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PÓDER ..JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA 00 'TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 25a. SESSAO ORDINÁRIA 

DA SEGUNDA TURMA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 23 de novembro de 1 971. 

Presentes os Ministros: Hildebrando Bi 
saglia, Peres Júnior, Je
remias Marrocos e Rezende 

Puech. 

Secretário: Dr. Eros Tino 

co Marques. 

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

o Sr. Ministro Presidente - Havendo número legal, está aber

ta a Sessão, O Sr, Secretário procederá à leitura da Ata da 

Sessão anterior. 

O Sr. Secretário - tL@ a Ata). 

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

havendo impugnação, declaro-a aprovada. Os Srs. Advogados 

podem requerer prefer@ncia. 

(Os Srs. Advogados pedem preferência para os Processos de n9 

2061/71, 4770/71, 1662/71:; 1669/71, 2602/71, 1689/71 e 1016/ 

71) 

O Sr. Ministro Presidente - Deferidas, 

O Sr. Jose T6rres das Neves (Advogado) - Sr. Presidente, em 

minhas mãos o processo n9 522/71, de que é Relator o Ministr 

Bisaglia. Não tenho procuração ainda, porém me foi comunica

do que ela virá de S,Paulo, Como conheço o ponto-de-vista do 

Ministro Bisaglia nesses casos, acredito seja preferível adi 

_j 
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ar o julgamento, Por isso, requeiro defira V,Exa. êsse pedi-

do de adiamento. 

O Sr. Ministro Presidente - Consulto o Ministro Relato • 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não há dÚvida. De iro 

o adiamento para a próxima Sessão, uma ~ez que a procur ção 

do Sr. Advogado ainda es~á em trânsito, 

O Sr, Ministro Presidente - Deferido o adiamento do pro esso 

n9 522/71 para a próxima Sessão. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2061/71 - Relator Minist o 

Raymundo Moura. Revisor Ministro Jeremias Marrocos. Rec rso 

de revista de decisão do TRT da 2a, Região, ABRILINO VI ORIO 

DA SILVA E OUTROS e CIA. ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 

O Sr. Ministro Presidente - O Egrégio Tribunal Regional da 

Quarta Região, pela Segunda Turma, acolheu a prescrição ape

nas no que se refere às prestações vencidas há mais de ois 

anos do ajuizamento, No mérito, considerou que os recl ante 

foram contratados a titulo "pessoal de obras", regidos ela 

legislação trabalhista, não podendo assim usufruir dos 

tos inerentes aos funcionários autárquicos estatutário • Ale 

gam os autores na Revista que, admitidos como "pessoal 

bra", adquiriram • .. (lê), Douta Procuradoria 9pina pel co-

nhecimento e provimento, É o relatório, 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo, 

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

dos, 

(USAM DA PALAVRA OS DRS. CARLOS ARNALDO SELVA e CARLOS MARIA 

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

conhecimento da situação do reclamante decorre do exame das 

provas, como se evidencia da decisão recorrida. Há diversos 

arestos trazidos a confronto que, à primeira vista, parecem 

atritantes, mas se referem a casos diversos, examinados de 

acôrdo com as circunstâncias peculiares. Assim, a meu ver, 

não comprometem a decisão, no caso. Não conheço. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos (Consulta os autos) - Sr. 

Presidente, pelo relatório verificamos que a matéria, em rea 

lidàde, já foi debatida neste Tribunal. São empregados admi 

tidos como pessoal de obras por autarquia, transformada est~ 

posteriormente, em sociedade de economia mista. Resta saber 

se permanecem com os direitos advindos do trabalho permanen

te... (lê). Em realidade, foram juntados AcÓrdãos que, apesar 

de V.Exa. dizer tratar-se apenas de matéria fática, ... 

O Sr. Ministro Presidente - Há uma semelhança. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos- ••• no meu entendimento, 

êsses AcÓrdãos divergem, porque, inclusive, um fala sôbre re 

clamação nas infrações continuadas do contrato de trabalho. 

O Sr. Ministro Presidente - Isso não está em jÔgo, porque a 

questão foi reconhecida em favor dêles. SÓ está em jôgo o mé 

rito. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Foi declarada a prescr 

ção? 

O Sr. Ministro Presidente - Somente parcial. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Verificamos, pelo parecer 

da Procuradoria, que "os autores, segundo afirmam,pertenciam 

ao pessoal de obras, e posteriormente ingressaram no quadro 

permanente •.• (lê). 
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O Sr. Ministro Presidente - O Regional reconheceu a prescr_!_ 

ção somente no que se refere às prestações bienais. Acho que 

isso desapareceu. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - O mérito é saber se são 

pessoal de obras, regidos pela Consolidação .•• (lê). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Os Acórdãos 

são Regionais? 

citados 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - São Regionais. Processo 

TRT 1 169, prescrição. Nas infra9ões continuadas ••• (lê).TRT 

3 090/69. Todos êles são sôbre prescrição. Conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O AcÓrdão lido pelo Re 

visar, quanto ao mérito, é divergente. A tese central é de 

que querem garantir a situação como empregados permanentes. 

~sse Acórdão é expresso, garante a posição de empregados em 

caráter permanente. Há divergência, tanto na parte prescri -

cional, já superada, como também no mérito. 

O Sr. Ministro Presidente - Não desconheço que, havendo nume 

rasos casos de determinada emprêsa, pode-se achar isso, mas 

entendo que dizer se o empregado está no regime tal ou qual, 

isso tem de ser examinado em face das provas. 
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O Sr. Ministro Presidente (Continuando) - Isso é matéria que 

resulta dos fatos, porque cada um pode ter sido contratado 

de uma forma, pode ter sido, até, um pequeno artífice sem 

liame empregatício. Enfim, isto é um aspecto puramente indi 

vidual. Não estendo decisões semelhantes em matéria de fato. 

(Chega a Procuradora Emiliana Martins de Andrade) 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Acompanho o Ministro 

Revisor, "data venia". Pelo AcÓrdão paradigma foram chamados 

pela Lei 1 890 e pelo fato de exercerem atividade dentro da 

emprêsa, transformada a autarquia em economia mista. A tese 

é esta, de direito mesmo. Tem direito ante a continuidade da 

Admissão dessa situação. AÍ é situação de fato. De direito, 

existe para uns e, para outros, a apresentação da lei no tem 

po. Parece-me que a divergência é flagrante. Quanto à 

crição, não há divergência. 

pre~ 

O Sr. Ministro Presidente - A prescrição está superada, po~ 

que êles ganharam. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Nessas hipÓteses, lem 

bro-me que julgamos caso em que houve um prazo de opção, Lo 

go, não era caso de discutirmos sôbre prescrição, mas, sim, 

de decadência. Se houve um prazo determinado para a parte op 

tar por um regime ou outro, e não o fêz naquele prazo estabe 

lecido em lei, estaríamos com o prazo de decadência, não de 

prescrição. Mas, essa matéria já está. superada, como V. Exa. 

e o Ministro Revisor disseram. É só quanto ao mérito, saber 

se há divergência, 

O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão analisa diversas situa 

ções. Mantenho meu ponto-de-vista, porque acho que cada caso 

é peculiar, "data venia". O Ministro Relator não conhece,e o 
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Ministro Revisor conhece. Havendo divergência, tomarei os vo 

tos. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Sr. Presidente, o nobre Revi 

sor aceitou a divergência em relação à prescrição, salienta~ 

do três AcÓrdãos. Mas, "data venia", na prescrição, realmen 

te, os empregados foram vencedores, porque a prescrição, ten 

do sido argtiida, tratar-se-ia de saber se era total ou-, par 

cial. Parcial em favor dos empregados, e esta foi reconheci

da. A emprêsa, não tendo recorrido, superou o problema da 

prescrição. Discute-se a parte de mérito, se êles, realmente, 

teriam tido enquadramento estatutário para se prevalecer das 

leis estatais, ou se estavam sob o regime da Consolidação da 

Leis do Trabalho, contratados que foram como pessoal de obr 

Isso é matéria de fato. Segundo, o AcÓrdão Regional, em ver 

dade, êles teriam sido sempre mantidos sob o regime da Con 

solidação das Leis do Trabalho. Não se beneficiaram do reg! 

me estatutário. Os Acórdãos que têm em vista empregados que 

tiveram beneficio do regime estatutário, "data venia", não 

se prestam, porque, na hipótese, pela prova não tiveram regi 

me estatutário. Com o voto de V.Excelência. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Vencidos os Ministros Revisor e 

Hildebrando Bisaglia, não conhecida a Revista. Antes de pa~ 

sarmos ao próximo processo, desejo manifestar o louvor,e sei 

que faço em nome desta Turma, ao Dr. José Francisco Boselli, 

Professor de Direito Processual do Trabalho do Centro Univer 

sitário de Bras{lia, que trouxe até a esta Turma, como 

tentes, os seus alunos daquele curso. É de se louvar 

iniciativa, trazendo todos êsses jovens para um contato 
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to com o funcionamento de um Tribunal de nosso País. Faço vo 

tos que levem daqui algum resultado benéfico para os seus 

cursos e, sobretudo, a certeza de que o Direito continua pl~ 

namente atual em todo mundo contemporâneo. O Direito não es 

tá em crise·, não está em decadência, não vai morrer;pelo con 

trário, o Direito, como tudo no mundo, está se transformand 

está se apurando para que constitua, afinal, aquêle supremo 

ideal dos povos de se manterem sob uma tutela de lógica, uma 

tutela de ética, uma tutela jurídica em tôdas as relações hu 

manas. Quando os marxistas dizem que o Direito é uma super 

estrutura, êles falham. O Direito não é uma superestrutura. 

Pode ser um determinado Direito, de uma determinada ' epoca, 

não aquêle Direito - pelo qual os povos todos anseiam, e que 

.se ·realizará um dia, - que vai incorporar o ideal da Jus ti 

ça. Enquanto o Direito não coincidir com a Justiça poderá.se 

uma superestrutura, Ma,s, estamos trabalhando para que haja 

essa coincidência, para que a Justiça se integre no Direito. 

