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Presentes os Ministros: Raymundo Moura, Pr~ 
sidente; Hildebrando Bisaglia, 
Peres Júnior, Jeremias 
cos e Rezende Puech. 

Mar r o 

Secretário: Dr. ~ros Tinoco Marques. 

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

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

aberta 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. (Pausa). Não haven 

do objeção, dou-a como aprovada. O Sr. Secretário informa 

que as Revistas 458/70 e 887/71 foram retiradas de Pauta por 

defeito de publicação. Egrégia Turma, no interregno da nossa 

Última Sessão a esta, ocorreu um acontecimento muito 

' tante para todos nos, porque aniversariou o Ministro 

impor 

Hilde 

brando Bisaglia. Diz o "Evangelho" que não há perdão para o 

crime contra o Espírito Santo, o que quer dizer que não há 

perdão para aquêles que negam a verdade, e êste pecado eu nã 

tinha, graças a Deus. Reafirmo, aqui, o aprêço que tenho e 

sei que todos temos pelo eminente colega, por sua infatigá 

vel atividade, por seu zêlo incansável, por seu trabalho co 
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tidiano e constante, por sua capacidade indiscutível, por 

sua integridade, por esta admirável pobreza honrada de magi~ 

trado, que é o simbolo da magistratura brasileira, por sua_ 

capacidade de solidariedade e de trabalho em equipe que tem 

revelado nesta Turma, por suas qualidades de chefe de fami 

lia e, também, por ser -como já revelou neste Tribunal,- um 

excelente administrador. Por estas razões, espero duas coi 

sas: primeiro, que S.Exa. tenha, por muitos e muitos anos, 

prolongado seu convivia neste Tribunal e a sua prÓpria exis 

tência; segundo, que me dê a honra e o prazer de continuar a 

ser meu amigo, a demonstrar a estima que tem tido por 

pessoalmente como até a presente. Peço, portanto, que 

mim 

esta 

Turma faça constar êste voto de congratulações a S.Excele~ 

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

sidente. Em nome de todos os colegas que militam no fôro tra 

balhista, desejo-me solidarizar com a manifestação de regozi 

jo pela passagem do aniversário natalÍcio do eminente Minis 

tro Hildebrando Bisaglia, ressaltando, mais uma vez, que to 

dos nós, pelo menos no que diz a mim próprio, só temos a 

agradecer todos os seus ensinamentos do dia-a-dia, de instan 

te a instante que sai da sua sabedoria, experiência e 

dão profissional. 

reti 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presidente, já fui 

moldado para a luta, para as coisas mais pesadas, portanto, 

sinto-me um pouco deslocado quando frente a frente com piedo 

sa manifestação V.Exa. e, também, o ilustre Advogado apontam 

em mim qualidades que não possuo. Sempre fiz questão de ser 

apenas um homem do trabalho, e procuro aprimorar, tanto quan 

to possivel, para acertar. Esta, a minha única preocupação n 
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vida. Mas, vejo na manifestação de V.Exa. e do ilustre Advo 

gado um preito de amizade, e isso me sensibiliza, porque na 

da mais sensivel para um homem de bem do que estar certo de 

ser respeitado e contar com a solidariedade de todos na ale 
'I 

gria e na tristeza. tste, o sentido de concÓrdia, de bem es 

tar, e entendo mesmo a razão de ser da própria felicidade. 

Quando só temos ao nosso lado semblantes alegres, é sinal 

que a felicidade impera no coração de todos, e isto só traz 

construção, evolução e progresso. Logo, trabalho neste senti 

do. Nesta Turma, onde milito há tanto tempo, tenho o prazer 

de estar presidido por V.Exa., um Presidente sempre capaz,z~ 

loso, cuidadoso, fiscal fiel do Regimento; com tôdas as aten 

ções que dispensamos aos ilustres Advogados, entretanto, te 

mos tido aquela rigidez necessária para fazer com que S. Sas ., 

em verdade, sejam auxiliares direto da Justiça, possam nos 

acompanhar neste esfôrço máximo que é de fazer cumprir a le~ 

disciplinando sua aplicação na Justiça perfeita, num proce~ 

so justo e reto. Esta irmanação sentimos neste Tribunal, por 

parte de Juizes e Advogados e mais êsse corpo maravilhoso de 

funcionários, isso tudo nos leva a realizar tarefa mais ne 

cessária que o Brasil precisa: disciplinação na concepção do 

objetivo máximo, honra, progresso e evolução. Agradeço sensi 

bilizado a V.Exa., dizendo que atribuo as virtudes que me dá 

apenas a esta amizade que tôda a Turma tem manifestado para 

comigo. Muito obrigado. 

O Sr. Ministro Presidente - Aprovado, unânimemente. Os Srs. 

Advogados podem requerer as preferências. 

(Os Srs. Advogados pedem preferência para os processos 2139, 

3658, 2157, 1759, 2750, 1732, 3462 e 472). 
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O Sr. Secretário - Processo n9 2 139/71 - Relator: Ministro 

Raymundo de Souza Moura. Recurso de Revista de Decisão do 

TRT da 2a. Região. WILLI FOHRER (Dr. Hilas Mariante) e ROBER 

TO HOSH DO BRASIL IND. COM. DE ACESSÓRIOS PARA MOTORES E 

CHASSIS LTDA (Dr. Francisco Florence). 

O Sr. Ministro Presidente - O Egrégio Tribunal Regional do 

Trabalho da Segunda Região, pela Terceira Turma, negou o côm 

puto como tempo de serviço para os efeitos da lei brasileira 

no periodo em que o reclamante foi empregado da sociedade es 

trangeira filiada a um consórcio internacional, com o qual 

também está vinculada a emprêsa reclamada. O Ministério PÚ 

blico opina pelo não conhecimento ou desprovimento do recur 

so. É o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

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

(Usam da palavra os Drs.Hillas Mariante e Angelo São Paulo). 
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O Sr. Ninistro Presidente - Em niscussão. Encerrac1a. A contes-

' ' ' tação, as fls. 18, envolv5 mat5ria c1e fato, isto e, a impugna-

ção quanto à existência c1o consÓrcio ao tempo 0o serviço ante-
, ...... , , 

rior. O V.Acorclao recorriclo, alem de n5gar o perioc1o do ponto 

' ele vista noutrinario, entra por igual no exame ros fatos para 

considEra r não provado ••• (lÊ) • Não conheço. 

'TST · 332 
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O Sr.Ministro .Jerenias Marrocos-Sr. Presids•nte, ro;:ll,"lcnte, é 

U."la que :::t2o curiosa essa, V .Exa., no relatório, jÓ denonstrou 

tudo que havia. Há mm dific;;.lclnde imensa· pnrn conl-cec::.:r-se do 

recurso, t:::nto pela violaç1io, qu:mto pela· divergÔc1Cii\ juris-

D , t , - ' ' pr~cdencial. a1 por que, a.mbemn;:w conncgo, ncoripanü::\11do V. 

E..-xcolÔncia. 

O Sr.Ministro Presidente- divergência ? 

O Sr.l-iin; stTo Hilc;eor_andc !.li saglia- Sr.Pr-esidente, até o Rc-

gic.:'~netl discutiu o_-c.o n5.o :;::.: l)Ocle cont:lr o contr:Jto vrostado n.1 " . 
J1 • ..... • ,. 1 • l , Alen:mha, e:.J razao de o rozü;e JlU'lGlCO naquc o Pn.1s ::~dot::~do 

c.;cr ::c;Jplct:'\Lc.ntc diferer:to do nosso. 

O Sr .l·fi nistro .fresBcnto- Isso 6 po1~to-de-vista doutrin!,rio. 

Negou isso ? 

O Sr .~:ír::istro Prcsidonte- 1:egou. 

O Sr.Mini stl'O Rezende Puech,-Se bom quo o nof:lc so.i::t o J:lEeS::to. 

O Sr.l,Iinístro- Presidente-Si!~, ::1as o Tr5_btltlêÜ Rogior,~1l noc;c;:u. 

Disso que nilo e:t:wo. pr'cv::tdo, porJ"uo · aquÔle docupento que es

tá lá não t en ::mtenticido.de suficíento. 

O Sr·.Hínistro Rezende Puech- Aco!'!pcmho V .Exa., ~ws desejo res 

snlvar, porque 116 poucos dias julguei no Egrégio Tribunal Plo 

no W:1 caso de transfel"encia de K:lll'egodo do estrangeiro para 

o 3r<:tsil e det;ê'rr1inei a soma do tee1pc,mas .~ssim o f:lzendo po.f: 

que a carta qu·G êl·:: recebeu ordenava-lhe qu0 se retirasse da-

que la firr.m e 'passasse a trabalhar por::~ a nosmi 'firma ou outr, 

fi;::n::t consorci~<do no Br:1sil. Achei que a continuido.do elo con

tr:,to de tro.:JEtlho obrigavn a soc::HJ., Nfio é a l:jipótese dos au-

t ])- L! d' A • os. \aO tlc< lvergeDC_la. 
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O Sr.Hinistro Hildebrando Bisctglía- Tar.tbén êste o r:1eu fun\:a.-

oonto, Sr. Presidente, porque eu poderia conhecer pela viola

ção do a.rt. 453. Has, desde que êle inforr.1a que o e1:1pregador 

d Al 1 , t t , o , 1 o t d f t a ernn1n era ou ro, a Dil ·orla e exc us1var::en o e él o. 

O Sr.Ministro Prosidénto- Unâninimente, não conhecida a Re-

vista, 

O Sr. Secret:J.rio- ffi OCESSO Nfl 3 658/70- Relator: Ministro Hil-
' 

dobrando Bisaglia.Recurso de revista de decisão do TRT da la. 

Região. LAERTE RAHGEL 3RÍGIDO e CIA.CONSTRLTORA NACIONAL S/A. 

(Drs. Geber Uoroira e Raul Pinenta), 

O Sr .Hinistro Hilde_brando Bi sagl i a- Versa o pedido sôbre res 

cisão indireta, sondo pleiteado salnrios retidos 1 indonizctção 

vinte e q_uatro anos- em dÔbro, aviso-prévio, férias vencidas, 

décimo-terceiro salário de 1 969, na base de 9/12, juros de 

nora,_correção monot:Íria e honorários advocatícios nn base de 

20% ••• (lê). A douta Procuradoria acolhe as prclirlin:Ires de 

revelia e a de nulirlade,porctue rcconhecid:] pela l'll'l.Junta n 

estabilidade, n3o det ernina, entret :tnto, a reintegração, mas 

conclui pelo provi~1Emto, porque caré>cterizada a rescisão· in-

' direta. ~ o relatório. 

O Sr.Ninistro Poros Junior- Na.da a acrescentar. 

O Sr .Hinistro Presidente- Têr1 a palavra. os Srs. Advogados, ( U-

SAH DA PALAVRA OS DRS. GEBER HOREIRA e RAUL PIMEfiTA). 



PODER JUDICIÁRIO 

..JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRrBUNAL SUPERIOR CO TRABALHO 

16.11.71 SSO/AR 1/.J.,00/05 1-

O Sr. Ninistro Presidente- E!!l discuss2.o. EncerrG.da. Tc:.~m a pc~.l---

vra o Relator. 

O.Sr. Iünistro Hildebra.ndo 3isa.&;lia- Sr. Presidente, em 19 de 

soteJ~bro de 1969 foi expedida notificc1ção pal'<l a audiência l 

naugural, fls. 22, e a 29 de setembro requerida nova data 

s.ob. a alegação de não ter sido posdvcl }Jre}nror o def:'lsa no 

prazo, o que foi de:'erido •• ·• (lê). Conheço da Revista n~sta 

parto, 1 d • A ' " ' pe_a lVOr60DCla, lGCG a revelia, mas desde logo, re-

jeito '" nu.lià&de, considerando a posição fática da qLwstão 

traLt-se de advogado e pre~Josto d<1 emprêsa há mui tos anos, com 

o conhecinento do Juiz. Tal fato torna toleráv·ois c1S omissões 

que, l'eitel'adEc~lente ••• (lê). Verifiquen os Sl'S, lünistros, que 

tais facilidades criam atritos dessa orden. O fato de ser Ad-

vogado antigo da emprês<;~. nã.c lhe dá o direito de se prevale-

.cor eternct~1ente disso. Isso 'não é normal , caberia até a ação 

do Corregedor. 

O Sr. Hinistro Presidente- Ultrapassou c prctzci? 

O Sr. i'íinistro Hildebrc1i1do .3isaglia- Ultrapassou, -::as é pÚblJ 

t ' . Al ' A, d A I , ' co e no or1o que e e e · mrogado ·a 01:2presa. :so e indiscut1-

vel. Insurjo-~1e' npenas contr::t essa irrogcüaridade, toleretcla 

porwuwnte:01ente. 1:ão posso dar p·ola revelia, po1':1ue hcmve ma

nifestação do âni;~ro de defesa. Conheço da Revista quanto à I'§ 

valia o a rejeito. 

O Sr. ~·~in i stro Peres J\.Lnior- De acÔrdo. 

O Sr. I>linistro Presido11to- r:á divere;ência? 

O Sr. H i nistro J erenias :.farrocos- Tio caso, considero-a revel 

porque, pelE, L\a.nifestaçi:io de voto elo Rolat?r, verifico que o 

Advogado teve 48 horas pal'a juntar aquêle docu.:umto, ::mi.to eg 

bora ressalvado ser Advogado conhecido • Nas, na verdade, P.Q 



PO:JE.R JUOI~IÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR CO TRABAL-HO 

16.11.71 SSO/AR 14,00/05 -2-

deria ser Advogado da firma <'tté aquêle det'ercinmlo inst;:mte, e 

posteriorr:1ente deixado de sê-lo. Juntou a carta de preposiçno, 

mas oi to ou .dez dias depois. Diante do Código, verificar.1os 

que houve irregulélridade. Neste ponto, apesar de não ser for

malista por det:Jais, verifica-se ua exagêro ror p.'lrte do Advo-

gndo. " Data venia" do ilustre Ministro Relator, voto et:l sen

tido contr!trio. 

O Sr .}Jinistro Rezende Puech- Apenns perguntaria se a co,rta de 

preposição é d~tada nnteriort:lente, e se ratifica os ntos 

praticados pelo prepo2to • 

.Q_Sr.Hinis :r o Hildebrando Elisaglia- â carta rotifica tudo. 

O Sr.Hinistro Rezende Puech- Cor1 o Relator. 

O Sr.Geber !·foreira- (advo;;;ado)- Sr. Presidente, V.Exa. :Je p;:;r 

rJite,para prestar esclarecimento sôbre n:1téria de fato ? A ca 

ta de prepo~to est6. às fls. 51: foi juntuda posteriorr1cnto, o 

n2.o riltifica· os atos unteriores. 
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O Sr. l·íinist_r:Q__Htldebrando Bisagliq,:. O Advo;ado apresentou a 

ratiricaçio das cartas. A carta de fls. 39, como sust~nta o 

Advogado, é dato:;.da do dia 7 de outubro. Anotei, aqui, que foi 

ratificada. Vamos ver onde está.( consulta os autos). 

Q. Sr. !v!inistro PrJ sidente- A fls. que o Sr. Advo3ado disse é 

O :Sr. Ministro Eilcteb:rando Bisaglia- A fls. 51 está a autori 

zaçao dada ao Dr. Ernesto Machado:· "0 Presidente desta comoa 
"-

nhia, como preposto perante ~ sétima Junta ••. (lê). "Esta ca_r 

' ta e do dia 7 de outubro. 

O Sr! Hinistro R?_g3_11de Puech- Dá poderes para ratificar? 

