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DA PRIMEIRA TURMA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em lO de junho de l 975. 

Presentes os Ministros: Lima Teixeira, Presi
dente; Hildebrando Bisaglia, Ra~ 
mundo Moura e Velloso Ebert. 

Procurador: Dr. Fernando Dourado de Gusmão. 

Secretário: Sr. Jorge Aloise. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo número legal, declaro a

berta a Sessão. Como não houve tempo para ser datilografada a 

Ata, será lida na prÓxima Sessão. 

O Sr. Secretário - Processo n9 221/75 - Relator Ministro Hil

debrando Bisaglia - Revisor Ministro Lima Teixeira - Recurso 

de Revista de decisão do T.R.T. da 2a. Região - Associação do 

Empregados no comércio no Estado de são Paulo e Ntcolau Antô 

nio Torloni. 

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

o empregado alegando, em sintese, que percebia salário misto, 

sendo a parte fixa no valor de Cr$ 2.880,00 e a parte variá

vel representada por 35~ dos lucros obtidos pelas escolas das 

quais era diretor; que em 8.9.69, perante a MM. 23a. Junta d 

são Paulo, rescindiu o contrato de trabalho por acordo .•• 

(Lê.) "Em contra-razões, a douta Procuradoria-Geral opina pel 

tlão conhecimento e não provimento.~ o relatório. 
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O Sr. Ministro Presidente - De acordo, Têm a palavra os ilus-

tres Advogados. 

(usam da palavra os Drs. Otávio Bueno Magano e José 

Maria de Andrade ) 
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O Sr. Ministro P?esidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presiden e, duas 

são as violaç3es de lei invocadas para justificar o recur

so: art. 831, § Único da Consolidação e art. 449 do CPC. In 

corr.em as alegadas violações legais. O parágrafo Único do 

art. 831 refere-se às conciliações feitos em processos li

tigiosos e não às homologações de jurisdição graciosa como 

a de que trata a Lei n9 4066. Da mesma maneira, inaplicável, 

ao caso, o art. 449 do CPC ... (Lê.) Não se pode falar em vi~ 

lação do parágrafo Único do art. 831, alegado como violado 

que diz: ~A decisão será proferida depois de rejeitada pelas 

partes a proposta de ccncilÍação.~Parágrafo Único~No caso 

de conciliação o termo que for lavrado valerá como decisão 

irrecorrível~ Não é a hipÓtese de autos. Não conheço por 

não encontrar fundamento em ambas as al{neas do permissivo 

legal. Isso, não obstante o magnÍfico trabalho e o esforço 

desenvolvido pelo Dr. Magano. 

O Sr. Ministro RaYmundo Moura - O acordo foi celebrado antes 

da instauração do dissÍdio ? Estou fazendo esta pergunta, 

porque já tive ocasião de votar num caso em que, aberto o 

dissÍdio se celebrou um acordo dentro desse dissidio. Esta

va até afastado do exercício e o Pleno entendeu que era sim

ples jurisdição graciosa. Ai é coisa julgada e só a açEo re~ 

cisória pode atacar. Não aberto o dissídio e celebrado fora, 

fica no terreno da jurisdição graciosa. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Seria uma reclamação 

com característica de ação anulatÓria. Se fosse a hipótese 

de acordo feito durante o curso de uma reclamação trabalhis 

ta, a lei é expressa, tem força de sentença. Ai só através 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura - Aliás, não me impressiono 

com o nome que se dê a isso, conciliação ou acordo; o nome 

nao interessa. Se foi celebrado dentro dos •utos é coisa jul 

gada. 

O Sr. Otávio Magano - (Advogado) - Pela ordem, Sr. Presiden

te. No final da reclamação há indicação da violação do art. 

17, e como o Ministro Bisaglia não se referiu ao assunto ... 

O Sr Ministro Hildebrando Bisaglia - Não me referi, porque 

não vou conhecer. 

O Sr. Ministro Presidente -Não conheço da revista pelas a

legadas violações dos dispositivos legais que nao foram 

validaménte demonstrados, nem pelo aresto tido como diver

gente face os aspectos da controvérsia, no caso acorào, com 

base no art. 17 § 39 da Lei 5107 ..• (Lê) Não conheço, embo-

ra rendendo as minhas homenagens aos Advogados. É sempre 

uma satisfação para todos nbs ouvir as palavras do Prog. M~ 

gano, jurista, homem dedicado aos problemas trabalhistas. 

Há divergência ? Por unanimidade, não conhecida a revista. 

~ SFr-Seeretário - Processo n9 1091/75 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recur 

so de Revista de decisão d. TRT da la. Região. Cabrasmar S/A 

Indústria e Comercio e Sindicato dos Oficiais Marceneiros 

e Trabalhadores nas Induátrias de Serrarias e Móveis de Made 

ra do Estado da Guaaabara. 

~ Ministro, Hildebrando Bisaglia - Ação de cumprimento 

de decisão normativa. Pretende o autor que a ré recolha aos 

cofres do sindicato o desconto prevista na cláusula 6a. do 

acordo homologado n9 DC 30/72 pelo egrégio Tribunal Regional 

da Primeira Região constante de fotocópia a fls. 4 ... (Lê.) 
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A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e despro

vimento. t o relatório. 

Q...§J: • .Jiinis_t.!:.Q_ Presi_dente_- De acordo. Têm a palavra os 

Srs. Advogados. 

(Usam da palavra os Drs. Marco Eurico Sterca e Rubem José 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Ação de cumprimento. 

Cláusula sexta. Pela leitura da cláusula sexta dá a impressão 

de que foi dada autorização ao desconto incondicionalmente; 

mas quando chega no § 49 da Cláusula Sexta tem esta redação: 

"Os empregados que não concordarem com o presente desconto de 

v erão se manifestar pessoalmente no prazo de dez dias a cont r 

da publicação do acordo de homologação ao sindicato, dos empr 

gados, •• (lê)." A Cláusula sexta, estabelece, pura e simples

mente, isto. Parágrafo 29: "Pelo presente acordo coletivo de 

trabalho, os empregadores ficam expressamente autorizados e 

conseq~entemente obrigados a descontar em [olha de pagamento 

de todos os empregados o valor correspondente aos quinze pri

meiros dias do presente reajustamento salarial em favor do si 

dicato dos Trabalhadores ••• (lê.) Não há aquela condição da 

via. Parecia, à primeira vista, que a cláusula, em ~preço, 

gia prévia e expressa, quando não há isso. Não há violação da 

sentença normativa e não há base para se conhecer do recurso , 

porque o ac6rdão Regional deu provimento ao recurso apenas par 

desonerar a ré do pagamento da multa de lO% a que fora condena 

a, enquanto que a Junta rejeitou a preliminar condenando a ré 

pagar a importância pedida na inicial ,Não conheço. 

Sr. Ministro Presidente - A matéria é bastante conhecida e 

há iterativa jurisprudência do Pleno nesse sentido, Trata-se 

e ação de cumprimento em sentença normativa passada em julga

o. Aplicada à hip6tese a Súmula n9 42 do TST, face à iterativ 

urisprudência do Pleno no sentido do Ac6rdão recorrido, O ~el 

or teve o ensejo de mostrar, que a Cláusula do desconto 
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concedida com aquela condição de prévia e expressa. De sorte 

que, a argumentação do Advogado foi nesse sentido, mas sem 

base para o conhecimento, Por isso, não conheço, também. 

C Sr. Ministro Raymundo Moura - Um dia desses tive que rela 

tar um processo em que o patrono de uma das partes encara es

ta denominada ação de cumprimento, strictu sensu, como se fos 

se, realmente, uma execução de sentença. Tanto assim, que che 

ga a considerar inadmiss!vel a prescrição por ter sido a ale 

gação superveniente, Há certas denominações que podem levar a 

confusão, mas, uma vez por todas não custa acentuar isso. Em 

determinada ação de cumprimento, por uma questão apenas de no 

menclatura, para se.~ referir que ela rprovém de uma sentença 

normativa. Na verdade, tende aplicar ou interpretar uma norma 

A norma pode ser legal ou contratual ou pode ser proveniente 

do poder normativo da Justiça do Trabalho. Admito, portanto , 

que numa sentença normativa não esteja o Juiz, que vai apreciar 

o diss!dio, escravizado, tolhido de tal maneira que não pudes

.se exercer o seu poder jurisdicional. A sentença normativa ad

mite a interpretação, desde._ • que se preste a isso, Assim fez 

o Ministro Relator, quando comparou o texto com outro, inter -

pretando. Estou considerando isso, porque a despeito das coisa 

serem 6bvias, mas nem sempre são 6bvias, para todo mundo; tan-

o assim , que essa parte alegou que era uma execução strictu 

ensu, quando se chama ação de cumprimento. Um diss!dio indivi 

ual atinente a sentença normativa. Admito a interpretação de 

entença normativa. O que não se pode admitir é violação ou in 

fringência, Estou de pleno acordo com o Ministro Relator, 

Sr. Ministro Presidente Há divergência? Unanimemente, não 

onhecida a revista, 
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t Sr. Secretário - Processo n9 1 072/71 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recur 

so de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. CART0RIO DE 

PROTESTe DE T1TVLOS - DR. RO~ERTO BARROSO FILHO e OLGA BUDAG. 

(Drs. Fernando de Oliveira Coutinho e José Salvador Ferreira) 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O egrégio Regional da 

Ptimeira Begião deaidiu,conforme a sentença da Junta, conside 

rar demonstrado o abandono de emprego, com base nas provas do 

cumental e testemúnhal dos autos. Recorre de revista o recla

mante invocando ambas as alfneas ••• (lê). A douta Procuradoria 

Geral opina pelo não conhecimento e não provimento do recurso 

~ o rela t6rio. 

O Sr. Ministro Presidente -De acordo. Têm a palavra os Srs. 

Advogados. 

(USAM DA PALAVRA 0S DRS. JOS~ TORRES DAS NEVES e URSULINO SAN 

TOS FILHO) 

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

vra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Inaplicáveis os Acórdãos 

transcritos a fls. 76/78. O primeiro, porque oriÚndo de Turma 

deste Tribunal e o segundo e terceiro, porque demonstrado o 

~bandono, conforme acentua a respeitável sentença da Junta e o 

~córdão do egrégio Tribunal. Não atingido o art. 818, porque b 

eada a decisão em fatos e provas trazidos aos autos pela pró 

ria reclamada. (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente -Versa reexame de fatos e provas. 

No caso, as inst&ncias ordinárias entenderam configurado o aba 

ono de emprego, sendo de notar que o acórdão recorrido colocou 

m termos claros ao declarar como demonstrado o abandono de em-
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prego ••• (1ê.) Tamb~m não conheço. Há divergência? Unânimemen 

te, não conhecida a Revista. 
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O Sr. Secretário: Processo n9 4892/74. Relator: Ministro Hil-

debrando Bisaglia. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 4a Região.BANCO BRASILEIRO D 

DESCONTOS S.A. e ASSIS BRASIL BORANGA ESCOBAR. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia:- Pedido de aviso-prévio, 

139 salário, férias proporcionais, diferença de gratificação 

semestral, guia para o levantamento do Fundo de Garantia,que 

brade caixa e horas extras ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Ge

ral opina pelo conhecimento e não provimento. ~ o relatório. 

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

tre Advogado. 

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Biságlia:- Como esclareci no rela 

tório, dois pontos são abrangidos na revista: Pagamento de h 

ras-extras e incorporação das parcelas variáveis, para efeit 

do cálculo da gratificação semestral. Os acórdãos juntados 

por fotocópia dev~damente autenticada, fls. 93/99, impÕem o 

conhecimento da revista. Falta assinatura do Juiz-Presidente 

do Relator, do Procurador. Para mim isto é secundário. Para 

facilitar o setor do Tribunal fornece a cópia, autentica a 

cópia. Geralmente assinamos o acórdão e não assinamos as có-

pias. Desde que autentica, confere com o original. ~ praxe 

doa Tribunais Regionais. Não vejo razão para se negar valida 

de a isto. Conheço. 

O Sr. Fernando Dourado de Gusmão(Procurador):- Está autentic 

do pela própria Turma, pelo próprio Tribunal Regional, que 

proferiu o acórdão? Se é pela Turma, consta de seus arquivos. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Biságlia:-(Consulta os autos,)"Ce.!_ 

tifico que o presente acórdão foi publicado em 30 de maio de 

1973, em audiência pÚblica, ••• (Lê.)" A matéria já é conhecida 

Trata-se da gratificação do art. 224, parágrafo único. Quando 

o Advogado estava fazendo a defesa, fiz o cálculo para susten 

tar meu entendimento de que esta gratificação, se for pagamen 

to de horas extras, está certo; os 3af> correspondem às duas ·' 

horas-extras por dia, para pagar 30 dias, Paga-se uma coisa 

ou outra? Se foi pago como gratificação em razão da função, 

tem que haver pagamento. Fiz o cálculo, o salário-minimo é de 

Cr$ 532,74, o salário-dia, Cr$ 17,76 e o salário-hora é Cr$ 

22,22. Com 2o% de horas extras, dá Cr$0,44; somado aos Cr$ 

22,00 dá Cr$ 266,04; multiplicado por 30 dias, dá Cr$79,92, 

multiplicado por duas horas diárias, dá Cr$ 159,84. Exatame~ 

te ~a;, do salário-minimo, Cr$ 532,70. Pediria a atenção da '· 

Turma para este fato: A gratificação foi instituida por uma 

lei para configurar uma situação especial de um determinado 

funcionário, Então, estabeleceu-se uma gratificação. Diz-se 

que esta gratificação incide nas duas horas eKtras, porque e

le não está sujeito às 6 horas. Não pode ser: ou uma coisa ou 

outra. OU essa gratificação corresponde ao pagamento das ho

ras extras e não se paga a gratificação da função, ou corres

pende ao pagamento da função e paga as horas extras. A ques

tão é matemática. ~ idêntica à questão do prejulgado, do sa

lário triplo. Quando o empregado trabalha toda a semana e o 

patrão não dá compensação, ele trabalha 7 dias e recebe 7 di

as. O pagamento tem que ser fixo. Um dos dois tem que ser fi

xo, ou o salário do domingo trabalhado, em dobro, ou o descan 

so em dobro. A questão não é de direito, é de matemá~ica, No 
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caso o acórdão decidiu assim, Conheço e vou negar provimento, 

porque não encontro nennuma razao para dar provimento, 

O Sr. Ministro Presidente:- Entenderam as instâncias ordiná

rias que o reclamante não exercia função de confiança, e nem 

há referência a que recebia gratificação de função de 1/3, pe 

lo menos, Tal nao se diz na inicial, nem no acórdão recorrido 

nem na revista, onde se alega, apenas, ser o cargo de confia~ 

ça, por ser caixa executivo,,,(Lê.) Por isso não conheço da 

revista. Confesso que, se fosse admitir que o cargo era de 

confiança, então o ponto de vista que sustento é o de que, re 

almente, na hipótese, teria que dar provimento, porque na rea 

lidade, de acordo com o Parágrafo único do Art. 224 da C,L.T. 

os empregados não fariam jus a essas horas extras reduzidas, 

de seis até às oito, Mas, na hipótese, pelo que pude observar 

dos autos e pela prova apurada pelas duas instâncias, chega

se a essa conclusão, V.Exa, pode verificar se fala em gratifi 

caçao de l/3. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia:- Fala em diferença de 

gratificação semestral decorrente das horas extras, 

o Sr. Ministro Presidente:- Não conheço. 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisa~lia:- Conheço. 

o Sr. Ministro Raymundo Moura:- o recurso é do Banco. :l\. pági-

na 90 não cita a fonte de publicação, Na mesma página tem um 
, A 

recurso de revista, portanto, e de Turma, Embora de fonte de 

publicação, mas é de Turma, e estas xerocópias,são cópias, a

penas, Isso, a meu ver, nao satisfaz a Súmula 38, Data venia, 

não conheço. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também não conheço, Sr. Presi 

dente, A divergência não está autenticada, pela súmula n9 

3e. Abstraindo-se ainda desse fato se reconheceu no caso que 

o autor teria horas extras além da jornada normal de oito ho-

ras, e somente se a empresa estivesse sustentando que exercia 

ele o cargo de confiança, não teria direito a horas extraordi 

nárias ••• 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - o cargo era de confian

ça, Caixa. 

