosde que o apêlo 

é livre para a SegWJda Inst,Bncia, não precisa de justificação, 

pode sG apelar de qualquer coisa e de qu:llquor jeito, aí 
, 
e 

cab{vel, para resguardo. "D,lta venia" do Hinistro Rel:1tor,com 



'l'S'l' · 532 

PODER JUOICfÁRrO 

..JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL S\JPERIOR DO 'TRABAL.HO 

9-11-71 FBL/MHAIAR 16,00/25 -7-

o Jliinistro Revisor. Por maioria, éhdo provimento para que os ., 

autos r0tornem à Turma recorrida, a fim de se apl'eciar o mé

rito do recurso, j& que nao h' prescrição, vencidos os Minis

tros Relé,tor e Peres .Júnior. Redigirá o Acórdão o Ministro Re 

visor. 

O Sr.Secretéir ia-Processo nll 2 .illt'Ul1-Relator: Hinistro Rezen

de Puech. Revisor: Ministro Hildebrando 3isaglia. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 4a. Região. Leda ~uadros Dorne

las e S/A.Frigorifico Anglo.(Drs.Clovis G.Russomano e Bruno 

de r•íendonça Júnior). 

O Sr.Minj.stro Rezende Puech - Trata-se de reclamação de empre 

gada safrista, - tendo o Tribunal "a quo" decidido desfavorá

velmente à reclamante -atra<.rés da qual pretende a soma dos 

contratos sucessivos. A Revista da empregada vem por diver

gência e contra-arrazoada, com parecer da douta Procur~,doria 

·pelo conhecimento e nao proviJUcnto do recurso. J: 'O relatório. 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

O Sr .• lünistro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Ministro Relator, 

O Sr.Ninistro Rezcm('le Puech - Conheço por divergência de fls. 

O Sr.lünistro Hildebrando Bisaglia -Conheço. 

J2 Sr ,Ninistro Presidente - H~, divergência ? Conhecida a Re

vista, unrulirnemcnte, pela divergência. Tem a palo.vra o Hinis-

tro Re l:1tor. 

O Sr.Hinistro Rezende Puech - Nos têrmos de reiterados julga..: 

mentes; dou provimento. Os contratos por safra, quando suces

sivos são tidos como continuados, assegurando-se ao tr~balha

dor a ind·:·nização plúi teada, ainàn que anteriores ao Decreto-

lei 761169. 

O Sr.Hinistro Hildebrando Eisaglia- Nada a acrescontar. 
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O Sr .l'iínistro Presidente - Há divergência ? Unânimemente, da

do provimento pQra julgar procedente a reclamaç8o. 

, ·O 8 I o Sr ,Secrctcu·io-' r-.ocesso nQ 2 O 5 71- Rel,1tor: Ministro Rezen-

de Puech. Relator: lünistro Hildebr:111do Bisaglía. Rscurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Rc,gião. AII!GELO FOLES I e CIA. 

' PAULISTA DE !!iSTRADAS DE FsRRO. (Drs. Oswaldo Faria Ferreira e 

Sergio L.V.Paixão. 

O Sr.Hinistro Rezende PuE!ch - Trata-se de empregado artífice 
- ' 

que pleiteia salário da referência superior atinente a vaga 

aberta por aposentadoria de empregadb ••• (le). Parecer contr.~

rio da douta Procuradoria. i o relat6rio. 

O Sr.Hinistro Hildebrando Bisaglia- De acÔrdo, 

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

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

O Sr .i-li nistro Presidente -Em discussão. Encerrada. Tem a pala-

vra o Hinistro Relator. 

O Sr.Hínistro Rezende Puech - Conheço pela divê,rgência de fls. 

85. 

O S.r.H·inistro Hiidebrando Bisag±.g -Conheço. 

O Sr.Ministro Presiden~- Há divergência ? Conhecida a Revis

ta, unânimemente, pela divergência. Tem a palavra o Ninistro 

Relator. 