AÍ, sim, teremos o ideal perfeito. Estamos certos de que ha 

veremos de conseguir, porque muitas outras coisas, no mesmo 

sentido dêste aperfeiçoamento, tem sido conseguido pela hum~ 

nidade. Claro que com luta, suor, lágrimas, esforços, mas o 

sofrimento não é motivo para se descrer da realização dêsse 

evento. Com esta breve e sincera mensagem aos jovens, quero 

registrar esta presença nesta Casa e agradecer, também em no 

me da Turma, a iniciativa que veio nos trazer o calor da pr~ 

sença da juventude nos nossos trabalhos. 

O Sr. José Francisco Boselli (Advogado) - Sr. Presidente, a 

gradeço as palavras de V.Excelência. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4 770/70 - Relator: Ministro 
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Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Fortunato Peres Jr. 

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

VITOR DOS SANTOS E OUTROS (Dr. Manoel Portugal Leão) e SERVI 

ÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS (Dr. Rolando Pierri). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presidente, o V. 

Acórdão Regional desprezou a preliminar de incompetencia da 

Justiça do Trabalho argllida, pelo fato de o ato impugando,al 

terando a jornada de trabalho, ter emanado do Prefeito Muni 

cipal. Rejeição decretada, porque a ré é uma autarquia muni 

cipal sujeita à Justiça do Trabalho. Adouta Procuradoria opi 

na pelo conhecimento e provimento da Revista, sustentando 

que, efetivamente, fôra estabelecido um privilégio aos empr~ 

gados cuja volta à posição anterior dependeria da vontade da 

partes, aprovado antes no sentido de que houve uma convenção 

cujas normas não feriram o dispositivo da lei da proteção.ao 

trabalho. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - De acôrdo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Nério Battendieri) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presidente, verif! 

ca~se de plano que a contestação não invoca, para justificar 

o restabelecimento da jornada de oito horas, o Decreto-lei 5 

de abril de l 966, fazendo-o, entretanto, nas razões finais, 

do Recurso Ordiná.rio e nas contra-razões da presente - Revis 

ta ••• (lê). Cabe dar um esclarecimento: anteriormente à Lei 

2 444, era possível admitir-se a Revista pela violação de no 

mas gerais de Direito, mas hoje, com a alteração feita ao 

art. 896, só é possível admitir a Revista pela letra b, vio 

lação da literalidade. É preciso que a lei expressamente pr~ 

veja aquêle caso, e se decida em sentido contrário. A Revis 

ta é o recurso excepcional, é o recurso diverso, antigamente 

denominado Recurso Extraordiná.rio, nomenclatura retirada ·p~ 

ra não se confundir com o Recurso Extraordinário para o Su 

premo Tribunal Federal. É, portanto, um recurso estrito, fe 

chado, formalístico. Quando se alega que a lei foi violada 

em sua literalidade, tem-se de confrontar os fatos contidos 

na norma legal que se entende literalmente violada.Não conhe 

ço do recurso. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Acompanho o claríssimo voto do 

Relator. Não conheço. 

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

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 l 669/71 - Relator: Ministro 

Raymundo de Souza Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marroco~ 

Recurso de Revista de Decisão do TRT da la. Região. CENTRAIS 

ELÉTRICAS FLUMINENSE S/A (Dr. Ivan Angello Ribeiro) e MARIL 
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DA GASPARY DE CASTRO ARAUJO (Dr. Wilmar Sladanha da Sarna Pa 

dua). 

O Sr. Ministro Presidente - A decisão Regional considerou qu 

a reclamante, admitida pela Emprêsa Fluminense de Energia 

Elétrica, da qual é sucessora a reclamada, passou a integra~ 

desde 19/4/1954, a carreira de oficial administrativo •.. (lê). 

Opina a douta Procuradoria Geral pelo não conhecimento ou 

não provimento do recurso. É o relatório, 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

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

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

TST -882 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada. Egrégia 

" Turma, quanto à competência, a decisão recorrida aplicou a 

SÚmula 19 e, no mérito, a matéria é tôda de fato 

razoàvelmente, Não conheço. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Não conheço. 

analisada 

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

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 662/71 - Relator: Ministro 

Raymundo de Souza Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marroco~ 

Recurso de Revista de Decisão do TRT da la. Região. COLÉGIO 

COMERCIAL VISCONDE DE BOM RETIRO (Dr. José Geraldo Pinto de 

Melo) e JOKO NILO PINTO (Dr. Aurea Elizabeth Magiano Pinto). 

O Sr. Ministro Presidente - O Tribunal Regional do Trabalho 

da Primeira Região decidiu que houve sucessão e, sendo está 

vel, o reclamante, despedido sem inquérito, imposs:f.vel o .re 

exame da justa causa, O reclamado recorreu de Revista, invo 

cando divergência proveniente de outras Turmas do mesmo Tri 

bunal e relativa à matéria de sucessão. A douta Procuradoria 

opina pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso. É o 

relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Ulisses Riedel de Resende) 

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

pela divergência, porque nesta matéria há decisão absoluta -

mente idêntica. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Conheço. Configurada a di 

vergência. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 
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conhecida a Revista. No mérito, nego provimento, porque a de 

cisão de Primeira Instância é precisa quanto à existência da 

sucessão. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Nego provimento, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unânimemente,n~ 

gado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 602/71 - Relator: Ministro 

Raymundo de Souza Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marreco~ 

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

PINTO DA SILVA (Dr. Alvaro Camargo Couto) e VARIG S/A VIAÇAO 

AÉREA RIOGRANDENSE (Dr. Genesio Vivanco Soalno Sobrinho), 

O Sr. Ministro Presidente - A Egrégia Turma Regional rejei 

tou a preliminar de nulidade, uma vez que o Juiz tem poderes 

para inverter a ordem de inquiri~ão das testemunhas, não ha 

vendo nulidade, porque ouviu primeiro as da reclamada, -de 

acôrdo com a conveniência do processo. A douta Procuradoria 

opina pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso. É o 

relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Carlos Arnaldo Selva) 
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O Sr.Ministro PrGsic1ente - Em discus."&o. Encerrada. A Revis-

ta não cita divorg&ncia nau dispositivo legal que teria sido 

. 1 1 t ' 1" . ., ' . ~ t t . vl.c "1c.o, :J.Ll'·'n o a pro J.r.n.nar. 110 merl.co, os ares os ranscrl. 

t t t 1 f ~ - t '1 t . ' . , os r:c am ce orço maior, nao enoo per J.nencla ao caso C10S 

autos. A decisão rocorrida decl:;ra não to r o ac8rdo se reves 

tido das formalidadds logais, sendo que o recorrido n5o lo-

grau demonstrar o contl':Írio. No !~1:üs, ::1c,téria de fato. N5o 

conheço. 

O Sr.:ünistro Jeren:i :1s :1arrocos - '!'c"!:'Jbém nao conheço. 

P '!' d • A • ? u A • t -.9 Sr.J.íini stro residente - ba 'J.vergcncJ.a . nanH1B111C:r: e,nao 

conhecida a Revista. 

O S r .Secret:í rio-1:rocc:sso nº I 689/Jl- Rel~ttor: Hinistro Ray-

mlmdo ;rroura. Revisor: Hinistro Jerooias Harrocos. Recurso de 

Rovic'til ele Decisão r]o TRT el::, la. Re;;ião. R]:;D(<; Fi!:RROVIÃRIA FE 

D:i:Hf\L S/ A-LZOPOLDINA e ANTONIO PIR,o;S FiRFL;IRA il OU~ROS. (Drs. 

Irwal Lucas do Azevedo e Francisco C os t::t Netto). 

O s, .}1i ni stro Pro si dente: - O Acór,15o Rügional decidiu quG o 

adicional ele tEJmpo de sorviço incide sBbre o sal5rio recebi-

do pelo empregarlo soja no c· rgo efcttvo, ou em comissilo. A 

Revü;ta susto:1ta quo a v~mtagcm om causç, deve ser calculado 

e1a relac:êio ao c::.rgo efetivo. ?nr2cor pelo ni'ío conhocüwnto o 

desprovimento. ~ o relat6rio. 

C Sr.}ii nistro Jeromi as M~s.rrocos - De acôrdo. 

OS r .l-í~n i st ro Presidonto - Tom a pnlavl':l o ilL~st r o Advog:1cl o. 

(USA "JA ?AL ,1JRA O Dn.CARLOS AK:ALDO SELVA) 

O Sr.J.iinistro Presidente- Em discussão. Znco'.,·aelo. Conhoço 

do recurso poln clivr:rgôncia, e nogo provineTto. 

lo d::t gratificação 6 s3bre os vencimGntos do c::trgo efetivo, 
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a horas extras. Por isso nno conheço. 

S P 1 t • t ·a· ' · 1 O r.Hinistro rosic,on e- wncon·nn J.v:·rg&ncla, cmJort:\ a 

minha opinião, no mérito, soja a (1c que gr:1tificaçõ.o de fun-

ção e hor;ts extras nãc in!:.8gra.rn. - ' Nno so l:orc,s extras, t am-

bÓo gratific::tçtio ele fGnção n.'ío integra. 

O Sr .Hin; s t ;•o :ferüDi as Harrocos - Roforr:m1o :1eu voto e conho 

ço. 

nhccidu . a Reviskt. H o ué ri to, nego provimento. Meu ponto-de 

vista ó conhecido. No rcgine cln Consolidaç.1o, o adicional é 

cctlcu1ctdo lJOl' fêrça d::~ funçãõ que exc·r·ce o enl'roectdo, seja 

f t . . - s •' . - ' C C:ll'gC C· G ·lVO CU Gf:1 COf!1lSSao. - 8 ror 0!:1 CO~JlSSao, O 

:1uc só enéJ.U:<nto estiver oxorccmdo a função. 

T • ' . t ::noe0 nego provuwn o. 

O Sr.;.;; nist ro Presidente - Há cJi vorgência ? Por uncmiclizinde, 

nogado provit10ntc ~J. Revi2ta. 

O Sr.Secret:irio-Processo nº 1 016/71- Rol::.tor: Hinistro Ray-

mundo l~oura. Revisor: J.:inistro Jeremi::~s Jvktl'rocos. Rccurso do 

Rüvista de Decisão elo TRT ela 4a. Rec;iilo. SOG:HDADZ CJ1R30NÍF3 

RA. PROSPBRA S/ A. o ORLANDO JOS{; DE SOUZA, (Drs. Nicanor Luz e 

Afranio Ar<tujo). 