O :Sr. Hinis tro Pres ideYJte- ?Tão. 

O t>r. iüniêtro Hildebrando Bisaglia- Peço a aten'"ão do Nini§. 

tro Rezende Puech. v. Exa. perguntou, se a carta estava datê,. 
' 

da no p~·azo. Esta v a. A audiência f o i no dia 6 e dado o prazo 

de quarenta e oito horas. É uma carta de preposição, datada 

de 7 de outubro. O Advogado, em petição do dia 14, junta a 

carta de preposição do dia 7 de outubro. Sr. Presidente, pa-
. . ~ ,. 

ra m:un, J.sso e secundaria. 

' O Sr. Hinistro Rezende Puech- O mandato dele da poderes para 

r a tii'icar? 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisae;lia- Não tem !l).ais mandato.!le 

é preposto e Advogado da emprêsa ao mesmo· tempo. Êle é como 

se i'Ôsse a prÓpria emprêsa. Sempre at·ua assim. 

O Sr. MinistroPresidente- Has não há mandato? 

O Sr. Hinistro Hildebrando Bisaglia- Não. Diz assim: "Pela 

presente autorizamos o ur. i<::rnesto Hachado a. representar esta 

Companhia co_mo preposto perante ~ sétima Junta do Es~ado da 

:luana·o;wa, no Processo 19156'1 .Zs se Advogado sempre procedeu 

assim. 
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O Sr. Hinistro Jeremias_Harrocos- Apenas a juntada desse doeu. 
, 

mento e que foi feita posteriormente. O Advogado poderia ter 

Á ' em maos esse documento, mas a juntada so foi feita no dia llt, 

e nao dentro das q_uarenta e oito horas. 

o- Sr. Hinistro Rezende Puech- Al~m de preposto, êle nao tem 

mandato de Advogado?, 

O Sr. Hinistro Hilde brando Bisa;;lia- Aqui l na o vejo. Vou ver 
Á 

se encontro mais a_diante~ Informa-se, nos autos, que esse Ad-

vogado é simples preposto. :2le age como se r5sse a prÓpria em 
. , 

presa, porq_ue e Advogado. 
, 

O Sr. lünistro Rezende Puech- 0a poderes para representar? 

O Sr. Ministro Hilªebrando Bis&.glia- Êle tem poderes para a -

gir como a prÓpria empresa, porque, na Justiça do Trabalho, a 

prÓpria parte pode se defender. Se ele recebe urna carta de 
, 

preposição integral e ao mesmo tempo e Advogado, tem 2.mplos 

poderes para representar .. 

O Sr. Hinistro Presidente- Êla vinha como representante, como 

patrono da emDrêsa. 

O Sr. Hinistro Hildebrando Bi§aslia- :01ão precisa do mandato 

de Advogado, porque ele é }Jreposto, representante diteto. Is-
~ ' ,. ,. ..... 

to e indiscutível nos autos, e a parte contraria nao contesta 

este fato, de ser o Dr. Ernesto M~chado, advogado permanente 
, 

da empresa, continuadamente por longos anos. Êste fato e que 

me impreciona. Agora, como vou dar a pena de revelia? 

' O Sr. Hinistro Rezende Puech- Se esta datada do dia 7, acompª-

p.ho S. Excelênci'a. 

O Sr. Ninistro Jeremias Harrocos- Hanteih'1o meu voto. Ali~s s.s 

bendo o nome do Advogado até o conheço, trabalhei com êle,mas 

em realidade, não será o meu ponto-de-vista sentimental que 

vir,á modificar o nosso entendimento. Conheço. 
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O Sr. Ministro Presidente- Conhecida a·Revista, unânimemente, 

~ ' por divergencia, quanto a revelia e, por maioria, rejeitada a 

mesma tese. Tem a palavra o Hinistro Relator. 
, , 

O Sr. Hinistro Hildebrando Bisaglia- Ha outra materia. Conhe-
, 

ço da Revista, tambem, pela mora salarial, pela contagem de 

tempo de serviço e pela readmissão, em ::"ace dos aresto2 de 

:·ls. 2C0/20L../207/208, mas não quanto ~ inatividade forçada ' 
pois não tem os mesmos pressuyostos f~ticos os arestos invoc-ª 

' , , 
dos as fls. 213. Isso e materia de·fato, depois de apreciada. 

O Sr. Hinistro Peres Junior- De acÔrdo. 

O Sr. ''iinis~ Pr2sidente- H~ divergência! Conhecida a Revis

ta, unanimemente, quaJl.to à mora ·salarial, ao ·cÔmputo do tempo 

de serviço e ~ readmissão pela divergência. Tem a palavra · o 

?ünistro Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia- Não conneço, no tocante 

~ nulidade, péla omissão ccuanto à reitegração ou read1uissão , 

. ) d , . t .,- t ' porque lsso vai ser ju .ga o, agora, no Lerl o. 1\ao enno ra -

zão bastante :;Jara declarar a rescisào indireta. Os fatos apo;Q 

tados pelo reclamante demonstram que não foi êle ati!1gido prQ 

fissional e moralmente de m::>do a ~ustificar a. medida drá·~tica 

da rescisão contratual. c;ão vinte e quatro a!1.0S. Esclareço ao 

Tribunal. f:le sàmente em agôsto reclamou. A emprêsa pagou a-

bril, embora não tivesse pago março. Êle espera maio, jun.l'Jo e 

julho para reclamar em agÔsto. ~videntemente, essa prática 

não endosso, nem nunca endossei, porque o empregado não deve 
, 

esperar vinte e tr-ês meses e reclamar. 1<;sta dentro do prazo 

prescricione-.l, varaos pagar o sal~rio dês se tempo todo, ouando 

êle tinha um meio de ação? Xão encontro uma causa grave, efe-
~ , 

tivamente, para a rescisao, e esta materia, de fato foi reex-ª 
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minadél. nas Instâr:tcias OrC:in~rias. E é comum, ' quem ;Ja milita 

h~. muitos anos nesta Justiça est~ cansado de ver cases como 
~ ~ , ~ 

este. óDpregado que e eleito, ou vai H diretor da empresa,f_i 

ca por longos anos, quando retorna quase sempre f~:mte de H -

tri to entre patrão e empregado; queD esteve numa ~"unção de d_i 

' reto r, depois passe. a furlCionario, embora categorizado, tem 

que receber ordens, ocasiona sempre ionte de atritos. Eas nao 

' ' se tem evitado isso. Tive.mos varies casos, aipda ha pouco um 

de Belo Horiz:mte, de uma companhia Tele::'Ônica, que foi a me.E 

ma coisa. ?ortanto, Sr. Presidente, voto no sentido de não r~ 

con:r:tecer a falta capaz de rescindir, porque tanto a Janta, CQ. 

mo o Regional, não determinaram a readmissão, e acho que a r_§; 

admissão tem que ser feita ao enpregacto, pois êle agiu de boa 

' l"e, acJ:lando o_ue lhe assistia direito de tomar essa medida dr@ 

- ' tica. Vou pela readrniscoao sem salarios, e mc..ndo pagar apenas 

' o salario do mes de março, porque pagou abril e não pagou rr::a_r 

' - ~ ço. A te en ta o, ele tem direito. Dou provimento, em parte para 

dete~minar a readmissão sem sal~rios, e mais o pagamento do 

O Sr. lünistro Peres J\L'1ior- De acÔrdo com o iünistro Relator. 

O Sr. J.linistro Presidente- :r~. divergência? 

ü Sr. :.Unistro Jeremias :1arrocos~ Sr. ?residente, apenas para 

í'azer uma an~lise, em virtude do memorial qJe recebi, pois V.§. 

rifica-se que, em realidade, êste empregado chegou a ser dir.ê_ 

to r da firma e depois, volta ?.O ce.r:;o de Gonsul to r Ju!':Í.dico 

Ao que me pa.rece, teria havido hurülhação pelB. firma, c:.ada ' 

' rele'râ.ncia do cargo que ja as sumira anteriomente. Ora, va~!os 

' ~ verificar dentro ·do ponto-de-vista pratico. Volta esse funciQ 
' ' ' Gomo a empresa ira trata-lo de agora ' por Põ.ra s. firma. na rio 

r 
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diante? Não seria preferÍvel, dentro das bases sociais da Ju.ê_ 

tiça Trabalhista, que se determinasse justamente o afastamen

to dêsse empre~ado, recebendo êle indenização? Não creio, ab

solutamente, que, depois dé tudo isso, tanto a firma, quanto 

o empre:sado, venham para o futuro a ter boa vida em comum • 

Neste caso,. o meu voto seria péla rescisão indireta do contr-ª 

to de trabalho. 

' O Sr. lünis t;ro ?eres J:.unior- Sr. Presidente, pela ordem, c c mo 
.. ,, , 

Revisor, para um esclarecimento. As Instancias, quanto a mat~ 

ria de i:'ato, entenderam que não existiu essa hu~lilhação, que 

nao houve rebaixamento. Logo, mão haveria justificativa para 

a rescise.o do contra to. Prec is2.va volta r a ma t~ria da fato P-ª 

ra ss.ber se houve ou não essa humilha.ção, êsse rebaixainento. 

T "• , "' , As ~nstanc las Ordinarias entenderam que :1ao houve. Dai a reig 

tegração. 

' O Sr. ivíinistro Rezende Puech-Sr.Presidente,ressalvo que sorrun 

do computar per:Í.odo de investidura nos ca:rgos diretivos ;no. memQ 

rial consta que como mat~ria de fato e!1quanto era diretor,mag 

teve as mesme.s f1.•r{oos · anteriores. No meu ente!1dimen to talvez ven 

cido totalmente nesta E.- Tribunal,· o art.499, 52Q, tem em vi§. 

ta investidura em car3o de diretoria, gerência,ou outro de COQ 

fiança imediata do empregador, jamais aqueles em que o empre

gado deixa de ser empregado para ser representante do prÓprio 

ca:oital, eleito numa assembléia geral de sociedade anÔnima 

em verdade, o que o Jireito do Trabalhe tem em vista, ~ evi -

. ' -d!'mte;ilente, elevar o· proletariado a condiçao bLu·zuesa, nao 

burguesar o proletariado; ,manter como repl"esentante puro do 

trabalho em elemento q_ue,pelo ce.pital que tem na emprêsa, cog 
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" ' sesue eleger para cargo de diretoria, a ver, esse tempo nao e 

cornput~vel; mas o é, ma espécie, pela ressalva exis;;ente de 

que ao tempo em a_ue era diretor, ID.anteve a.s mes,~as funções de 

empregádo paralela~ente. Esta, a ressalva. 

' ' O Sr. H;hnistro Presidente- Egregia Turma, diante dos proprios 

debates, peço vista do processo até a prbxima ~essio. Suspen-

so o jul:;amento, eJJ virtude de pedido de vista J.egiu;ental. 

2717 e 4547). 

e :tevisor, deferidos os adiaJ;Jontos para 'a pr•~:;i,.~a ses :':ão. 

O Sr. secff.li~io_:: __ J:~º-cesso nQ 2:),_27/'ZQ- ::lelator: Ninistro Jer~ 

mias Earrocos. :i\ecurso de Revista de decisão do L'\T da 5c. ~ 
' ,_ ncDns'T <r·' -' ~ .. :l u -~ ~'1. , 

' SAi:Cn !3/A LAVOU~lll IND. RZUNIDAS SALIR .( Sr. Amancio Jose de 

Souza ]e tome e Carlos r-lesqui ta de ::;ouza). 

O Sr!-_jinistro Je''t?J!Üas Harrocos- Sr. P::-esidente, apreciando 

o recurso da em;Jregadora interposto por ter julgado a 1·1!-1. Jun 

ta ;,>rocedente, e~1 parte, a reclams.ção, diz o 'I. l~'córdão Ree;iQ. 

nal que O recurso Objetiva unicamente 2, reforma dB. deciSE.O r~ 

corrida, na })arte ém q_ue esta computou, para efeito de indànj, 

zação, o. perbdo anterior da aposentadoria definitiva. Aposeu 

ta do em 1969, por tempo de serviço, f o i mantido no trabali1o 

; .• (lê). f\ douta Procuradoria opina pelo conhecimento de am -

bos os recursos, mas pelo improvimento. ~o relatÓrio. 

Q_::;r.j'ini;i:t;ro 3eccende ~ch- Nada a aditar. 

o Sr. lünist~o '?residente- Tem a palavra o ar. Advo:;ado. 

(U;:;.! J;, PALLV.'l.!\ O. JR. JQSAPHA'I' ;,:ABTNHO). 
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O Sr. Hinistro P:r~_sidente- Em discussão. Encerrada. Tem a pa

lavra o Relato r. 

' O õr. Ministro J~remias Earrocos- Sr. Presidente, quanto ao 
" , " ,. recurso da empresa, perfeitamente ajustavel a especie a ~umu-

la nQ. 21 dêste Colendo PretÓria trabalhista, eis que e~preg~ 

do aposentado tem direito ao cômputo do tempo anterior ~ sua 

aposentadoria, se permanecer a serviço da emprêsa ou a ela re 

tornar ••• (lê). Não conheço da Revista da emprêsa. 

O Sr. ~ünistro Rezende Puech- Tamb~m não conheço. 

Q.__2r. Hinis_:tro Presidente:. H~ divergência? Por unanimidade 
' 

não conhecido o recurso da empresa. Tem a palavra o Relator 

O Sr. Hin:is tro Jeremias ~1arrocos- Recurso do empregado: ape -

sar da brilhante sustentação do ilustre Advogado, considero -

-o prejudiC'ado. Hão conheço da Revista 1 porque a juntada de 

' doéumento a destempo, mesmo sendo contrato coletivo, esta em 

desacÔrdo com a GÚmula nº 8 1 que ajusta o momento prÓprio pa

ra a juntada ••• (lê). 
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O Sr. Iíinistro Jeremias :-:arrocos- (Contüma lendo)- .aealmen-

te, êsse emprec:;ado, no nosso entender, teria todo o direito 

de ver contado na sua i_Ddenízação aquela dii"erença relativa, 

mas juntou d.ocw11ento e·a m::Jmentc:> importuno. 1'ão co!lhe<;;o. 

O Sr. ;:inistro :tezende_Puech- Sr. Presidente, "data venia" , 

conheço. ::>e o ampar·o ao dei"erimento dêsse pedido da inclusão 

na condenação dos aumentos normativos decorresse da decisao 

normativa, eu estaria ilteiramente com S. Excelencia.~·las em 

verdade, adoto integralmente a intelibente e brilhante susteg 

' taçao do nobre .',dvogado. ;i. lei e taxativa, expressa, 110 sen-

tido de quando se tratar decisão normativa. Admito entre as 

decisóes nor~1atívas aquelas .que jul:;a:,l Diss:Í.dios e que l1oillo-
' 

< 

lo;;a.n acôrdo, mas .tão os acordos celebrados na orbita do :1i-
' nis te rio do Trabalho. Lo;o, acho que essa verba era. devida · 

com a publicação pela imprensa, e o acordo norr.lati"vo, no ca

so, é um acÔrdo "ex judicial" e nao se sujeita à regra do pª 

' ' ' ra;;raro unico do art. 372. A lei fala em decisao condenato -

ria, não homoloz;ação. ;!o caso, trata-se de acordo reito na 

' ' orbita do ;ünis te rio do Traoalho. 

O Sr. ·rünistro Presidente- :!:le pediu por certidão? 

O Sr. iiinistro :tezende Puech- nouve publicação pela imprensa. 