O Sr. Ministro Presidente-- As duas instâncias entenderam qu 

não era de confiança o cargo. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria de votos, não conheci 

da a revista, vencido o Ministro Relator. Redigirei o acórdão. 

O Sr. Rubem José da Silva (Advogado) - Pediria adiamento para 

a próxima Sessão do Recurso de Revista 1 130/75, em que é Rela 

toro eminente Ministro Hildebrando Bisaglia e Revisor V. 

lência. 

O Sr, Ruy Jorge Caldas Pereira (Advogado) - Requeiro juntada 

da procuração e manifesto a concordância com o pedido feito pe 

lo meu colega ex adverso. 

P Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Nada a opor. 

) Sr. Ministro Presidente - Adiado o processo n9 1 130/75 para 

a próxima Sessão, 

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

dois processos dos quais é Revisor o Ministro Fábio Motta. Co 

o S. Exa. não está presente, pediria adiamento dos mesmos para 

a próxima Sessão. 
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O Sr. Ministro Presidente - Devo avisar ao ilustre Advogado 

que o Ministro Fábio Motta deve chegar por volta das 15.00 

horas. 

O Sr. José Torres das Neves (Advogado) - Sendo assim, espe

ro. Obrigado, Excelência, 

O Sr. Secretário - Processo n9 318/75 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recur 

so de Revista de decisão do TRT da la. Região, BANCO DO BRA

SIL S/A e JOSt ANTONIO NAVARRO LINS E ABDON BAPTISTA NAVARRO 

LINS. (Drs. Nivaldo M. de Souza e Francisco Antonio de Olive 

ra) 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Os reclamantes com 38 

37 anos de serviço e 16 e 9 anos de cargo em comissão, respec 

tivamente, aposentados quando no exercício daqueles cargos co 

missionados. Nos seus proventos não foram incluÍdos os valo -

res correspondentes A comissão,,,(lê.) A douta Procuradoria

Geral opina pelo conhecimento e não provimento do recurso. ~ 

o relatório. 

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

vogado. 

(USA DA PALAVRA O DR. NIVALDO MIGUEL DE SOUZA) 

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

lavra o Relator, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Trata-se, como se A ve, 

da aplicação da Lei 3 841 e da Lei 1 711, Vou conhecer da re 

vista pela divergência demonstrada a fls. 268/270, não supera 

da para aplicação da S~mula n9 42 ••• (lê,) Portanto, conheço d 

revista. 

O Sr. Ministro Presidente - Trata-se de complementação de apo-
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sentadoria de funcionários do Banco do Brasil. As instâncias 

ordinárias, baseadas na prova, entenderam devido aos aposenta 

dos do Banco do Brasil, não s6 o benefício contido no art • 

180 da Lei 1 711, de 28 de outubro de 1 962, como a vantagem 

estabelecida na Carta Circular de 21 de fevereiro de 1 963 , 

Portaria 2 Ol8 ••• (Lª.) Não conheço da revista, não s6 por fo~ 

ça da súmula n9 51 do TST, como pela iterativa jurisprudência 

no sentido do ac6rdão embargado. Súmula 42. Havendo divergên-

cia, tomarei os votos. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Nessa parte, parece-me que a 

jurisprudência é iterativa. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - vou repetir meu voto 

Conheço da revista pela divergência demonstrada a fls. 268 I 

270, não superada para aplicação da Súmula n9 42. verifica -

se que os recorridos, empregados, apresentaram ••• (Lê.) 
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O Sr. Nivaldo Miguel de Souza - (Advogado) - Pela ordem, 

Sr. Presidente. Gostaria de esclarecer que recentemente o 

TST tem se pronunciado iterativamente pela não aplicação 

da Lei 3841, em todos os julgados e~.em todas as Turmas, a

liás, li julgados da Primeira, Segunda e Terceira Turma, 

O Sr. Ministro Presidente - Vou ler o acÓrdão: "Devidos aos 

aposentados do Banco do Brasil, nao só os beneficios conti

dos no art. 180 da Lei 1711, de 1962, como a vantagem esta

belecida na Carta Circular de 21 de fevereiro de 1966, da 

Portaria n9 2018, quando habitualmente pagos ... (Lê.7 Esses 

acÓrdãos se baseiam na Caixa que o Banco matém. De certo m~ 

do não deixa de ser condição regulamentar. O acórdão aposen 

tado é cÓpia de cópia. 

O Sr. MiniEtroPRaymund:> M::>ura - Mesmo se as cÓpias não es

tão autenticadas, se está indicada a fonte, vale c::>mo trens 

crição do t:exto. 
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O Sr. Nivaldo Miguel de Souza (Advogado) - Sr. Presidente,p~ 

la ordem. A inicial foi proposta com fulcro na Lei 3841 t~ 

somente. Portanto, os acórdãos do Pleno, inclusive lidos de~ 

ta tribuna e constante dos autos, constitui jurisprudência 

divergente,~ venia ••• 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Conheço, Sr. Presidente. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, pelo que de

preendi da sustentação, o que se discute é a aplicação ao c~ 

so da Lei 3841. Portanto, como alude o Sr. Advogado, nesse 

dispositivo se lastreia o pedido inicial. A matéria, por ou

tro lado, é interpretativa. Se viesse apenas por violação~ 

se dispositivo de lei eu não conheceria. Mas, à luz dos es

clarecimentos do Sr. Relator, há divergência. Se há divergê~ 

cia nesse aspecto, conheço. 

O Sr.Ministro Presidente - Conhecido por maioria de votos,v~ 

cido o Sr. Ministro Revisor. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - No mérito, nego provi

mento ao recurso. Aplica-se a Lei 3841, de 15 de dezembro de 

1960,aos autores, não excluidos os beneficios do Art. 180 da 

Lei 1711, conforme bem fundamenta o acórdão recorrido, e ne-

nhum atentado ocorre ao ato jur{dico perfeito ••• (Lê.) Nego 

provimento ao recurso. 

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

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sr. Presidente, essa cláusu

la não é uma cláusula regulamentar; é a modo de cláusula re

gulamentar, porque o Banco não instituiu isso. Foi institui

do pela Lei 3841. Como a União é majoritária do capital do 

Banco e a lei é originária do Banco, essa vantagem se inse

re no contrato de trabalho como cláusula regulamentar, em 

virtude de que se deduz que a União, sendo proprietária do 

Banco, assim determinou. Essa a.interpretação que, a meu ver 
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melhor se coaduna com a interpretação que dá pela inserção e 

pela procedência. Com essa declaração, nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Quanto ao mérito, por unanimida

de de votos, foi negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 75/75 - Relator: Ministro Hil 

deerando Bisaglia. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 4a. Região. COMPANHIA ESTA

DUAL DE ENERGIA E~RICA e GERMANO GONÇALVES SILVA e OUTRO. 

O Sr. MinistroHildebrando Bisaglia - Pedido de correção de 
. . 

enquadramento nas classes respectivas, por terem sido enqua-

drados em outras classes que não aquelas que realmente exer

cem. Contesta a empresa que tem quadro organizado de carrei

ra ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecL 

mento e não provimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Têm a palavra os ilu~ 

tres Advogados. 

(Usam da palavra os Drs. Silvio C. Lorenz e Alino 

da Costa Monteiro.) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - ~s folhas 266/268 o 

prÓprio acÓrdão do Tribunal da 4a. Região, sustentando que 

improcede o pedido de correto enquadramento fêito a emprega

do devidamente enquadrado, com sua concorrência expressa,sem 

·qualquer ressalva do seu direito, carecedor de ação. A tese 

que esse acórdão sustenta é que empregado, em hipótese exat~ 

mente igual a dos autos, é carecedor de ação. Conheço apenas 

nessa parte. 
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:l Sr. ~-· Alino da costa Monteiro (Advogado) - SÍ'. Presidente, 

~ó de um apontamento que tenho aqui são citados dois acórdãos 

~e fls. 262. Acontece que estão sem autenticação. 

b Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - são dois que estão auten 

ticados no CartÓrio Trindade, no verso da primeira, segunda e 

terceira fls. :"Certifico que a presente fotocÓpia é reprodução 

fiel do doc.umento que apresentaram em original. 11 

O Sr. __ . Alino da Costa Monteiro (Advo~ad~) - Peço desculpas 

a V. Exa. Anotei: 11 Segundo parte de pressuposto diverso ••• (Lê) 1 

11 Sem autenticação." Então me enganei, estou afirmando uma coi

sa diferente daquela que está nos autos. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A divergência é flagran

te. 

O Sr. Ministro Presidente - V. Exa. tratou de carência de açã 

Pode ser que esteja enganado, tanto a sentença como o acórdão 

entenderam que a transação não é válida, pois em face do art. 

468 da C.L.T., "nos contratos individuais de trabalho só é li 

cita a alteração das respectivas condições por mútuo consent~ 

mento e, ainda assim, desde que não resultem, direta ou indir 

tamente, prejuizos ao empregado, sob pena de nulidade da cláu 

aula infringente dessa garantia." 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Ministro Lima Teixeira, 

data venia, só conheço nesta parte. Mas, a Junta e o Regional 

entenderam-que o autor, não era carecedor de ação. Certo, de

cidiram em favor do empregado. A empresa cita dois acÓrdãos, 

considerando o empregado carecedor, porque concordou com o en 

quadramento. 

O Sr. Ministro Presidente - Nesses acórdãos, que V. Exa. apon 
, -tou, onde esta a divergencia? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisa,.lia- ~ o de fls. 266:"Pedido 
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de diferenças salariais vencidas e vincendas, decorrentes do 

·seu correto enquadramento no quadro de classificação. 11 Ele con 

cordou, como aqui no caso, mesmo assim pediu o enquadramento 

novo, porque foi feito errado. É exatamente igual. Diz a emen

ta: 11 Improcede o pedido de correto enquadramento feito pelo em

pregado devidamente enquadrado com sua discordâncE expressa, 

sem qualquer ressalva, por ser ele carecedor de ação. 11 É o a

cÓrdão divergente. Junta e Regional declararam que nao é care

cedor, pode movimentar a ação. Então a divergência é flagrante 

O Sr. Ministro Presidente- Há divergência quanto ao'conheci-

mento? 

O Sr. Ministro Ravmundo Moura - Uma vez já acentuei, e nao cus 

ta repetir, que considero três espécies de divergências para 

conhecimento: uma genérica - quando o acÓrdão é tão amplo que 

abrange todas as hipÓteses possiveis- tem que se conhecer,in

clusive a tese; a outra é clássica - tese contra tese - por e

xemplo, quem admite as férias do perÍodo incompleto que ali ca 

be, porque culpa, é culpa mesmo. Não cabe, porque ali é curio

so, porque há responsabilidade e são duas teses. E a terceira

parece-me que o Ministro Bisaglia está se referindo - que num 

mesma empresa pode acontecer casos sucessivos. Então tem que 

haver divergência, sob pena de se criar tumulto dentro da em -

presa. Embora seja casuistico, mas pela reiteração de casos se 

tormou generalizado. É necessário, port~nto, que a instância 

extraordinária, ponha um fim a esta desordem juridica que se -

ria permanecer, caso contra caso. Neste, que eu chamo de dive 

gência casuística, conheço para poder também haver a tranqUili 

dade, o mesmo enquadramento. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O mesmo enquadramento 

feito nos termos do acórdão. Este acÓrdão é divergente. 

O Sr. Ministro Raymundo Mopra - Isto só cabe, entendo eu,quan 
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do for dentro da mesma empresa. Quando for dentro de empresas 

diversas já não tem aplicação. Por isto, conheço por esta de 

claração. Este conheço. 

O Sr. Ministro ~loso Ebert - Conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - No mérito, entendo que 

a não oposição oportuna do empregado quanto ao seu enquadra -

mento não significa transação; mas, simples assentimento,por

que não impede seja pleiteada a correição do seu enquadramen

to, eis que este teve repercussão permanente e necessária no 

seu salário ••• (Lê) Pelo que nego provimento ao recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Nego provimento. Há divergência? 

Unanimemente, negado provimento à revista quanto ao mérito. 

O Sr. Secretário - Processo n9 212/75 - Relator Ministro Hil

debrando Bisaglia - Revisor Ministro Lima Teixeira· - Recurso 

de Revista de decisão do T.R.T. da la. Região - COMABRA - Cia 

de Alimentos do Brasil S/A e Renzo Tofani e Outros-

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

to judicial requerido para demissão de empregados estáveis so 

alegação de cometimento de falta grave. contestando, sustenta 

o requerido que a empresa procurou debilitar suas atuações co 

medidas drásticas e ilegais, visando a levá-los a pedir demi~ 

são ••• (Lê.) Opina a douta Procuradoria-Geral pelo não conhec~ 

mento e não provimento. t o relatório 

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

vogado. 
(Usa da palavra o Dr. Alino da Costa Monteiro ) 

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

palavra o Sr. Ministro Relator. 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - Invoca a recorrente, co-
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MABRA, Cia. de Alimentos do Brasil - essa firma que sucedeu 

Frigór!ficos Wilson - violação do art. 29 da C.L.T., combina

do com o art. 468, inaceitável para o caso sub .1udice, infrin 

gência legal apontada. Pretende a reclamada ampliar o 

de comando ••• (Lê.)Não conheço do recurso. 

poder 

O Sr. Ministro Presidente - Também nao conheço. Há divergên 

cia? Por unanimidade de votos, nao foi conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 873/74 - Relator Ministro Li 

ma Teixeira - Revisor Ministro Raymundo Moura - Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 2a. Região - ANTONIO GERALDO SIVIE 

RI E OUTROS E FEPASA - FERROVIA PAULISTA S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - A sentença de origem, ao decidir 

a presente ação, julgou-a procedente em parte para, declaran

do rescindido os respectivos contratos de trabalho dos recla

mantes, condenando a reclamada à indenização em dobro calcula 

da sobre o maior salário ••• (Lê,) A douta Procuradoria-Geral 

' e pelo conhecimento e provimento do recurso dos reclamantes 

e improvimento do apelo da reclamada, ~ o relatório. 