O Sr,Ministro Rezende Puech - Hantenho meu entendimento ante-

rior de que os artÍfices têm todos a mesna função, sem que a 

referência salarial altere suas situações, sem acesso ,naturr;ü

mente, e às vagas ocorrentes. Nego provimento. 

O Sr.Ministro Hildebrando Bi'saglia - O Hinistro Relator escla-

receu bem. São artifices e t&m diversas rGforêncins. uma mais 

alta,outra mais baixa. Na ausência de nm,.outro, ocupa aquela 
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função. ~ um grupo do artÍfices. Não há substituição. Não 
, 
e 

a hipÓtese do Pro julgado, todos são artÍfices. Acompanho o 11i-

nistro Rolntor. Nogo provimento. 

O Sr.lünistro Presidente - Até mesmo por analogia com o ser

viço pÚblico, dentro de uma carreira escalonada não há substi.:; 

tuição em cargo isolado. Ai, poderia haver preterição em re

moçao, mas nao é o quo se questiona. A questão é muito duvido-

sa. Há divergência ? Unânimemente, negado provimento à Revis-' 

ta. 

O Sr .Secrot{trio-Processo nQ 2 087/71 Relator: l-linistro Jere-

mias Marrocos. Revisor: !1inistro Rezende Puech • Recurso de R0 

vista ·de decisão do TRT da 2a.RGgião. ALCINO P~REIRA DE OLI

VJ];IRA e C IA. PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO. (Drs .Oswaldo Feria 

Ferreira e Sergio Luiz Vaz Paixão). 

O Sr.Ministro Jeremias Marrocos - A inicial visa pedido de di

ferença de salário, sob a alegação de artÍfice o recla'!lctnte 

substituiu outro artÍfice, de referência superior. As Instân

cias percorridas negar&.! o pedido porque, como artÍfice, ao 

remaneja'!lento ••• (lê). ~o relatÓrio. 

O Sr .H i nistro Rezende Puech - De acÔrdo. 

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

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

O '8r.Hinistro Presidonte - Em discussão.Encerrada·. Tom a pala-

vra o Ministro· Relator. 

O Sr.Ministro Jeremias Marrocos - Conheço da Revista, por di-
' 

vergência, e nego~lhe provimento. 
A 

O Sr.Ministro Rezende Puech - De acordo. 

O Sr .Ninistro Pr0sidente - Há di v0rgência ? Unânimemonte, conhe 

cida a R0vista p0la divergência e nogado provimento à mesma. 

O Sr .Secret,Srio-Procosso nQ 2 309/71- Relator: Hinis tro Jere-
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mias Narrocos.Revisor: Ninistro Rezende Puech. Recurso de Re-

vista de decisão do TRT da 3a. Região, CENTRAIS EL.e;TRICAS DE 

GOIÁS S/ A-CELG e NATALIA CARNEIRO COSTA. (Drs. F ,Magal]!ães Ve

loso e Plínio Salgado). 

O Sr.Ninistro Jeremias Narrocos - Apreciada apenas a preli-

minar de que o Advogado que subscreveu o apêlo nao se encontra 

v<1 habilitado para fazê-lo, apresentando-se na defesa prévia 

com mandato especÍfico para outro fim,. sem outorga de podôres 

"ad juditia",admitindo o ln:mdato tácito na Ju:::tiça do Tr::tba

lho ••• (lê). O Ministério PÚblico opina pelo não conhecimento 

da Revista. ~ o .rola tório. 
A O S! .Ninistro Rezende Puech - De acordo. 

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

l<1vra o Ninistro Relator. 

O Sr,Hinistro Jeremias Harrocos - A invocação do § lQ do art. 

a43 como tendo sido violado pela respei t;Í.vel docisão recorri

da, bem como a div0rg8ncia trazida a co1ação a fls. 74, dei-

xa de configurar o balisamento para conhecimento do recurso 

com fulcro nas alÍneas -ª e .2 do mesmo art. 896 da Consolida

çso das Leis do Trabalho ••• (1~). Não conheço, 

O Sr.Hinistro Rezende Puech - ~lc juntou uma procuração a 

fls. 3l,p~a fins especiais estranhos totalmente à representa

ção junto à Justiça do Trabalho. Não h:wia mandato tácito.Não 

conheço. 