;-r~ acÔrdo rirmado na Órbita do Hinistério do Trabalho, uma 

convenção coletiva, e essa convençao obrigaria, desde logo 

com_ a publicação. Essa diferença poderia ser pleiteada a 

qualquer teillpo, independentemente da juntada dessa certidão. 

Essa certidão nâo existe. Certidão de sentença. iue sentença? 

Se nâo ~1ouve decisão c~mdenatÓr.ia. 

o .Sr. :iinistro Presidente-V. Zxa. toma "stricto sensu". 

O Sr. oíinistro .ê!ezende Puech- :'Jáo, '1dJ.ta venia". "~uando os 
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e.npregadores rleix2"rem de ::azer o pagamento de salarios, de 

conformidade com a decisão proferida .. ·" ~ue decisão? riá u

ma conven-;;ão coletiva, na i1ipÓtese. 3ào se tratando de dec_! 

são, vale a jurisprudencia trazida a cotejo. Conheço, desde 

J.ogo, dou provimento. 

O Sr ,_: iiinis tro _J'ª-~~.r!!J.ils i·:arrocos- Sr. Presidente, em reali-

· dade, O ~!eU ponto-de-vista, COlilO afirmei, e~·a. oaseado na Si!_ 

mula nc 3, mas nao tem essa forma tão contundente para o C.§, 

so,.porq_ue houve u.1 acÔrdo, ou um Dissi.dio Coletivo em que 

~ - ~ esses empre:;ados passaram a ter uma nova remuneraçao, Um n.Q 

v o salário. ,\penas a juntada do documento comproba tÓri::J de 

··~ .. tal evidencia e 1ue foi J:'eitc posteriormente. :;as, l'econse-

dero o meu voto, adoto neste caso, o entendimento do :.:inis-

tro ;'(evisor, porc;ue isso seria apenas um formalismo. 

O Sr. ;ünistrc Presidente- J:as a decisão entrou no mérito 

ou se ne;;ou a conhecer porque nao estava ;juntado o documen-

to? Se condenou, o fez e.n q_ue base? 

Q. :Jr. i1inistro Jeremias Earrocos- A Junta, em determinado 

perÍodo, diz: "Argüiu a im9rocedencia do pedido, ale.;ando 

quitação do pré-aviso, férias e gratificação natalina. A in_ 
' .. 

denização hrprocederia 1 diz a empresa, por:rue a a)o.sentado-

ria ••• (lê)." 

O Sr. Hinistro Presidente- :;sse art. 872 trata de Lia. coisa 

e a SÚmula de outra. 

O Sr. éíinistro Rezende Puech- Juntada. de documento. v. :Sxa. 

me permite? 2sse documento não tem o r.tenor interêsse para 

decisao da causa dentro do ponto-se-vista ew que eu Júe si -

2-

ituo. ,; :publica~ão pela imprensa de uma conven.,;ão coletiva 

pucllica os elementos co:nponentes, inte:;rantes Ja c a te:E;oria 

patro11al do '~indicato celebl'ante. Foi publicado em or.;ão o-
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ficial que, se nao me engano, est:i, até, nos autos. 

O Sr. Hiilistro .7eremias :~arrocos- li. t·irma baseou-se no § lll, 

do .artigo 872 que diz: ":=tuando os empregadores deixarem de 

satisfazer pagamento de salários, na conformidade da decisão 

!}roferida, poderào. os e:apregados ou seus Sindicatos, inde;JeQ 

dentemente da outorga ••. (le)." 

O Sr. ;.íjj:listro Presidente- Preciso saber o que a ~unta deci-

diu. 

O Sr. :1L11istro Presidente- Logo, a Jtmta nao entrou no IJléri-

to. 

O 3r. i!inistro .aezende Puecil- v. Exa. me permite? Zla enten-

deu que o elemento vinculante, do qual decorreria a obriga -

çao ·de pã~ar, seria ·uma c1:.~cisa_Q. 

O c.r. :.::Ll1istro dildebrando 3:i,_sa~lia- (Consulta os autos). "L!. 

JR11ta julsou procedente, em parte, para condenar a reclaDada 

a pagar ao reclamante cinqüenta e nove e tanto de indeniza -

çao por antigL!idade ••• (le)." Diz aqui: ";)!ao aderem os aura.ei1-

tos normativos procedidos por acÔrdo ou cumprimento de acêir-

' ' do coletivo ou convençao, na forma do para.:;rafo unico do art. 

372. Deveriam ter sido trazidas aos autos as certid3es dos 
' ' 

referidos acôrdos ou c_:nvençoes, o que não í'oi í'eito. (lê). " 

A tese é esta: se a se::ltenç;a se louvou na nao ;JUi1tada do do

cuuento, evidentemente precluiu. lfão poderia juütar posteri-

' ormente para desfazer a sentença nesta parte. O em::Jre_sado e 

que tinha ·1ue recorrer, porque a J·unta ne;;-ou que ele não juQ 

tou. O Hinistro ~ele.tor deu voto no sentido de aplicar a :.ú-

3-
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,nula i1Y 3, porque O docu.nento foi juntado a destempo. Poderia 

se admitir' essa ;ju~1tadc. no caso presente, se a decisão :1ão t~ 

vesse calcado o t'undw.1ento na ;1âo juntada. Cof'Jo se vai inval.i 

dar uma senten~a que cumpriu a lei? 

O fjr. ilinistro Hezende Plleci:l- 11:0a ta venia", na o podel'ia ter 

cu.1prido, dentro dp r.1eu ponto-de -vista. "'s c:;nvensôes coleti

vas são num capitulo à parte .• I~ o art. 619 :::ue diz: ~~~:eühUr.la 

disposigao de c::mtrato individual de traball1o me contrarie 
.. ' 

nornas de conven:;ao ou acordo coletivo podera prevalecer ~12 e 

. xecu ;ao do mesno, sendo considerada nula de plc.D é\ ic-e i to. 11 

~sse elemento, esse. najoraçã.o salarial inte:srave. o cont1·ato 

de tra,Jali1-0 "ex t1.mc 11 , desde lo60. 
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O Sr.Hini stro Hildebrando Bi saglia- 1: acÔrdo feito nil foroa 

••• 

0-Sr .Hini stro Rezende P;;.ech-Tinha que ser o brig:JtÓria f.\ naja

ração por fÔrça da convenção coleti~a. A fonte de aplicação 

não era sentença nornativa. 

O Sr .Hinistro Hildebrando Bi saglia;... O Presidente da Junta de 

Conciliaçcto e Julgar.-,ento entendeu que ni'ío bastava dizer que 

a e!:lprêsa vinha pagando. Era necessário juntar e::t têrr.1os. V. 

Exu. snbe que a convenção coletiva só Ó v.~lida se registrada; 

tem de ser registrada e arquivada para D. sun vnlidade. ftle 

trouxe uw:t certidêío, cor.1 certeza do Ministério do Trabalho. 

O Sr.Hini stro Rezende Pucch- Foi totalnente na Órbita oinis-

terial, 

O Sr.Josapbat Narinho- (Advogado)- Sr.Presidente,pelf.\ orde~, 

uara UI:Ja inforoacão sÔbre ::wtéria do fClto, 'Sobretudo em f<lce . , 

dét observaÇão do. Ministro Hildebrand.o Bisaglia. O er<pregado 

argt!iu, desde a recla.r::tação inicial, direito a ê:sc percentual 

Já no recurso para o Tri bun:ll Regional, os reclamantes procu

rarm:l juntnr as páginas do DL~rio Ofici1ü cn quo foram publi

cndos os contratos norôativos - páginas 110/111. 

O Sr.Ministro Rezende Puech- Era desnecessário, !:las apenns 

pilra .cwstrar não estaren pl ei te&'1ào na bClse de sentença nor

JJ:'ttiva e, sim, de convençêío coletiva, que prevalece desde lo-

go. 

O Sr.l,ünistro Jere:'lias Harrocos- Estou intàirar:1ente convenci-

do. Foi juntada essa cortidão,e independia da juntada. 

O Sr.iünistro Rezenue Puech- Pela or-del:l, Sr.Presid::>nte. Os 

recln.r:1nntes fcran obrigados, aparentel:lente 1 a violar a Súnu-

----- la, juntando e'·J su::ts razões, para q u.e ni'ío ficassG precluso ; 
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êles p.ressentiran a afirr.wção de que teriar1 pleiteado na ba-

se. de sentença norr1ati va. 

O Sr.Hinistro Presidente- Cor:to conclui V.Excelência ? 

O Sr.;ünistro Jel'0L1ias Harrocos- Entendo inaplicável a SÚmu

la por ser hipÓtese de convénção coletiva registrada e arqui'-

vada. 

O Sr.Hinistro Rezende Puech- Apenas juntou, sem desrespeitar 

a SÚmulo. 

O Sr.Hinistro Presidente- Relator e Revisor conhecem p0la di-

" . u' d. ~ . verg0ncHt. ,a 1vergenc1as. 

O Sr.Hinistro Peres Ju..11ior- Gostaria de ver a petição inicial 

qual o r;edido. (Consulta os n utos). Hão diz ter sido 0r.1 face 
A • 

de acordo. 

o Sr.l1inistro Rezende Puech- A nornatividade decorre de uma 

sentença ou de um acôrdo. 

O Sr.Hinistro Presidente- Aliás, lenbro o seguinte. iunndo 

se exige cópia da sentença nort~·ativa é porque os Diários Ofi

ciais não a publicam na Íntegra, só as conclusões. 

O Sr.Hinistro Rildebrarido Bisaglia- Não se: tr:1'ta, aqui, de 

ação de cumprimento. 

O Sr.Hinistro Jeremias Marrocos- ~ oatéria.que ven "ad latte-

11 ~ , • • 1 re , n:lo e a pr1nc 1p<~ • 

O Sr .i.fini stro Presidente- Conhecido o recurso, unl\ni::Jin::mto, 

pela divergência. Ter.1 a palavra o Relator; 

.9 Sr. Jvlinist ro J eremi::J.s I11ar.rocos-Dou provir.1ento, para deferir 

a paga do salário na forma do aumento plcitoi1do e cor.~ suas 

consequências. 

O Sr.lünistro Rezende PU.§JJ::h- Dou provi~1ento p::1ra. que sejam 

pagas :J.s diferenças, nnndnndo integrá-las no c,·ilculo da inde-

nização. 
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O S.r.:1inistro Presidente- H,2 divergência ? D:1do pl:;?Vinento, 

" . . t U11GDJ.r.1lr:!OD O l para assegurar o p·,ganento das diferenças re-

sultc,ntes do au::10nto nornati vo, rJ<:tndando integrá-las n::~s ver

bas indenizatórias. 

O Sr. Secretário- PROCESSO NQ 1 759/71 - Relntor: Hinistro Ray 

mlll1do Moura. Recurso de Revista de decisi'\o do TRT da Za.Regii'\ • 

REINOR DA SILVA E OUTROS 39 e CIA.SIDERÚrtGICA COFER::tAS (Drs. 

~íilson Hont~tgna e Izidoro Josó Penteado). 

O Sr.Ministro Presidente- O E5régio Tribun:ü d1 So::sun:1n Re

gião, !)Gl::, Terceira Turna, declnrou ter a enprêsa per::wnecido 

parnlizada por llln período de cêrca de quinze di<:ts. Inicialuen 

te, os reclao·ü1tes conparocian todos os dias, !Y:rCilVatl o pon-

to e retornavam as suas casas. Posteriorr.wnt9, houve deter!~i

nação da recla~ada no sentido do QUO todos estavam de ~érias, 

passando êles a mr,rc::tl' ponto no livro do Sindic·tto. Isso,du

rante cinco mêses ••• (lê). Opina a douta Procuradoria pelo não 

conhecimento ou desprovimento. E; o relatório. 

O Sr·.Ministro Jeremias l-1arrocos- De .ácÔrdo." 

O Sr.Ninistro Presidente- Tee1 a palavra o ilustre Advor;ado. 

(USA DA PAL,\VR.d. O DR.JOS:f; FRANCISCO. 30SELLI) 

O Sr .Ni ni stro Presidente- Em discussão. ilicel'I':ldil. Os rccla-

r;J::.ntes Helcno Pedro d:l Silv-a·, G Joaquim João, Bertoni desisti

ram da recl01nação. Homologo cano desistência do recurso. ~uan

to nos dounis, a recorrente refere-se n AcÓr-dão que s ori:t con 

f li t:mte, ~1as não fnz transcriçi'\o do trecho, contr:trinndo assir1 

n SLD'mla 38. Alegao vioLdo o al't. 143, pilr5gr:·,fo Único da. 

Consoli:.~ação. O conhocincnto por êsse iten tanbér:1 não se jus

tifica, dildo os t8rmos do Ac6rc15o recorrido,quc tcc por b:tso 

u::.téria dé fato. Não conheço. 
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O Sr.J.:ini str-o Je::·o,:.ino l'i:irrocos- Realmente, dos arestos tra-

zidos a confronto 11:11'a justificnr o pedido, ur:1 é de Turma, o 

segundo nêío cita Órg5o de publicnç5o, e o outro ni'ío traz e::10g 

ta ••. (lê). Tambéu, por violação, n5o conheço. 

O S "f' • t t ' cl' A • ? u A • • t -r.zünls ro Presiden e- Ha 1vergonc1a . nan1r.11:1:n e, nao 

conhecida a Revista. 
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O Sr.s·ecret:J.rio-~-'roccsso nº 2 750/71- Relator: Ministro Jere 

mias l1arrocos. Revisor: Ministro Rezende Puech. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 3a. RegL1o. José Elias Nunes e 

Mineração Norro Velho S/ A. ( Drs. Wilson C. Viclipl e Ernani 

Ribeiro da Silva). 

O s,...Ministro Jeremias Harrocos- Sr.Presidente, a hipótese 

dos autos é de empregado demitido sem justa causa, que objot· 

va seus direitos, inclusive indenização ••• (lê). Opina a dou-

ta Procuradoria Gernl pelo conhecimento e provimento do re-

curso. m o relatório. 

O tir,Ministro Rezende Puech- De acÔrdo. 

O Sr.l-linistro Presidentà - Tem a palavra o Sr.Advogado. 

(USA DA PALAVRA O DR.FRANCISCO BOSELLI) 

O Sr.Ninistro Presidente - Em discussão. ii:ncorrada. Tom a pa 

lavra o Relator. 

O Sr .l'linistro Jeremias Barrocos - Sr. Presidente, peço vênia 

para adotar os fundwnentos elo parecer de fls. 63, que diz: 

"A V.decisão Regional, tendo em vista a hc,bitualiclade da pr_§ 

ta~üõ de serviço insalubre, com taxas vnri&veis, determinou 
, A 

a sun ihtegração f;iO sal:lrio ••• (lo) 11 , Conheço da Revista por 

divergência e violnçêio. 

O S ., . . t R d p h "D t . 11 h, d. A r.i'Jlnls ro ezen e uec. - a a venlél , 11:10 a 1vergen-

cia válida, e violação de literal disposição de lei não en-

centrei, porque na verdade por equidade a decisão Regional. 

Não há violação de lei nem divorgÔncia válida. 

O Sr .Jünistro Hildebrando Si saglia- Por que varL1vel a taxa 

de insalubridado ? 

O Sr,Ninistro Rozende Puech - Porque trabalhavwn em seções 

que tinhwn taxas varifcveis. 

O Sr ,;,;i nistro H i ldobrando Jisaglia- O !')rojulgado diz que se 
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incor:Pora ao s nlário a taxa de insalubridade, e o art. 477 

mando. pagnr a indenização na bélse da maiór remuneração, 

Q._Sr.!Hnistro -Je2emic.s Hal'rocos- Também conheço pela diver

gência, nc.s mou i'undamonto maior é a violação do art. ü77. 