O S-r.l·finistro Presidente- O .r;jgrégío T'ribun::tl Regional~ pelo. 

Seglmda Turma, decl::ll'OU que o sistena do pr0stação do servi-

ço no setor " long \•rall", rolo reclamante, so revestia do 

· - cl 1" 1 cl u' t ~ ' '1 · ill1<l Vlsao e norrJct H. a o. ,,a res nnos pres c<!Va o e· s orvlço 

no setor, usufruindo das vnntagons respectivas e criando a 

lÍcita expüctativa ele segu.rança dentro da novs. condiçiio con

tr,~,tuctl. (Lê). Far·ocor })elo conhecimento e clos·,Jrovimonto. ~ o 

relatório. 

O SP.Hini stro Joremi as Harrocos-
~ 

De acordo. 
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.o Sr .l-:inistro ProsidGnto - To<:J a llctlllvra o ilustre J\clvog:-,cJo. 

(USA DA PALAVRA O DR.CARI,OS FERI:AJ;Do GUilíARÃ~S) 

O Sr.Einistro PresL1ente - Em disclc:'2·no. Encer-rada. A Rovis-

ta pretende o enquudrc~]ento por amb:ts o.s alíneas, mas ni:ío c i 

ta d.lspositivo lego.l quo tc:ria sido violado. :)uanto Q juris-

l A ' d t - t pruc encla invocn a, a rGcorro:J c: hg.o atendeu aos roquisi os 

provistos na Súmula 38. li.'io conheço • 

. os r .Hinistro me remias Ea.rrocos - r~:ão conheço • 

. o Sr .Hin; stro Presidente - Há di vc·rgência ? Unnnimemonte, 

não conhecida a Revista, 

.. 
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, 
O Sr. ::>ecretario.,. Processo nQ. 3658/?Q_- Relator: 1-íinistro 

Hildebrando Disaglia; Revüor: Hinistro Peres JÚnior. Recur-. . 
so de Revista de decisão do TRT da lª· Região. LA2RTE RANG~L 

BRÍGIDO e CIA. CONSTRUTORA NACiuNAL S/A. (Drs. Geber Moreira 

e Ernesto !1achado). C Adiado o julgamento em virtude de ped_:i 

do de vista do iünistro ~ay~1undo Moura). 

O Sr. t1inistro Presidente-!~ mat~ria, nesta altura, est~ ci_I 
, 

cunscrita ao merito: saber se deve ser mantida a estabilida-

de, com o ret~rno do trabalhador ao em:orêgo sem salários, 

tal como autorizou 'o Relator, ou se deve ser atendido o CJ.Ue 

objetiva o reclamante, ou seja, a conversão da sua estabili

dade em indenização, pela despedida indireta. Se não me engª 
, 

no, ja houve caso semelhante aqui, oriundo de Hinas Gerais 

funcionário, elevado a uma alta posição .•• 

O Sr. Hinistro Jeremias HarrQ_Ç_O_ê_- 3sse é engenheiro? 

O Sr. ~íinistro Presidente- É consulto r técnico. Êle teve de 

' ~ voltar a sua funçao modesta no quadro, e começaram ai os co~ 
·- , trangi:nentos. O que h a, nessas si tua::;oes:, e uma incompa tibil_:i 

dade do ponto de .vista humano: um empregado, que i'oi elevado 

a uma alta posição, com mando e liderança, dispondo de carro 

e auxiliares, ao voltar a uma sala modestamente mobiliada, 
, 

não se conforma, inconformidade essa oue se manifesta atraves 

de irritaçào, e também pela· natural e compreensivel ansiedade 

em criar motivação para a rescisão. Isso, embora compreensi -. 

vel, do ;oonto de vis ta psicolÓgico e hun,ano, não caracteriza 

a incompatibilidade, que deve ser reconhecida do ponto de vi§. 

ta jur:Í.dico; formalmente, os motivos que justificam o pedido, 

·como bem salientou o Relator, e tive ocasião de apreciá-los , 

são falta de mob:Í.lia na sala, retirada do carro, mau trata 
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menta' proibição de entrada. em algumas' depenãencias' situa -

ção humilhante e inatividade forçada. Li o depoimento do re

clamante, e ver:if iquei que suas proprias declarações tornam 

enfraquecida a posição que pretende assumir no processo, de 

' - -homem rebaixado, releg'ado a humilhaça.o. }Jao ficou provado 

que se lhe negasse trabalho, não ficou provada a mora, nem 

' que faltasse mobilia na sala. Ainda a_ue se o quisesse aten -

der, pelo ponto-de-vista moral, não se poderia faze-lo. Fica 

' ' ~ então, reduzido a icnpossibilidade psicologica. Por esse mot_;h 

' vo, acompanho o Relator, determinando a readmissão pura e 
' ~ N 

simples, mais a paga do salario do 1,ces de rr.arço. Na certidao, 

' -esta a reintegraçao pura e simples. Parece-me que serià a r~ 

adrc.issão. AcomparüJ.o o Relator, apenas corrigindo essa expre.§_ 

são, pois não se trata de reintegração. Por maior.ia, dado 

provimento em parte, para determinar a readmissão pura e sii] 

ples do reclamante, sarantindo o pagamento do.,s salários do 

mês de arço de 1969, vencido o Hinistro Jeremias !'1arrocos. 

O Sr. Secr?tário- Processo nil 1203/'lL- nela to r: Hinis tro R~ 

zende ?uech; Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi 

dente do TRT da 6ª. Região. Pn.i!:FEITURI\ JviUNit.:IPAL JE CARUARU 

e AH~LIA Pt;REIR,~ JE LH1A (Drs. Zen e ida 'Jomes à a Costa e Ha -

ria do Socorro Chaves Leão). 
. . . 

O Sr. Jvlinistro Rezende PyecQ.- A Revista foi indeferida, as 

fls. 38, porque sem OO.se, e não a tendida a ::;Úmula. 38. Vem o 

Agravo da recorrente, insistindo na :Lundament&.ção do apelo ••. 

(lê). Opina a douta Procuradoria Geral pelo não provimento 

do recurso. ~ o relat6rio. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussao. Encerrada. Tem 

a palavra • R elo to r. 

O Sr. Ministre Rezende Puech - Não obstante atendid'\ a SÚ 

mula 38, constantes de aresto invocado tidas as informQ -

çoes necess6rias, uÕo se prestava o julga~o à Revista ••• 

(lê). Neg~ provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimi 

dade, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretárie - PROCESSO Nº l 470/70 - Relator: Minis 

tro Rezende Pucch. Agrave de Instrumente de despache do 

Juiz Presidente de TRT da 6~ RcgiÕe. BRUNO MARIO VERRI E 

CIA. DE ELETRICIDADE DE PERNAMBUCO (Drs. Ncgib Corroa Li-

ma e JeÕc Batista da Fonseca). 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Se~nào e despache agrava-

de, fls. 14/15, inocerreu a efense ae art. 468 da Consoli 

daçÕo, alegada na Revista, motivo pele quel foi esta ind~ 

ferida ••• (lê). O douto parecer é contrário. ~o relatá 

rio. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussÕo, Encerrada. Tem 

a palavra e Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Segundo a prova, o cargo 

do reclamante era de confiança. Cessada a inve~tidúra ' 
pretende o mesmo a manutençÕe da vantagem a ela inerente .•. 

(lê). Nego provimento. 

O Sr. Ministre Presidente - Há clivergência ? Por unani-

midade, negado provimento ao Agrave. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 851/71 - Relator: Minis-

tre Hildebrande Bisaglia. Agrave de Instrumente de desp~ 

che do Juiz Presidente de TRT da 1~ Regiãe. JAIRO NOLAS-
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CO SALEMI E REI DA VOZ - APARELHOS ELETRO SONOROS S/A (Drs 

Jesé Leãe Mereira e Antenie Geralde Cordese). 

O Sr. Ministre Hildebrande Bisa~lia - Em 29 de eutubre de 

1 970, peticienQu • autor, às fls. 29, requerende a develu 

ção de prazo para ~ Recurse Ordinárie, eis que até aquela 

data nãe havia sido anexada oes autes o ata da sentença •.• 

(lê). Opina a douta Procuradoria Geral pele previmente ae 

Agrave e, desde lege, à Revista, para que • Egrégie Regie

nal julgue • Recurso Ordinári,. 

O Sr. Ministre Presidente - Em discussae. Encerrada. Tem 

a palavra • Relator. 

O Sr. Ministr• Hildebrand• Bisae;lia- Aplicáveis à espééÚ 

as Súmulas nº 1 e 30, pois a ata da sentença foi anexada a 

pÓs as 48 heras de tolerância e perque, dev•lvide • praze 

recursal ••. (lê). Deu provimento a• Agrave, face à Súmul~ 

e desde lege à Revista, develvendo 1s autes à Egrégia Tur

ma Regional, para a apreciaçae de Recurse Ordinário de re

clamante, que nãe é intempestiv•. 

O Sr. Ministre Presidente - Há divergência ? Per unanimi

dade, dado provimento ao Agravo e, desde lege, à Revista 
' 

paro que a Turma Regienal aprecie • Recurse Ordinári• de re 
~ 

clamante, que na• é intempestiv•. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 l 269/71 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de Despacho do 

TRT da 2a. Região. MAGNO PINTO VASCONCELOS (Dr. Arlindo T. 

Maluli) e PRONTIN EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTEÇAO LTDA 

(Dr. José Augusto Bandeirante Gonçalves). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Negado provimento ao 

recurso do reclamante, porque confessou que procurou obter 

da emprêsa a dispensa do aviso-prévio, no que não foi atendi 

do, mas não provou a alegação de que logo em seguida foi di! 

pensado. Admitido o abandono, indevido o ressarcimento ped! 

do. A douta Procuradoria opina pelo provimento do Agravo. É 

o relatÓrio. 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O aresto citado como d" 

vergente, fls. 40, trata de hipÓtese em que o conflito de t~ 

ses sôbre dispositivo de lei é flagrante, ou seja, se pode o 

empregado deixar de cumprir o aviso-prévio concedido pelo e~ 

pregador sem perda da indenização pela despedida. Dou provi 

mento para o processamento da Revista. 