O Sr.Ninistro Presidente -Há divergência ? Unânimemonte, não 

conhecida a Revista, 

O Sr .Secret2,rio-Processo nQ 2 315/Il- Relator: !1inistro .Tere-

mias Marrocos. Revisor: Ministro Rezende Puech • Recurso de Re 

vista de decis~lO do TRT ela 2a. Região, Refinadora Paulista S .. A 

e Leonildo J3raghini. (Drs.Wladmir G,Pinto e José ,Carlos 3.Tei-
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xeira). 

O Sr.Ninistro Jeremias Harrocos - A resp0it&vel decisão recor 

rida afirma em certo tÓpico, " in verbis": " A reclamada ne-

nhuma prova produziu em abono de suas al0gações,motivo P?r 

que não resta .duvida de que a relação de emprêgo está caract 

rizada". A R0vis ta pret0nâe indevida esta relação empl:' egad

cià, sc.ndo ctu:mto muito empregado ••• (lê). O douto representD..i1 

te do lünistério PÚblico opina pelo não conhecimento e impro-

vimento. E: o relatório, 

O Sr.Hinistro Rezende Puech - De acÔrdo. 

O Sr.lünistro Presidente - Em discussão.Enc:errada.Te:n a pala

vra o Ministro Rel:Jtor~ 

O Sr.Ninistro Jeremias Nar-rocos- CalcCtda na prova, n senten

ça declarou a relação empr~·gatícia, confirmada pc:lo respoitá

vdl decisÓrio Regional. O C[Ue se destaca no recurso 8 o reexa 

me da prova. Não caracterizada a divergência jurisprudencial, 

não conheço da Revista • 

.Q Sr,fi!inistro Roaendo Puech - Não conheço da Revista. Matéria 

de fato. 

O S 'j' . t p . ' t H, d. ... . ~ u A • t N _ r.t•1.n1 s ro :·es1.aen e - a lvGrgGncla ' nanunemcJD e,nao 

conh0cida a Revista. 

S 
, L 

O r.Sec.reta.rio-Processo nQ 2 i69/71- Relator: Ministro Re-

zende Puech. Revisor~ Ministro Eildebranclo Bisaglia. Recurso 

de Revista de decisão do TRI' da 2a. Região. EDGARD ONOFRE 

SOARZS i; OUTROS e S/ A.-"l1PRESA DE VIAÇÃO AERJ:A RIOGRANDE!;SE

V ARIG - (Drs, Rio ôranco Par anhos e Genes i o Vilanco Solarlo So·-

brinho), 

O Sr.Ministro Rezende Puech - As Inst~ncias percorridas con

cluíram pela c::.rência de a:;;ão dos reclamant-es, pilÔtos dare

clamada, quo contestam a legitimidade da readmissão de empre-
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gados aposontados ••• (lê). Parecer favor<ÍVel da doutn Procu

radoria Geral, que entende deverão os autos voltar à Primei

ra Instância para que julgue o mérito. do pedido. ~o rela

tório. 

O Sr .Ninistro Hildebrando Bisaglia - De ::wÔrdo. 

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

(USA DA PALAVRA O DR.JOS~ TORRES DAS N~VES) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Sr. Presidente, desde logo 

quero declarar que, diante dêsse êrro de técnica, que julgou 

pela carência de ação, quando se tratava de improcedência da 

ação ••• (lê). Conheço do recurso, pela divergência de fls. 

4?-9, relativa à improcedência, e ao mesmo nego provimento. 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - É o meu voto. 