O Sr,i1inistro Presidontd - Está pedindo, incliretamont8, a in

clusão no c5mputo do cálculo ? 

S J . t' ' ~ O r.i'1ini stro <:!remias riarrocos- O obJo ·1.vo o esse. 

O Sr.Hin; stro Hildebrando Bisaglia - So o Tribunnl declara 

que &sse adicional se incorpora à remLmoro.ç2io, 3. t'laior remu-

ncraçiio inclui êsso adicional. ;ual a decis:'!o ? l'lanclou er.1 que, 

base ? 

O S2.Hinistro Jeremias Harrocos- "Incorpora-sé o mesmo aos 

salirios, para efeito de cálculo de ind0nizaçiio, Se não há, •. 
no caso, controvérsia ••• (le)'', 

OS ,. · t l'l'll ' d o· 1" "D~t · " h r..-;J.nJ.s ro "1 cooran .o JLsng J.n - q n venln ,acompnn o 

o Revisor". 

O Sr .Hinistro Pores :únior - T;-.un'Jém não conheço. 

O S.r_,Ninistro Presich;nto - Por nwiori'l, não con!1Gcida a Re-

vista. Vencido o RolP,tor, àE:signndc o Rovisor pnralavrar o 

AcÓrdão. Suspensa a Sossão. 
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O Sr. Ministro Presidente - Reaberta a Sessão. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 1732/71 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marrocos.Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. José Carlos Mi

randa Guay e Banco do Brasil S/A. 

O Sr.Ministro Presidente - O AcÓrdão julgou improcedente o 

pedido de equiparação, de acôrdo com os elementos dos au

tos. Na Revista, o autor pretende a procedência. O Ministé

rio PÚblico opina pelo não conhecimento ou desprovimento. ~ 

o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

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

gados. 

(Usam da palavra os Drs.José TÔrres das Neves e José 

Maria de Andrade) 
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C Sr. Ministro Presidente -Em discussão. Encerrada. Como 

dito da tribuna, o Acórdão trata estritamente de matéria de 

fato, co~ a circunstância de que confirmou a sentença originª 

ria, a qual já havia concluído da mesma maneira. Nao há, re-

almente, oase para o conheci~ento, por qualquer das alíneas 

do art. 896 da Consolidação .. Não conheço. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Reveste-se o dissÍdio de 

tese já arg~ida muitas vêzes por postulantes funcionários do 

Banco do Brasil, interessados em que, deixando de possuir a

quela sociedade qua<iro de carreira homologado pelo Ministé

rio do Trabalho ... (lÉ\). Conheço, por violação.'de lei, e a

dianto meu voto no mérit:J. Dou provimento, para julga:r a a

ção procedente, para que seja a empr'ésa bancária condenada a 

equiparar o salário dos reclamantes com o do paradigma indicª 

do, pagando-se as diferenças vencidas e vincendas com os seus 

corolários. A primeira vista, parece tratar-se de matéria de 

fato, mas podemos, partindo dês se princÍpio, verificar que 

houve violação de lei. 

O Sr. Ministro Presidente - O depóimento pessoal do recl&~an-

te diz: "Ao tempo da propositura do presente feito,. o paradig 

ma . . . (lê) . 
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O Sr. Ministro Presidente (Continua lendo) - Agora, a senten 

ça analisa tôda a prova no que tange às funções do paradigma 

remanescente, o que disse a primeira testemunha, transcreven 

do os depoimentos. "Não está demonstrado, nos autos, que o 

reclamante remanescente executava os mesmos serviços". Por 

isso, Egrégia Turma, "data venia", mantenho o não conhecimen 

to. Trata-se de questão t:f.pica de matéria de fato. Havendo di 

vergência, tomarei os votos. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Sr. Presidente, das sustenta 

ções dos ilustres Advogados e do voto de V.Exa., verifico qu 

a hipótese não é, sequer, de conhecimento. Com a máxima vê 

nia do Ministro Revisor, constato que S.Exa. partiu da ila 

ção do depoimento da emprêsa, o que levou S.Exa.auma confis 

são expl:f.cita dos reclamantes. Não conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Ouvi, da tribuna, pelo 

' . -nobre advogado que a materia do quadro nao foi prequestion~ 

da. Logo, essa não serve e, ~outra, é de fato. Não conheço , 

"data venia". 

O Sr. Ministro Presidente - Se há contradição com a confis 

são, costumo examiná-la, porque considero matéria de direit~ 

Mas, aqui, não há, "data venia11
• 

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

verificar que o Banco do Brasil, principalmente, tem admiti 

do um número grande de auxiliares, e êsses auxiliares não 

é o caso dos autos - fazem serviço· de escriturário. Quem la 

buta cotidianamente num Banco sabe perfeitamente que um es 

criturário trabalha num serviço de ordem de pagamento ou num 

serviço de contas-correntes, e que o auxiliar também faz ês 

se mesmo serviço. Se verificamos, dentro. dêste próprio Tribu 
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nal, que atribuições são feitas por funcionários que não de 

veriam fazê-las, imaginem num estabelecimento bancário. ~st~ 

o princípio pelo qual nos norteamos para,no caso, conhecer d 

recurso e acreditamos que futuramente venha-se modificar ês 

se entendimento através das Instâncias de conhecimento, po~ 

que a realidade é bem outra daquela trazida aos autos. 

O Sr. Ministro Presidente - O problema, Ministro Jeremias 

Marrocos, é que há um filtro entre o que se sabe de fato ex 

tra-autos e o que se canalizou para dentro do processo, in 

tra-autos. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - "Data venia", discordo compl~ 

tamente. Tenho muitos auxiliares, pessoas de categoria infe 

rior, que às vêzes vão substituir; mas, não é pelo fato de 

estar substituindo que êle tem a mesma perfeição, a mesma ca 

pacidade, a mesma eficiência. Não conheço, "data venia" do 

Ministro Revisor. 

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

vista. Vencido o Ministro Revisor. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 462/70 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Fortunato Peres Jr. 

Recurso de Revista de Decisão do TRT da 2a. Região.COMPANHIA 

DOCAS DE SANTOS e ÁLVARO PAIVA SIMOES E OUTROS (Drs. Klaus 

Menge e Eraldo A. Franzese. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Acusados os autores de 

morosidade intencional verificada nas operações do navio mos 

queira, foram os mesmos suspensos por três oudnco dias,pen~ 

lidade que os reclamantes consideraram injusta e inatual. A 

sentença da MM. Junta declara que foram suspensos os autores 

em 10 de agôsto de 1966 .•• (lê). A douta Procuradoria opina 
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pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatóri~ 

O Sr. Ministro Peres Júnior - De acôrdo. 

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

{Usam da palavra os Drs. L.C.de Miranda Lima e Carlos Arnal 

do Selva) 
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o· Sr. Mini.stro Presiõente - Em õiscussão. Encerraõa. Tem a Pià 

lavra o RelRtor. 

O Sr. Hinistro HilnEbranoo Bisa<'lia - Sr .• Presic1ent·e, o probl.§. 

ma da alçada impressionou-ne quanc1o peguei nesse processo que 

fala em su:opensão i'- punição de cinco c1ias. Peço os auto~. São 

vinte e qual!lro reclamantes. Conheço do recurso em vüta do AcQ. 

dão ne fls. 196/197, quE contraria a assertiva do aresto r e cor. 

rià,o de que inqu€rito administrativo não interrompe a imediati 

dade. 

O Sr. J.1inistro Peres Junior - Conheço. 

O Sr. Hinistro Presidente - Há divsrgencia? Unânimemente conh&. 

cida a Revista, pela divergGncia, por unanimidade. Tem a pala

vra o Relator. 

O Sr. Hinistro Hilcebrando Bisae:lia - J.!eritoriamEnte, sustent-ª 

mos ser o inquérito administrativo Ur;ta mEdida cautel2r, de prQ 

.... , "' ""' teçao ao proprio trabalhador. Dai, por que, normP.lrr.ente, n11o s 

pod G falar Gm falta de imediatidaG G, sG é umD apuração quG sG 

faz. No caso prGsentG, verifica-se, 'de plano, que as faltas a

tribuÍdas aos autores teriam ocorrido entre 18 e 20 de jan0iro 

~e 1966, Enquanto ~ inquÉrito só foi ordenado em ·u ele abril -

~e 1966, alonGando-se por r12.is de seis mesGs. Por isso, nao se 
L- A , 

,~of1e aplicar aquele criterio gEral, pois abu_sou a Gmpresa c1o <li 

L. ..,. "' ,. '"eito que tinha de apu_rar a falta. Nao Esta mais Em jogo a tBs-

~e saber sE inquÉ!'ito anminietrativo interrompe a imerli ati.dade. 

'Data vania", nGgo provimento. 

· Sr. Hinistro PGrGs Junior - "Data venia" do RElator, C! ou prQ. 

rimento. Entendo que a empresa sÓ teve conhecimento dessas fal 

as quanoo a Delegacia Re.gional do Trabalho a notificou. A{, a 
I. " , ...,. 

rompresa abriu inc_:uerito. Nao tGve conhecimento pGssoal das fal 
, . , 

as; tomou contGcimento por inquerito da autoridade maxima. 
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O Sr. Hinistro PresidEmte - Como conclui, Hini stro Relator? 

O Sr. l':inistro Hilélebranoo Bisa"lia - Os autores foram acusa-

c'los de morosidade inten~ional verifi~ade. na opE>raç?c cie r1Gsca.r. 

ga ••• (1Ê) •. Nego provimento. 

, ' O Sr. Ministro Peres Junior - rJaturalmentG, houve clenuncia a 

Capitania dos Portos, retardanno esta a comuni.caçiio à GnprÊsa. 

Tononc'o, entretanto, conhscü1ento, a Compa!'lhia Docas de Santos 
, 

abriu inquerito imec'liatamente, 

O Sr. Ministro JerEmias ~íarroco s - Acompanho o Relator. Real

l;Jente, a ôecisão RGgional cliz: "Não houve ioec'iati.cJade entre a 

faltas G a pur.ição ••• (lÊ)." QuGr dizEr, ultrapassou o per:iooo 
, 

legal para inquerito. 

:· Sr. Nini.stro Hilôebrando Bisa12'lia - Essa tese, "ôata venia", 

eu não aceitaria, mas, sim, a de ter a emprÊsa aguardado mais 

ôe dois meses para autorizar a abertura do inqu~rito. 

Q_Sr. Hinistro Rszenoe Puech- SEmprE EntEncli, tambÉm, c_us os 
, . 

inquEritos administrativos promovidos ·vela Companhia Docas de 

S a'nto s int 5rrompem aquÊle critÉrio de imedia,ti.dad e, tranqui la

mente. Havia até anotaflo: Não são os seis mesEs E vintE dias -

1ue tornam caract5r{stica a imefiatidade. N~o aqueles dois mE-
, 

ses entre a falta co~Etiàa e a iniciativa c1o inquErito, mesmo 

lcorquE êles comEteraw. faltas en serviço t:Ípico da atividade da 

~mprêsa, E não precisaria Esta, em hipÓtEse alguma, dep5nder -

~a ir_formação da autoridac'e oáxir.w. Inteiram5nte com o hElator. 

Sr. Kini-stro Presidente - Por oaioria, nEgado proviL15nto ao -

recurso, vEncico o Revisor. 
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O S,.,,Secret:~rio-Processo nQ 472/71- Relator: Ministro Hi1de

ora.nclo Bisaglia. Revisor: Hinis tro Peres Júnior. Agravo de 

Instrumento e recurso de revista do TRT da 2a. Região.VIALDIY 

CERN;:;;H e BANCO Dl.'l BAHIA S/ A. { Drs. Sebastião Lázaro Ja1bo e 

Cassio Nesquitu 3arros). 

O Sr.Hinistro Hi ldebrando 3isaglia - A Revista do recl<",mante 

se insurge contra a negativa do f6rias e gratificação se~es-

tral proporcionais, sob o funchr.wnto de que foi o mesmo que 

roscindiu unilateralnont e o contrato ••• (lê). Opina a douta 

Procuradoria Gor::J.l 1;elo não Õ)rovimento do Agravo do autor e 

twjbéo de sua Revista, se )rovido o Agravo, e pelo não provi-

monto da Revista da r6. ~ o relat6rio. 

O Sr.Hinistro Presidente -Em discussão. li:ncerrc,d::t. Ten1 a pa-

lavra o Relator,quanto ao Agravo. 

O Sr ,i•l;ni stro Hi l<lebrondo 3i sngl in - Agrz,vo de Instrurnento 

do reclamante: o art. 132 e alíneas nno trata de r:rias pro

pore ionais, o o § 2º do ,1rt. 457 não foi atingido, porque a 

gratificaç3o semestral resulta do trabalho no semestre, e tal 

n,êío ocorreu, •• (lê), Nego rro vimento ao llgr~1 vo. 

O Sr ,l.finistro Presidente - Hó. di vorgôncia ? Por unanimidncle, 

negado pl'ovinl0Dto ao Agr·avo, Teu a palavra o Revisor ,quanto 

a Revista, 

O Sr .Ministro Peres JÚnior- l:Je acÔrclo com o rel~,tório da Re-

vista. 

O Sr.l-íinistro Presidente - Tem a ral:',vra o Sr.Advogado. 

(USA DA PALAVRA O DR.LUIZ CARLOS BET'i'IOL) 

O Sr.~stro Presidente Em discussão. Encerrada.Tem a pa-

lavra o Rel::,tor. 

O Sr .lünistro H i lde brando 3is aglia- ~t;.::mto à Revista da em

prêsa, o lf. Acórclão Rec;ionnl negou se r o autor ocup:mt e de C'lr 
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go de confian"a ou de che:f;ia, sendo a gratificação de che

fia do·:·~ 134,00, pccril Sill5rio do'.'; 700,00 - portanto, infe

rior ao mÍnimo exigido no parágrafo 2º do art. 224. As ho-

1'<1S extrCI.s são inferiores i'quele linli te. Não existe, assim, 

' 1 ~ Vlo açao da norma e:!I sua li tclralidade. Não conheço do reCUJZ 

so nessa parte. Conheço, por~m, da Revista quanto ao cSmpu-

to das :'1orns extras . .. 

O Sr .:<Iini stro Peres JÚnior- De acSrclo. 

oS r- .Ministro Prosider;.te - Há divergência ? Por unanimidade, 

conhecida a Revista quanto ao Fundo de G2crru1tia, pela di ver-

A • T gonc1a. em ê~ palavra o Relator. 

.Q Sr .Ministro Hildebranclo Bi sagl i a - No m8ri to, nao merece 

acolhimento a Revista no p.Jrticular, porque o art. 2º ela 

Lei 5 107 se refere a remuneração, e os arts. 457 e 458 ela 

Consolidação, nêle aludidos, não impedem a inclusão das ho

ras extras ••• (lê). Nego provimento. 

o sr .... Hinistro Pe2eS JÚnior - Tambóm nego provÜ1Gnto. 

O Sr.:Vlinistro Presidente - rL~ clivorgência ? Por unan:!.miclade, 

negado provimento ao recurso. 

O Sr ,Secret:Írio-Proccsso nQ 2 2Ü7/71- Relator: Hinistro Re-

zende Puacl1. Revisor: Hinistro Hildebrando Bisrtgli<l, Recur-

so ele Revista da decisão do TRT d::t 3a. RGgião. Theobaldo Ec

moro e J~,nco dn .3ahia S/ A. (Dr. Ordilio Azevedo Satte). 