O Sr.Ministro Raymundo Moura - De acordo. 

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

(usa da palavra o Dr. Rubem·José da Silva) 

O Sr. Ministro Presidente - Não vou conhecer da revista dos 

reclamantes,pois os arestos apontados como divergentes 

trazem a fonte de publicação,não se ajustam à Súmula 38 

-na o 

do 

T.S.T.; ademais não se demonstrou violação de norma legal. 

V. Exa., Ministro Raymundo Moura,que foi o autor da SÚmula 3 

pode interpretá-la? 



'l'ST- 332 

POOER JUOICI.ÀF110 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL. SUPERIOR CO TRABALHO 

10/06/75 ZG/MFC 15.20/25 1-

e Sr. Ministro Raymundo Moura - Baseei-me no art. 23e, § 29 

da CLT, que diz: "Ao pessoal removido ou comissionado fora d 

sede será contado como de trabalho normal e efetivo o tempo 

gasto em viagens, sem direito à percepção de horas extraordi

nárias , 11 Conheço do recurso por violação e pela alinea b, por 

que o acórdão Regional apenas deixou de assegurar esse direi

to a ele, porque foi indenizado, Mas isto, prima facie, não 

afasta o direito de receber. Dou provimento para. acrescentar 

à condenação o valor correspondente a esta parte, apurado em 

liquidação, 

C Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Ele se insurge contra a 

transferência. O que me preocupa é isso, Depois de transferid 

é que ele quer receber as horas da cidade anterior para onde 

fora transferido; perfno de trânsito de uma localidade para o 

tra. t isso que ele pede? Se for não se ajusta. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Tenho a impressão que a empresa, 

para não contar como tempo de serviço, tentou transferi-lo. 

Dai o reconhecimento do abuso de·.~ direi to, 

O Sr, Ministro Raymuddo Moura - Ele foi transferido e reconhe

cida como abusiva a transferência, 

O Sr, Ministro Hildebrando Bisaglia - Ficaram na cidade como 

estavam, Tinham que tomar condução para o local onde foram tra s 

feridos, Esta é a hip6tese, 

P Sr, Ministro Raymundo Moura - Foi em revelia, abusiva a tran 

rerência, O Regional considerou abusiva, mas acha que isto fi

cou compensado pela indenização, Vamos ver o que a sentença 

diz.,, 

~Sr. Ministro Presidente - Julgou improcedente, em parte, par 

ponsiderar extintos os contratos de trabalho dos reclamantes , 
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condenando a reclamada à indenização em dobro calculada so-

bre o maior salário. 

illl Sr. Ministro Hildebrand 

nova localidade? 

o Sr. Rú.bém'José da Silva 

o Sr. Ministro Hildebrand 

se aplica, na hipótese, a 

O Sr. Ministro Presidente 

salário familia, metade e 

o Bisaglia - Chegaram a trabalhar n 

(Advogado) - Chegaram. 

o Bisaglia - Esta disposição de le 

os empregados que precisam :retornar. 

- Diferenças vencidas e vincendas, 

m pecúnia da licença premio. 

O Sr. Ministro Raymundo M oura - Eles pedem o pagamento das 

s nos termos do § 29 do art. 238. horas em trânsito vencida 

O Sr. Ministro Hildebrand o Bisaglia - Isto em razão da trans-

ferência? 

O Sr. Ministro Raymundo M oura - Chegaram a cumprir a transfe-

erou abusiva, Desde que abusiva, 
, 
e rência, A sentença consid 

devido o pagamento das ho ras em trânsito, vencidas e vincenda 

nos termos do art. 238. 

O Sr. Ministro Hildebrand o Bisaglia - A dÚvida que tenho é no 

sentido do conhecimento, porque essas horas são.indenizadas e 

não só as horas de que tr 

apoia. A transferência f 

mente. Estavam em outra 1 

por V. Exa., 
, 

o do art. e 

hipótese de transferência 

o pagamento do trânsito d 

transferido. 

O Sr. Rubem José da Silva 

ata o dispositivo em que V. Exa. se 

oi feita e eles atenderam disciplina 

ocalidade. O dispositivo, invocado 

238, § 29, da CLT. No caso, não há a 

de uma cidade para outra. Pleiteam 

a cidade anterior para àquela que fo 

fiavam em obter uma recon 

(Advogado) - ~ que os empregados co 

sideração administrativa e não a tran 

ferência abrupta. Eles ia me voltavam diariamente. O Regional 

\ 
I , . 
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entendeu que não tinham direito a essas horas em trânsito 

pelo Único fato de terem recebido a indenização. 

3-

~ Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Isto é mérito. Quanto 

ao mérito não tenho d~vida. 0 dispositivo invocado não se 

ajusta a hip6tese. Empregados que se locomoviam do ambiente 

domiciliar para o serviço. Não vejo motivo para conhecer. 
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O Sr. ~istro Raymundo Moura - O acórdão diz: 110 ressarci

mento de horas de tr~sito é incabivel, por haver ocorrido a 

reparação ••• (Lê.) 11 Ele reconhece o fato. Apenas acha que os 

reclamantes já estão pagos disso pela indenização. Nesse pon

to, divirjo, pois parto do próprio acÓrdão. Somente isso. 

Agora, V.Exa. quer saber dos acórdãos oferecidos à diverg€n-

cia? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Diz o ~istro Relator 

que há alguns que não estão autenticados, mas pode ser que 

nas próprias razões de revista os acÓrdãos citados possibili

tem o conhecimento. Quanto ao mérito, não tenho dÚvida. 

o· Sr. Ministro Ra.ymundo Moura- (Consulta os autos.) "Final

mente, a transferencia foi anulada, mas enquanto ela perma

necer, responderá a reclamada pelas condições impostas pela 

sentença recorrida, inclusive o pagamento das horas em tr~

sito. 11 Este acórdão, citado como divergente, reconhece o di

reito. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Mas indica a fonte? Pe

diria a V.Exa. que verificasse se está regular. O Ministro 

Relator se apoiou nas cÓpias. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Aqui há cópias. Vou ver se 

indicam a fonte. 

O Sr. ~istro Hildebrando Bisaglia - A fonte deve estar nas 

prÓprias razões do recurso de revista. 

O Sr. ~istro Raymundo Moura - (Consulta os autos.) 

O Sr. Ministro Presidente - Os arestos citados não trazem a 

fonte. 

O Sr. ~istro Raymundo Moura - Nas razões de revista não es 

tão, ~istro Hildebrando Bisaglia, eas cópias são realmente 

fotografias. 

O Sr. ~istro Hildebrando Bisaglia - Mas não estão autenti-
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O Sr. Ministro Raymundo Moura - só este acórdão, realmente, 

contém diverggncia, e não está autenticado. Eu conheceria 

pela lei, somente. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Data venia1 Ministro 

Revisor, acompanho o Ministro Relator, porque o dispositi

vo invocado não se enquadra na hipótese vertente. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o § 29, do 

art. 238, diz: 11 ••• ao pessoal removido ou comissionado fora 

da sede ••• 11 Anteriormente, houve a remoção, que foi anula-

da, mas eles permaneceram agora comissionados fora da sede 

e têm direito ao c8mputo, como tempo de serviço, desse tem

po gasto em viagem, mas sem direito à percepção de horas 

extraordinárias, como diz a conclusão do dispositivo. O 

tempo gasto em viagem não vale como horas extraordinárias, 
, , 

mas e contado como tempo de serviço. Se e isso o que eles 

querem, acompanho o Ministro Revisor. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - ~ isso o que eles querem. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Se a remoção é trans

ferência, pode-se admitir. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - É transferencia e remoção. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - O acórdão apenas negou por 

achar que já está tudo pago pela indenização, e não é isso. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Porque ai permanece o comis

sionamento fora da sede e a lei diz 11 removido ou comissio

nado11. Acabando a primeira situação, é comissionado, agora. 

O Sr. Ministro Presidente - O acórdão excluiu as horas em 

trânsito, aplicando o art. 477 da CLT, que é o que manda 

pagar indenização em dobro. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Eles pedem o pagamen 

to dessas horas, mas não como horas extraordinárias. 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sim, eles querem o pagamento 

como tempo de serviço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Ministro Relator, aqui, 
- , no caso, podemos compreender perfeitamente que a remoçao e 

transfer€ncia. Foi removido para outro lugar, vale dizer, 

transferiu-se. 

O Sr. Ministro Presidente - Tenho a impressão de que ele pe

diu horas extraordinárias, e não tempo de serviço. 

O Sr. Raymundo Lima e Silva (Advogado) - V.Exa. me permite? 

Quanto às horas extraordinárias, já decididas, ele não recor 

reu, quando foram negadas. 

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

mulo meu voto, porque a expressão "removido" 1 .aqui, tem aque 

le significado da transfer€ncia. Se a remoção, no caso, inci 

diu, então é transfer€ncia mesmo. Não vejo outra palavra pa

ra se aplicar, na espécie. t uma linguagem muito semelhante 

à do serviço pÚblico. As ferrovias usam também essa expres

são: em vez de falarem em transfer€ncia, falam em remoção. 

Mas o caso, aqui, incide em transfer€ncia. Conheço, também, 

pela violação do § 29 do art. 238, e entendo que remoção e 

transfer€ncia1 na hip6tese, são a mesma coisa. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - O ac6rdão aceita tudo; acha 

apenas que já estão pagos, porque supõe que já estão indeni

zados, e isso não ocorreu. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Indenizados como, se 

ainda estão trabalhando? Não é verdade que ainda estão tra

balhando? 

O Sr. Ministro Presidente - Vamos ver. "Os reclamantes foram 

transferidos de Jundiai para o Horto Florestal de Tatu, para 

desempenharem funções de simples escriturários, praticamente 

sem nada a fazer. Foram rebaixados da função de assessor ••• 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura - A indenização, portanto, pa-

gou o abuso. ~ outro pressuposto. 

O Sr. Ministro Presidente - "Dou provimento parcial ao recur

so da Estrada para excluir da condenação horas em trânsito, 

mantido o mais ••• 11 Isto é o que diz o acórdão. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O principal não é isso, 

mas o fato de que essa seção da lei, referente aos ferroviá

rios, não exclui esse cidadão que é escriturário, que é gené

rico, pois essa disposição se poderia aplicar àquele que tra

balha diretamente nas vias permanentes, mas não há uma exclu

são expressa na lei, de modo que há alcance. Conheço, como 

disse, por violação. 

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

o recurso do empregado, por violação, vencido o Ministro Lima 

Teixeira, e, no mérito, dado provimento para ser restabeleci

da a sentença de origem. 
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O Sr. Ministro Presidente - (Côntinuando) - Quanüo ao re

curso da empresa, também não conheço. Correta a aplicação 

' da SÚmula 43 e quanto a preserição foi admitida como parcia 

face a iterativa jurisprudência do Pleno e hoje até há pre

julgado. Não se demontrou violação de norma legal, válidame 

te. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Não conheço. Tudo se pren

de a fatos e provas. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência . quanto ao re 

curso da empresa ? Não conhecido, por unanimidade. Redigirá 

o acórdão o Ministro Raymundo Moura. 

O Sr. Secretário - Frocesso n9 4020/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Raymundo Mou~a. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Fepasa - Ferrovia 

Paulista S/A e 0 1 Reverly Paulo Mieli Ruivo . 

O Sr. Ministro Presidente - O acÓrdão regional, apreciando 

a prova, reformou a sentença originária dando provimento par 

cial ao recurso para determinar a reintegração do reclaman

te sem salário, por não demonstrado o ânimo de abandono pelo 

estado de saúde do reclamante. Trata o caso dos autos de in

quérito judicial por abandono de emprega. Recorre de revista 

a reclamada, apontando arestos .•. (Lê.) A douta Procuradoria

Geral opina pelo não conhecimento e desprovimento. t o rela

tório. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo. 

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

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

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrad~ Não co 

nheço· da' revista· .. Matéria de fato. 
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O Sr. Ministro Raymundo~~ - Matéria de fato. Nã~ conheqo. v 

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

não conheçido o·.recurso. 

~r. Secretário - Processo n9 3799/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Raymundo Moura. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. Região. SBIL - Segurança Ban 

~ria e Industrial Ltda. Vanderley Franlin de Oliveira. 

O Sr. Ministro Presidente - O Tribunal Regional confirmou a 

sentença originária declarando ser o recorrente vigilante de 

segurança especial e que o desconto efetuado para farda era 

indevido pois de obrigação da empresa, e que as condições a

plicadas não foram provadas •.• (Lê.) A douta Procuradoria-Ge

ral opine pelo não conhecimento do apelo. t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Rr;ymundo Moura - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Naõ co-

nheço da revista por ver~ar o reexame da prova apurada sobe

ranamente pelas instândas ordinárias, que entenderam ser o 

reclamante guarda de segurança e não vigia. Os arestos apont~ 

dos como divergentes não se ajustam ao caso dos autos. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - t segurança bancária. Na hora 

que o empregado reclama a empresa quer classificá-lo c~mo vi

gia, mas há um Decreto-lei do ilustre Presidente Costa e Sil 

va que regulamenta essa matéria de vigilância bancária, atri

puindo essa atividade à empresa privada. Para fUgir as respon

pabilidades trabalhistas, ela classifica esse homem como ~i

~ia, e ainda quer descontar a farda. E o Tribunal diz que não 

p vigia e sim guarda e com~ guarda tem horário. Matéria de fat 

lrão conheqo. 

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

TST- 332 não conhecida a revista. 
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O Sr. Secretário -PROCESSO N9 3951/74 -Relator: Ministro Lim 

Teixeira. Revisor: Ministro Raymundo Moura. Recurso de Revist 

de decisão do TRT da 2a. Região. Interessados: S/A Industrias 

Reunidas F. Matarazzo e Lanfranco Troncone. Advogados:Drs.Rut 

Cinquini Coelho e Elias Farah. 