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

conhecido e negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 198/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. RecuE 

so de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Usina Morrete 

S/A e José do Nascimento. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - O Tribunal ~ quo aplicou o pri 

cfpio do Estatuto do Trabalhador Rural relativo à prescrição, 

e, em conseqüência, não prescritas as verbas pleiteadas pelo 

reclamante, Parecer pelo acoilihimento da preliminar, não co 

nhecimento e não provimento do recurso. É o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acÔrdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Conheço do recurso, quanto 

prel~minar, por divergência. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia- Também conheço.· 

' a 

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

conhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Dou provimento ao recurso. A 

publicação da pauta se deu irregularmente. Anulo o AcÓrdão 
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Regional, determinando que novo julgamento seja proferido, 

com inclusão do nome do advogado da recorrente. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - t o meu voto. 

2. 

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

dado provimento ao recurso para que seja anulado o julgamen

to, por defeito de publicação da pauta. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 212/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recu~ 

so de Revista de decisão do TRT da·2a. Região. Pliservi S/A

Serviços de Construção e Davi Alves e Outro. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - O Tribunal~ quo -- fls.47-

afirma que, pelas provas, razão assistia aos reclamantes.Vem 

a Revista da empr&sa, afirmando que a hierarquia dêsse prin 

cipio deveria prevalecer~ •• (lê). Parecer pelo não conheci

mento do recurso. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De ac6rdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Impossível o reexame das pr~ 

vas nesta Instância. Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Matéria de fato. Não 

conheço. 

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

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 318/71 - Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos. Revisor: Ministro Rezende Puech. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Sambra Sociedade 

Algodoeira do Nordeste Brasileiro S/A e Topazio Padial Jr. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Sr. Presidente, aprecian-
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do o dissÍdio individual proposto pelo empregado, apreciadas 

as provas, decidiu a Junta péla reintegração do empregado. 

Apresentadas várias preliminares no Recurso Ordinário ••• (lê)' 

Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso. i o rela 

tório. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - De acôrdo. 

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

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Sr. Presidente, várias sã 

as preliminares, aliás, como referiu o ilustre Advogado,apr~ 

sentadas pela emprêsa no Recurso Ordinário. A preliminar ini 

cial pretende violado ••• (lê). Não conheço do recurso, rejei 

tando as preliminares, porque seria reexaminar fatos e pro 

vas. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - ~ o meu voto. 

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

não conhecido o recurso, quer quanto às preliminares, 

quanto ao mérito. 

quer 
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O S~ Secretário - Processo n9 2 321/71 - Eelator: Ministro 

Rezende Puech. Revisvr: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recur 

so de Revista de decisão do TRT da 2a.Região; Giuseppe Russo 

e Indústrias Reunidas Diwantex Limitada. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Firmaram às partes contrato 

de trabalho por carta,(fls.6), para iniciação futura. Segund 

o reclamante, por êsse fim desligou-se do emprêgo anterior, 

mas a empresa, antes de inicfuar-se a vigência do contrato d 

trabalho firmado, rescindiu-o, com base na "cláus'ula ~ ... {1 I 
A douta Procuradoria Geral opina pelo provimento do recurso. 

É o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acôrdo. 

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

palavra o Relator. 

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

pretando o contrato de tr~balho de fls. e sem violar a lei , 

a decisão recorrida f&z incidir "in casu" as sanções previs-

tas no contrato .•• (lê). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Houve contrato de tra 

balho, mas não houve início de execução do trabalho. A empre 

sa determinou. Multa de cem salários mínimos noc caso de re-

silição. Houve o contrato de trabalho firmado. Se a empresa 

não deu serviço, o empregado já estava à disposição. Se há 

uma multa estabelecida no caso da resilição, prevalece a mul 

ta estabelecida no contrato. Conheço pela violação do art, 

499 e pela divergência, e dou provimento, para restabelecer 

a sentença da Junta. Contrato de trabalho por dois anos e mu 

ta de cem salários minimos pela resilição .•. (lê). Conheço 

por ambas as alíneas e dou provimento, para restabelecer a 

sentença da Junta. 
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O Sr. Ministro Rezende Puech - Não admiti a acumulação de an 

bas, mesmo porque o contrato não teve sua execução in~ciada. 