O Sr.Hini str_g_]_gzende Puech- O recurso pretende seja calcu-

lada na forma elo art. 17 cl<:t Lei 5 107 ,e assim complementada, 

a indenização que recebeu na oportm1idQd8 de sua opção pela 

lei do Funclo de G::,rantia ••• (lê). Op-ina a douta Procuradoria 

Geral pelo nno conhecimento ou não provimento do recurso. f: 

o rel.'ltÓrio. 



TST • 882 

POOER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO· 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

16-ll-71 880/ AR 16,30/35 -3-

O Sl' ,Nini stro H i ldebrnndo Bisaglia - De acÔrdo. 

O Sr.Ninistrg Presidente - Em discussão.Encerrada. Ter1 a pa-

lnvra o Relator. 

O Sr.Ministro Rezende Puech - A opção, segtmdo a prova, não 

se deu no momento da transação, porém dois anos e três meses 

antes. Hais tarde, por sua iniciativa, segtmdo a prova, rea

lizou-se o acÔrdo para a quitação do tempo anterior ••• (lê). 

Não conheço da Revista, 

O Sr ,Ni nistro H i ldebrando Bisnglia Tm-:1bém nno conheço. Os 

Acórdãos citados silo inajustáveis. O empregado não era está

vel, e não houve vicio ••• (lê), 

, " . O S'',lünistro Presidente - Ha divergenc1a ? Por unnnimiclade, 

nao conhecida a Hcvi~ta. 

O Sr.S_ecretf,rio-Processo nº 1 970/70-Relator:Ninistro Hilde-

brando Bis:c:gliCJ.. Revisor. Ministro Peres Júnior. Recurso de 

revista de decisâo do TRT da 2a. Reg1ao. FRMICISCO YEHRJIRA 

~U.C:IROZ e RI3jo;IRO FRANCO S/ A. ENGE~lliARIA E COllSTRUÇOi!:S. (Drs. 

Pedro Bnda e Walfredo .José 3onazziJ. 

O Sr.Mini stro Hildebrnndo i3isaglia -À u..'l:.mimiclade, as V. de-

cisões constantes dos nutos declr,raram litica a rescisão do 

" contrato de experiencia, em r·,zao da inutilizaçno de mate -

rial de eletricidade,., (lê), Opina a douta Procuradoria Ge-

ral pelo nao conhecimento ou improvimento do recurso • .f; o re

latório, 

O SP ,Ninis tro Peres JÚnior- De acÔrdo. 

O Sr.Mini stro Presidente-Tem a palavra o Sr.Aclvogaclo, 

(USA DA PALAVRA O DR.JOSE.: TORR.c:;S DAS NZVES) 



TST- 332 

PODER .)VDICIÁfliO 

JUSTIÇA DO TRABALHO· 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO . 

16-11-71 /HHA/AR 16,40/45 -1-

O Sr.Hinistro Presidente- Em discussão.i>nce;:rada. Te;m a pa-

O Sr .Hinistro Hildebrando .r3isc,glia - A cl&sula do cl ireito r o 

cíproco rescis6rio nao foi a razão da rescisão, mas sim o na 

CWi1}:-rir:Jento das obrigações contratuais por parte do o.utor. O 

Ac6rdão Hogional calcou-se na alternativa: negligªnte ou in-

competente. I'Jão co.be o reexame da matéria de fato. Não conhe 

ço. 

O Sr.Ministro Peres Júnior - Natória de fato. Não co~heço. 

O S '!" . t p . d t H' d' A • ? u 1\ • .... ..... r,l'lnls ro resl en"e - . a lverre;Gncla . nc.nlmemenco,nao 

conhecido o recurso. 

o Sr .Secretnri o-Processo nQ 3 155/70- Rebtor: Ministro Hilde

branclo i.lisaglia. Revisor: Hinistro Poros Júnior. Recurso do 

Revista de Decisão do TRT da Za. Região. INDUSTRIA ~ PMliFI

CAÇÃO PÃO E HANTEIGA LTDA. e EDNA },VILA. (Drs .FernaEdo dd Oli-

veira Coutinho e Juarez A.A,de Alencar). 

O Sr.Hinistro Hildebrando Bisagl!i:a- A V.Instância, em face 

da prova, concluiu que a reclamante era COJ'lerci. ,~ria, balconi.§. 

ta, o não doméstica, como alogndo pela reclamada ao n2gar a 

relaçi:io de emprêgo, O aros to Regiornl nogou provimonto ao re-

curso da emprêsa. A douta Procuradoria opina pelo não conhe-

cimento ou nao provi:nento elo recurso. f; o relatório. 

O Sr.Hinistro Pcrc's Júnior - De acÔ[-clo. 

O Sr .Hinistro Prosi d0nte - Em d iscussao. Enc0rrada. 'rem a 

palavra o Ninistro Relator. 

O Sr .Hinistro Hildebrando Jis agl i a - Em roaliclade, o Acór-

dão recorrido nao se pronunciou sÔbre o cálculo das verbas 

impugnadas pc;la emr·rêsa, que ó ob jato do Recurso Ordin:'írio. 

Todavia, mantida foi a scntença que se calcou na prova pro-
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duzida. Divergentes sao os arestos apontados sÔbre a nulida-

d N d t d • OS 1 • l' l ' ' ' • d f t e, nao sen o, o av1.a, c ecnals lgacos a m::tterla c a o 

.•• (lê). Cbrthc:cendo da Revista, acolho a prelifllinar d0 nu li-

' dade pc,ra que tornem os nu tos a ~gr5gia Turma do Tribunal Re-

gional, a fim d8 qprecL:tr tÔC.a a :n:.,téria ventil aãa no r0cur-

so, principalmante aquel~ lignda aos salArios para os c6lcu-

los. Nõ.c deferiram a execuçiio. 

o Sr,Ministro Peres Júnior- De acÔrJo. 

O Sr ,J.\ini stro Presidc:onte - Há divergência ? Unânimc~K:nte,co-

nhecida a Revista pela alinea 2 e dado provimento p<H'a que a 

BgrÓgia Turma Regional recorrida aprecie tÔda é:i matérüt vem-

tilada no apêlo. 

O Sr>.SGcret<Ído-PPocesso nQ 3 156/70- Relntor: Hinistro Eil-

de orando 3is .glia, Revisor: ;.Jinis tro Peres Júnior, Recurso de 

Revista de Decisão do TRT d;:t 2a. Rogião.SERIGRÁFICA SUSSEX 

IKD{STRIA l!: COiV!E.:RCIO LT':>A. e HAYDEE ~fAXH:o Dil SILVA. (Dr.Guy 

RozendG). 

O S,.. .Hinis tro Hildobrando Jisap;l in- Tida como irregulc,r a 

ropl'GS8r.tação da omprêsa roclar"ad<}, por não ser o prepósto d_ 

signado pela 1:10Sr!la seu empr;:;gado, mas sim de crganiza•;;ão con

tábil. responsá~el por su2, contabilidade. A c\outa Procur<:,do-

ria opina pelo conheci:nento e provimento do recurso, acolhon 

do a nulidade. E o relat6rio. 

O Sr ,H i nistro Peres Júnior A 

- De aco1'do. 

O S·',i>lini stro Prssidcmte - Em discuss2,o. incE:r·rada. Te:'l a pa-

lavra o Ministro Rwlator. 

O Sr ,H i nistro Hildebrando 3isaglia - Dos três julgados tra

zidos à configuração da di iJlergência, o s egunclo ,fls. 29, ser-

viria ao fim coli1~ado, se não fÔsse o.tiundo da .C:gr6gia Pri-
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meira Turem dêste Tribu.nal. :•rão indicado qualquer dispositi-

vo de lei, n,'ío enqundrada il Rovis ta, nao conheço. 

O Sr .Hinistro Peres Júnior - N:C,o conheço. 

S P , " . ? u " . t -O T',lünistro residcmte - Ha clivc•r.:sencla . nanlmemen e,nao 

conhecida a Revista. 

O Sl'. SEJcret,~rí o-Procosso nl:! 3 307/70- Relator: Hinis tro Hil-

de bramlo JisagliQ. Rc:..visor: Peres .Júnior. Recurso de Revista 

de Decisão elo TRT da 2a. Rsgião. JOS.it PEHEIRA LBA e BEGHES 

PAGEUNIAN & CIA. (Drs. Rubens d0 Nendonça o 'vJille Fischlin). 

O Sr.Ministro Hilclsbra.nclo Bisaglia - Redução do trabalho no 

contrato pago por tarefa e consequento diferenças salariais 

constitui o podido acolb.ido err, PrimEJira Inst ;ncia, mas noga-

do pel<:~ Turma Regional er1 provEJndo o Recurso Ordinário da em

~orê.sa. A douta Procnr:::doria opina polo conheci:nonto, não dEJ

cretação da nulidado que admite, em facEJ do provimento que dá 

no mérito. ~ o relatório. 

O Sr.~linistro Pores JúniQr- DEJ élcÔrdo. 

O s,., .Ninistro Pres i dEJntd - Te1:1 a pal::tvra o Sr. Advogctdo. 

(USA DA PALAVRA O DR.JOS.f; TORRES DAS IBV.i!iS). 

O Sr.Hinistro PresidEJnte - Em discussão. mcorrada. TEJm a 

pctlavra o Yiinis tro Relator. 

O Sr .Ministro Hildebrando 3iscqsli a - Conheço da Revista nos 

c1ois pontos qae a')range. Em roalidadEJ, extravasou o Acórd,::io 

reco:::-rido EJm se referir [t. rescis,'lo, quanto, no caso, se tra

ta do diferenças salariais. K1s, em face da conclL<s.~c, nenhum 

prejuizo foi ocas ionaclo ao autor que aponas tovo julge~da im-

procedente ct açao. Rejeito a nulidade. 

O Sr .Hinis tro Peres Júnior - De acordo. 

O S1o .H i ni stro Presidente - Há di vEJrgência ? Un.3.nir.Jemento, 

conhecida a H::.vista role. cliverg8nci a o rejeit:-,da a nulidnde. 
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Tom a pa1:,vra o Hinistro Rc,l:1tor. 

O Sr .!,1í nis tro H i 1 de brando Bí s agl í LL - No mérito, dou provirr.on 

to :'t R0vista pnr·a restabelocer a decisií.o de Primeira Instân-

cia. A redução do tr:lbCt1ho do tar0f0iro para que seja admis

sível, e n5o atentat6riLL ao contrCLto, deve ser razo5vel, mas 

ni',o como no caso atu::tl em que a m0sma atinge a um têrço do 

sal&.rio ••• (lê). 

O Sr .lHnistro Peres JÚ.nior - De acÔrdo. 

O Sr.Ministro Presidente - -,' c1 • A • na lvergencla ? Un2uümem8nto, 

contecicla a Re1rista tw:1b&m pelo mórito e com bc1se nil àiver-
A • ~ 

genclz,, e dado provimonto para restabelocer a de:clsao de Pri 

meira Instârcia. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO n? 1142/71 - Relator: Ministro 

Ray.mundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marrocos.Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. HELENA BACEARIN 

GAGLIARDE e USINA AÇUCAREIRA ESTER S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - A decisão Regional negou a soma 

dos períodos de trabalho por ser o reclamante safrista. Vem 

a Revista invocando divergência. Parecer pelo conhecimento 

e provimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

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

do. 

(Usa da palavra o Dr. Marcos Heusi Netto) 

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

curso não está fundamentado quanto à gratificação natalina. 

Conheço, no que se refere à soma dos perÍodos, pelo atrito 

de julgados. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Também conheço. 

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

nhecida a Revista. A jurisprudência dominante anterior aoDe 

ereto-lei 761/69 era no sentido do AcÓrdão paradigma, como 

bem salientou o douto Procurador Regional às fls.31. O en -

tendimento contrário importa em deixar os empregados· safris 

tas à margem da proteção legal deferida aos trabalhadores em 

geral. Esta matéria já foi muito debatida e, até, é de se a 

dmirar que os Regionais estejam insistindo nisso, quando já 

se tornou pacifica a jurisprudência. ~sse Decreto-lei veio 

consagrar a jurisprlidência. Os julgados tinham acertado se

rem, realmente, contrato por prazo certo, mas conheço casos 

de safristas de castanha, no Pará, em que as safras se pro-

longam por mais de vinte anos. Então, vou fazer justiça a 
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êste Tribunal Superior, que abriu essa trajetória, começou a 

considerar como adicionáveis os períodos de trabalho por sa 

fra. Dou provimento, para julgar procedente o pedido .. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não se trata de con -

trato posterior à nova lei? 

O Sr. Ministro Presidente - Não, todos são anteriores. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Se f8ssem posteriores a lei, 

o recurso viria pela alínea 11 b11
• 

O Sr. Ministro Presidente - Justamente por serem anteriores 

à lei, o Tribunal disse que não tinham direito. A nova lei 

aplicou o mesmo princÍpio para os contratos por obra certa. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Sr. Presidente, pediria ano

tasse V.Excelência essa matéria para uma Súmula, dessas que 

deverão ser aprovadas oportunamente 

O Sr. Ministro Pres'idente - Ainda em dezembro, vamos ver se 

teremos tempo de aprovar mais umreSÚmulas. Un~imemente, da 

do provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido. 

o Sr. Secretário - PROCESSO n9 4243/rO - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Peres JÚnior. Recur 

so de Revista de Decisão do TRT da 3a. Regiãõ~ SEBASTIKO DE 

OLIVEIRA E OUTROS e CIA.AGRfCOLA E INDUSTRIAL BOA VISTA. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisagiia - As V. Inst~cias Ordi 

nárias deram pela improcedência das ações de consignação e 

pagamento movimentadas pela emprêsa, porém não consideraram 

lÍcito efetuar desconto a título de habitação e lenha, eis 

que necessária expressa ... (lê). Pelo conhecimento e provi 

menta, opina a douta Procuradoria. É o relatório. 

O Sr. Ministro Peres Junior - De ac8rdo. 

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

palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A sentenqa de fls.l49, 

confirmada pelo Egrégia Turma Regional no que se refere a re 

convenqão e pedido de rescisão indireta, examinou minuciosa

mente as alegaqões de prova para a decisão, e tais fatos fo

ram considerados como incapazes de autorizar a rescisão indi 

reta ... (l~). Matéria, em Última análise, de prova. Não conhe 

qo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia. Unânimemente,não 

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 4409/70 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Peres Júnior.Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. ARGOS INDUSTRIAL 

S/A E OSVALDO SAITO e OS MESMOS. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Em razão de mora reite 

rada, inclusive em outros processos, fÔra autorizada a resci 

são indireta do contrato de trabalho do reclamante, emprega

do estabilitário ... (1~). Contrariada apenas a Revista do 

reclamante, sobem os autos, recebendo parecer da Procurado -

ria que conclui pelo não provimento de ambos os recursos. ~ 

o relatório. 

O Sr. Ministro Peres Junior - De acôrdo. 

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

( Usa da palavra o Dr. José Tôrres das Neves) 
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O 8:" .Hinistro Prc.sidente- Em discussão. Encerrada. Tem a pa-

lavra o Re).ator. 

O Sr.Iünistro Hildebro:mdo aisw;li§! - Revista da reclam,lda: 

os arc.stos indic:1dos não tr:-;tam de mora reiter::lda, atestada 

incll<sive em v:lrios processos anteriores ... (lé)). Não conhe-

ço. 

O Sr.Hinistro Peres Júnior- Tw•bé,~: não conheço. 