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

do provimento para que seja processada a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 l 271/71 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de Despacho do 

TRT da 2a. Região. EDVALDO BARBOSA DA SILVA (Dr. Nair Lopes 

de Freitas) e LANCHES SANTA CECÍLIA LTDA. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Ausente o reclamante à 

audiência em prosseguimento em que seria tomado seu depoimen 

to, aplicada lhe foi a pena de confissão ..• (lê). A douta 
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Procuradoria opina pelo não provimento do Agravo. É o relató 

rio. 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Embo~a, na hipótese, a 

Súmula n9 9 dêste Tribunal não declare cabÍvel a pena de co~ 

fissão, afirmando que descabe o arquivamento, verifica-se que 

o autor, na Revista, não indica qualquer norma legal violad~ 

de acôrdo com o AcÓrdão de Turma. Mantenho o despacho. Nego 

provimento ao Agravo. 

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

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 l 359/71 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de Despacho do 

TRT da 2a. Região. OLYNTO ALTAMIRO DOS SANTOS (Dr. Orlando 

A. Capella Fernandes) e ANTONIO TAAR (Dr. Paulo Eduardo M. 

de Araujo). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Anulado o processo,po~ 

que o réu foi citado por carta precatória em Santo André,mas 

a Secretaria da Egrégia Junta, ao expedir a citação postal, 

não consignou a Junta da Capital em que corria o feito, como 

se verifica a fls. 12 e 27. A douta Procuradoria opina pelo 

conhecimento e provimento e, desde logo, porque processado o 

Agravo nos autos principais, conclui pelo conhecimento e não 

provimento da Revista. É o relatório. 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A matéria apreciada p~ 

lo aresto Regional se refere à nulidade por vicio de citação, 
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preliminar que antecede o mérito do Recurso Ordinário que se 

prende à necessidade de prova da relação de emprêgo. Nego 

provimen~o ao Agravo, porque a Revista de fls. 5l,que meneio 

na apenas o art. 169 do CÓdigo de Processo Civil, não se en 

quadra nos permissivos do art. 896, eis que calcado o recor 

rente em fato não admitido. 

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

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 380/71 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia.Agravo de Instrumento de Despacho do 

TRT da 2a. Região, JOSÉ LEANDRO DA SILVA (Dr. Oswaldo Pena) 

e CEZÁRIO PERES (Fazenda Santa VitÓria). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A Egrégia Primeira Tur 

ma do Tribunal Regional da Segunda Região transformou o jul 

gamento em diligência para regularização da questão de cus . 
tas, não apreciando o mérito do Recurso Ordinário do recla 

mante. A douta Procuradoria opina pelo não provimento do 

Agravo. É o relatório. 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia- Nego provimento aoAgra 

vo. A matéria visada, na Revista, ainda não foi apreciada p~ 

lo Egrégio Tribunal Regional que apenas baixou eilidi;j:igência. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 400/71 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de Despacho do 

TRT da 2a. Região. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI (Dr. Re 

nato M. Maciel de Castro) e JORGE BANERLE. 



JUSTIÇA DO TRABALHO· 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

23.11. 71 MHA/MNP 14,30/35 4. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Indeferida a retenção 

salarial em razão de abandono de emprêgo .•. (lê). A douta 

Procuradoria opina pelo provimento, porque a matéria é juri 

dica. É o relatório. 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Os arestos trazidos na 

Revista não tratam do caso especifico de retenção do salá 

rio-enfermidade para compensaçã.o do aviso-prévio pelo empr~ 

gado. Certo o despacho. Nego provimento. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 427/71 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de Despacho do 

TRT da la. Região. CIA. FÁBRICA DE TECIDOS SAO PEDRO DE ·AL 

CANTARA (Dr. Robério de Albuquerque Lima) e ANNA MARIA FER 

REIRA ALVES (Dr. Wagner Ennes Rodrigues) 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A Egrégia Turma Regi~ 

nal acolheu o Recurso Ordinário da reclamante, considerando 

o contrato de trabalho rescindido unilateralmente pela ' re, 

que assim ficou condenada a pagar o direito pela rescisão do 

contrato. Fundou-se o aresto Regional no parecer da Procura 

doria Regional que considera ato como rescisão indireta do 

contrato a venda pela empregadora do imóvel ••. (lê). A douta 

Procuradoria opina pelo não provimento do Agravo. É o 

tório. 

r ela 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O Único aresto invoca 
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do como divergente, na Revista, não serve a confronto, eis 

que menciona fato, inexistência de incompatibilidade, não ad 

.missível, a não ser pelo reexame da prova na Revista. Nego 

provimento. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 299/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Agravo de Instrumento de Despacho do TRT da 

2a. Região. ELETRO RADIOBRAZ S/A (Dr. Abilio Jordão de Mag~ 

lhães) e JOSÉ LÁZARO DE ALMEIDA. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - A Revista foi indeferida, por 

que bem decidida a espécie e aplicado o direito. Vem o Agra 

vo, pretendendo violado o art. 469, § 19, da Consolidação das 

Leis do Trabalho, desde que implÍcita a condição de transfe

rência do reclamante que êste impugna. A douta Procuradoria 

opina pelo não provimento.do Agravo. É o relatório. 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Não constando dos autos cópia 

ou certidão do AcÓrdão Regional é impossível dizer da argili 

da fundamentação do apêlo indeferido. Nego provimento ao 

Agravo. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 819/71 - Relator: Ministro 

Fortunato Peres Jr. Agravo de Instrumento de Despacho do TRT 

da 6a. Região. SOC. DE TRANSPORTES DO RIO MOSSORÓ LTDA (Dr. 

Alfredo Vieira) e JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS E OUTROS (Dr. Lau 

ro da Escóssia Filho). 
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O Sr. Ministro Peres Júnior - Sr. Presidente, o despacho agr 

vado negou seguimento à Revista, em face da inexistência da 

alegada violação do art, 872 consistente em inépcia da in1:·.:,,~ 

cial e existência da litispendência, tendo em vista não ter 

", . -sido trazida a confronto uma.;cSO dec1sao tida como conflitan 

te, A douta Procuradoria opina pelo não conhecimento do Agr~ 

vo. É o relatório, 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - O despacho agravado se susten 

ta nos seguintes têrmos: "Invocandb o apoio dos dois permis 

sivos do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho, a re 

corrente insiste na existência de fundamentos das prelimin~ 

res .•. (lê)". Nego provimento ao Agravo, 

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

gado provimento ao Agravo. 
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O Sr .Secret;'irio-Procosso nQ 1 969/71- Rc;lator: HinL tro Pe-

res Jl'mior. Agravo do InstrutJento de dc;sracho do Juiz Frcsi-

dente do TRT da la. Hcgiiio. JAIR DE J~SUS e CIA.Ai·)f:RICA FA

.DRIL. (Drs. José du Fonseca Hartins e H E: i to r Hendes To pedi-

no). 

C Sr.Hinistro PerE:s JÚnior- Sr •. PrcsidentEJ, o rcclnm~tnte,em 

pregado estftvel, pleiteia rescisno do seu contrato por mora 

salarial. A l•llol.Jm;ta ele Ccncilictçno e Julgamento julgou im

procE:dente a reclaua::;iio, considerando que, unJa voz atualiza

ele o p::.gamento, ni'ío há como decret::cr a rescisão do contr<::.to 

per mora salarial; mormente quando, como no caso dos ::cutos, 

d , t' 1 . 1 • .L. ,..:] • o em.pr83'a o e es o..ve , com ma1s ce Vll1Le anos ue serv2ços · 

pl'estados à Elml;rêsa. (LÔ). Inconform::tda ,agrnva de instrunen-

to, sustentando conflito jurisprudoncial o violaçüo da Súmu

la 13. Agravo contra-arrazoado, sendo o parecer da. douta Pro 

curacloria po:::lo conhecin:ento e provimento. ~ o relatório. 

O Sr.lünistro Presidc:ntc - Em discuss::io. àlcerrada. Tom a }Ja 

l:wra o Relcttor. 

O Sr.Ministro Fel'OS Júnior - Nego provimento ao Agretvo.Ina

plic,~.vel a Súmula 13 e os nrostos trazidos a colnção ~ hipÓ

tese dos autos. As Instâncias Ordin,1rias decidiram 11ela oxis

t~ncia eventual de mora saletrial, onquanto os arestos E: a Sá

mula 13 se referem à t:wr·a salarial efetivamente caractE:riza-

da. Matéria de prova, nego provimento. 

O Sr.Ministro Presid0nte - Há r1ivergência ? Un2~nime;ncnte,nG-

g~tdo provimonto ao Agravo. 

O Sr.Secretário-Proccsso nº 1 973/71- Relator: Hinistro Pe-

res Junior. Agravo dc: Instrumm1tc ele desvacho do Juiz Prcsi-

donte do TR:r ela la. Região. 3ANCO ITJ\Ú AJ.IE:RICA S/ A. e ALOYSIO 
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PÓVOAS GARDEL E OUTROS.(Drs.Luiz José Locchi o Julio Arau-

jo) • 

O Sr .Hinistro Peres Júnior - O Agravante foi vitorioso em 

Primcoira Inst2,ncia, tendo-lho siélo contraria a decisão Re

gional. Int0rpôs R0vista oportunamcmte, mas CJão efetuou o 

depÓsito a que 0rn. obl.'ig::tdo, o que lho valou o indoferimen

to ela Revis t:c1, nos têrmos do despacho indeferitÓrio. (Lê). 

Dout::, Procuradoria o1linEl pelo dos provimento do Agrnvo. f: 

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

palavra o Relator. 

O Sr.Hinistro Peres Junior- Em quG pêse o esfÔrço do agra-

vante ••• (lê). Nego provimento ao Agravo,, por falta de de-

' •t posl o. 

O Sr .Hinistro Presidente - Há di vorg&ncia ? Unânime:nonte, 

no :;a do provimento ao Agrc.vo. 

O Sr.Secrcdrio-Proccsso nº 1 95!4171- Re:lntor: lünistro Po

ros Junior. Agr:::.vo de Instrumento de dos pacho do Juiz Pre-

sidente do TRT da /.)a. Rt:!gL1o. COEL-CONSTRiJTORA DE OJRAS DE!; 

i!:NGE!:Iü\.RIA LTDA. e NELCI AYRES SILV&IP.A. (Drs. Antonio d 1 Anli 

co o f:díla Costa). 