Mantenho a decisão Regional, que deu provimento ao recurso d 

empresa e excluiu a multa •.. (1€). Com essa sanção, muito su 

perior à da eonsolidação das _Leis do Tragalpo, entendi que 

esta ficaria excluÍda, prevalecendo a mais favorável. ~le 

quer ambas. 

O Sr. Ministro Presidente·- A sentença da Junta dá a,11·3duas 

?U apenas uma ? 

O Sr. Ministro Rezende Puech - A Junta deu a indenização m 

nor. Agora êle recorreu porque quer as·duas. O Regional inve 

teu: deu os cem salários-mínimos e retmrou a legal. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O Ministro Re·lator nã 

·conhece porque entende já defferida a indenização, 

O Sr. Ministro Presidente - Não há diverg@ncia nss autos ? 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Não, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Pvovido o recurso da 

empresa, para reduzir a indenização a cem salários-mínimos,e 

não provido o recurso do empregado, que além da indenização 

do art. 469 ... (lê). Estou de ac6rdo com o Relator, Não co

nheço, porque mantenho a decisão da Junta. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Corrijo a fundamentação, A 

decis,ão recorrida fêz incidir "in casu" as san_ções previstas 

em lei ..• (lê). Não haveria por que duplicar a penalidade. 

Não conheço. 

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

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - jjrocesso n'? 2 557/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Re -

curso de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. Gia.Paulis 

TST · 332 t (;_ 
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ta de Estradas de Ferro e Waldir Brandino. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Trata-se de pedido de licenç 

prêmio e sua conversão em pecúnia, ajuizado pelos ora recor-

rentes •.• (lê). A douta Procuradoria Geral opina pelo conheci 

mento e provimento do apêlo. É o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acôrdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Conheço pela divergência de 

fls. 60/62. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? unanimemente, 

conhecida a Revista. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - No mérito, dou provimento,no 

termos dos meus votos anteriores. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - A matéria é muito conhecida. Ne 

gado provimento à Revista, contra o voto dos Ministros Rela

tor e Peres Júnior. 

O Sr. Secretário - Processo h$ 2 574/71 -Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministrr Hildebrando Bisaglia.Recurs 

de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. Luiz Antonio Arrm

dão e. Companhia Paulista de Editora e de Jormais, 

O Sr. Ministro Rezende Puech - O reclamante pleiteou o paga 

menta em dôbro das férias concedidas fora do prazo. Denegado 

o pedido pelo Egrégio Tribunal "a quo", recorre de Revista pe 

las duas alíneas. Contra-arrazoada a Revista, opina a douta 

Procuradoria Geral pelo seu conhecimento e provimento. É o re 

latório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De ac6rdo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Conheço pela divergência de 

fls. 44, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia·- Também conheço. 

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

unanimidade, conheceu da Revista. Tem a palavrca o Relator. 

O Sr. l.finistro Rezende Puech - Já tenho ponto de vista rei 

terado nesse sentido: o direito do empregado à concessão das 

férias em dÔbro é decorrente .. ,(lê), Dou provimento à Revist 

para restabelecer a decisão de Primeira Instância. 

O 'Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Também dou provimento. 

.O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Dado provimen-

to ao recurso, por unanimidade, ·para restabelecer a decisão 

de Primeira Instância, . 

O Sr. Sécretário - Processo n9 2 624/71 - Relator:Ministro 

Rezende Puech, Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recur 

so de Revista de decisão do TRT da 2a.Região, Rogério José No 

gueira e Refinações de Milho Brasil Limitada, 

O Sr. Ministro Rezende Puech - O Egrégio Tribunal "a quo" n 

gou. ao empregado férias proporcionais na despedida espontâ -

nea. A Revista do empregado, contra-arrazoada, teve parecer 

desfavorável da douta Procuradoria Geral. É o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acôrdo, 

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

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

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Conhe~o da Revista pela dive 

gência de fls. 44. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Também conheço. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conhecida a Re 

vista, por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Inocorrendo culpa do emprega 

do, tem este direito às férias proporcionais. Nas hipóteses 

de culpa não se enquadra a despedida espontânea. ,Dou provime 

to à Revista, para julgar procedente a reclamação. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Nego provimento., Não 

lhe cabe qualquer direito a férias ou indenização. t+e saiu 

espontâneámente, 

O Sr.. lünistro Peres Júnior Também nego provimento. 