O Sr.Ministro Presidente- H, d. ~ . a lvergencla ? Por unru1i~idade, 

não conhecida o recurso da er1prêsa. Tem a palz,vra o ReLJtor. 

O Sr.Hinistro HilC.ebrando Bisaglia - As horas extras presta-

das pelo autor eram h:c,bi tuais, nfirma a sentonça de Pri::wira 

I t "' 1 
" .... R · t ' . ns ancia: o Acordao cglonctl, som asseverar o con rctl'lo, ne-

ga ... (lê). Conheço pela Súmula 24 e por violação do art .486. 

Conseqt.lentementc, dou provimcnto à R8vista, pé!ra que no cál

culo da indenização se incluam as horas cxtras habitualmente 

trabalhadas. 

O Sr.Hinistro Peres JÚnior- De a cÔrdo. 

O Sr.Hinistro p,..esidento- Há divergência ? Por unanir.Jidade, 

conhecida a Revista, pela Súmula 24 e por violação do lei, 

e dado provi:JJ8DtO a mesma, l}é\ra incluir no cálculo da inde

nização as parcelas ccrr0spondentes às horas suplementaras 

habitualmentE: prestadas. 

O Sr.Secrotó.rio-Processo nQ 4 494/70- Relator: Ninistro Hil

dcbrando Bisaglia.Revisor: Ministro Peres Júnior. Recurso de 

R0vistn de Decisão do TRT da 2a. Ré:gião,Adão Hor~onto 0 outro 

e Cia.Paulista do Estradas de Ferrg. (Drs .Os1-ralclo Fnri::l 

rct o Joaquim Arltonio Pinto Noul"n). 

O Sr ,Einistro :lildcbrando Bisctgl i a- 3encficiados os reclanan 

tes com n roclass.ific:1ção feita pela emrrêsn, dn refer811cia 
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10 para a 13, em 6 de agSsto dd 1 968, em 7 de outubro de 

1 968, esta os f'êz volt ar à referência lO ... (lê). Opina a 

douta Procur;1doria Geral pelo connecimonto, por ambos os p0J: 

missivas legais, e provimento, para ser restabelecida a sen-

tença de Primeira Instância. 11 o relatório. 

O Sr.Ninistro Peres Júnior- De acÔrdo. 

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

(USA DA PALAVRA O DR.JOSf: T0RRii:S DAS Ni>Vl:!:S) 

O Sr.Hinistro Presidente- Em discussão. EncerradQ, Tem a pa

lavra o Relator. 

O Sr.l1inistro };i ldebrando Bisadia - A alteração contratuill 

foi concessada, sob a alegação de êrro na reclassificilção. O 

V.Acórdão recorrido d2clc:tra o Ônus da prova de que tem direi 
. ~ 

to ao prE!tEmdido, •• (lo). Conheço da Rovista, pelo atentado 

aos cUspositivos referidos e, consequentemento, pelos funda-

' mantos expostos, dou-lhe provimento, p;Jra restabelecer a de-

cisão de Primeira Instancia. 

O Sr.Ninistro PePGS Júnior-
A 

De acordo, 

O Sr.l·linistro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade, 

conhecida a R0vista pela alínea .Q ,e dado provimento à, mesma, 

p~:tr'l restabebc2r as entenç::t de primeira Inst.~ncia. 
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O Sr. Secretário - Processo nQ 4 515/70 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Recurso de Revista de Decisão do TRT 

da 2a. Região. IND. BANDEIRANTE DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA 

(Dr, Jorge G. Mellen) e JAIRO GUARACI DO NASCIMENTO. (Dr. Ma 

rio da Silva Brandão). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Relação de emprêgo re 

conhecida com trânsito em julgado. Estabilidade admitida.Não 

aceit-o o recibo de fls. 58 como excludente do tempo anterior, 

porque não contém os requisitos do art. 940 do CÓdigo Civil 

e não houve solução de continuidade da prestação de serviço. 

A douta Procuradoria opina pelo não conhecimento ou não pr~ 

vimento do recurso. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - De acardo. 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Declarado inexpressivo 

para os fins colimados o recibo de fls. 16, sem discrimina 

ção de verbas e afirmado que não houve interrupção na prest~ 

ção de serviço. Não conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Não conhecida a 

Revista, unànimemente, 

O Sr. Secretário - Processo n9 4 529/70 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Recurso de Revista de Decisão do TRT 

da 3a. Região, SEVERINO DOS REIS JUNQUEIRA E VIVALDO DE OLI 

VEIRA (Drs. Afrânio Vieira Furtado e Gustavo Capanema de Al 

meida}. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - São duas Revistas. O 

Acórdão deu provimento parcial ao recurso da emprêsa e negou 
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ao do reclamante. A sentença de Primeira Instância ordenou 

a reintegração do reclamante, não a indenização em dôbrople 

teada, condenando, ainda, o empregador em férias, décimo-ter 

ceira salário, diferença salarial e repousa semanal, fls.76. 

A douta Procuradoria opina pelo não conhecimento ou desprovi 

menta de ambas as Revistas. É o relatório. 

O Sr. Ministro Péres JÚnior - De acôrdo. 

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

palavra o Ministro Relator. 

o Sr. Ministro Hildebrando E±saglia - Revista do reclamado, 

O abandono de emprêgo não foi provado e não cabe o reexame 

da matéria de fato. As utilidades para fins de desconto de 

vem ser expressamente autorizadas no contrato, conforme art. 

29, § 19. Conheço da Revista, nesta parte, pela divergência. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - De acôrdo, 

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

vista do reclamado, Unicamente quanto às utilidades pela di 

vergência, unânimemente. Tem a palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - No mérito, nego-lhe pr 

vimento, em face dos expressos têrmos do documento de fls. };t;r· 

em que se declara não suscetivel de desconto tais utilidade 

O Sr. Ministra Peres Júnior - De acôrdo. 

O Sr. Ministro Presidente ~ Há divergência? Unânimemente, 

gado provimento ao recurso do reclamado, Tem a palavra o 

nistro Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia -Recurso do reclamante. 

Conheço da Revista, no atinente à prescrição, pela divergên

cia com o Acórdão de fls. 154. A matéria ligada à rescisão i 

direta não pode ser conhecida, porque a jurisprudência indi 
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cada não contém a sua origem ••. (lê). 

O Sr. Ministro Peres Júnior - De ac6rdo. 

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

vista do reclamante, quanto à prescrição, pela divergência , 

unânimemente. Tem a palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Mas, nego provimento. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Nego provimento. 

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

gado provimento à Revista do reclamante. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4 603/70 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Recurso de Revista de Decisão do TRT 

da 2a, Região. BENEDITO JOSÉ DE SOUZA (Dr. Marciel Herculino 

de Hollanda) e ULRICO BARINI (Dr. Octavio de Camargo Lopes). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O reclamante alugava 

carro da reclamada por vinte cruzeiros, ficando a seu cargo 

t6das as despesas com o veiculo, exceto pneus. Não sujeito a 

horário, não controladas as horas trabalhadas por serviço re 

lizado, cabendo à autora as importâncias recebidas dos passa 

geiros. A douta Procuradoria opina pelo conhecimento e prov~ 

mento do recurso. É o relatório, 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - De ac6rdo, 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia -O V. decisório constan 

te dos autos, que concluiu pela inexistência do vinculo, não 

atenta contra a lei, nem contra a divergência, porque a hipÓ 

tese ••• (lê). Não conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Não conheço. 

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

conhecida a Revista, 
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O Sr. Secretário - PROCESSO nÇ 4621/71 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Peres Júnior. Recur

so de Revista de Decisão do TRT da 3a. Região. Cia. AGRO IN

DUSTRIAL DO JEQUITA e JOSÉ CARLOS VIEIRA E OUTROS. 

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

da a decisão que concedeu indenização em dôbro para três dos 

reclamantes, reconhecido o tempo de serviço como maior do 

que o constante na carteira profissional face à prova produ

zida, deferido o aviso-prévio e, também, os honorários, ês -

tes deferidos face ao atestado de pobreza, ... (lê). Pelo co-

nhecimento e não provimento, opina a douta Procuradoria Ge

ral .. É o relatório. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - De acÔrdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Os julgados citados sô 

bre honorários não se ajustam à espécie, porque o atestado 
' 

de pobreza foi anexado. Também, deferida a justiça gratuita 

em despacho preliminar, nenhum recurso ofereceu a emprêsa.Os 

restos não são divergentes nesta parte. No que se refere ~ao 

aviso-prévio, ... (lê). Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Não conheço. 

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

recurso, unânimemente. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 4623/70 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Peres Júnior. Recur-

so de Revista de Decisão do TRT da 3a. Região. Cia. Agro In

dustrial do jequitaí e Antônio Teixeira e Outros. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia ·- Reconhé::cida a estabili 

dade das autoras, dispensadas pelo encerramento das ativida-
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des da emprêsa ... (lê}. Pe~o conhecimento e não provimento, 

opina a douta Procuradoria. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - De acôrdo. 

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

palavra o Relator .. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A hipótese é idêntica 

à tratada no processo anterior, de n9 4621. Não encontro di

vergência jurisprudencial nas duas questões objeto do recur

so, porque a justiça gratuita foi requerida com ~ inicial , 

e deferida. SÔbre aviso-prévio ... {lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente J 

não conhecida a Revista . 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 4666/70 Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: ~linistro Peres Júnior. Recur

so de Revista de Decisão do TRT da 3a. Região. GIÓRGIO MAZZ~ 

TINI e FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O Recurso Ordinário do 

reclamado não foi conhecido por deserto. Também não se conhe 

ceu do Recurso Ordinário do reclamante põr intempestivo, al~ 

gando-se não ter .. sido juntado aos autos o recibo do correio 

e apresentada certidão ... (lê). Pelo conhecimento e proviment 

opina a douta Procuradoria. É o relatório. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - De ac6rdo. 

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

palavra o Relator. 

? ?!·.Ministro Hildebrando Bisaglia - Conheço do recurso por 

violação de lei, face ao documento de fls. 68, e don provim~ 

tó para que torne o processo ao Regional, uma vez tempestivo 

o Recurso Ordinário do reclamEnte. 
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O Sr. Ministro Peres Júnior - De acôrdo. 

O Sr. Ministro Pre~idente - Há.divergência ? Por unanimidade, 

conhecido o recurso por violação e dado provimento para que 

retornem os autos à Instância percorrida, uma vez que o apê 

lo era tempestivo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 4753/70 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Peres Júnior, Recur 

so de Revista de Decisão do TRT da la. Regiã6. MARIA ISABEL 

MIRANDA BRETAS E OUTRAS e FÁBRICA NACIONAL DE MOTORES S/ A. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Provido o Recu~so Or-

dinário da emprêsa porque o ac6rdo normativo, embora com 

cláusula de retroação a 19 de ag6sto quando a rescisão se& 

ra em setemb~, expressamente declara ... (lê). Pelo conhe

cimento e provimento opina a douta Procuradoria. É o relató 

rio. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - De acôrdo. 

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

(Usa da palavra o Dr. José T6rres das Neves) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - No que se refere a di 

ferenças decorrentes do acôrdo normativo, não conheço da Re 

vista por ser de Turma dêste Tribunal o ÁcÓrdão trazido pa

ra caracterizar a divergência. O ilustre Advogado fêz men -

ção a outros Acórdãos. Vou fazer conferência novamente.(Con 

sulta os autos). São de Turma. Mantenho meu voto nesta par-

te. Todavia, merece ser conhecida a Revista pela violação do 

§ 29 do art. 477 e, també~, face à coisa julgada no que se 

refere à integração do clécimo-terceiro salário no cálculo 

indenizatório, objeto inclusive de Prejulgado. Consequente-
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mente, dou provimento parcial ao recurso, para que, nos 

cálculos indenizatórios, se inclua a verba alusiva à grati

ficação natalina por ter, no outro recurso da emprêsa, tran 

sitado em julgado essa parte. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Tambéw conheço e àau pro 

vimento nos têrmos do voto do Ministro Relator. 

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

vista, unânimemente, quanto à coisa julgada, e dado provi -

menta, também por unanimidade, determinar a inclusão da 

gratificação da Lei 4 090 nos cálculos indenizatórios 

O Sr. Secretário -· PROCESSO n9 4766/70 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Peres JÚnior. Recur 

so de Revista de Decisão do TRT da 3a. Região. JOAQUIM CAR-

VALHO DOS SANTOS e JAIME FELICIO DA SILVA E OUTRO. 

O Sr. Ministro Hildebrando · Bisaglia - Inocorrente a pres-

crição, porque o pai do. reclamante deixou de trabalhar para 

a reclamada em 25/09/1965, e a reclamatória é de março de 

1967 . Não contestada ... (lê). Pelo conhecimento e despro

vimanto, opina a douta Procuradoria. ' É o relatório. 
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.Q_Sr.Einistro Peres Júnior- De acÔrdo • 

.Q__êl:_.Hini_sj;LQ__Hil_debriliJQo Jisaglia - Os arestos indicados 

t&m pressupostos de fato n5o admitidos no caso vertente,eis 

que afirmada a alegação de abnnclono c não provdda. Conheci-

da poderia ser a Revista 1uanto à prescrição, se n[io ocorres 

se o. coisa julg:<da. Não conheço. 

Q__Sr .]:_bn-; stro Peres-JÚnior -TarJ'>&n não conheço. 

S P I , ~· ,. 0 ? ~ J 1 Q__J.' .N~nistro residem;; e - H a c 1 ver gene la . Por nnanimic:-..c,e, 

ni'io conhecida a Revista. 

O S.z.HJ-nistro Por· os Junior - Sr. Presidont o, pela ordem. Peço o 

m1icttlento do proco~so nº 4 770, pois não trouxo QS notas re-

ferentes ao mesno. 

O Sr.Ministro Presidentd -Deferido. 

O Sr_.Sec.reto}rio-Procc:s.so na 4 .§JJLlQ- Relator: l·linistro Hil-

clebra.:1do 3isaglia. Revisor: Hinistro Peres Júnior. Recurso 

de Rovista de decisiío do TRT da 2a. Região.;1ialdir Farin La-

cerda e Banco Brasileiro de Descontos S/A.(Drs.Sebasti~o Lã-

ZCLro Botelho e Antonio Viollato) • 

. o Sr.:"linistro f-lildebrccnclo Bisaglia - Roibaixc:ur:ento do c:1rgo 

de chefe de serviço para escritúrário, com t ram ferÔncia do 

local e supressi".o das hor::ts oxtrCLs e pagamento d::;s dife1··on-
. " . 

ças ••• (lo). OplnC\ a· doc_lta Procurc:,doria Geral pelo conhecimen 

to e nêío provimento do rcc~1rso. 2 o rel:üÓrio. 

_Q Sr.!'f.J,ni stro Peres Júnior- De acÔrdo • 

. o Sr.~:inistJZ,()_frosidente- Em discüssão.Encerrada.Tem a 11ala-

vra o RelCltor • 

. o Sr.Ninist ro Hildebranclo Bisaglin - Não conhoço.da revista • 

. o Sr-.lüni stro Peres JÚnior - Tambóm não coPheço. 

n5o conhecido. a Rcvísta. 
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o Sr.Secretário-1-'rocosso nlf 166/71- :Re1ntor: Ninistro Rilde

br:mdo Bisng1ia. Revisor: Ministro Peres Júnior. Recurso de 

Rovistn de decisão cl.o TRT da 2a. Rogi:'\o, Ana Maria Salles 

Guerra e Doceiru Paulistn Ltda. (Dr. Pc:dro Dada) • 

. Q_§.E.Jiinistro Hildebranào i3íSftglia- Tr;omsferida a empregada 

parn trabalho em. outra loja, t.·mbem no centro dn cidade •.• ( 

lê) • Opina a douta Procuradoria Geral pelo conheci!'1Emto ou 

não provimc:nto da :R e vis ta. fi o Jreüatórío, 

.9 Sr.l'linistro Peres Júnior - De acÔrdo. 