O Sr.Hinistro PGres Júnior- O Acórdão do Egr8gio Tribunal 
. ~ . 

Regional esta':Jeloce quo o contrato de OXJlerHmcla n:1da r.Ktis 

é do quo contrato a têrmo certo. 3xistindo nêlo a cláusula 

do direito à rGscisão antociptvla, se exel'Cida esta, deve 

ser aplicadQ a regra inscrita no art. 481 da Consolidação. 

(Lê). ParecE>r púlo conhecimento e im:provimento • .E; o relatá-

rio. 

O Sr.Ninistro Presid2nte - Etn discussão. ~ncGrro.da. Tem a 

palavra o Relator. 
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O Sr.Ninistro Perc:s JÚnior - Inc:gávelmer::te, o primeiro :J.res-

to, lcor ser de Turma, não s crve ao confronto. JJ:ntretanto, o 

segLmelo é do Pleno, e se presta ao fim colimado, vez que o 

V.Acórdão comjatido na Re).;ista ••• (lS.). Dou provimento ao A-

R ' 1 t- ' d gravo, para q~e a avista seja processaaa. h ques ao e e a-

viso-prévio em contraclo de experí8ncia. 

O Sr .Ninistro PresidoYltG - Há di vcrgência ? UnânimeDente, d.f! 

dó provimento ao Agravo, para ':landar processar a Revista. 

O Sr.SecreUÍrio-Pl'OC8sso nQ 16/71 - Relatol': Hinütro P0res 

JÚnior. Agravo de Instrum0nto ele Despacho do TRT da la. He

giaõ. RO.B~RTO 3ATISTA HORATO e ULTRALAR APARELHOS .t!: S3RVIÇOS 

LTDA. (DRS. Hugo lücolis e Harcio J:J.rbosa). 

O Sr .Hinistro Peres Junior - O Tribunal Rogion:ü do Tra';ra-

lho decidiu que, comprovada a justa causa, perde o empregado 

optante direito ~ indenização pela despedida relativa ao pe

ríodo anterior à opç,'J.o, e que não fez o reclamantE: prova da 

méclia salario.l. •• (le). Parecer pelo não provimento do Agra-

vo. ~ o relatório. 

O Sr.Ministro Presidente - &3 discussão. i::nc8rrada. Ter.:t a 

palavra o Rebtor. 

O Sr.l1ini~'tro P0res Júnior - Não merece reparo o despacho 

. agravado. Não provada a li t 0ral violnção ele norma jurÍdica. 
A 

O nutor praticou a falta classificada como grave ••• (le). Ne-

go provimento. 

O Sr.Ministro Presidente - H:ft divorgência ? Unânimeuente, 

negado provimento ao 1\gravo. 

O Sr.Secret:J.rio-Procc;,sso nQ 20/71 - ReL:,tor: Hinistro Peres 

J!Únior. Agravo do Instrurr.:mto de despacho do Juiz Presictente 

do TRT da la. Rogião.!NT&miO VILbAÇA e LI3Yrl-S~RVIÇOS D~ ELE 

TRICIDA.DE S/ ll. 
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O Sr.Ministro Peres Júnior- O Recurso de Revista dá como 
/ 

violada o art. 461 e jurisprudência conflitante. O despacho 

agravado~entende desca:t:acterizado na prova o atendimento dos 

pressupostos do art. 896 da Consolidação, e sustenta o nao 

conhecimento da Revista, por SG tratar d8 reexame do prova, 

dando margem ao presente Agravo. Douta Procuradoria opinE! 

pelo não provimc:mto. ::1: o relatório. 

Q__fu;:.iünistro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr.Ninistro Peres Júnior - A equiparação salarial pleítea-

da foi rejeitada pelo AcÓrdão Regional em face dél prova pe

riciéll e testemunhal. Irreparável o despacho agravado, nego 

provimento. 

O Sr.Hinistro Presidcmte - Há divergência ? Unânimemonte, 

negndo provimento ao Agravo. 

O Sr .Secret:lrio-Proces so n!l 193/71- Relator: Hinis tro Peres 

JÚnior. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presidente 

fo TRT da 2a. Região, CIA.3RASIL3IRA D~ MEDIDORES e ELAINE 

DOLORES PER~S. (Drs, Alfre Ellis Machado D' Oliveira )). .•. 

O Sr.Hinist"o Peres Júnior- O V.AcÓrdão denegou seguit:\en-

to à Revista, por entender que matéria de fato não comporta 

Revista. Inconformado, o recorrente agrava de instrumento, 

sustentando tor provado o conflito jurisprudencial com dois 
~ - ~ -Acordaos deste Colendo Pleno. Douto parecer pelo nao provi-

menta, ~ o relatório. 

O Sr .Hinistro Presidente - Em discussão. incerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Peres JÚnior - Trata-se de configuração de de

sÍdia por faltas ao serviço. O Tribunal Region~.l do Trabalho 

considerou a inatualidade das faltas e descaracterizada a de 
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s{dia. O empregado faltara no dia 8, mas trabalhara nos dias 

imediatos. Nego provimento ao Agravo. 
, A • Q A O Sr ,!l:inistro Presidente - Ha di v8rgencla . Unanil:1etwnte ,no-

gado provime-nto no Agrnvo. 

O Sr.Secret:í.rio-Procosso nQ 226/71 -Relator: Hinistro Peres 

Júnior. Agravo de Instrwnento do D8spacho do TRT da 2a.Re -

gião. PAEIFICADORA I.!: COHF~ITARIA SÃO GO~:ÇALO DO AHARANTE e 

Bl!:N.C:DITO PER.SIRA LUCAS. (Drs. Rubens Nunos d8 AraÚjo e Joel 

Eduardo de Oliveira). 

O Sr.lünistro Per,3s Júnior - O respeitável despacho ::tgrava-

do den0gou s0guimento por entcender que o discutido no feito 

não comporta a Revista portulada e que a decisão bem apreciou 

as provas e com acêrto arlicou o direito. O Agravc,nto diz que 

as razões do ::tp8lo sao as constantes nu Revista •• , (lê). Dou-

to parecer pelo não provimento. i o relat6rio. 

O Sr.Ministro Presidente- Eb discussão • .&lcerrada.Tem a pa-

lavra o Relator. 

O Sr.Ninistro P0res Júnior - A Revista visava ao reexame da 

prova, bem apreciada pela decisão Regional. Nego provimento 

ao.A§ravo. 

O Sr.Hinistro Presidc::nte - Há divorgência ? Unânimcmcnte,ne-

gado 11roviment o ao Agravo. 

O Sr-.SecreUirio-Processo nQ 243/71 - R<2lator: Hinistro Pores 

JÚ..T1ior. Agravo de Instrumento de Despacho do TRT da la. Re-

gião. MHLTO NARJ.UES .OALDEIRA e INSTITUTO DE SSLEÇAO ...; APE] 

FEIÇOAd.Ji;NTO. (Drs.Ernesto Rodrigues e Gilberto Figueiredo). 

O Sr .Hinistro Peres Júnior- O reS]JOi távol doslF•cho agravado 

não con!1oceu da Revista, sob alegação de intompestividade. 

O Agravante sustenta que o prazo foi de quinze dias, o pre-
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visto no art. 896 da Consolidação. Douta Procuradoria opina 

pelo não provimento. i o relat6rio. 

o Sr .H in-; stro Presidente - Em discu::são. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Peres Júnior- ~época da interposição do Re-

curso de Revista em 16-12-1970, ja vigia a Lei nº 5 584 que, 

em seu art. 62, d5 o prazo de oito 

va, nego provimc.:ntc ao Agravo. 

1 • 
ClétS. Revista intempesti-

O Sr .r-linistro Presidente - Há di ver-;Ôncia ? Unnnimer:wnte ,no-

gado provimento ao Agravo. 

O Sr .Secret<S.rio-Processo nQ 331/71 - Relator: !1inistro Po

res Júnior. Agravo de Instrumento de des p:,cho do TRT da Ba. 

Região. ANG~LO CRAVO 3ARBOSA E OUTROS e THE 300TH STE!0!3HIP 

CO.LTDA.(Drs. F.Kunes Salgado e Floriano Jarbosa). 

O Sr .Hinistro Peres JÚnior- O Egrégio Rogional, tendo em 

vista constituir matéria pacÍfica no processo que os Últi-

mos desemb;arques do rc:corrente se verificar&:J, r os pecti vamen 

te, em 1 961,1964,e 1965, e quo as ações foram ajuizadas ••• 

(lê). A Revistêl cita conflito jurisprudencial sob fundwnGn

to de que o ••• (1~). Parecer da douta Procuradoria pelo não 

provimento. ~ o relatório. 

O Sr.Ninistro PrGsidente - R'll discussão. Encerrada. T0m a 

O Sr.Ministro Peres Júnior - Não merecEI reparo o despt:<cho a

gravado. A jurisprudência citada no Recurso de Rovista não 

se ajustct à hipÓtGse dos ctutos, eis c~ue no caso, os reclaman

tes tomaram conhacitnento do ato •.• (lê). i~ego provimento. 

O Sc.Hini·stro Presidente- Há divergência? Unânimemonte, 

nE:gado provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 461/71 - Relator: Ministro 

Fortunato Peres Jr. Agravo de Instrumento de Despacho do TRT 

da 5a. Região. MARIO QUEIROZ COUTO (Dr. Mario Camara de Oli 

veira) e BARTOLOMEU JORGE SOARES (Dr, Walter Felizola). 

O Sr. Ministro Peres Júnior - O Recurso de Revista, cujo se 

guimento foi denegado, dava como violado o art. 59 da Canso 

lidação e a súmula n9 11 deste Egrégio Tribunal Superior do 

Trabalho, Opina a douta Procuradoria Geral pelo não provime~ 

to. É o relatório, 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Não há violação do art. 461 da 

Consolidação nem julgamento "extra petita", eis que o Acór 

dão_Regional apenas mandou pagar o trabalho extra ••• (lê).Ne 

go provimento. 