O Sr.- Ministro Presidente - A Turma, vencidos os Ministros 

Revisor e Peres Júnior, deu provimento ao recurso, para jul-

gar procedente o pedido. 

O Sr. Secretá.rio - Processo n'? 2 723/71 - Relator: M1ni·stro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recur 

so de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. S/A IRF Matara 

zo e Orlando Ferreira Ramos e outros. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - O Tribunal "a quo", fls. 64, 

proclamou ilegal o ato da emprêsa, suprimindo os prêmios que 

eram pagos aos reclamantes, bem como a transferência do turn 

da no i te para o diurno ..• (lê). A douta Procuradoria Geral o 

pina pelo não provimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acôrdo. 

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

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

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

pa~avra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Rejeito a preliminar. O Recu 

so Ordinário õisçutt~ a matéria que foi objeto de julgamento 

pelo Egrégio Tribunal 11 a quo'', sem qualquer omissão por par-
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te dêste, conforme desde logo se constata da leitura de am-

bas as peças .•• (lê), Não conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Também não conheço. 

O Sr.Ministro Presidente - Há divetgência ? Unanimemente , 

não conhecida a Revista quer na preliminar, quer no mérito. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 736/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Hildàbrando Bisaglia. Recur 

so de Revista de decisão do TRT da· 4a.Região. Aldemar de 01 

veira e outro e S/A G~mento Mineração~ e Cabotagem Cinimar. 
'· 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Os reclamantes tiveram seus 

contratos de trabalho rescindidos nas _datas que vêm referida 

readmitidos dias após. Alegando fraude à estabilidade, prete 

dem a soma do tempo anterior para o efeito de indenização em 

dÔbro .•• (lê). A douta Procuradoria Geral opina pelo conheci

mentoe e provimento do recurso. É o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acôrdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Conheço, pela Súmula 20, e do . 

provimento. Os poucos dias de permeio entre os dois período 

de serviço caracterizam a hipótese da Súmula. O provimento é 

parcial, assegurando aos reclamantes as complementações das 

indenizações em dÔbro, descontadas as importâncias contidas 

às fls. 18 e 19. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acôrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? A Turma, una-

nimemente conheceu da Revista, pela SÚmula 20, e também por 

unanimidade deu provimento em parte ao recurso, para assegu

rar as complementações em dobro, descontadas as importâncias 

já recebidas a êsse títilo pelos reclamantes. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 749/71 - Relator: Ministro 
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Rezende Puech. Revisor· Ministro Hildebrando Bisaglia.Recur

so de Revista de decisão do TRT'da 3a.Região. Sebastião Boni 

fácio Coelho e Luiz Gonaaga de Figueiredo.· 

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

córdão Regionall que manteve a decisão de Primeira Instância 

negando ao reclamante a soma do periodo anterior.,.(l@).Sem 

contra-razões, opina a douta Procuradoria Geral pelo não co

nhecimento ou não provimento da Revista. É o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acôrdo. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech ~ Não conheço do recurso. Ino

corre violação de lei. Por outro lado, à confissão do recla

mante foi dado o devido valor .•• (l@). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Também não conheço. 

m Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente, 

não conhecida a Revista. 
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O Sr.Secretário - Processo n9 2 355/71 - Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos. Revisor: Ministro Rezende Puech.Recurso 

de Revista de decisão do mRT da 2a.Região. Maria Regina Ci

priano da Silva e Maternidade de Campinas. 