O Sr~Ninistro Presidente - Tom a palavra o Sr.Advogado, 

(USA DA ?1\LAVRA O DR.JOSf; TORR&S DAS lt<.:VBS) 

.Q...§!_.Ji!Pl-§tro Preside~ ji;m discussão.Encerrada.rom a pala-

vra c Rel"J.tor • 

.Q....§,r_.Hini stro Hildebrcmdo Bi sagli a- O pedido não se refere 

à imediata reposição do contre;to rns condições anteriores, 

;"uns apre:sEmta ::t albernativá,ou seja, a recondução da autora 
A 

ao estabelecimento <-<nterior ••• Clo). Não conheço. 

O Sr .Hinistro Per os .Junior - Tan;bÉ>r.J nao conheço. 

O Sr.HinistPo Presidente- Há divergência ? Por uminirJidade, 

rião conhecido o recurso • 

.Q...lli: ,Socret6ri o_- Processo nQ 460/'Il- Relator: !víinistro Hil

àebrando 3isz,glíc,. Revisor: Hinistro Peres JÚnior. Recurso de 

Revista dEJ decisão do TRT da 5a. Região. PetrÓleo 3rasileiro 

S/A-Petrobrás e 3djalma Costa c outros. (Drs.Ru':Jens Augusto 

da Costn Chaves c W•lter d::t Silveira). 

O Sr.Hinistrg Hildebrando Jisaglia- A reclamatória so pren

de a wn único reclwnante. O AcÓrdão Regional sustonta que o 

Único recorronte trccb:ühoc;. em dois períodos. Ao s0r dGsped=h-

do,recebeu o· aviso-pr&vio e a indenizaç?io consta!ltes do doeu-
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menta ••• (lê). Opina a douta Procurc. 

mente, mas nao provimE:nto elo rE:curs 

o Sr ,H i n·i ;o;tro Péres Jwüor- De 
A 

a co 

o Sr.Hinistro Presidente - Em discu 

lavra o Relator. 

o Sr .J·1inis tro HildE:brando Bisc.glia 

ta, 
, . 

nocessar1o se torna o reexame 

ço. 
">,l • ~ .. 

FlC..terla de " ~ I::'tt..-0. 

o Sr.Hinistrg Peres JÚnior- Também 

OS,.,t1inistro Presidente - Há diverg 

não. conhecida a Revista. 

o Sr,Secret6rio-Yrocesso nº 603/71-

brando ôisaglia. Revisor: Ninistro 

lista de Estradas de Forro e Aderi c 

Joaquim Antonio Pinto do Lemos e Si 

o sr.Mini stro Hildebrando :3isaglia 

da licença-prêmio 
, 

A Rov em pecunia. 

douta Procuradoria Geral pelo não p 

o Sr.Jvlinistro Peres JúniQr De 
A - a co 

o s·,, .Hinistro PresiàGDtü- Tüm a p 

17,30/35 -3,., 

daria Geral pelo conheci-

o. b o rol~tório. 

rdo. 

ssão.Encerrada. Tem a pa-

- Para conlYccEJr da Rovis-

da nrova ••• (lê). Não conhe 

nno conheço. 

ência ? Por unanimidade, 

Rel~,tor: r1inistro Hilde-

Pores JÚnior.Companhia Pau 

o Hendes e outros. (Drs. 

brio ~Ferreira), 

- Trata-se de conversão 

ista é da emprêsa.Opina a 

rovimento. E; o r elJtÓrio. 

rdo. 

alavra o sr.Advogado. 

('JSA DA PALAVRA o DR. JCS~ TORR ES DAS NEVES) 

o S" .lün·i st r o Presidünte- Em discus são. Encerradc,. Tem a pa-

lnvra o Relntor. 

o Sr. Ni nist ro Hildobrando 13isaglia - Conheço, pelo conflito 

j uris prud onci al, e nego pro\'imento. 

o Sr ,1·1in i s tro PerE.:s Júni IDr-
,, 
~ o me u voto. 

o Sr.Ninistro Prosidcmto - H,~ di ver ~ . p gonc1a " or Lmanimi(J::tde, 

conhecido e negado provimento ao r o curso. 

o Sr.Sec"ctQrio-Processo nQ 775/71- ~elator: Ministro Hil-
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dobrando 3isaglia. Revisor: Ninistro Peres IJ'únior. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 2a. Região,S/A.IRF HI\TAEli\ZZO 

e CILEim LOURO E OUTRO. (Drs .Annibal Ferreiret e Nario C<:n·valho 

de Jesus). 

O Sr,lünistro Hildebra.ndo .3isaglia- Empregado estó.vel,trans

ferido da ca9ital de São Paulo para a cidade de Rio Claro,sob 

a aleg&.ç1io de extinção do estabelecimento ••• (lo). Opina a dou 

ta Procuradoria Geral pelo conheciraento e não provimento. f: 

o relatório. 

O Sr .Hinistro Peres JSnior- De acÔrclo. 

O Sr·,Kinisll::9__Presidento- Tem a pal:wra o Sr.Advogado. 

(USA DA PALAVRA O DR.JOSt; TORRES DAS N~VES) 

O Sr.Ministro Presi::lent8- Em discuss.ão .Encerrada. TE!n a pa-

lavra o R8lator. 

O Sr.Hinistro-Hilclebrando Bisa~<lia- Conheço da Revista ape-

. ~ . - S' nas quanto ao ilVlSO prevlo na rescisao indireta, pela .umula, 

e lhe dou provimento, para excluÍ-lo. 

OSr.Nini sb·o Peres Júnior- D8 acÔr-do. 

O S '<' • ~ p . ' t T[, d • ~ • 
r.h1n1s~ro Ares1aen e -~a 1vergonc1a ? Por unanülidade, 

conhecida a Revista quanto ao aviso-prévio, em virtude da Sú-

mula, e dado provimento à mes1:1a, para excluir a refer-ida par-

cela. 
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O Sr.Secretirio-Processo nQ 901/71- Relator: Ministro Hilde

brando Jisaglia. Rev :.sor: l1inistro Peres JL'mior. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. RE:giilo. ALFRóDO AUGUSTO SJ\1 

VADOF; e GIA. Nacional ele Tecidos Nova 1im&r·ica. (Drs. Rodolfo 

Icauar Alvarenga do Carvalho e !!; • S. Vi voiros de Castro). 

O Sr .Hini§t PO Hildeb,ando 3isa;;lia - Zc:~pregado adeli tido em 

22 de abril do 1 935, obteve aposentadcric, em l 967. Conti-

nuou trabrilhando. A douta Procuradoria opina pelo conheci-

monto e nilo proviuento do Recurso. t o relat6rio. 

O Sr.l-;inistro Peres JÚniol' -Do acÔrdo. 

O Sr.;-íini.stro Presidonte - T0m a p;:üavra o Sr.ildvO,';acl.o. 

(USA DA PALAVRA O DR.JOS..!; TOPJl.,;S DAS llóV~S) 

_Q Sr.lünistro Presidente - Em discussão. &lcerrada. T0m a 

JX:Ü:.cvra o Ministr-o Rol:üor. 

O Sr.;-iinistro liilde'Jr:lndo Jiscwl i.a - ?'.c,téria conhocida. Do-

pois da aposentadoria, continuou trab:tlhando. Conheço pela 

S(u:mlec nº 21 e dou provimento para restabelc:lf!er a scmtença 

c1 P . ·. I tA . e r1ne1rn ns anela. 

O Se· .H:Lni stro Peres JÚDi or-- De acÔnlo. 

O Sr.Hinistro Presic!onte - H6. divorg&ncia ? Unanimemente, 

conhccic1a a Revista lJOla S(mula 21 o dnclo provimento ~nra 

rest::cb0lecer a clccisilo de Pr-imoir:l In:t~ncin. 

O Sr .Socr8t:~r-io-Proccsso nº 979/71- ReLtor: lünis tr-o Hilde-

':Jrando .3isnglia. Rovisor~ Ministro Poros Júnior. Recurso do 

Revista do TRT dn Za. Regii'io. G~RALJO SA3Il\O o OLERIANO SOU

L:A. (Drs .Sole Menctonça Gianotti -e Ulisses Hunos Alve;s). 

O Sr.~inistro Eildebr-ando 3isaglia- A A 
Discute-se sobro o onus 

da 1:rova, sen<1o que o autor ::\firma a despedida e n t•é o aba· 

dono. As Inst:1ncias 0I>cl.in:1rias nc·garam as vorbas de ;lviso-
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A 

niio rrovou que foi r'isponsndo do 8L1ill'<2go. A douta Procur::~do-

ria opin::~ polo provimento da Revista. ~ o relat6rio. 

O Sr .H i ni st.c·o P0res JÚnior - De " -ClCOI'ctO .. 

O S··'.ilinist,..o Prdsidonte - 'llcm a !1CI.lavrn. o Sr.Advo::;ado, 

(USA M PALAVRA O Dú.JOS.l:; TOHR.L!:S DJlS ;;,,V,i;S) 

S! S,., ,}íinistro Prcsido::.~to - ..lm discussão • .;ncorracla. Tc;J a pa 

lavra c Kinistro Relator. 

O Sr.Hini stro Hildebrando Jisaglia- A matéria é wn pouco su-

bjc:ti va. A recl;:wl::Hln informa .:tnc o rocla:n:mte agrediu a Lm 

s0u iruão que não pertencia h firma e, em secguida, n5o mais 

r::tornou :10 trab·!lho, o ::(UB é afÍl'r.mdo polo >\cÓrd"io recoTri-

do, a fls. 90, ao declnrar que a reclc:::qda alegara o ab:mtlo-

no do ['~;_1 fol'tJ;;i r] o § 2º do :l.rt. 209' o Ônus da prova 

transferiu-se p.::.tro. .;} a.mprêsa, pois alc::a .... (lÔ). Conheço e 

dou provimonto à Revi:ta ll::tra incluir na conden::tçi:io ::ts vor

bas do aviso-pr&vio o indenização, pois não provado o alega-

do abandono. 

O Dr.;:Jinistro Peres Júnior - A fls. 13/14, jWJtc, ~'firme- cor-

tidiio de que- o recorrente tinha sido donuncindo. 

O Sr· .~1ini stro Hilciobrando Jis::c;::l ia - Is~o é f:cto incontrover-

so. Pelo sinples fato dêle to r sido demmcíado cometendo in-

fração elo art. 209 do C6digo Penal, pode-se ad~itir o ab::tn

dono ? 

O Sr .H i nist:i'o Peres JÚnior - .G:lo estnvz1 em lu:;nr incerto. 

O Sr .iüni stro Hi 1 debranê:o 3i sa.glia - E:le est:wa c::m lug::tr in-

certo, não sabido, 

O Sl',Hínistro Presidente - Nas ; 
&l, Ministro Relc,tor, clov0mos 

afnstar oss2. que:stão d:1 denúncia e tor1:1.r o f::.Lto 81!"~ sí. ~le 

doixou de comp~<.rocor ao serviço som !'letivo justificado. Logo, 

abQ.ndonou. 
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O Sr .Hi ni st ro Hild8brundo....d2.sasliê, - "D:,ta v0nia", por isso, 

pedi u ettenção da Turua nessu parte. ~uem tinha CF_U8 provar o 

abcmclono era a OJ'lpr&sa. Isto é pacÍfico. Se ola. nlegou,ti

nha qU•2 provQr, Tocby,ia, sónonte so cor:1provou quo o autor 

foi denu.ncietdo em processo c rime o quo foi c i t::tdo por ocli tal, 

indeferindo-se é.J.UC se: oncontrava e;.1 lugar incerto e ignora-

do, presUIJção. Tal f etilo, isoL:tdanonte, pode sor acltü t L do co-

mo prova de abandono, ,!u~mdo u agr0ssi:io que não se d0u por 

r1otivo de serviço podE•ri<:t s o·r ocasionado a d isponsn ? O er.Jpl'J! 

• gado alDga d is pcns a, e a cmpres a ubr:tndono. 

O &r.Hinistro Prosíclent0 - .210 in,sressou com u roclil':l::tçi:ío no 

mesmo dia da briga ? 

O S1'.Einistro Hildc::brcmdo .Jis:tglia- No n0smc dia d~1 briga 

não • .2le faltou ao sorviço UIJS dias, o a ·8tlpr·Ss.a dospecliu,pol' 

que Ôle brigou com o irmão do pctil.áio por r.10tivo quo não do 

serviço. Pode-se considerar provado o abandorio, ois que a á

nicA prova, nos c,utos, é esta, por _que Ôle foi denu.'1ciado ? 

O Sr.I·íini stro R0zend0 Puech - ~U<ll·to tempo intercorreu Emtro 

o fato e o ato de, Oc:Jprêsa consid0.rando o ::<banclono de erpprê-

go ? 

O Sr .Jos& Tor·rcs das Neves - (Advo,so.do)- Sr.Presidonto, p0ço 

a palavra p:~r-a 0scLuocimento de fato. O p.rórrio Rogional re-

conO.oce, dizendo tox:tualrr.cmto: " As t0ster:mnhas indicadcts por 

o.::Jb::ts as partos nada es cl::trocem a respeito", 

O Sr.Ninistro Rezendo Puech- O abandono n,~o poderiu ser lll'e-

su1nido 0u algLms clic1s. O ab::mdono preswnido é, no mÍnimo, tr:iJ) 

t 1 ' d • ' ' ~ a c l::ts o ausonclG, ngora, abandono ror:c1al podo ser e·'J dois 

dias. O en1pregado sai e não volta i~lctis, nQo procisa esporar 

trinta dic.s. 
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O Sr .!ünistro Presidente - Presumido, trinta dias. Agora im-

plicitc-.rne;nte, quo:n ::üsga o.baml.ono alega quo clospediu. 

O sr.l,íinistro Rezend0 ~'uoc.t - A emprêsa alega clespcclimonto 

por i.lbandono. 

O S.r .l'iinist.ro P.resident& - Por ;:,bandono. Logo, pH•cisa s:c;bGr 

se êle passou trinta dias Sem comparecer se~ motivo ju~tifica 

do. ImplÍci tamente, esUí _provaàél i1 fz,l ta gravo. 

O Sr.Einistro Hildebrando 3isi1glia - O Acór-d::ío Regional -ve-

rifiquem V .~xo.s .- tem e~t;1s cxpressõe::s: 11 Conlleço do rocurso 

porque teJ!":pestivo. l\o mérito, dou provimento. O roclil:J~:nte,_ 

dizondo-se despedido sem justa causa, insurge-se contra par-

te da sentença cpe lhe negou vel'oas indeni.zc:JtÓrias, Confor-

r.1e se verifica na contosta::;ão de fc.,lh:JS êl recLl!":Etcl<l alegou 

que o reclwn~.nt0 te r· ia abiJ.Dc1onado o 0n:pr·&go, ele pois de :.1gre-

di r o ir~:Jê,o elo recla~lClclo. 

O Sr .1-:inistro Presirlcmte- Invocaram nulic1ade nesse AcÓrdão ? 