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

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 469/71 - Relator: Ministro 

Fortunato Peres Jr. Agravo de Instrumento de Despacho do TRT 

da 2a. Região. JOSÉ SOARES MACIEL (Dr. José Mendonça Giannot 

ti) e ELETRO RADIOBRAS S/A, 

O Sr, Ministro Peres Júnior - O respeitável despacho agrav~ 

do denegou seguimento à Revista, salientando que a respeitá 

vel decisão bem apreciou as provas ... (lê), Opina a douta 

Procuradoria Geral pero não provimento do recurso. É o rela 

tório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - A Revista s~ fundava em ambos 
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os incisos, sem citar qual o dispositivo legal violado pelo 

AcÓrdão recorrido, Os arestos trazidos a confronto não justl 

ficavam a Revista .•• (lê). Nego provimento. 

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

negado provimento ao Agravo. 

ci Sr. Secretário - Processo n9 529/71 - Relator: Ministro 

Fortunato Peres Jr. Agravo de Instrumento de Despacho do TRT 

da la. Região. SEBASTIAO MORAES (Dr. Zambiro Joaquim dos San 

tos) e VARIG S/A (Dr. Ary Monteiro Lopes). 

O Sr. Minist.ro Peres JÚnior - As Instâncias "a quo" entende 

ram improcedente a equiparação salarial pleiteada, sob o fun 

damento de que verificada a maior produtividade do paradig 

ma ... (lê). Opina a douta Procuradoria Geral pelo não provl 

menta. É o relatÓrio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Feres JÚnior - A equiparação salarial,pleitea 

da com fulcro no art. 461, foi negada .•• (lê). Nego provimen 

to. 

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

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 586/71 - Relator: Ministro 

Fortunato Peres Jr. Agravo de Instrumento de Despacho do TRT 

da la. Região. S/A FRIGORÍFICO ANGLO (Dr, Jorgem Ibraim Sal 

luh) e PAULO FARIA SALGADO E OUTROS (Dr, Eyder Pinto Marsico 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Sr. Presidente, o Egrégio Re 

gional entendeu que os vendedores pracistas a comissão fazem 

jus ao repouso semanal remunerado, A reclamada recorreu de 

Revista pelos dois incisos ..• (lê). Opina a douta Procurado 
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ria Geral pelo não provimento. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Peres Júnior - O despacho agravado se funda 

menta nos seguintes têrmos: "Tôda a matéria recursal se acha 

evidenciada na ementa do AcÓrdão impugando, quando afirma 

que os vendedores pracistas comissionados fazem jus ao repou 

so semanal ... (lê), Nego provimento ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Apenas saliento 

que, de acôrdo com a disposição expressa da Lei 5 524, deve 

ser desde logo indeferido o Agravo pelo Relator, quando hou 

ve súmula a respeito. Por unanimidade, negado provimento ao 

Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 607/71 - Relator: Ministro 

Fortunato Peres Jr. Agravo de Instrumento de Despacho do TRT 

da la. Região. CONFEITARIA E PADARIA VIP-RIO LTDA (Dr. Julio 

Goulart Tibau) e JOAO JOSÉ DE SOUZA. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Trancado o Recurso Ordinário 

por insuficiência do depÓsito do valor arbitrado para a con 

denação, agravou a emprêsa ... {lê), Opina a douta Procurado 

ria Geral pelo não provimento do Agravo, É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Nego provimento ao Agravo, p~ 

ra manter o despacho agravado, pelos jurldicos fundamentos • 
• 

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

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 710/71 - Relator: Ministro 

Fortunato Peres Jr, Agravo de Instrumento de Despacho do TRT 
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da la. Região. R~DE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A 7a. DIVISAO LEO 

POLDINA (Dr. Ivan de Gusmão França Baptista) e FRANKLIN TER 

REIRA E OUTROS (Dr. Francisco Costa Neto). 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Trata-se de Agravo de Instru 

mento da emprêsa contra o despacho que denegou a Revista in 

terposta da decisão Regional sôbre a gratificação da lei ••. 

(lê). Opina a douta Procuradoria Geral pelo desprovimento. É 

o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - A petição de Agravo de fls.l34 

demonstra a exatidão do despacho agravado. Na Revista, não c· 

tou o agravante nenhuma decisão em atrito ... (lê). Nego pr~ 

vimento. 

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

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 731/71 - Relator: Ministro 

Fort~ato Peres Jr. Agravo de Instrumento de Despacho do TRT 

da la. Região. FRANCISCO PAULA PERES DEL PINO (Dr. Francisco 

AraÚjo) e MESBLA S/A (Dr. Eliel de Mello Vasconcelos). 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Contra a decisão do Egrégio Re 

gional, que manteve a decisão da MM Junta, que julgou impr~ 

cedente a reclamação, considerando que a prova dos autos,de~ 

tacada e analisada pelo despacho recorrido, mostra que o au 

tor ..• (lê). Opina a douta Procuradoria Geral pela manuten

~ão do respeitável despacho. É o relatório. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - A suposta alteração não foi 

justificada, de vez que em caráter temporário o comissiona -

menta. Retornou o re~lamante, ora agravante, ao cargo efeti 

vo. Não cabe reforma do respeitável despacho agravado que d~ 

negou seguimento à Revista, dada a sua legitimidade ••. (lê). 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 788/71 - Relator: Ministro 

Fortunato Peres Jr. Agravo de Instrumento de Despacho do TRT 

da la. Região, JEAN PIERRE TEIXEIRA E OUTROS (Dr, Francisco 

Araujo) e JOCKEY CLUB BRASILEIRO (Dr. Aloysio Moreira Guima 

rães). 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Trata-se de Agravo de Instru 

mento interposto do despacho de fls. 160 que denegou Revista 

intentada. O despacho está vazado nos seguintes têrmos: "Fti!! 

da-se o apêlo em que o V. AcÓrdão impugnado teria ferido o 

art. 832 da Consolidação ds>s Leis do Trabalho, bem como dis 

posição expressa da Lei 5 584/70, conflitando-se sàmente com 

a jurisprudência apontada, Parecer da douta Procuradoria con 

trário ao provimento do Agravo. É o relatÓrio. 

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

palavra O Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Nego provimento ao Agravo para 

manter o despacho de fls. pelos jurídicos fundamentos, 

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

negado provimento ao Agravo. Está suspensa a Sessão. 
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O Sr. Ministro Presidente - Reaberta a Sessão. Vamos chamar 

o Último processo do Ministro Peres Júnior. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 893/71 - Relator Ministro Pe

res Júnior. Agravo de instrumento de despacho do Juiz Presi

dente do TRT da 6a. Região. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU 

e JOSt COSME DOS SANTOS E OUTROS, 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Sr. Presidente, na Revista de 

negada, a agravante argÚi violaqão do disposto no art. 844 , 

eis que sofrera condenação para reparar direitos dos recla

mantes, ausentes à audiência inaugural. Daí dá por violado o 

disposto no art. 11, pois condenada foi ao pagamento de pare 

las atingidas pela prescrição, trazendo, inclusive, arestos 

conflitantes ••• (lê), Douta Procuradoria opina pelo não pro

vimento do Agravo, Ê o relatório, 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Peres Júnior- A argllição na Revista da Agrav_ 

te, relativa à pretendida violação do art. 899, bem como do 

art. 11, "prima facies" merece melhor exame, Por tais funda-

mentes, dou provimento ao Agravo, 

(ASSUME A BANCADA O MINISTRO H!LDEBRANDO BISAGLIA) 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Un~imemente, da 

do provimento ao Agravo para que seja processada a Revista. 

O Sr. Secretário- PROCESSO N9 854/71- Relator Ministro'Je-

remias Marrocos. Agravo de instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 4a·; Região, METALúRGICA HERBERT MILLER 

S/A e GETúLIO MARTINS VIEGAS. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - A Revista entendeu que o 

empregado tinha direito à remuneração dos domingos e feriados 

trabalhados. Sustenta a recorrente que tal decisão feriu o 
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Prejulgado 18/66 dêste Colendo Tribunal. Diz o despacho in~ 

feritório da Revista que pretendido o reexame da prova dos 

cartões de ponto ••• (lê). Agravo contraminutado, com parecer 

pela sua denegação, ~ o relatório, 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Observa-se o interêsse 

da emprêsa em que se venha reexaminar matéria fática, junt~ 

do na Revista os cartões de ponto, para justificar seu direi 

to. Bem analizados ••• (lê). Nego provimento ao Agravo, 

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

gado provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 998/71 - Relator: Ministro Je 

remias Marrocos. Agravo de Instrumento de Despacho do TRT da · 

4a. Região. A YMORÉ RAMOS E OUTROS e MÁQUINAS E MOTO-PEÇAS WA_!: ' 

LIG S/ A. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - A respeitável decisão Re-

gional informa, em certo ponto, que as horas extras eram va -

riáveis e normalmente intermitentes e mesmo a prestação não 

era imposta •.• (lê). A douta Procuradoria Geral opina desfavo 

r~velmente. É o relat6rio. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Muito embora o lapidar pr 

nunciamento do respeitável despacho agravado, em virtude da a 

plitude da tese sobre horas extras integrantes da remunera 

ção •.. (lê). Dou provimento ao Agravo para a subida da Revista. 

O Sr. Ministro Presidente - 3á divergência? Unanimemente, dad 

provimento ao Agravo a fim de que f)eoprocesse a subida1da Re-

vista C, 

O Sr. Secretário - Processo n9 4 588/71 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Peres JÚnior. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. TEXTIL TABAC0\11 S/A 

e JOSE VALDOMIRO CICALE (Drs. Granadeiro Guimarães e Pedro Gai 

d?.rgi) . 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia ~ O V. decisÓrio Regional 

não admitiu (fls. 85/87) a falta grave, afirmando excessivo o 

rigor na aplicação da pen'l. de despedimento. O reclamante, res

ponsável pelo pagamento dos empregados, retirou do envelope de 

pagamento de um de seus colegas que não comparecera, a importâ 

cia de quinze cruzeiros, substituindo-a por um vale ... (lê). A 



TST- 332 

23/11/71 

POOER JUDICIÁRIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL. SUPERIOR 00 TAABALHO 

PPB/NL/MFC 2 

douta Procuradoria Geral opina pelo conhecimento mas desprov· 

mento do Apêlo. É o relatório. 

O Sr. Ministro Peres Júnior De acôrdo. 

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

lavra o Relator. 