O Sr. Ministro Presidente - A decisão de origem admitiu a jus

ta causa e julgou procedente em parte a reclamatória para con-

denar a reclamada ao pagamento das horas extras, admitindo a 

compensação pelo débito ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opi 

na pelo conhecimento e provimento do recurso do empregado e 

não conhecimento pelo recurso da reclamada. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Meu voto 

é o seguinte: quanto à revista da empresa, não conheço porque 

desfundamentada e por versar o reexame da prova. O aresto de 

fls. 308 não se ajusta ao caso dos autos e o de fls. 309 , não 

traz a fonte de publicação e as cÓpias xerografadas não estão 

autenticadas, não se. ajustando à SÚmula .38 do TST. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sr. Presidente, a reclamada p~ 

de,em suma , seja aplicada a correção monetária no débito do 

" empregado para com ela. Conheceria pela divergencia, mas nego 
- , , "" provimento, porque nao ha o apoio legal, mas ha divergencia.Eh 

quer a correção a favor dela. 

O Sr. Ministro Presidente - (CONSULTA OS AUTOS) -"Comprovada a 

fraude pelas várias rescisÕes indenizadas, sem que tenha havi

~o solução de continuidade na prestaçao de serviço ••• (.r.ê.)" 

O_Sr. Ministro Raymundo Moura- Conheço porque há divergência e 

rego provimento. Correção monetária em favor do empregado. 

P Sr. Ministro Presidente - O de fls. 308 entendi que não tra-

, ' " pava da hipotese dos autos. Face a divergencia, tomarei os vo-
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tos. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Acompanho o Revisor. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecida a revista da empresa por 

maioria de votos. 

-O Sr. Ministro Raymundo Moura - Nego provimento porque nao tem 

amparo a pretensão, 

O Sr. Ministro Presidente - Negado provimento ao recurso da e~ 

-presa, por unanimidade, Quanto ao recurso do empregado nao co-

nheço porque o aresto não se aplica a o caso dos autos. 

o Sr, Ministro Ra~undo Moura - També m não conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Há diverg 
... 
encia? A revista do empr~ 

gado não foi conhecida, por unanimida de.Mas como fui vencido 

quanto ao conhecimento, redigirá o acÓrdão o Ministro Revisor. 

O Sr. Secretário -PROCESSO N9 3963174 - Relator: Ministro Lima 

Teixeira, Revisor: Ministro Raymundo Moura, Recurso de Revista 

~e decisão do TRT da 2a. Região. Interessados: Furnas Centrais 

Elétricas S/A e José Olimpio de Castro, Advogados: Drs. Cláudi 

~mérico de Godoy e Hugo de Almeida Castro. 

~Sr. Ministro Presidente -O Tribunal Regional, confirmando a 

sentença da Junta de Conciliação e Julgamento, negou provimen

~o ao recurso do reclamante, afirmando que a gratificação de 

participação nos lucros em tela, referente ao exercicio venci-

o a 31 de dezembro, tendo com base o salário percebido neste 

~ês ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo não conheci 

rento ou improvimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo, 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada.Não conhe-

-ço da revista. Os arestos apontados nao trazem a fonte de pu -

blicação, além do mais são inadequados. 
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, ~ -O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? Unanimemente, nao 

foi conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário -PROCESSO N9 97/75 -Relator: Ministro Hilde

brando Bisaglia. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. Região. Interessados:Erio B~ 

bosa de Lima e Emp~esa Municipal de Onibus S/A. Advogados:Drs 

Milton de Moraes Emery e David Silva Júnior. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Reclamação partindo da 

nulidade de atos praticados pela empresa que constitui um gr~ 
... 

po economico para os quais trabalhou o reclamante consisten -

tes em inúmeras admissões ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral 

opina pelo conhecimento e provimento. t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Em discussão. Encerra-

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O elenco de preceitos 

vulnerados, constantes do recurso de fls. 198, tem como just~ 

ficado da revista os artigos 453, 477 e 487, além da infrin -

gêncla da Súmula 20 e do Prejulgado n9 9. Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também conheço. Há 
... 

divergencia ? 

Unanimemente, conhecida a revista. Tem a palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia:- O empregado, durante o 

longo tempo que serviu à reclamada, foi admitido e demitido, 

consecutivamente, seis vezes ••• (Lê.) Dou provimento ao recu~ 

so para, reformando o acórdão regional, considerar estável o 

reclamante com tempo de serviço reconhecido pela respeitável 

sentença de fls. 150-155, com as parcelas indenizatórias ne-
A la consignadas, compensadas as importancias constantes de 

fls. 20. 

O Sr. Ministro Presidente:- Restabeleço a sentença da Junta. 

de acordo com V.Excelência. Há divergência? Dado provimento, 

nos termos do voto do Ministro Relator, para restabelecer a 

sentença de origem. Está suspensa a Sessão para o lanche. 
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O Sr. Ministro Presidente- Está reaberta a Sessão. O Sr. 

Secretário anunciará os processos, 

O Sr, Secretário - Processo n9 3.527/74. Relator: Ministro 

Fábio Motta. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

revista de decisão do TRT da Segunda Região, João José Mone

gaglia e Oswaldo Oliveira Maia. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Sr. Presidente, recorre de re

vista o reclamado, inconformado com o aresto regional que 

deu pela relação empregaticia, Aponta decisões que entende 

divergentes, afirmando que não ficara provada a relação em

pregaticia, e não se justificando a condenação imposta, de 

complementação do salário mfnimo, quando inexiste nos autos 

qualquer elemento que demonstre que o reclamante tenha sido 

contratado por essa remuneração, e muito menos que cumpria 

integralmente o horário de oito horas. Contra-arrazoado, a 

douta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento ou im

provimento do apelo, t o relatório, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Não conheço da revista. Relação 

empregaticia configurada pelas inst~cias ordinárias. A ma

téria ventilada é tipicamente de fato, Foge ao ~bito da re

vista a reapreciação da prova. 

O Sr, Ministro Coqueijo Costa -
, 

A revista vem com um acor-

dão que nem é divergente nem é novo. Data de 1969, e afirma, 

simplesmente, que é cabivel revista de decisão de Turma Re

gional que dá pela exist€ncia de relação de emprego. Os de

mais arestos, calcados em outros pressupostos fáticos, for

mam um comboio que segue a trilha da tese da decisão ataca-

da, Não conheço da revista, acompanhando o Relator. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente,não 

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3.539/74. Relator: Ministro 

Fábio Motta. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

revista de decisão do TRT da Segunda Região. Laércio Mauri

cio de Azevedo e Hoesch-Scripelliti S.A. - Indústria de Mo-

las. 

o Sr. Ministro Fábio Motta - Sr. Presidente, recorre de re

vista o reclamante, alegando que o acórdão do egrégio Regio

nal traz como fUndamento a tese de agressão, quando, no caso, 

o recorrente não foi agressor, e faz distinção entre as le

tras k e J do art. 482 da CLT ••• (~.) A douta Procuradoria

Geral opina pelo conhecimento e provimento. do apelo. to re

latório. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Rejeito a preliminar argfiida, 

face ao que dispõe o § 191 do art. 14, da Lei n9 5.584. 

O sr. Ministro Coqueijo Costa - Também rejeito a preliminar 

de deserção. 

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

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

O Sr. Ministro Fábio Motta - O acórdão regional entendeu não 

haver prova de legitima defesa e que a discussão se iniciou 

no recinto de trabalho, terminando em luta corporal fora de

le. A matéria é de fato, o que faz imposs!vel seu conhecimen 

to no ambito da revista. Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O recurso ordinário da em

presa foi provido para ser julgada improcedente a reclamató

ria, pois não houve prova da legitima defesa do autor, que 
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se envolveu em luta corporal, ainda que fora do serviço, com 

outro companheiro, pois que corolário da discussão travada no 

estabelecimento. Ambos foram dispensados. Na revista, fls. 

157, o vencido demonstra que a briga não foi em serviço e o 

seu desafeto não era seu superior hierárquico. Conheço por 

violação literal do art. 482, alineas l e k 1 porque a briga 

não foi em serviço e o desafeto não era superior hierárquico. 

Então, não havia falta. Conheço da revista por violação de 

lei1 divergindo do eminente Relator, data venia. 

o Sr. Ministro Presidente - Estabelecida a diverggncia, toma-

rei os votos. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, data venia, 

acompanho o Ministro Revisor, porque a questão da legitima 

defesa é para o juizo criminal. Aqui, temos que nos ater aos 

pressupostos do ilicito trabalhista, que, no caso, não se 

configuraram, como ressalta o Ministro Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - Há algum acÓrdão divergente? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não, Exa. Conheci por vio

lação de lei. Aliás, o problema não é de legitima defesa. 

Achei que não havia falta porque faltam dois pressupostos. 

A briga não foi em serviço e, sendo fora de serviço, só é fal 

ta contra superior hierárquico. No caso, o contendor não era 

superior hierárquico, portanto não se configura a falta do 

empregado. 

O Sr. Ministro Presidente - Que diz o acórdão? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O acórdão diz que não foi 

comprovada a legitima defesa, mas não estava em jogo a legi

tima defesa, e, sim1 que o empregado brigou com outro empre

gado fora do recinto e do horário de trabalho, e esse outro 

não era superior hierárquico. Não há falta grave, segundo a 

Consolidação. SÓ há falta grave, sendo fora do recinto e do 
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horário de trabalho, se for superior hierárquico. Dentro do 

recinto de trabalho o desforço corporal é considerado falta 

grave com qualquer pessoa: empregado, estranho, cliente. Mas 

não era o caso; foi fora do recinto de trabalho e não foi 

contra superior. 

O Sr. Ministro Presidente - As duas inst~cias decidiram no 

mesmo sentido, considerando falta grave? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não. A primeira inst~cia 

julgou a favor do empregado e o Regional reformou a sentença 

O Sr. Ministro Presidente - Conheço da revista. Se as duas 

inst~cias tivessem tomado a mesma posição, teria minhas dÚ

vidas, mas a sentença de origem já se manifestou, na hipóte

se, considerando que a luta travada entre os dois operários 

foi fora do estabelecimento. o acórdão regional é que deu 

uma outra interpretação, extra legis. Por maioria de votos, 

conhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Sr. Presidente, nego provimento 

ao recurso do reclamante. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, data venia, 

não havia que pesquisar legitima defesa, pois esta não deco~ 

re de discussão, como acentua o acÓrdão, nem se configura o 

crime ~ontinuado, porque discutir não é crime e assim não se 

relaciona com o desforço fisico, havido fora do local e do 

horário de trabalho, de que participaram dois empregados,não 

sendo um superior hierárquico do outro, pelo que despiciendo 

investigar se o empregado se situou na legitima defesa. Dou 

provimento para, reformando o aresto regional, restabelecer 

a decisão da Junta. ~ o meu voto, data venia do Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Estabelecida a divergência, to

marei os votos. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - O problema da J.eg!tima defe

sa é concernente ao juizo penal e não à Justiça trabalhista. 

Dou provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Também dou provimento, de acordo 

com o Ministro Revisor, data venia do Relator. Por maioria 

de votos, foi conhecido o recurso e dado provimento ao mes

mo para ser restabelecida a sentença originária, vencido o 

Ministro Relator. Redigirá o acórdão o Ministro Revisor. 
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O Sr. Secretário - Processo nQ 3 178/74 - Relator: Ministro 

Fábio Motta. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de Re

vista de decisão do TRT da 2a. Região. POSTO VENEZIANI e FRAN 

CISCA ~RAGA DE JESUS. (Drs. Tito Roberto Liberato e Luiz Car

los Pêgas) 

Q Sr. Ministro Fábio Motta - Trata o presente feito de empre-

gado que pleiteou em outra ação, em processo anexo, anotação 

da carteira de trabalho," Julgada procedente em maio de 1 972, 

em recurso de revista não conhecido em 15 de fevereiro de 

1 973 ••• (lê), A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecime 

to e não provimento do apelo, t o relatório, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Sr. Presidente, conheço do recur 

so por divergência de fls. 56. 

G Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, a Junta deu 

pela prescrição da reclamatória, posto que, o prazo se conta 

da dispensa, ou seja, 15 de março de 1 971. O Regional reforma 

do, deu provimento para determinar que a Junta julgue o mérito 

como de direito. (Lê.) Data venia do eminente Ministro Relator 

não conheço da revista da empresa. 

{CHEGA O MINISTRO RAYMUNDO MOURA) 

p Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência tomarei os vo-

tos. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Com o Revisor, data venia. 

O Sr. Ministro Presidente - Pelos esclarecimentos prestados 

pelo Ministro Revisor, realmente, meu voto coincide com o de 
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S. Exa •• Por maioria de votos, não conhecida a revista da 

empresa. Redigirá o Acórdão o Ministro Coqueijo Costa. Foi o 

último processo de S. Exa., o Ministro Coqueijo Costa. Agra-

deço sua presença. 

(RETIRA-SE O MINISTRO COQUEIJO COSTA) 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 721/74 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Fábio Motta. Recurso de Re-

vista de decisão do TRT da 3a. Região. FEPASA - Ferrovia Pau

lista S/A (Cia. Mogiana de Estradas de Ferro) e NELSON SANTA

NA. (Drs. José Carlos R. Maciel e Lino Geraldo Pizzi) 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A decisão regional declara 

que o reclamante, com a reestruturação, foi elevado a um ní

vel, mas, esse nível é inferior ao realmente devido. Não cita 

da a equiparação salarial e nem se discute a situação pessoal 

do reclamante. Daí confirmar a sentença que pleiteou o empreg 

do a Referência 23 e não a 21. {Lê.) A douta Procuradoria-Ge·.: 

ral opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo. ~ o rel 

tório. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - De acordo. 

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

lavra o R ela to r. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Alegação de incompetência nã 

serve de fundamento nos termos da SÚmula n9 19. A carência 

de ação não está fundamentada. Conheço, no mérito, pela diver

gência. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Também conheço. 

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

ta, por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura - A reclamada, resolvendo ela~ 

sificação da estação, adotara critério por classe de 1 a 7. 

As classificações foram mantidas sem nenhum rebaixamento, qu r 

quanto ao salário ou cargo. O reclamante, que era classifica 

do como Agente- Referência 17, passou a ser denominado Chefe 

de Estação - Referência 21. (Lê.) Dou provimento ao recurso 

para julgar improcedente a reclamação. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Dou provimento ao recurso para 

julgar improcedente a reclamação. A fundamentação é a mesma. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, dado provimento ao recurso, para julgar improceden

te a reclamatória. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 2877/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região. JOS~ PEDRO DA SILVA 

e BANCO MERCANTIL DE SM PAULO S/ A. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - O acÓrdão recional julgou i~ 

procedente a reclamação concernente a horas extras, restabe~ 

lecimento do serviço e reposição de quantia proveniente 

descontos indevidos e o faz valer-se da prova dos autos 

(lê.) O parecer é pelo conhecimento e provimento. ~o 

tório. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - De acordo. 

de 

. . . 
rela-

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o ilustre Advo&ado. 