O Sr, Ministro Jeremias Marr-ocos - Aplicada pela Instância de 

origem a culpa recíproca a empregada que marcara o ponto de 

uma companheira de trabalho e que por tal falta fôra demiti 

da do emprêgo por justa causa ••• (lê). A douta Procuradoria 

Genal opinou pelo não conhecimento ou não provimento. É ore 

latório. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - De acôrdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Não conheço. Matéria de 

fato. 

O Sr. Ministro Rezende Puech- Também não conreço. , 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Não conhecido 

o recurso,por unanimidade. 

O Sr. Secretárfuo - Processo n9 2 390/71 - Relator:. Ministro' 

Jeremias Marrocos, Revisor: Ministro Rezende Puech. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. Orlando Emílio da 

Veiga e Companhia Fiat Lux de fÓsforos de Segurança. 

O Sr. Ministro fferemias Marrocos - A Revista interposta pe

lo empregado tem por fulcro duas postulações: a) pagamento 

em dÔbro das férias concedidas fora do .prazo estipumado em 

lei; b) integração das horas-extras ou suplementares traba

lhadas , habitualmente no cálculo do repouso semanal remuner~ 

do. O douto representante do Ministério PÚblico opina pelo co 

nhecimento e provimento do recurso em ambos os aspectos. É o 

relatório. 
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O Sr. Ministro Rezende Puech - De acôrdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Conheço pela divergênci 

de fls. 59 quanto às férias concedidas fora do prazo regular 

O sr.Ministro Rezende Puech - Também conheço. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Conheço também quanto à r 

muneração do repouso semanal por violação, e dou provimento, 

para incluir no cálculo do repouso as· horas-extras pagas ha 

bitual ou permanentemente. 

O Sr. Jünistro Rezende Puech - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência citada ? 

O Sr. J.finistro Jeremias Marrocos - Não, só por violação. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conhecida aRe

vista, unânimemente, quanto às férias, pela divergência. Tem 

a pal-avra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Quanto ao repouso, ·conheç 

por violação. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Não conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - t preciso distinguir 

essa tese. O contrato escrito, inicialmente, é de dez horas. 

Então, se o contrato de trabalho é de dez horas, só o que ex 

cedesse a isso é que estaria excluÍdo. Mas a lei é expressa. 

O Ministro Revisor está dizendo que, pelo uso, pelo tempo qu 

trabalhavam horas-extras ••• 

O Sr. tlinistro Presidente ._ Se houvesse divergência·: conhe-

ceria, porque essa é uma questão em que a própria jurispru -

dência é controvertida. Embora não se tornem habituais, a ju 

risprudência, forçando a mão, como se diz, manda computar -

mas pura e simple;mente pela alinea e, é ir muito longe. 

O Sr.Ninistro Jeremias Marrocos - Onde iremos busoar a dive 
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A o 

genc~a ? 

O Sr. Ministro Presidente - Há AcÓrdãos Hinistro Jeremias 

1-iarrocos, e não nos cabe suplementar. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Por violação de lei , 

não conheço, 

O Sr. !llinistro Presidente- Vencido.o Ministro Relator,que 

também conhecia no que se refere ao repouso pela alínea b , 
' -

não conhecida a Revista quanto a êsse item, Tem a palavra o 

Relator, 

O Sr.Ministro Jeremias Marrocos - Quanto às férias concedi

das fora do prazo estipulado no art. 143, parágrafo Único , 

por ser preceito imperativo, que a vontade das partes não p~ 

de alterar - como o próprio salário, que não pode ser dimi -

nuído ·mesmo que o empreg~do queira - assiste à emprê~a o ri 

co do pagamento0 em dÔbro,,.(lê). Dou provimento, quanto a 

êsse item, para restabelecer a decisã'o da !IlM. Junta. 

O Sr. lünistro Rezende Puech - Também dou provimento. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Estou de pleno acôrdo, mas de 

xando claro que êsse dÔbro não pode ser em triplo, 

O Sr. Ministro Presidente - Aí êle receberia dois períodos 

em dinheiro, Se gozou um, também recebe dois em dinheiro ? 