' O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Como se vê, o recurso e 

da empresa. Não conheço da Revista, pelo conflito jurisprude~ 

cial, porque o V. AcÓrdão recorrido nào dosou a pena, mas ap~ 

nas considerou excessiva aquela da despedida. Por sua vez , 

diante dos fatos e provas não reexaminados na Revista, não t~ 

nho como atingidos os arts. 482 e 443, porque,no Tribunal Su-

perior do Trabalho, ' so se examina matéria de direito, a não 

ser que se trate de dissídio coletivo, quando o Tribunal fun

ciona como Segunda Instância Ordinária. Mas, na Revista, tem 

que ocorrer uma dessas duas coisas: violação ±~têral de lei 

ou conflito jurisprudencial, e isso não pode ser com Turma do 

Tribunal, mas divergência existente entre Acórdãos dos Tribu 

nais Regionais ou do Pleno dêste Tribunal. No caso, os acór -

dãos não se ajustam , porque a matéria é de fato, já que as 

Instâncis Ordinárias, soberanas para examinar fatos e provas, 

concluíram que aquela falta não tem a gravidade pretendida, e 

face do passado do empregador. Não conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unânimemente , 

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 121/71 - Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos. Agravo .·de "Instrumento de Despacho do TRT 

da 2a. Região. MANOEL FERNANDES e ROSENZvEIG S/A MÁQUINAS PARA 

CONSTRUÇKO. (Drs. Rubens de Mendonça e Aracy da Silva). 
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O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Sr. Presidente, o reclama 

te é torneiro mecânico e o paradigma, torneiro mecânico 

menteiro, conforme afirma o Regional. O entendimento da Juntal 

que julgou improcedente a reclamação por ter o paradigma mais 

versatilidade, muito embora as testemunhas tenham dito que o 

serviço exercido por ambos era idêntico •.. (lê). A douta Procu 

radoria Geral opina pelo improvimento do Agravo. t o relató -

rio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - A matéria já foi amplamen:, 

te apreciada nas Instâncias próprias, havendo o despacho re -

fletido bem a espécie e decidido com acêrto •.. (lê). Nego pr~ 

vimento, 

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

gado provimento ao apêlo. 

O Sr. Secretário - Processo n? 1 159/71 - Relator; Ministro 

Jeremias Marrocos. Agravo de Instrumento de Despacho do TRT 

da 2a. Região. MARIA FUMIGO SCHIRAIWA e RUTH JUNGMANN. (Drs 

José Gonçalves de Oliveira e Antonio da Costa Neves Neto). 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - A gmpregada'enténde\l·ter~ 

havido rescisão contratual, em virtude de ter sido suspensa d 

serviço em decorrência de atrito havido com superi0r hierárqu· 

co, não mais retornado ao trabalho .•. (lê). A douta Procurado 

ria Geral opina pelo improvimento do Agravo. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Houve embargos denegató -

rios, mas o despacho foi no sentido de que nada havia a escla-
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recer, considerando-os protelatórios ... (lê). Nego provimento 

ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente Há divergência? Unânimemente , 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 166/71 -Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos. Agravo de Instrumento de Despacho do TRT 

da 2a. Região. ANTONIO ADILSON TAVARES e UNI~O DE BANCOS BRA

SILEIROS S/A. (Drs. Rubens de Mendonça e Adilson Cruz). 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Além de não ter compareci-

do à audiência para prestar depoimento, havia ainda as faltas 

anteriores, tôdas elas punidas por escrito, não tendo compro 

vado que a Última falta se dera por motivo de moléstia ... (lê). 

A douta Procuradoria Geral opina pelo não provimento do Agra

vo. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Concluo com o respeitável 

despacho impugnado. Bem apreciadas as provas e o direito, não 

encontra respaldo para o deferimento do agravo. Daí por que 

rrego provimento ao Agravo. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 230/71 - Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos. Agravo de Instrumento de Despacho do TRT 

da 2a. Região. SEBASTI~O MANOEL DOS SANTOS e V. GIOLITO S/A 

IND. E COMÉRCIO DE VIDROS NEUTRO. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - A respeitável deéisão re-

gional reconheceu ter havido justa causa na rescisão do con-

trato de trabalho. Houve um incidente de conseqüência lamentá 
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vel e grave, qual seja que ferido foi o olho de colega de tra 

balho em decorrência de brincadeiras em serviço •.. (lê). A do 

ta Procuradorià Geral opina pelo não provimento do Agravo. É 

o relatório. 

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

lavra o Relator .. 

O Sr. Hinistro Jeremias "Marrocos - Entendemos que a demanda 

teve desfecho justo, e não se pode pretender o reéxame de pr~· 

va nesta Instância. Não encontro meios de admitir a Revista , 

daí por que confirmo o despacho. Nego provimento ao Agravo. 

O Sr. l4inistro Presidente- Há divergência? Unânimemente, ne 

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n'? 1 261/71 - Relator: Ministro 

Jeremias Harrocos. Agravo de Instrumento de Despacho do TRT 

da 4a. Região. REDE FERROVIÁRIA FJEDERAL S/A e LUIZ ALTAMIR RA 

GEL (Drs. Roberto E. de Clazans e Salomão Manoel da Silva). 

O Sr. l-1inistro Jeremias Marrocos - A relação empregatícia fo 

reconhecida pelas instâncias percorridas, eis que executava 

atividade de carregar e descarregar vagões ... (lê). A doutA P o 

curadoria Geral opina pela manutenção do respeitável despacho 

Agravado. ~ o relatório. 

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

lavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Nada a acrescentar ao res 

peitável despacho agravado. Reconhecida a relação de emprêgo 

de laborista encarregado de efetuar carga e descarga em ativi 

dade peculiar a ferroviário, deixa de ser eventual o serviço. 

Confirmo o despacho, negando provimento ao Agravo. 

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

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 397/71 Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 2a, Região. METAL LEVES/A IND. E COMÉR 

CIO e JAYME DA SILVA. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Significativamente, acen 

tuou a respeitável decisão Regional que, se a reclamada confes 

sou a identidade de funções cumpria-lhe demonstrar o fato impe 

ditivo •.. (lê). A douta Procuradoria é pela negativa do provime 

to. É o relatório. 

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

lavra o Relator. 

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

pugnado merece confirmação, porque realmente a Revista preten

de o reexame da matéria fática e de prova. Nego provimento. 

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

~ado provimento ao Agravo. 

~Sr. Secretário - Processo n9 1 413/71 Relator: Ministro 

Teremias Marrocos. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da Segunda Região. CARLOS MARTINS DOS SANTOS 

e CIA. CERVEJARIA BRAHMA. (Drs. Rio Branco Paranhos e Fernão d 

~oraes Salles). 
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O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - O respeitável despacho 

2-

agravado, apreciando a matéria de equiparação salarial, não 

permitiu a subida da Revista por ter sido bem apreciada a pr~. 

va e, com critério, aplicado o direito. As Instâncias de ori-

gem concluÍram pela não configuração da identidade de funções 

não demonstrados, assim, os pressupostos do art. 461 do têxto 

consolidado •.• (lê). A douta Procuradoria opina pelo desprovi

mento do Agravo. É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Ence:a~da. Tem a pa 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Indiscutível tratar-se d 

matéria apreciada pelas Instâncias próprias, que concluíram 

não terem encontrado identidade de função entre equiparando e 

paradigma ... (lê). Nego provimento ao Agravo. 

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

do provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n? l 431/71 - Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos. Agravo de Instrumento de Despacho do TRT 

da 2a. Região. EMILIO CASTILHO e S/A FÁBRICA ORION. 

O Sr. Ministro ~emias Marrocos - O Agravo pretende ultrapas-

sar a barreira interposta pelo respeitável despacho indeferitó 

rio da subida .da Revista, indicando que o Regional proveu, em 

!Parte, o apêlo ordin3rio - diferença de salário - deixando de 

~colher a p~ensão de compelir a empregadora a pagar-lhe multa 

~onseqliente ao não cumprimento da cláusula fixada em Convenção 

'eletiva de trabalho. A douta Procuradoria opina pelo improvi

nento do Agravo. É o relatório. 

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

l!;avra o Relator. 
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O Sr. Ministro Jremias Marrocos - O respeitável despacho a 

gravado, sintético, mas claro, denegando seguimento ao recur 

so, esclarece ter sido bem apreciada a prova e adequadamente 

aplicado o direito. Nada temos a aduzir-lhe. Daí por que ne-

go provimento ao Agravo. 

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

negado prov:'_mento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n? l 065/71 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Agn.vo de Instrumento e Recurso de Revista do 

TRT da 2a. Regi~o. ROBERTO STAFFA CATALDI e BANCO BRASILEIRO 

DE DESCONTOS S/A. (Drs. Sebastião Lázaro Balbo e José Maria S 

Bueno). 

O Sr. Ministro Presidente - O Egrégio Regional, pela Segunda 

Turma, julgou tempestivo o Recurso Ordinário do reclamado, cu 

ja notificação foi expedida a 6 de novembro de 1.969, presu -

mindo-se recebida a 7, sexta-feira. O prazo começou a ser con 

tado dg segunda-feira seguinte, dia 10, esgotando-se a 19 , 

data da entrada do apêlo. A douta Procuradoria opina ~ontrari 

mente ao Agravo. t o relatório. Em discussão. Encerrada. Qua 

to ao Agravo, o V. AcÓrdão recorrido decidiu acertadamente no 

cômputo do praz!). No o_ue se refere às diferenças salariais, o 

Único aresto transcrito trata de matéria diversa. ~á divergên 

cia? Negado provimento ao Agravo, por unanimidade. Recurso 

reclamado: Relativamente à prescrição, o AcÓrdão trazido a 

fronto é de Turm3. do Tribunal Superior do Trabalho. Inexiste 

a nulidade argllida, pois o AcÓrdão recorrido não conheceu da 

preliminar, porque não foi objeto do apêlo. Conheço, quanto aQ 

horas extras, por ambas as alíneas. 

O Sr. Ministro Jeremias 01arrocos - Conheço. 
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o Sr. Ministro Presidente - Há 

memente, a Revista do recla.r~ado. 

insere na condição de bancário, 

ceção, não especificou a aludida 

r a excluir da condenação a pare e 

lÓ.l0/15 4 

divergência? Conr,ecida, unân' 

A função de motorista não s 

A Lei n9 3488/58, criando ex 

categoria. Dou provimento p 

la referente ao trabalh::> d 

reclamante na função de motorist a. 