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - O acÓrdão recorrido trata e~ 

pressamente da questionada devolução, para concluir pela im 

procedência. Inexiste fundamentação para a preliminar. Quan

to ao mérito a prova é analisada razoavelmente, sem que se 

confi&Ure a violação de lei. Não conheço. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Não conheço. 

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

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário -PROCESSO NQ 2.906/74 -Relator: Ministr 

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

vist de decisão do TRT da 2a. Região. JO~O HANS VADERS e 

AR D1ELIA EQUIPAMENTOS PNEliMATICOS LTDA. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A sentença ori&inária,confiL 

mada pela Instância Recional, julcou provada a justa causa da 

dispensa e, quanto ao desconto de salário declara que a lei 

só o permite, no caso de dolo. A reclamada não provou,sequer, 
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culpa do empregado. (Lê.) O parecer é pelo conhecimento e 

provimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - De acordo. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - O reclamante estava em fase 

de aviso-prévio de iniciativa do empregador, quando cometeu a 

falta. Mediante o exame da prova e pela natureza do ato foi 

considerado como justa causa por despedida. (Lê.) Conheço pe

la alinea b. Vou dar o voto para poder explicar. O art. 467 

da C.L.T •• cuja violação se arg\li no recurso, dispõe que: "Em 

caso de rescisão no contrato de tra8alho, motivada pelo em

pregador ou pelo empregado, e havendo controvérsia sosre pa~ 

te da importância dos salários, o primeiro é oDri~ado a pa

gar a este, à data do seu comparecimento ao Tribunal do Tr~ 

balho, a parte incontroversa dos mesmos salários, sob a pena 

de ser, quanto a essa parte, condenado a pagá-la em dobro." 

Dou provimento para julcar procedente a dobra salarial. 

o Sr.Ministro Fábio Motta - De acordo. 

o Sr. Ministro Presidente -Há divercência? Unanimemente, d~ 

do provimento ao recurso, para assecurar a do8ra salarial. 
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mundo Moura. Revisor: Ministro Fábio Motta. Recurso de revi~ 

ta de decisão do TRT da 2a Reg ão. ANTÕNIO FRANCISCO SABINO 

e SOCIEDADE COMERCIAL S.A. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura: A egrégia Turma Regional de 

clara que o reclamante trabalha há muitos anos em obra da re 
- I clamada, na Capital de Sao PaJlo, e quando designado de uma 

localidade para a outra semprj recebeu o adicional ••• (Lê.) O 

douto parecer é pelo conhecimjnto e provimento. É o relatór • 

O Sr. Ministro Fábio Motta:- Je acordo. 

O Sr. Ministro Presidente:- Tjm a palavra o ilustre Advogado 

(Usa da palavra o Dr. ~o~é Torr~s das Neves.) 

a O Sr. Ministro Presidente:- EI discussao. Encerrada. Tem 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - O recurso, no que se refere 

à despedida indireta, horas slplementares e à pretendida pr~ 
moção, abrange matéria de fat .(Lê.) Conheço pela SÚmula 29. 

O Sr. Ministro Fábio Motta:- ão conheço. Matéria de fato. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- É inquestionável que o recla 
I mante foi transferido para fira da capital do Estado e conti 

nua sendo mobilizado dentro ~a capital para lugares diversos 

longe de sua residência ••• (L .) Conheço pela Súmula 29 e dou 

provimento para assegurar ao reclamante o adicional de 25% a 

partir de 19 de janeiro de 7 

O Sr. Ministro Fábio Mct:-ta:- ego provimento para julgar im

procedente a reclamação. 

O Sr. Ministro Presidente:- " avendo divergencia, vou tomar 

os votos. , 

O Sr. Ministro Hildebrando B saglia:- Sr. Presidente, se se 
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conhecer pela SÚmula 29 - e é o que faço - é transferência 

na realidade. Mas, a SÚmula f la em transferência de um lo

cal para outro; ,não fala em l~calidade. Aplico a Súmula so~ 

mente na conclusão do voto do Ministro Relator; não acompanro 

S.Exa. 

~O~S~r~·~M~i~n~i~s~t~r~o~R~a~y~m~un~d~o~M~o~u~r~a~- Não me passou despercebido, 
I -mas coloquei nos termos de de esa, porque nao impugna o va-

lor do adicional, a empresa d z que o suspendeu porque ele 

não mudou de domicilio. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia:- V.Exa. diz que aplica 

a súmula 29. Na verdade a súmfla diz que o empregado transfe 

rido pelo empregador ••• (Lê.) onheço e dou provimento. 
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o Sr. Ministro Velloso E ert -Ta bém conheço pela súmula 29, 

mas na conclusão acompanho o Mi}istro Hildebrando Bisaglia,po 

que a súmula diz que empregado transferido de um local para 

outro tem direito ao suplementolsalarial correspondente ao 
• I 

crescimo da despesa de transporle, Neste sentido, se estamos 

conhecendo pela Súmula 29, enqu drando a súmula, a conclusão 

tem que ser no sentido que se d fira na súmula. Acompanho. 
I 

O Sr. Ministro Presidenm - Acoipanho o Ministro Bisag~ia. 

O Sr~ Ministro Raymundo Moura - O que me impressionou e que e

la nao impugna nem o valor do a icional. 
I O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Mas, ela nega esta trans 

ferência. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Então, retiro a parte da defe

sa, p:ra concluir mandando apurrr em liquidação. Acho que ~ de 

fesa e peça de direito, mas retifico meu voto. 

O Sr. Ministro Presidente - Po~ maioria de votos, conhecida a 

revista. No mérito, dado provi,ent~ para assegurar ao reclama 

te o implemento salarial d: colduçao, na forma da súmula 29, 

a ser apurado em ll~quidaçao, lontra o voto do Ministro Revia 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 7~0/74 - Relator Ministro Ra 

mundo Moura - Revisor Ministro Fábio Motta - Recurso de Revis

ta de decisão do T.R.T. da la. Região - Signey Danemberg e Ba 

do Brasil S/A. 

O Sr. Ministro Ra undo Moura r A decisão regional julgou pres 

cttto o direito assegurado ao eclamante, por força da Lei n9 

288, de 8 de junho de 1 948, slgundo a qual pelo art. 59 os e 

pregados das sociedades de eco omia mista que tenham partilha

do das operações de guerra, ao se aposentarem, serão promovi -

dos ao posto imediato. A conclusão do acÓrdão tem por base ••• 
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(Lê.) O parecer é pelo conhecimepto e provimento. to relató

tio, 

O Sr. Ministro Fábio Motta - De acordo, 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Ravmundo Moura - Conheço pelo Prejulgado 48. A 

vantagem reclamada assegurada p r força de lei não poderia pre 

c~ever, mas tão-só as suas conseqUências, Ocorre que no apelo 
,.,, - I , ua reclamada o~tras questoes enTolvendo o merito da causa ..• 

(Lê,) Douuprovimento para julga não prescrito o direito do re 

plamante, determinando o retorn dos autos à instância recorri 

da para apreciar os demais term s do recurso ordinário, como 

entender de direito, 

O Sr. Ministro Fábio Motta - De acordo, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por maioria, conh 

cido e dado provimento, para re~ornar os autos ao Regional pa 
I 

ra julgar os demais termos do recurso ordinário, como entender 

de direito. 

~ Sr. Secretário - Processo nQ 3 2g6/74 - Relator Ministro Raz 

nundo Moura - Revisor Ministro Fábio Motta - Recurso de Revis

~a de decisão do T.R.T. da la. Região, - Antônio Alberto da 

~ocha Rispoli e Desenvolvimento Eng. Limitada, 

) s~. Ministro Ra~undo Moura 1 Sr. Presidente, a sentença ori 

~inaria aplicou ao reclamante a pena de confissão ficta por 

e assim devidos ••• ~usência à audiência de prosse~imento, 
Lê.)o parecer da douta Procur doria-Geral é pelo conhecimento 

e provimento. É o relatório. 
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O Sr. Ministro Fábio Motta - De acordo. 

.3 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A jurisprudência citada não s 

presta ao conhecimento, pois parte do principio de 

comprovada a ausência da parte bonsiderada revel e 

que estava 

confessa. 

Há um aresto que afasta a pena ~e confesso quando não estava 

intimada a parte a prestar depo~mento. Acontece que esse inti 

mação houve, conforme consta da ata de fls.3. Conheço. O art. 

844 da C.L.T., invocado na revista, exclÚi a pena de confia -

são, do reclamante, em qualquer hipÓtese, e ao réu, depois de 

contestada a ação ••• (Lê.) Dou provimento para determinar qu 

os autos ~etornem à Junta de oÍigem, a fim de que profi~a ou

tra decisao, uma vez que fica ,nulada a.pen: de confissao _a

plicada ao reclamante. Sr. ~rejidente, e a ultima orientaçao 

que adoto, depois de muito pen ar neste assunto. Afasto total 

mente a pena de confissão depo s de contestada a ação na Jus-

tiça do Trabalho. 

s ' O r, Ministro Fabio Motta - D acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - amJoS não compareceram, empregado 

e. empregador. Diz a SÚmula 9:" ~ ausência do reclamante, quan

do adiada a instrução após co~testa~a a açã: em audiência,não 

importa arquivamento do procesro· Ha divergencia? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Há, Sr. Presidente,Meu 
, I 

entendimento e conhecido. Entendo que reclamante ou reclamado 
, ~ I 

que falta a audiencia de prosleguimento, tendo sido intimado 

para prestar depoiment: e não comparece, aplica-se a pena de 

confesso, conforme o Codigo d Processo Civil. No caso, foi 

aplicada? 
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O Sr. Ministro RaYillundo Moura - I ealmente, houve a intimação. 

como adoto uma atitude absoluta, acho que a Consolidação dis

pÕe e não se pode adotar disposi ão subsidiária, com intima 

ção ou sem intimação. A meu ver, não há pena de confesso de 

pois de contestado. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisag: ia - Houve adiamento. Passou 

para outza audiência; foi intima~o para a audiência inaugural 

e não compareceu. É caracteristi~a do caso do DÓdigo de Preces 

so, não conheço do recurso. Não há violação literal, ~orque 
lei não é especifica num caso cobo este. A Consolidaçao na 

dispõe expressamente sobre essa ~ipótese. Não conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - 4 lei não comina a pena de con 

fesso ao reclamante. SÓ há sançfo por determinação legal. A -

companho o Relator, data venia 
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O Sr. Ministro Presidente - Con esse que fiquei abalado com 

os argumentos do Ministro Bisag' ia, porque ambos não compare 

ceram. Não tendo comparecido, a Junta julgou logo. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Inclusive esta orientação, pa 

rece-me, é a mais consent&nea c m a celeridade processual, 

porque julga logo. Julga todos s êlementos que estão na pet1 

ção pr6pria do processo. 

O Sr. Ministro Presidente - O M nistro Bisaglia entende que 

não~ violação. Também acho, e principio, que não~. A ma

téria é de interpretação. També não conheço. Por maioria de 

votos, conhecida a revista e da o provimento para determinar 

que os autos retornem à Junta d origem, a fim de que profira 

nova decisão, uma vez que anula a a pena: de confissão. 

O Sr. Secretário- Processo n9 67/75- Relator: Min~tro Hil 

debrando Bisaglia. Revisor: Minrstro Lima Teixeira. Recurso d 

Revista de decisão do TRT da 2a~~ Região. PAULO DE OLIVEIRA e 

NCR DO BRASIL S/A .-Caixas Regis,tradoras, Máquinas de Contabili 

da de e Equipamentos Eletrônicos "National" • {Drs. Nivaldo Pes 

sini e Roberto de Carvalho e Sijlva) 

Q Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O egrégio Tribunal da Se 

gunda Região, provendo o recurslo ordinário da empresa, excluiu 

da condenação o repouso semana remunerado, sob a alegação de 

que contra a Súmula n9 27 dest egrégio Tribunal se contrapõe 

de n9 21 do Colendo Supremo ribunal Federal, que nega 

endedores pracistas o referidd repouso remunerado. (Lê.) 

aos 

A 

outa Procuradoria-Geral opina elo conhecimento e provimento 

o recurso. ~ o relat6rio. 

Sr. Ministro Presidente - De acordo. Em discussão. Encerrada. 
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Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Conheço do recurso co 

fundamento na Súmula n9 27 e Tribunal. 

O Sr, Ministro Presidente - Ta b~m conheço. Há divergência? 

Conhecida a revista, por unani idade, Tem a palavra o Rela-

tor. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Em verdade, tendo a Si 

mula, conseqüência de jurispru ência uniforme do TST, desne

cessária se torna a citação de ac6rdãos que a ela deram cau

sa. Conhecido o recurso, dou- 'he provimento para restabelece 

a sentença da Junta. (Lê.) 

O Sr. Ministro Presidente - eu voto. Há divergência? Unan 

memente, dado provimento ao r curso para ser restabelecida a 

sentença de origem • 

.::O__::S:.::r..!'--=:S..::e..::c:.:;r..::e:..:t:.::á:.::r:.::i:.::o:..__---=.P:.::r..:o:.::c:.::e..::s.;:s:..:o:.....:.n:..:t;1;...· -"3:.::2:..::2:L/....!7..L.5 - R e lato r : Minis t r o H i 

M 1nistro Lima Teixeira. Recurso debrando Bisaglia. Revisor: 

de Revista de decisão do TRT a 4a. Região. LIVRARIA JOS~ 

OLÍMPIO EDITORAS/A e ROMEU L 'MA. (Drs. Paulo Serra e Mozart 

Pereira da Cunha) 

O Sr. Ministro Hildebrando Bi .aglia - Decidiu o egr~gio Re

gional da Quarta Região, aprediando o recurso ordinário mani

festado pelas duas partes nes e processo, da data da publica

ção da sentença em audiência ara a qual estavam as partes pr 

viamente intimadas, ainda que ausentes, passa a correr o pra-

zo legal para a interposição o recurso. (Lê.) A douta Procu

radoria-Geral opina pelo conh cimento e provimento, para dete 

minar que o Tribunal Regional aprecie o recurso como tempesti 

vo, t o relat6rio. 

O Sr. Ministro Presidente - D acordo. Em discussão, Encerrad • 



'l'ST- 332 

F'CCE" JUOIClÃRIO 

JUSTICA DO TRABALHO 

TRISUNAL. SUPERIOR CO 

10/06/75 

Tem a palavra o Relator. 