SG invocurat:l nulitlnde, anulo, 1)orque o A:::Órdão est:S. complGta-

mente contrc,di tório, Ouvi outro dia ur:1 co!:lentário a CJl'OpÓsi-

to do Ônus da prova, quo 1:uitas A t' • vezes essn ~~ cr1a se torna 

irrêlevc,nte discutir q quem cabe. Importante saber se c;st:Í ou 

n3o provado. 

TST·BBZ 
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O Sr.~~nistro Hildebrando Bisaglia- A tese da Revista é es-

ta: Negada a despedida e alegado o abandono, cumpre ao em-

progc,dor fazer prova da falta imputada ao emprogado. Aloga 

a emprêsa não ter despedido, ter o empr(·gado abandonado o 

serviço. Vem o Acórdão e diz que quem tem de provar ter si

do despedido 6 o empregado. A violação elo art. 219 é flagrWJ 

te. 

O Sr.i'linistro Presidente - A Revista é de quem ? 

oS r- .Nin i stro Hilclebrando Bisaglia - Do empreegaclo. 

O Sr.Ninístro Rezende Puech- Vai ser WJulaclo ? Bor que ? 

.Q_§r.Ninístro Hildobranclo 3isaglia- Não anulanos, é·dtl.mos prg 

vimonto ao Agravo para a subida da Revista. Peço a atenção 

da Turma para êsso primor de êrro, "data vania 11 ,do Acórcli'ío 

rocorriclo: 11 Conformo se voririfica, da contestação alega o 

1 1 t . 1 t ( 1' ) "C t . '1 1 . roc atwc,o e r la o roc <Vlan e... o • omo orla e o c o pro-

var ? 

O Sr.!hnistro PPesídontE: - A sentença concluiu ter h:wido a

bqndono ? 

O Sr.~:iní stro Hildebrando Bisaglia - Conclui quo houve ab[\fl 

do'no, por não mr o enprog:1c1o provado L\ dospodida. 

O Sr .Hini stro Rozendo Pu-º..9h - Vista em :-·lesa. 

O Sr.Mini stro Presidente - Susponso o julgamonto, er:1 virtu-

de do pedido de vista do Ministro Rezende Puoch • 

O Sr-.Socret:~rio-Procosso nQ 1112/71 - Relator: Ninistro Hil-

clebrando 0i_saglia. Revisor: Ninistro Peres Júnior. Recurso 

do Revista elo Decisão do TRT da Za. Região. 3ornardo :-!aria 

Alr:Jstodt e Associação Instlmtive~ José 3onif!Ício. (Drs .Dante 

Leonelli o Cleóbulo Ac1azonas Duarte). 
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o Sr .Ministro Hilc1ebrandc 3isagl ia - Professor aposentou-se-

z,posentadoria especial - em ubril dê 1 968, ::J.Ua':'ldo foi desli-

gado elo 1uc,dro fLmcional da escola on raziio da aposentadoria, 

mas continuou prestando serviço 

ç5o na Prir..eira Inst&ncia, foi 

••• (lê). Er:t SUQ Revista, aponta 

. 
a 

pro 

o 

empr3sa. Improcedente a a-

vida eo parte pelo Regional 

roclaf'l:Jnte violnç.'í.o da Sú-

mula 21 e Acórdãos qt..8 entende di v Grgentes. Procuradoria opi-

na pelo c onh c c icwn to e prcvie.ento, f: o relatório. 

o Sr ,H in-i s tro PePes Júnio~' - De a côrdo. 

o Sr· ,H i ni stro Prqsidonte - &1 clisc ussi'ío. Er.ccrr-ada. T0n a pa-

lavra o Rel::,tor. 

o Sr .lün i stro Hilcl e .):1 r nn do 3isGglia - Conheço pela Súmula 21. 

o Sr .Hini§tro Peres ffúnior - Conte ço. 

o Sr .lüni stro Presiclonté - H5 dive rg8ncic, ? UnaniMemente, conh" 

cidn a R2Vi[' t 8.. Ten a palavra o R o 

o Sr .~~Iini stl~o Hildebrnndo 3isnglia Dou )rovimento, canse-

qüêntemente, pax·,:t àeterr:1inar a rei nt·:·gr:1çiio elo rE>clrunante com 

pngamento de so.lSrios e va.r:otugens 

o SP.J.1ini.st.ro Peres JÚnior - De a c 

o Sr. ;.fin i s tro Presidente - "' na di<rlO 

do r;rovinento ao recurso pai~ a doto 

r e c la::umt e , com -" suns conseqaencias. 

o Sr .Sccret<Írio-Proc·esso nº 1 264/ 

debrando.Bisaglia.Revisàr;Hinistro 

Br.anco-Es pólio de 
T , 

Vergara, .JOS 8- e 

outros, Recurso de Rewista de De c i 

(Drs. Ar,tonio Bar.ja Filho.Õ. 

o S r .Hini s tro Hild~:1c1o 3isaglia 

dGferida il pag;:, eles 
, 

perlodos ele f o 

correlatas ••• (lê). 
A 

o r elo. 

rgêncin ? UnÔ..nim<:~~ent8 ,da-

rninar a reintegração do 

71- Relator: Ninistro Hi;t-

Peres Júnior, Rnzenda Rio 

Antonio Adão Ri':lciro e 

são do TRT da 2:1. Região. 

- Féri:1s mmca concedidas, 

rr1a sim}lles e em clÔbro.As-



TST · 3.~ 

PÓOEI't ..IUOICIÁF\10 

JUSTIÇA DO TRABALHO· 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

16-11-71 /F3L/AR 17,50/55 -3-

sim, decidir-nm as Instâncias 0rdin:1rias. 
A 

Revista da eopresa 

2ts fls. 166 ••• (lê). Provido o Agr:wo do Instrwnento pnra o 

processamento da Rovista, sobem os autos a êste Tribunal.Dou 

ta Procuradoria opina pelo conhecimento e n5.o provimento. E; 

o relntório. 

O SP,Hinistro Peras Júnior- De acôrdo. 

O Sr.Hinistro Presidcnto - &'1 discussao • .2ncorrada. Tom a 

palavra o Rc 1:1tor. 

O Sr .H i ni s tro H i ldebPando _a; s::Jdüt - Copbo.ço ._da Revista por

que flagrantemente divergente os jul::;ados do fls. 165. 

O Sr.l'linistro Poros Júnior - TambÓm conheço. 

~ t I A.? A O o r .Hinis ro Presidente - H a di vergcmcu1 . Unanir.wmonto, co-

nhecida a Rovista. Tem a palavra o Relator, 

O Sr .H in i s tro H i ldebrnnclo Bisaglia - Dou provimonto, para do 

tcrminnr a paga simples das f5rias vencidas. Nas normas do 

Estatuto do Trabalhador Rural. •• (lê). Natéria conhecida dês-

te Tribunal. 

O Sr ,l!inis tro Peres Júnior - De acÔrclo. 

O Sr.Ministro Presidente - , "" . "' Ha di vorgoncl::t ? Unanimec:1onte, 

dado provimento ao recurso, para ele terminar a paga simples 

das férias vencidas. 

O Sr.Socrot:1l'io-Procosso nº 1 342/71- Relator: lünistro Hil-

dobr::tndo 3isaglia. Rovisor. lünistro Peres Junior, Rectlrso 

de Re-vista do decisão do TRT da LJ.a. Região, 3ANCO .SRASIL~IRO 

DE DESCONTOS S/ A. o SIRIA RE!'::RIIUE ROCHA • (Drs .Osmnr José de 

lbrtins 8 Henrique Stodiock); 

O Sr.Hinistro H i ldobrando ilisaglia - As VV. Instâncias Oí'di-

n&rias ontenderrun configurada a mora salari:ll com o atraso 

no pag::unonto do salários do agôsto o setembro de 1 969 e,as-
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sim, dada pro<redÔncin no 0Jodic1o de rescisão indireta. (Lê) .So

be a Rovista, opinando :::. doc.ta ProCL<rmJorin pelo conheci:nento 

e provimento. ! o relat6rio, 

O sr.Ministro Pores Júnior - De ncÔ~do. 

O Sr.Einistro Prosidonto - E:n discussão. mcorrada. Te:'l <:t pa-

lavra o Relator. 

O Sr.Hinistro Hildebrando .ilisaglia- Conheço dél Revista pelo 

conflito de julgado. 

O Sr .lünistro Peres JÚnior - Tar:1béo conheço. 

O S li ' ' t p ' ' ) tA U' l' A ' ') u A ' t r. '1 n1s ro resJ.aen "' - "a c l vc·l'goncln , n:un.?w:Jc>n e, co-

hhecida a Revista. Te1n a palavra o Relator .. 

O S "' . t !"'- ' ' d 3" 1' D . -'-r.,•unJ.s ro ~LLGeoran o 1sag 1a- ou prcv1menco ê"LO recLlr-

so. Os uutos dão-nos notfti<:t~de atraso isolado. Nas rola -

çoes jurídicas de trabalho ... (le). lütéria conheci dE,. Dou pr_g 

vimento, p:1ra julgar improcedGnt e a reclactação. 

O Sr.Ninistro Peres JÚni..9.r - De ,,,cÔrdo. 

- , _, • A 
O Sr.Hinistro r'residente - Ha divc,r.;uncla ? Unanimenwnte,da-

O Sr .Socret5ri o-Fl'ocosso nº ....1_7!)./71 Relator: Ministro Hilcle-

br.-mdo 3is aglia. RGvisor: I·1inis tro PerE:s TÚnior. Recurso de 

decisão do TRT da 2a. Região. Geraldo Sabino e Ol0riano Sou

za.(Jrs. Sole t.Jcndonçe:. Gianotti e Ullises Nunes Alvos). ( Pe

dido do vista do Hinistro Rezende Puech ). 

O Sr.Hinistro Rezende Puech- Sr.Presidente, estou lc;nclo 2 

inicial e nao encontro r.noto.r1E>nto do quo o enpreg;:,clo tivE:sso 

sido admitido eB tul c1ata, tor,do só, há quatro :mos, sido de§. 

li.,;ado, s0nc1o desp<:cliclo sem .justa c.-:msa. Realnont0, a docis~õ 

de Pri~oira In~t5ncia diz que a dispensa se efetivou por não 

co:u;nreê0r ó empregado; portanto, admitiu que sE: efetivou. 
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Nu verdade, s8 niio houve nfirmaç?io de despedida - o fur,dc,__'Ilen 

. d . t ~ , 
~o a con~es açao e o de que houve ausência - 11 d1ta veonia", 

nilo 116 Ônus de pl'O'let por conta da et1prêsu. O Ônus 6 do enpre

gado. A N1prêsa nêio afirn!ou, for:nalr1ente, que o despediu; c1is 

Al ~ • se que houve Lur, incidente e e e n::to :n:ns comp~.roceu. 

O Sr.Ninist.ro Hildebrando J3isaglia - i: abandono. 

~ } p h "!'J I\ 
0 "'1 N O or.Ainistro Rozende uec. - ~ anscnc1a, e e nno com)arcceu. 

Teria o cmprc:g:t<~ci de rrov:-.r que: fÔra clGS~'ec1ido. }louvo LLrn f a-
h 

to, pelo quul 
~ • A ele n&o mc-~is co1:1paroceu c:L '8'npr0sa. 

O Sr.;;ini.stro Hi lckbrando 3i sagHa - f:sse fato & obst:1tivo 

ao .__:UG c nutor ale:ga.. Alí&s, rcdiria a v . .a;xn. para le.r o rlcÓr 

pois Ôsto fala oxpressafT18nte ter sido alegE,do 

o abandono, 

nndo o Gnprego, depois de ag.r0clir o in:ilo do recl::ucado, nas 

que os eloct:·ntos de prcvn n~o for;m· cli:tCios l)elo roclan~,nto". 

Ficou dentro cLJ pl'cva. "D·,ta veni a", n}o conbGço, Acho ·:1ue a 

;1firn::tÇGO de U!:iC. dOS)JOdida e c\ife::"OLto de dizer qUe estn fora 

0 não comp3receu ünis. 

Q.._êr.]:íinistro BildGbramlo 3i sadia - O AcÓNlÕ.o Region::tl par

tiu da declaração da omprÔsa ·de u,ue hoL·ve abc,nciono • .:.:Xpressa-

lllE:nto dc·cL.ra isso, 1.1~1s dizendo que a prova ora do eetprogado. 

OS r .li i nis tro Rezondo Fu0ch Diz qtL3 :Jâo compareceu e; ais. 

O Sr.iüní stro Jtosidento - O AcÓrdão tc:rmina ceconbGcondo t0r 

rc,vido abandono ? A E18U ver, o que há é aàanclono e, -!Uando é 

abandono, se a 0I1Jprêsa suscita, implÍcit :.111lünte est 'Í alegando 

!ter desrJe(iido pol" êssG motivo. 
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o Sr. Hintstro Hildebrando 3isa,;:lia ' ' -- O AC0roao Regional <Snte.n 

deu provado o abandono porque foi 
~ 

E 

criminal. Essa, a ' unica prova. 

o Sr. Hinistro HEzende Puech - o pr 
~ ' disposição. por o cargo <;1 

o Sr. Ministro Hilcebrando Bisaglia -
r 

ech partE do pressuposto (1€ que -na o 

·sEU voto ' ssta EXato; pa::-a os que pa 

dono, 
~ 

nãc este foi prova elo, e tir1ha 

o Sr. Hinistro P.EzEr.d e Fuech - "Dat 

maça o c1e A • 
8US€C.Cla na o 

, 
atribuir e ao 

dono, quE transfira para 
~ 

a smprEsa 

o Sr. Hinistro PEres T ' • uUnlOT - Na co 

prEgad·o. "Na ocasi:?o Gr.:i qus trabalh 

ClG)." 

o Sr. Jvlin; stro Hilàebrando Bisaglia 

c eu. 

o Sr. Ninistro PEres ' Junior - E Ent 

o Sr. Hinístro PrssicEnt<S - Conheci 

cJ 8' psla riVE!"gEncia apontaé!a. No m 

tor. 

o Sr. Ninistro Hildebra:1do Bisae:lia 
~ 

a tanrlono que a Empresa na o provou o 

o Sr. Hinistro Peres 
, 

"Data Junior -
~ Sr. Ministro PrEsicEntE Hav<Sndo J -
tos. 

J Sr. Ministro RezendE Pliech - "Dat 

sor. 

' . 
le rlE.imnciado no processo -

A 

ocedimento da Empresa sEria 

- SE o lün5_stro Re:;;;encJE P:g 

foi alq:ado o abancono, o 

rtem ce foi alegaco o aban

de sê-lo. 

a vania", enten0o quE B afi 

empregado atitude de atan-

o Ônus C a prov~. 

ntestação. negá que· fossE E.!I! 

ava, o recla~Rnte recebia •. 

- Diz que Êle não co~pare-

-ao o 0ero€<"iu. 

0a a Revista, por unahimir~ 

Grito, tem a pal2vra o Rel~ 

- Dou provimento. EntE.ndo 

vE.nia": nEgo provir:Jento. 
~ 

àivsrgencia, tomArEi os vQ 

" ven~ o 11
, a com v-~ ,.., R~ · co ~~ ,,,panc1u u • cVl-

J Sr. Ministro JerEmias ~larrocos - Com o Rsléltor. 
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O Sr. Ministro Presidente - "Data venia", tambÉm acomp8nho o -

Revisor. Negado provimento ao recurso,contra os votos nos Mini 

tros R~lator e Jeremias Marrocos. Redigir~ o Ac6rr1~o o Revisor 

Pelo adiantado da hora, encerrada a Sess~o, ficando os preces-
, . . 

sos restantes para .a da prox1ma quinta-feira, as 13,00 horas. 