Acho que o outro é simples.. A e\npreg~dora tem o direi to de 

mandar gozar, em vez de pagar. 

o· 'Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Quando o empregado 

vai gozar as férias, a emprêsa tem de pagar com antecipação, 

Se a emprêsa manda gozar as férias· fora do prazo da lei, pa

ga as férias, mas não de forma 'simples: goza as férias mas 

recebe em dê>bro. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Geralmente êle goza as féria 

mas já recebeu. Mas, se a sentença manda pagar em dê>bro .•. 

TST · :332 v 
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O Sr. Ministro Presidente- No'fundo, é a mesma coisa'por 

outras palavras. tle ficou em férias sem trabalhar, receben

. do em dinheiro. Dá no mesmo. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - A emprêsa diz que não tinha 

mais que dar férias. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Se tivesse havido resci-

são contratual, receberia em pecúnia· e em dôbro, mas não ' e 

o caso. Dou provimento, para, assegurar as férias em dÔbro. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? illnânimemente, 

dado provimento ao recurso, para restabelecer a decisão de 

Primeira Instância no atinente às férias. Redigirá o Acórdão 

o Relator, que foi vencido apenas em parte. S.Exa., natural

mente, fará essa·ressalva. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 2 441/71 - Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos. Revisor: Ministro Rezende Puech. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Adhemar Rodri · 

gues e Cia. Paulista de Estradas de Ferro. 

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos - A respeitável decisão Re 

gional sustenta duas teses, para negar provimento ao recurso 

do empregado: a) por ter a reclamada dispensado o paradigma 

Alfredo Spalone, para que êle não ••• (lê). Parecer pelo não 

conhecimento ou não provimento do recurso. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - De ac8rdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Mar~ocos - Como se viu do relatório, 

a decisão impugnada, para concluir, levou em conta vários PO!!; 

tos da fundamentação, como muito bem disse a douta Procurado 

ria, e os arestos indicados não abordaram ••• {lê). Não conhe 

ço do recurso. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Também não conheço. 

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

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 465/71 - Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos. Revisor: Ministro Rezende Puech. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Cia. Paulista de 

Estradas de Ferro e Odorico Aparecido Ferracin. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos- A decisão Regional;~~rec~ 

nheceu o direito à integração, na remuneração do empregado, 

um mês de férias, o décimo-terceiro salário, os valores rec~ 

bidos habitualmente ••• (lê). Parecer pelo provimento em pa~ 

te do recurso, para que seja excluÍda da condenação a pare~ 
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la da gratificação de chefia, ~ o relatÓrio, 

O Sr, Ministro Rezende Puech - De acôrdo, 

2. 

o Sr, Ministro Presidente- Temapalavra o ilustre Advogado, 

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

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

palavra o Relator, 

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

do recurso, no que se refere à função gratificada, pela di 

vergência de fls. 50/51. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Também conheço. 

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

conhecida a Revista. Tem a palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - No mérito, entendo que o 

Chefe de Trem deve receber a gratificação de chefia estatui 

da no art. 110. Nego provimento ao recurso. 

O Sr, Ministro Rezende Puech - Data venia, divirjo, Entendo 

que, pelo Estatuto, os ferroviários que têm acesso por pr~ 

moção não são objeto dessa gratificação. Dou provimento ao 

recurso para julgar improcedente o pedido nesta parte, 

O Sr. Ministro Presidente - Quais os Ministros que acompanh 

o Relator? (Pausa) Por maioria de votos, dado provimento p~ 

ra julgar improcedente o pedido no que se refere à gratifica 

ção de função. Tem a palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Na outra parte, nego pr~ 

vimento ao recurso. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Também nego provimento, 

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

negado provimento ao recurso quanto à integração das horas.ex 

traordinárias na Gratificação de Natal. Redigirá o AcÓrdão o 

Ministro Revisor, Está encerrada a Sessão. 