O Sr. MinistlO Hildebrando 

lo disposto na Súmula n9 37. 

15.20/25 3 

Conheço do recurso pe 

O Sr. Ministro Presidente bém conheço. Há divergência? 

Por unanimidade de votos, con cido o recurso. Tem a palavra 

o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bis glia - No caso em tela, além 

de descumprir o venerando acórr.ão a SÚmula 37, ocorre que o 

Presidente da Junta ordenou a lntimação das partes, fls. 2e, 

o que foi :feito em relação ao artor, fls. 29, (Lê.) Dou provi

mento para que o egrégio Regio 1 aprecie o recurso ordinário 

como tempestivo. 

O Sr. Ministro Presidente - ~ eu voto. Há divergência? 

O Sr. Ministro Raymundo Moura Apenas um comentário, Esta sú 

mula vista de plano e sem maiol atenção, talvez possa parecer, 

como disse o Regional de uma :rneira, talvez, até indevida , 

atentar contra a celeridade prFcessual. O Tribunal Superior 

jamais faria uma súmula para abentar contra a celeridade pro

cessual. Com o devido respeit ao egrégio Tr~õunal, inadequa

da a expressão. Esta súmula po e gerar polêmica, mas nasceu 

do seguinte fato: houve inúmer s acÓrdãos e havia uma jurispr 

dência toda controvertida, ou uma jurisprudência bastante 

acentuada, no sentido de que s mandava intimar a parte que 

não deu nenhuma atenção a Just~ça, lá não comparecendo, porqu 

não atendeu ao chamado, o que e reconhecia? O menor direito 

aquele que lá compareceu, deu tenção e apenas na audiência re 

julgamento, por qualquer motiv , não compareceu. Dai surgiu a 

jurisprudência no sentido de q e deveria mandar intimar. A S~-

mula n•o cria nada, não invenll nada e nem tem prop6,1to. A 
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súmula cristaliza, sacramenta, consagra o que existe. Ela nã 

gera nada, ela apenas reconhec • Então, essa Súmula reconhe-

ceu que havia jurisprudência c udalosa nesse~ sentido. Em 

atenção a isso, para pacificar as divergências, os entendi T 

mentes, resolveu adotar esta q e me pareceu mais veemente , 

mais numerosa. Toda súmula faz isso. Se o entendimento reite 

rado dizia que esse mero ou fa so ausente ocasional deveria 

ser tratado como verdadeiro re el, então, a súmula consagrou 

Se retirarmos essa súmula, vam s dar lugar novamente a essa 

controvérsia, a essa divergênc a. Então, o Tribunal Superior 

está falhando ao seu papel, qu é justamente o de pacificar 

as divergências. A eonstituiçã , hoje, dá esta missão inequi 

voca, porque acima.dele não há nenhum poder no Brasil para 

reformar decisões em matéria 1 gal. Ele não é o Tribunal Su

perior do Trabalho; é o Suprem Tribunal do Trabalho em maté

ria de lei neste âmbito. Justa ente por isso que lhe cab~ não 

só o direito, mas o dever tabelecer súmulas para evitar 

que chegue até ele certos casof em que vai dizer sim ou não, 

em contrário ao que se disse n~s instâncias inferiores. ~ pr~ 

ciso que o ilustre Juiz compre nda isso. 
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6 Sr. Ministro Hildebrand:J Bisaglia - V.Exa. tem razão, o au 

tor diz estar cristalizada a jurisprudência, contra o meu en 

tendimento. Meu entendimento foi sempre esse: a parte está 

intimada de que a leitura 

terminado e não comparece 

não pode ser beneficiada. 

da se1tença, ' se fará em dia de

desat,nde o chamamento judicial, 

Sou ccntra a SÚmula, mas no caso, 

presente houve a discriminação ro tratamento. 

O Sr. Ministro Ra.ymundo M:Jura - Temos um caso ti pico: O Minis 

tro Victor Russomano tem a opinião firmada, de que na despe

dida indireta cabe aviso prévio) mas no dia que se v;,tou a SÚ 

mula, S.Exa. votou com ela, por,ue reconheceu que inúmeros 

julgados ultrapassava a sua opiJião. Os arestos que diziam in 

cab{veis eram superiores e mui t mais numerosos do que aqu:eles. 
I 

A súmula reconhece um fato, a súmula nã;, gera, no inventa. ~ 
I 

só o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Nãb havendo divergência, conheci-
i 

O Sr. Ministro Presidente -

do e dado pr:Jvimento a revista ~ara que o Tribunal aprecie o 

recu~so ordinário como tempestito, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 466/75 -Relator: Ministro Hil-
- • I -

debrando Bisaglia. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso 

de Revista de decisão d:J TRT da 3a. Região. Fundação H;,spita

lar do Distrito Federal e Selma Veloso Barbosa e Outros. 

º"·Sr. Ministro Hildebrando Bisa ~lia Reclamação postulando 

pagamento de adicional de insal~bridade por médicos, odontó

ogos e farmacêuticos do quadro da Fundação Hospitala.r do Dia

rito Federal a partir de agost:J de 1971 a setembro de 1972, 
, I 

por ja ter a reclamada reconherido esse direito a partir de 

putubro de 1972 •• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo 

provimento por ofensa ao Decreto-lei 389, rejeitadas as preli-
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O Sr. Ministro Presidente - De a1ordo. Em discussão, Encer

rada. Tem a p~vra o Relator. 

O Sr. Mini~tro Hildebrando Bisaglia - Consta a fls. 112 a pr 

curação outoTgada ao Advogado Va délio Azevedo Sette, acom

panhando a petição de fls lil, re uerendo a juntada do manda

to protocolado no TRT em 18 de sftembro de 1974, encaminhado 

ao Ministro Revisor em 23 de setembro daquele ano •.. (Lê.) 

Conheço da revista pela divergêrcia com oa arestos invoca

dos a fls. 120, e dou provimento! para anular o acórdão r~gio 

nal, submetido o recurso a novo ~julgamento como obrigação re-

gular da pauta. 

O Sr. Ministro Presidente - ~ o reu voto. Há divergência ? 

Por unanimidade, conhecido e dajo provimento ao recurso nos 

termos do voto do Ministro Rela or. 

O Sr. Secretário - Processo n9 38/75 - Relator Ministro 
I 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: J inistro Lima Teixeira. Recur-

so de Revista de decisão do TRf da 3a. Região. Banco Minei-

ro do Oeste S/A e Luciano Macha o Gontijo. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Pedido de diferença 
, I -de verbas indenizatorias por alegar o reclamante nao hBver 

sido computada a gratificação slmestral que percebia com ha-
' I bitualidade no calculo respectivo com reflexos nas demais 

percelas •••. (Lê.) A douta Proc)radoria-Geral opina pelo não 

conhecimento e não provimento. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Em discussão. Encerra-

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O recurso foi recebido 

130 ... 

, I , , 
unica~e~te na parte referente i: calculo das ferias 

viso previo, com base na diver,encia indicada a fls. 

e do a-
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(Lê.) Conheço do recurso. 

17:40/45 

O Sr. Ministro Presidente -Também conheço . 

. O Sr. Ministro Hildebrando BisJ lie - Dou provimento 

-3 

para qu 

o cálculo do aviso prévio e ré ias seja feito de acordo com 

o salário relativo aos meses d sur concessão. 
I , ~ .o Sr. Ministro Presidente - De acordo. Ha divergencia ? Por 

unanimidade, conhecido e dado fr::>vimento ao recurso, nos ter. 

mos do voto do Ministro RelatoÍ . 

. o Sr. Secretário- Processo n91692/75- Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor:jMinistro Lima Teixeira. Recur

so de Revista de decisão do-~RJ da la. Região. Fundação Osval 

do Cruz e Maria Vitória da SilTa e Outros. , 

O Sr. Ministro Hildebrando Bissglia - O egregio Regional re-
. I 
jeitou a preliminar e negou provimento a ambos os recursos 

I porque a Junta excluiu os reclamantes e t:: .1concluiu, com ba-

:1. I -se na per cia, procedente a reclamaçao no que se referia a in 

salú~ridade ••. (Lê.) A douta Probursdoria-Geral opina pelo não 

conhecimento e nao provimento. ~ o relatório. 
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O Sr. Ministro Presidente - De acordo, Em discussão. Encer

rada. Tem a palavra o Relator.! 

O Sr. Ministro Hildebrando Bidaglia - Os arestos trazidos à 

colação não se ajustam à hipóiese vertente. Referem-se eles 
I , 

aos empregados que trabalham em carater permanente com mo-

léstias infecto-contagiosas •• J(Lê.) Não há fundamento para 
I , , 

o conhecimento do recurso, que versa, em ultima analise, o 

reexame da prova. Não conheçoJ 

O Sr. Ministro Presidente - t exatamente o meu voto, Também 

não conheço. Há diverg€ncia? ynanimemente, não conhecida a 

revista. [ 

O Sr. Secretário - Processo n~ 864/75. Relator: Ministro 
I 

Hildebrando Bisaglia. Revisorj Ministro Lima Teixeira. Re-

curso de revista de decisão db TRT da Segunda Região, Recor 
I -· 

rente: Cartório de Protesto de Titulos - Dr. Roberto Barro-
i 

so Filho, Recorrida: Olga Budag, 
I , 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Pedido de salarios 

vencidos, férias, décimo terc~iro salário proporcional, ho-
1 

ras extraordinárias, aviso prévio e indenização de tempo de 
I , 

serviço. Contestado, a empresf argui preliminarmente exce-

ção de incompet€ncia absoluta ••• (Lê.) A douta Procuradoria 
I 

Geral opina pelo não conhecimento e não provimento. Contra-
- I razoes foram mandadas juntar felo Exmo. Sr. Ministro Presi-

dente deste Tribunal, a fls. 137. to relatório. 
I -O Sr. Ministro Presidente - rr acordo, Em discussao. Encer-

rada. Tem a palavra o Relator,. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bibaglia - Alega o recorrente n 
I -lidade do venerando acórdão recorrido por nao apreciar a 

questão pertinente, argfiindo ~ incompetência desta Justiça. 
I , 

Diz vulnerado o art. 832, indicando acordãos que se incli-

nam pela nulidade, quando omi sa a decisão sobre matéria 
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ventilada no recurso. Falece de razão o recorrente. O acór-

- - I • t dao recorrido fez mençao exprersa a preliminar, rejei ando-

a nos termos da sentença a quo, fls. 109, in fine ••• (L€.) 
I 

Não conheço do recurso com basl nas duas preliminares. No 

mérito, alega a reclamada que r empregado pediu demissão es 

pontaneamente, ao contrário doj que afirma, não lhe cabendo 

direito a aviso prévio nem férias proporcionais. Quanto ao 

retorno ao cargo de escrevente juramentado, não se poderia 

efetivar, pois já extinto. Ora, o que ficou reconhecido nos 

autos foi a relação de empregd existente entre o reclamante 

e o reclamado, por não recebe1 vencimentos dos cofres pÚbli 

cos mas, sim, salários pagos pelo titular do cartÓrio. A ma 

téria, além do mais, é eminenJemente fática, qual seja o re 

- I -conhecimento de relaçao de emprego. Por nao encontrar a of 
I 

sa pretendida ao art. 477 da Consolidação, nem ao art. 499. 

§ 191 inaplicáveis os acórdão, juntados a fls. 126/131, por 

ser o primeiro de Turma e o segundo por não haver enfrenta-
I 

do qualquer tese de direito, não conheço. 
I , - , " o Sr. Ministro Presidente - Trnbem nao conheço. Ha divergen 

cia? Unanimemente, não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo nJ 1.109/75. Relator: Ministro 
I 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Re-

curso de revista de decisão dl TRT da Segunda Região. Recor 
I 

rente: Iedo de Miranda. RecorÍida: Lojas Garbo Roupas S.A. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Empregado admitido em 

6 I -de fevereiro de 1950, com réscisao do contrato em 25 de 
I 

abril de 1959. por acordo -- foagido, segundo alega --. teg 

do recebido aviso prévio e inlenização. Novamente admitido 

em 19 de julho de 1959. optou pelo Fundo de Garantia em 7 

de fevereiro de 1968. Quando 's vésperas da estabilidade, 

despedido em 15 de março de 1 73, com a rescisão devidamen-
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te homologada. Acusa a reclamada de malícia, tanto na pri-
1 

me ira rescisão quanto na opçã'o, •• (Lê,) A douta Procurado-
i 

ria-~ral opina pelo conhecjnto e não provimento, t o 

relatorio, 

o Sr. Ministro Presidente - De acordo, Em discussão, Encer 
I . 

rada. Tem a palavra o Relator\. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Conheço da revista 
I 

pela invocada súmula n9 20 deste Tribunal, sem reexame da • I 
matéria de fato, várias foram as rescisões; algumas às vés 

peras da estabilidade,,,(Lê.) Admissões e rescisões que se 

sucedem já demonstram procedimento anormal, t perfeita a ~ 

dequação à hipótese da citadJ súmula n9 20, pelo que conhe 
, I 

ço e dou provimento a revista para condenar a empresa no 

pedido, mas compensadas todas\ as importâncias recebidas a 
- I título de indenizaçao, Custas pela empresa, no importe con 

tante da sentença de fls. 55.\ t o meu voto. 
I 

O Sr. Ministro Presidente - lnho, aqui, um fato 'a chamar 

a atenção: o empregado era optante, Se o autor ja era op

tante pelo Fundo de Garantia,\ está pretendendo a indeniza-
I 

ção dobrada, por ocasião da 1ltima dispensa? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Ele pediu o retorno. 
I 

Não sei se me fiz bem claro: ele foi admitido em 1950 e a 

Última despedida foi em 1973.~ Nesse entremeio, houve res

cisão em 1959, por acordo -- coagido, segundo alega --,ten 
, I -do recebido aviso previo e indenizaçao. Novamente admitido 

, I 
em 1959, ja em julho, optou pelo Fundo de Garantia, em 7 

68 I. • de fevereiro de 19 , quando las vesperas da estabilidade, 

Despedido em 15 de março de 1973, com rescisão devidamente 
I 

homologada, acusa a reclamada de mal:!cia, tanto na primei-

ra rescisão quanto na opção. f o caso de demissão e read

missão continuada, Aplico a súmula n9 20 e dou provimento 
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' para condenar a empresa no pedido, compensadas todas as im

portâncias recebidas. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo com v.Excel€ncia. Há 

diverg€ncia? Por unanimidade de votos, conhecida a revista 
, I , 

e dado provimento a mesma com ~ase na Súmula n9 20 do TST, 

descontando-se as parcelas pagas a titulo de indenização e 

aviso prévio. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1.070 74. Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Embargos oposto
1 

à decisão da egrégia Primei

ra Turma. Embargante: Fundação I.B.G.E. Embargado: acÓrdão 
, 

da egregia Primeira Turma. 

o Sr. Ministro Presidente - Nfs embargos declaratórios, pre 

tende a embargante que teria havido contradição entre a emen 

ta e a conclusão, sendo de notrr que a ementa diz: "Recurso · 

de revista não conhecido por pretender o reexame de fatos e 

I " provas, rejeitada : preliminar! de incompetencia ratione per-

sonae. 11 O acÓrdão e do eminente Ministro Rudor Blwmn, que 

não mas se encontra neste Trib~al. Na conclusão está, como 

não poderia ser de outra formJ. a rejeição da referida pre

liminar de não conhecimento d, revista. Todavia, não tem 

qualquer razão a embargante, Tue é o I.B.G.E •• pois as ins

tâncias de prova deram pela e~stência da relação emprega

ticia. O acórdão embargado não contém qualquer omissão ou 

falta de fundamentação; antesJ ao contrário, a matéria deba

tida nos autos está clarament, posta, pois está dito que os 

reclamantes preenchem os pressupostos do art. 29, §§ 19 e 
I 

39, da CLT, e o fato de a União pretender intervir no feito 

-- fls. 131 dos autos -- não desloca a competência desta 

a recorrente. Além domai Justiça especializada, como alega 

- - I as fundaçoes federais nao mais se , -enquadram entre os orgaos 

da administração indireta ••• ( ".) A matéria, por conseguiu 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura - Ministro Presidente, V.Exa. 

era o Revisor e por isso vieram os embargos para V.Exa.? 

O Sr. Ministro Presidente - Sim. Rejeito os embargos. Foi 

comprovada a relação empregatícia. Quando o Relator, na emen 

ta, colocou que a matéria se referia também a reexame de fa

tos e provas, S.Exa. não estava sem razão, nem havia contra

dição, porque a relação empregatícia foi demonstrada nas ins 

tâncias ordinárias. Há diverg€ncia? Unanimemente, rejeitados 

os embargos. 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sr. Presidente, peço a pala 

vra pela ordem. Acha-se presente, assistindo à Sessão da Tur 

ma,o preclaro eminente magistrado, Dr. Orlando Teixeira da 

Costa, Presidente do Tribunal da 8a. Região. S.Exa. está a 

serviço, aqui na Capital da RepÚblica, e acho que não é de 

se deixar passar sem registro a presença de tão ilustre ma 

gistrado e, especialmente, de tão grande administrador que 

vem imprimindo àquela Região um surto de ordem, de prosperi-
• 

dade e de realizações, inclusive num ponto muito importante. 

S.Exa. vem construindo uma série de sede~ prÓprias para as 

Juntas da Região. Se não me engano, o Dr. Orlando já cons 

truiu 15 sédes próprias, todas planificadas, edificadas. Qu~ 

ro salientar que esse é um dos aspectos. Por isso peço que 

V.Exa. faça constar um voto de satisfação pela presença des 

se ilustre magistrado e se S.Exa. quiser dar o prazer de as 

sistir a nossa Sessão Junto à Mesa da Presidência, poderá fa 

zê-lo. 

O Sr. Ministro Presidente - Registro em Ata as referências 

feitas pelo Ministro Raymundo de Souza Moura ao eminente Pre 

sidente do TRT da 8a. Região, no que se associa a douta Pro 

curadoria-Geral. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - E todos os Membros da 

Turma. 

O Sr. Ministro Presidente - S.Exa. tem-se distinguido,não só 

pelo fato de ser o Presidente da 8a. Região, mas também como 

já assisti em conferências e debates, pela sua atuação bri 

lhante na defesa de teses do Direito do Trabalho, com as 

quais, de certa feita, vencido S.Exa., eu o acompanhei. 

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

• 
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também o cunho de austeridade que o Dr. Orlando tem dado ao 

Regional, austeridade construtiva e de respeitabilidade int~ 

gral à Justiça do Trabalho que é dado pela atuação brilhante 

de seus pares. Posso dizer porque, como Corregedor, há dois 

anos tive ocasião, por duas vezes, de comparecer e constatar 

essa posição modelar de S.Exa. na 8a. Região, 

O Sr. Ministro Presidente - V.Exa. está de~parabéns por essa 

manifestação da Turma e mandarei extrair cÓpia das palavras 

dos eminentes Ministros desta Turma que será- encaminhada,· a 

V.Excel~ncia. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Pela ordem, Sr. Presi 

dente. Tenho em mãos os Embargos de Declaração na Revista 

2738/74, e parece que deve ser apreciado na primeira Sessão, 

Acontece que o Regimento é expresso, quanto ao quorum neces 

sário para os embargos de declaração, face ao art. 146,§ 49, 

letra b; formação de quorum pelos Ministros que participaram 

no primeiro julgamento. Verifiquei, agora, da certidão que 

funcionaram os Ministros Lima Teixeira, Hildebrando Bisagli~ 

Elias Bufáiçal e Ary Campista. Dois Ministros estão ausentes 

os Ministros Elias Bufáiçal e Ary Campista. Não vejo possibi 

lidade de manifestação. O melhor será deixar para outra Ses 

são. 

O Sr. Ministro Presidente - Salvo se V.Exa. quiser 

o relatório, 

repetir 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Funcionamos em quatro 

e dois dos que funciónaram não estão presente. Talvez fosse 

conveniente adiar. 
, 

O Sr. Ministro Presidente - Se V.Exa. deseja assim sera fei 

to. Adiado para quando presentes estiverem os MinistrosElias 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 942/74 - Relator: Ministro 

Fábio MJta. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi

dente do TRT da 2a. Região. Afonso Dorote da Silva e Chicago 

STAR - Instalações Indústriais e Calderaria Ltda. 

O Sr. Ministro Fábio Mota - Sr. Presidente, o despacho agra 

vado do Presidente do TRT da 2a. Região, denegou seguimento 

à Revista porque os Arestos apontados são inaplicáveis ao ca 

so. O AcÓrdão Regional sustenta que a empregadora, pela natu 

reza do seu trabalho, promove ••. (lê.) A Procuradoria-Geral 

opina pelo improvimento do Agravo. ~ o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Mota - Os Arestos apontados na Revista, 

' como bem salientou o despacho denegatorio, não trazem confli 

to com a tese dos autos, Através da prova, concluiram as Ins 

tâncias Ordinárias não se tratar de transferência provisÓria 

(Lê.) Nego provimento ao Agravo. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário -'Processo n9 1 958/74 - Relator: Ministro 

Fábio Mota. Agravo de Instrumento de despacho do JP do TRT 

da 5a. Região. Relecomunicações da Bahia S/A - TELEBAHIA e 

Francisco Soares Marinho. 

O Sr. Ministro Fábio Mota - Sr. Presidente, o despacho agr~ 

vado, fls. 42, do Presidente do TRT da 5a. Região, denegou 

seguimento à Revista, por não esta'r fundamentada. O Egrégio 

Regional decidiu que a computação 9e horas extras habituais 

na remuneração para cálculo ••• (lê.) A Procuradoria-Geral 
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opina pelo não conhecimento, Prejulgado 43 e, no mérito,pelo 

improvimento do Agravo. É o relatório. 
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O Sr. Ministro Presidente:- Em discussão.Encerrada. Tem a p~ 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta:- Não aduz a agravante qualquer 

argumento que invalide o despacho denegatório. O recurso de 

revista não aponta viola~ão de lei nem jurisprudência confl! 

tante. Nego provimento ao recurso. A revista não estava fund 

mentada. 

O Sr. Ministro Hildebrando Biságlia:- Por que a Procuradoria 

opinou pelo não conhecimento? 

O Sr. Ministro Fábio Motta:- Pelo Prejulgado 43 do T.S.T. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- O Prejulgado 43 trata de fal 

ta de mandato. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia:- (Consulta os autos.) 

O Sr. Ministro Fábio Mota:- "Preli~narmente, somos pelo não 

conhecimento do recurso, uma vez não cumprido o determinado 

no art. 79 da Lei n9 4. 320 ••• (Lê.) 11 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- A revista foi indeferida por 

quê? Pelo Prejulgado 43? 

O Sr. Ministro Fábio Motta:- A Procuradoria é que afirma. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- Sim. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia:- Ele funcionou na revisi: 

ta também. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- A revista tinha condiçÕes de 

subir? 

O Sr. Ministro Hildebrando Biságlia:- Temos que resolver pri 

meiro o conhecimento. Não há nos autos instrumento de manda

i to efetivo. Mas, ferifica-se que ele funcionou em todo o pro 

cesso. Deveria ter pedido traslado da procura~ão e não 

Talvez seja melhor, por economia processual, considerandoqu 
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ele funcionou no processo, rejeitar a preliminar e negar pro 

vimento. t mais objetivo. 

O Sr. Ministro Fábio Motta:- Rejeito a preliminar de nao co

nhecimento por falta de mandato e nego provimento ao agravo. 

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

gado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário: Processo n9 282/75. Relator: Ministro Vel 

so Ebert. Agravo de instrumento de despacho do Juiz-Presiden 

te do TRT da 2a Região. JORDÃO VIANA DOS REIS e LIGHT-SERVI

ÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert:- Sr. Presidente, decidiu ores 

peitável despacho agravado que matéria de fato bem apreciada 

não comporta revista. Sus~enta a agravante, em sua minuta, a 

tese da revista, violação do Prejulgado 26 deste Tribunal Su 

perior e da SÚmula 200 do egrégio Supremo Tribunal Federal, 

bem como o art. 41 da C.L.T.(Lê.) Desfavoravelmente, opina a 

douta Procuradoria-Geral. t o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert:- O acórdão regional, para ne

gar a equiparação salarial postulada, firmou-se no fato per

missivo de que o paradigma exerce, há mais de dois anos, a 

função e que estava no emprego há mais de dois anos ••• (Lê·.) 

Nego provimento. 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário: Processo n9 295/75. Relator: Ministro Lima 

Teixeira. Agravo de instrumento de despacho do Juiz-Presiden 
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te do TRT da 5a Região, BANCO CREFISUL DE INVESTIMENTO S,A. 

e JOSt ANTÔNIO PEREIRA QUEIROZ. 

O Sr. Ministro Presidente:- O despacho agravado, do Preside 

te do Tribunal Regional da 2a Região, denegou seguimento 

revista, pois não estava fundamentada. O acórdão regional 

enquadrou os bancos na categoria de estabelecimentos ••• (Lê. 

' a 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo provimento do agravo. 

~ o relatório, Em discussão. Encerrada. Nego provimento ao 

agravo para manter o despacho agravado, pois, como afirma a 

Súmula 25 deste Tribunal Superior, as empresas de crédito, 
, 

porem, denominadas financeiras, equiparam-se aos estabelecl 

mentos bancários para efeito do !rtigp.224 da C,L.T. Nego 

provimento, Há divergência? Unanimemente, negado provimento 

ao agravo. 

O Sr. Secretário: Processo n9 324/75. Relator: Ministro Li 

Teixeira. Agravo de instrumento de despacho do Juiz-Preside 

te do TRT da 5a Região. REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. e JOÃ 

FRANCISCO DE SANTANA E OUTROS. 

O Sr. Ministro Presidente:- O despacho agravado, fls. 46,do 

Tribunal Regional da 5a Região, denegou seguimento à revist 

que não fundamentada, pois alicerçou-se o acórdão recorrido 

na SÚmula 50 deste Tribunal Superior, para assegurar a pro-

" , ' cadencia do 139 salario a servidor cedido a recorrente ••• 

(Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo improvimento do 

agravo. t o relatório. Em discussão. Encerrada. Nego provi

mento ao agravo, pois está correto o despacho agravado ao 

aplicar a pretendida SÚmula 50 do T.S.T., pois tem direito 

à gratificação pretendida os servidores pÚblicos cedidos,Ma 
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téria pacifica que nao comporta discussão. Há divergência?Un~ 

nimemente, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário: Processo n9 371/75. Relator: Ministro Ray-

mundo Moura. Agravo de instrumento de despacho do Juiz-Presi

dente do TRT da 2a Região. MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA e INDÚS 

TRIA DE GIZ LOPAX LTDA. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- O acórdão regional julgou co~ 

provada a justa causa da dispensa ••• (Lê.) Parecer favorável 

do Ministério PÚblico. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

" O Sr. Ministro Raymundo Moura:- O recurso aponta divergencia. 

Pou provimento para determinar seja processada a revista. 

O Sr. Ministro Presidente:- Há divergência? Unanimemente,dado 

provimento para determinar o processamento da revista. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 415/75 - Relator Ministro Li 

ma Teixeira -Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi 

dente do TRT da 3a.Região -Banco do Brasil S/A e Maria Maura 

Rodrigues. 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho agravado é da Terceira 

Região, que denegou seguimento à revista por se tratar de ma

téria rática. O aresto regional, com base na prova, concluiu 

pela inexistência de vinculo empregaticio •.• (Lê.) A Procura

doria-Geral opina pelo não provimento.~:o relatório. Em dis -

cussão. Encerrada. Nego provimento para manter o despacho a

gravado. Como ficou provado, resultante da ementa do acórdão 

e do depoimento das testemunhas, a relação emprggaticia ficou 

evidenciada,- pois o reclamante roi contratado pelo Banco para 

fazer serviço de limpeza ••• (Lê.) Mantenho o despacho denega

tório.Há divergência? Por unanimidade, negado provimento ao 

agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 513/75 - Relator Ministro Hil 

debrando Bisaglia - Agravo de instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 2a. Região - Ford do Brasil S/A e Antoni 

José da Costa. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O empregado despedido 

reclama a diferença das importâncias pagas na ocasião sob ale 

gação de que recebera menor salário ••• (Lê.) A douta Procura

doria-Geral opina pelo não provimento.~ o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia- Os arestos invocados,c~ 

mo sustentado na revista, não se prestam a fundamentação ••• 

(Lê.) Matéria de fato insusceptivel de reexame na revista ••• 

(Lê.) Nego p~ovimento ao agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 
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O Sr. Secretário - Processo n9 517/75 - Relator Ministro Vell 

so Ebert - Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presiden

te do TRT da 2a. Região - IAURO ASSIS:- DE OLIVEIRA E INDÚS -

TRIAS BIOQUlMICAS MIOZOL LTDA. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, com fundamento 

de que na revista é vedado o reexame de matéria fática, tran

cada foi a subida do recurso nesta ~nstância ••• (Lê.) Dai o 

agravo que não foi contraminutado, manifestando-se o·;Ministé

rio PÚblico do Trabalho pelo improvimento. ~ o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não configurada a relação qe - . , emprego, ante a inexistencia de pressupostos faticos que pude 

sem delineá-la no caso ••• (Lê.) Nego provimento. 
' O Sr.Ministro Presidente- Há divergência? Por unanimidade,n~ 

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário -Processo n9 520/7~-Relator Ministro Lima Te 

~eira -A.gt~~~ _ -ª~ JMtz:umeRto de despacho do Juiz Presidente 

do TRT da 2a. Região - Light - Serviços de Eletricidade S/A e 

Luiz Joaquim dos Santos. 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho agravado é do Presiden 

te da 2a. Região que denegou seguimento à revista por entende 

que foi reconhecida a habitualidade do trabalhe em horas ex

tras ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo improvi

mento.~ o relatório. Em discussão. Encerrada. Nego provimento 

ao agravo para manter o despacho agmvado. Face ao apurado pe 

las instâncias de prova ••• (Lê.) A matéria,nesta altura,já é 

fática. Correto o despacho denegatório. Nego provimento. Há 
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divergência? Por··unanimidade de votos, negado provimento a 

agravo. 

o Sr. Secretário -Processo nQ ~31/75 Relator Ministro Raymund 

Moura - Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Ptesidente 

do TRT da 8a. Região - Empresa de Navegação da AmazÔnia S/A 

(ENASA) e José Pereira de Vasconcellos. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sr. Presidente, o respeitável 

despacho agravado.declara que o acÓrdão recorrido tem perfel 

ta~adequação com a Súmula 17. Quanto ao acÓrdão citado como 

divergente, não tem pertinência ao caso porque o empregado nã 

recebia salário profissional ••• (Lê.) A Procuradoria-Geral op 

na pelo provimento. ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão.Encerrada. Tem3 a pa 

lavra o Relator, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sr. Presidente, não obstante 

os fundamentos relevantes do despacho agravado, a matéria, ob 

jeto da revista, requer maior exame, Dou provimento para dete 

minar seja processado o recurso ordinário. 

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

votos dado provimento ao agravo para que se processe a revis

ta para melhor exame. 

O Sr. Secretário - Processo n9 548/7'i- Relator Ministro Raymun 

do .. MoUl'à .:. :Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presiden-

te do TRT da 2a. Região - Militão Clementino Gomes e Vicunha 

S/A IndÚstrias Reunidas. 

o Sr. Ministro Raymundo Moura - O respeitável despacho agrava

do indeferiu seguimento ao apelo por versar matéria de fato.O 

Ministério PÚblico opina pelo improvimento. ~ o relatório. 

o Br. Ministro Presidente- Em discussão.Encerrada. Tem a pala 

vra o Relator. 

o Sr.Ministro Raymundo Moura - O acórdão regional declarou qu 
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a prova concludente em relação à existência ••• (Lê.)Nego prov 

mente. 

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

votos, negado provimento ao agravo. 

O Sr Secretário - Processo n9 ~60l75-Relator Ministro Hilde -

brando Bisaglia-Agravo de instrumento de despacho do Juiz Pre

sidente do TRT da 2a.Região-Pedreira Guaiuba e FernandoEExped 

to Farias. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O Egrégio Tribunal de S. 

Paulo não conheceu do recurso do reclamado com apoio ••• (Lê.) A 

Procuradoria-Geral é pelo improvimento.t o relatório. 

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

o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia-0 v. acórdão aplicou os 

principies estabaecidos no art.70, § 19 da Lei 4 415/6} ••• (~) 

Nego provimento. 

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

votos, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 577/75 - Relator Ministro Lima 

Teixeira - Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Preside~ 

te do TRT da 2a. Regiãp - General Motora do Brasil S/A e Moa

cir Sabino. 
O Sr. Ministro Presidente - O despacho agravado da 2a. Região 

denegou seguimento à revista porque o julgado agravado bem a

preciou a prova dos autos e com acerto aplicou o direito.As 

instâncias de prova condenaram a empresa no tocante à mora sa-
o/ 

larial ••• (Lê) A douta Procuradoria-Geral opina pelo improvimen 

to.t o relatório. Em discussão.Encerrada. Nego provimento ao ~ 

gravo para manter o despacho agravado face à iterativa juris -

prudência do Pleno e também pelo prescrito na Súmula 63 do T. 
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S, T. que diz o seguinte:" A contribuição para o Fundo de Gara 

tia do Tempo de Serviço incide sobre a remuneração ••• (Lê.) 

Nego provimento ao agravo para manter o despacho agravado, Há 

divergência? Negado provimento ao agravo, unanimemente, 
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'o Sr. Secretário - Processo n9 677/75. Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do TRT da Quarta Região. Moacir da Silva e 

João Hoope Industrial S,A, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O Tribunal da Quarta 

Região decidiu que as horas extraordinárias não se integram 
, , t no salario para efeito do calculo do pagamen o do repouso se 

manal remunerado e feriados •• ,(L€,) A douta Procuradoria-Ge

ral opina pelo provimento do agravo, por divergência aponta

da, t o relatório, 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Como acentuado no res 

peitável despacho agravado, os acórdãos invocados não satis

fazem as exigências da súmula n9 38 deste Tribunal, Não indi 

cando a fonte de publicação, outro não poderia ser o despa

cho. ·ijego. provimento, 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 678/75. Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Agravo de instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da Quarta Região, ISLA S,A, - Importadora de 

Sementes para Lavoura e Daltro Brasil de Farias, 

O Sr, Ministro Velloso Ebert - sr. Presidente, o recurso de 

revista foi denegado, pelo respeitável despacho agravado do 

Exmo, Sr. Presidente do Tribunal da Quarta Região, ao funda

mento de que os arestos colacionados nas razões recursais n

configuram o pretendido dissÍdio jurisprudencial. Da! o agra 

vo, que foi devidamente contraminutado, manifestando-se o 

representante do Ministério PÚblico do Trabalho pelo despro

vimento, t o relatório, 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O único aresto que poderia co 

figurar o diss{dio jurisprudencial, já que ~s demais são ori

undos de Turma deste TST, não pertinem à hipótese em discus

são. Como ressalta o despacho denegatório, o acórdão regio

nal entende que a cláusula contratual que denota a mudança 

de tratamento salarial foi convencionada posteriormente à 

admissão do empregado, sendo que o mesmo percebia anterior

mente a comissão integral, e o exemplo paradigma refere-se 

a ajuste efetuado pela ocasião da contratação do empregado. 

Nego provimento. 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 681/75. Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da Quinta Região. Petróleo Brasileiro S.A.

PETROBRÁS- RpBa, e Ana Maria Santos. 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho agravado, que é da 

Quinta Região, do seu Presidente, entendeu de negar segui

mento à revista porque não estava fundamentada, pois a modi

ficação regulamentar do Manual de Pessoal da empresa, quanto 

a direito ao pecÚlio-morte, ali previsto, não afetaria as 

condições contratuais estatu{das nas relações de emprego vi

gentes no momento da alteração, na forma do que dispõe a 

súmula 51 do colendo Tribunal Superior do Trabalho. Não se 

configura o apontado conflito jurisprudencial, nem houve in

fração à norma do art. 11 da Consolidaç~o ••• (Lê.) A douta 

Procuradoria-Geral opina pelo improvimento do agravo. t o 

relatório. Em discussão. Encerrada. Passo ao voto. Nego pro

vimento ao agravo para manter o despacho agravado, pelos ~ 
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jurÍdicos fundamentos, pois não se demonstrou divergência 

jurisprudencial e nem violação de norma legal. Aplicada foi . 
à hipótese, e corretamente, a súmula 51 do TST. Medida regu-

lamentar preexistente e que aderiu ao contrato de trabalho do 

reclamante, Correto, pois, o despacho denegatório de fls. 

Há divergência? Unanimemente, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 690/75. Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Agravo de instrumento de despacho do Juiz Pre

sidente do TRT da Quarta Região. Armindo Bertaioli, e outro, 

e Estaleiro SÓ S.A. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, ao fundamento 

de que os reclamantes não trouxeram qualquer prova das alega

ções levantadas na inicial, havendo a reclamada, inclusive, 

comprovado que os recorrentes haviam recebido um aumento es

pont~eo superior ao percentual decorrente de revisão de dis

sÍdio coletivo, nada lhes sendo devido a esse titulo, o Exmo. 

Sr. Presidente do Tribunal da Quarta Região trancou a subida 

da revista então intentada pelos autores ••• (Lê.) A douta 

Procuradoria-Geral opina pelo desprovimento. ~ o relatório, 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - No que tange ao aumento com

pensado, não prevaleceu a afirmativa de que o mesmo decorre

ra da efetivação dos reclamantes na função que exerceram ex

perimentalmente. Assim, firmado total convencimento no juizo 

existencial, não há como revê-lo nesta instância extraordiná

ria. Nego provimento. 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 726/75. Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de instrumento de despacho do 
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Juiz Presidente do TRT da Segunda Região. AEROVENTO - Equipa- · 

mentos Industriais Ltda. e Laércio de Oliveira Leme. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Decidiram ambas as ins

tâncias que a des!dia não restou provada ••• (Lê.) A douta Pro

curadorià-Geral opina pelo não provimento. ~ o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A revista discute pura 

matéria de fato. Nego provimento. 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 746/75. Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Agravo de instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da Quinta Região. Rede Ferroviária Federal 

s.A. e Iracy da Luz e outros. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A agravante insiste na exis

tência de divergência, mas esta é anterior à súmula que nor

teou a decisão regional e, de qualquer forma, ainda que per

sistisse, é inaceitável o atrito, pois a jurisprudência, de

pois de sumulada, deve ser acolhida ••• (Lê.) Nego provimento. 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 760/75. Relator: Ministro Lima 

Teixeira. Agravo de instrumento de despacho do Juiz Presiden

te do TRT da Terceira Região. Banco de Crédito Real de Minas 

Gerais S.A. e Agenor da Silva Felix. 
, 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho, que e da Terceira Re-

gião, de seu Presidente, denegou seguimento à revista porque 

não houve infringência do § 39, do art. 499. da CLT, da súmu

la 26 ou à jurisprudência. Trata o caso dos autos de emprega 

do despedido com oito anos, onze meses e treze dias, decidin 
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do o Regional que a dispensa visou a impedir a aquisição da 

estabilidade. Na revista, os arestos são de Turma do TST. 

Nas razões de agravo, pretende o banco agravante que a sua . 

revista estaria fUndamentada tanto pela divergência aponta

da como pela violação de lei, e a douta Procuradoria-Geral 

opina pelo improvimento do apelo. t o relatório. Em discus

são. Encerrada. Passo ao voto. Nego provimento ao agravo pa

ra manter o despacho agravado, visto que na revista não se 

demonstrou validamente a violação de norma legal, e os ares

tos apontados são de Turma do TST. A revista não se ajusta, 

inegavelmente, à exigência do art. 896 da CLT, e por isso 

considero correto o despacho denegatório. Há divergência? 

Unanimemente, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 799/75. Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da Sexta Região. Usina Catende S.A. e Pau

lo Berto de Oliveira. 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho, que é da Sexta Re

gião, denegou seguimento à revista porque não ocorrera vio

lação à lei e os arestos transcritos não refletem a hipÓtese 

dos autos. A matéria debatida na revista é a nulidade do 

acórdão regional, sob o pressuposto de cerceio de defesa, de 

vez que o acórdão regional teria deixado de apreciar a pro

va documental juntada aos autos ••• (Lê.) A douta Procuradoria 

Geral opina pelo improvimento do agravo. t o relatório. Em 

discussão. Encerrada. Passo ao voto. Nego provimento ao a

gravo e mantenho o despacho agravado, por não se ter confi

gurado o cerceio de defesa, sendo de notar que sentença e 

acÓrdão entenderam que restou configurado o pedido de resci

são indireta do contrato de trabalho, com o descumprimento 

das obrigações contratuais, com suas conseqllências. O cer-
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ceio de defesa alegado não tem fundamento. A matéria é de 

fatos e provas, sendo incab!vel seu reexame. Correto, pois, 

o despacho denegatório de fls. Há diverg@ncia? Por unani

midade de votos, negado provimento ao agravo. 
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O Sr. Secretário- Processo n9 806/75- Re~ator: Ministro Ve 

leso Ebert, Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi-

dente do TRT da 2a. Região, FAZENDA CAETt e BENEDITA DE CAM

POS. (Drs. Jacintho Silveira e Benedito Rangel dos Santos) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, revista obsta 

da pelo despacho do Exmo, Sr. Presidente do Tribunal da Se -

gunda Região , ao fundamento de que o julgado bem apreciou 

as provas e com todo acerto aplicou o direito. (Lê.) A douta 

Procuradoria-Geral opina desfavoravelmente ao Agravo. ~ore 

la tório, 

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

lavra o Relato r. 

O Sr. Ministro Velloso Bbert -A prescrição arg~ida não se 

conforma com a lei especifica dos rur!colas, isto é, de que o 

prazo prescricional, só inicia o seu curso após o desfazimen

to do contrato e a jurisprudência paradigma acostada é ante -

rior à vigência do mencionado diploma legal. (Lê.) Nego provi 

mente ao agravo, 

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

do provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 e09/75 -Relator: Ministro Li 

Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presiden 

te do TRT da 2a, Região, COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES C 

LETIVOS e AVELINO FERNANDES, (Drs. Nelson Dias e Ulisses Rie

del de Resende) 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho da Segunda Região dene

gou seguimento à Revista, porque o julgado atacado bem aprecio 

as provas e com acerto aplicou o direito. As instâncias de pro 

va entenderam ••• (lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo 
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provimento do Agravo. Em discussão. Encerrada. Nego provi

mento por versar mat~ria fática. Há divergência? Unanimemen. 

te, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 ~60/75 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do TRT da 2a. Região. JESUS ALVES e SOCIEDA

DE BENEFICENTE S~O CAMILO. 

0 Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Reclamação pleiteando 

dez parcelas indenizatórias por despedimento injusto. Na au

diência, desistiu o reclamante da parte do pedido restando a 

discussão unicamente sobre as verbas referentes ao desligame 

to injusto. Julgada procedente a ação, condenando a reclamada 

ao pagamento. (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo não 

provimento do agravo. t o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encer~ada. Tem a pa 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia -Na Revista pede o recla 

mante que seja declarada nula a sentença. Acórdão recorrido 

é pela não apreciação do pedido na sua integralidade. (Lê.) 

Nego provimento ao agravo. 

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

gado provimento ao agravo. Julgamos até hoje 714 processos , 

embora não seja esse número o ideal. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Como comuniquei anteriormente a 

V. Exa., não comparecerei à Sessão de terça-feira próxima, dia 

17. 

O Sr. Ministro Presidente - Serão retirados de pauta os proce~ 

sos de V. Exa. e na Sessão do dia 24 terão preferência. Encer-

rada a Sessão. 