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos Também é este o meu ente 

dimento. 

o Sr. Ministro Presidente - Há d ivergência? Unânimemente, da-

do provimento ao recurso para ex cluir da condenação a parcela 

nte na função de motorista. referente ao t!'abalho do reclama 

o Sr. Secretário - Processo n'? 2 Ó72/7l - Relator: Ministro 

Je!'emias ~1a r!'OC OS • Revisor: M}ni stro Rezende Puech. Recurso d 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região, MESBLA S/A e DONATA 

EUGENIA ZENOBI. (Drs. Afranio R. Duarte e Antonio da Costa Ne 

ves). 

o Sr. lünistro Jeremias Marrocos A empregada, inicialmente 

percebia parte fixa de salário em comissão, sendo-lhe pago o 

repouso semanal remunerado. A Pr ocuradoria opina pelo conheci 

menta e provimento apenas quanto à verba de honorários advoca 

tícios. É o relatório. 

o Sr. Ministro Rezende Puech -

o Sr. Ministro Presidente - Em d 

lavra o Relator. 

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos 

to n::> tocante a honorários advoc 

o Sr. Ministro Rezende Puech -

o Sr. Ministro Presidente - Há 

vista, unânimemente, qu;o;nto a h::> 

De acôrdo. 

iscussão. Encerrada. Tem a pa 

- O apêlo só merece conhecim n 

atícios •.. (1&). Conheço. 

Também conheço. 

divergência? Conhecida a Re-

norários de advogado, em virt 
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de da SÚmula 11, e dado provimento para excluir da condenaçã 

a referida parcela . 

. o Sr. Secretário - Processo n9 2 841/71 - Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos. Revisor: Ministro Rezende Puech. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. SOLI SOC. LIMPA 

DORA LTDA. e IZABEL LEITE ALVES. (Drs. Victor de Castro Neves 

e Marisa Rossi). 

_o Sr. Ministro Jeremias Marrocos - A respeitável sentença de 

Primeira Instância considerou certa a estabilidade da recla-

mante, tendo sido as anotações na carteira profissional efe -

tuadas por autoridade administrativa, não podendo estar sob 

suspeita . Por outro lado, não mencionou a data da opção 

(lê). É o relatório, 

_O Sr. Ministro Rezende Puech - De ac6rdo, 

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

(USA DA PALAVRA O DR. JOSÉ TORRES DAS NEVES) 

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

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Sr. Presidente, como alu 

dido no relatório, deixando de configurado o pretendido 

ceio de defesa, os arestos trazidos a confronto não configu~ 

ram o atrito jurisprudencial invocado. Não conheço. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Provado em outro processo o 

tempo de serviço do recorrido, sua condição de estável. •. 

(lê). Também não conheço. 

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

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 875/71 - Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos. Revisor: Ministro Rezende Puech. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. LANIFÍCIO CARIE 

MA S/A (Dr. Adilson Bassalho Pereira) e MARIA DE JESUS PEREI 

RA CARDOSO (Dr. Rio Branco Paranhos). 

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

no serviço da reclamada em 21/10/1959, exercendo a função 

de fiandeira, e informa a empregada que, não tendo aceitado 

o acôrdo proposto, fôra em represália transferida ••• (lê). 

Opina a douta Procuradoria Geral pelo conhecimento e não pro 

vimento do recurso. É o relatório. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - De acôrdo. 

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

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Realmente, a hipótese ' e 

de transferência de empregado às vésperas da estabilidade,sem 
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prova robusta para justificar o ato, deixando de se atritar 

os arestos trazidos a confronto. Não conheço. 

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

que a transferência havia que justificar-se razoàvelmente ... 

(lê). Não conheço. 

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

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 030/71 - Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos. Revisor: Ministro Rezende Puech. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da la. Região, BANCO DE MINAS 

GERAIS S/A (Dr. Francisco das Chagas Machado) e DILSON DA 

SILVA CARDOSO (Dr. Haroldo C. Fonseca). 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Negada pela decisão de 

Primeira Instância as reparações objetivadas na inicial pela 

alteração contratual sofrida, consubstanciada no rebaixament 

de função. • . (lê). Opina a douta Procuradoria Geral pelo não 

conhecimento ou não provimento do recurso. É o relatório. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - De acôrdo, 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Determinado o pagamento 

das diferenças da função de caixa administrativo para a nova 

função designada, e considerada prejudicial ao empregado,fun 

dou-se o Regional ..• (lê). Não conheço. 
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o Sr. Ministro Rezende Puec h - Segundo a prova, houve rebai 

xamento do reclamante de cai xa executivo para outra funçã~ •• 

(lê). Acompanho o Ministro R elator, não conhecendo da Revis 

ta. 

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

conhecida a Revista. 

o Sr. Secretário - Processo n9 887/71 - Relator: Ministro 

Raym).lndo de Souza Moura. Rev isor: Ministro Jeremias Marroco~ 

Recurso de Revista de Decisã o do TRT da 2a. Região. CO RI NO 

BALESTRERO NETTO (Dr. Adib A dib Jr.) e CIA PAULISTA DE ESTRA 

DAS DE FERRO (Dr. Joaquim An tonio de Lemos Pinto de Moura). 

O V. AcÓrdão Regional julgou de o Sr. Ministro Presidente -
serto o apelo. Na Revista, o reclamante argÚi violação do 

art. 895, al:!.nea a, da Canso lidação das Leis do Trabalho e 

da douta Procuradoria pelo não 

o do recurso. É o relatório. 

invoca divergência. Parecer 

conhecimento ou desproviment 

o Sr. Ministro Jeremias Marr ocos - De acôrdo. 

o Sr. Ministro Presidente -

(Usa da palavra o Dr. Jo 

Tem a palavra o Sr. Advogado. 

sé Torres das Neves) 

o Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. O recla 

mante não efetuou o pagament o das custas fixadas na sentença 

originária. Não conheço. 

o Sr. Ministro Jeremias Marr ocos - Não conheço. 

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

conhecido o recurso, por des erto. 

o Sr. Secretário - Processo n9 1 321/71 - Relator: Ministro 

Raymundo de Sóuza Moura. Rev isor: Ministro Jeremias Marroco~ 

Recurso de Revista de Decisã o do TRT da 4a. Região. TRANSPOR 

Yedo Moor Oliveira) e IDALMIRO TES COLETIVOS TREVO LTDA (Dr 
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DELFINO DO NASCIMENTO (Dr. Darcy Von Hoonhots). 

O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão Regional rejeitou a so 

brestada do feito, uma vez que o pedido tem por fundamento 

sentença normativa passada em julgado. No mérito, assegurou 

ao reclamante as diferenças salariais a serem apuradas em l~ 

quidação. A douta Procuradoria opina pelo não conhecimento 

ou desprovimento do recurso. É o relatório, 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

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

ficação foi expedida em 24 de março de 1971, e o recurso apr 

sentado, no Protocolo, no dia 2 de abril, tempestivamente. O 

pedido inicial tem por base sentença normativa que passou em 

julgado. Não pode evidentemente prevalecer despacho de sus 

pensão exarado ainda no curso da ação coletiva. Não conheço. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Não conheço. 

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

jeitada a preliminar de intempestividade e, no mérito, não 

conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 l 324/71 - Relator: Ministro 

Raymundo de Souza Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marreco~ 

Recurso de Revista de Decisão do TRT da 4a. Região.COMPANHIA 

FIAÇAO E TECIDOS PELOTENSE (Dr. José Gilberto C. Gastal)e FA 

BIANO AMORIM PLÁ (Dr. Afranio Araujo). 

O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão Regional julgou compro 

vada a mora salarial e, assim, deferiu as parcelas relativas 

' . -a resc1sao. A reclamada, na Revista, alega que não resultou 

provada a mora capaz de determinar a rescisão contratual. A 

douta Procuract·oria opina pelo não conhecimento ou 

menta do Recurso. É o relatório. 

desprovi 
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O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

o Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada. A recor 

rente empenha-se em demonstrar que a mora era simplesmente 

eventual decorrente das dificuldades da emprêsa. A matéria 

questionada em tais têrmos não envolve reexame da prova. Não 

conheço. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Não conheço. 

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

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 544/71 - Relator: Ministro 

Raymundo de Souza Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marroco~ 

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

RA PAULISTA S/A (Dr. ProcÓpio de Oliveira) e ARMANDO 

DES (Dr. Augusto Balduci e Jair Cardim). 

GIMEN 

O Sr. Ministro Presidente - A Egrégia Turma Regional consid~ 

rou provado o prejuizo salarial com a alteração determinada 

pela ré. A douta Procuradoria opina pelo não conhecimento e 

desprovimento do recurso. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

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

ria relativa à alteração contratual foi apreciada com base 

na prova. Conheço do recurso, quanto ao reajustamento,por d1 

vergência, O AcÓrdão Regional entendeu que, sendo empregado 

da Usina de Açúcar ... · (lê ) • 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Qual a atividade do em 

pregado? 
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o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não dá como sendo lavr 

dor? 

o Sr. Ministro Presidente - Não diz. Contestação está às fls. 

55: "Diz o reclamante que seu salário é na base ••• (lê). 11 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A contestação podia di 

zer. 

O Sr. Ministro Presidente - Deve ser esclarecido que não hou 

ve:c-reajuste. o último ceterminava seriam abrangidos não só o 

empregados que são ou possam ser associados do sindicato, v~ 

le dizer, os que foram representados no dissídio. O reclama~ 

te não o foi ••• (lê). Na contestação, diz que êle é rural. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Trabalha, 'na plantação 

de cana? Sendo assim, há divergência. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Nêste caso, conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência?Conhi;lcido o recu_E 

so, por unanimidade, quanto ao reajustamento, pela divergên

cia. A tese da predominância da atividade da emprêsa era vál" 

da.anteriormente à Lei 4214, de 1 963. Com a vigência doEs

tatuto do Trabalhador Rural, dando amparo total e especifico 

ao empregado ruricola, não mais se justifica a distinção an

tes estabelecida pela jurisprudência. Atividade relevante,no 

caso, é do trabalhador, não da emprêsa. Dou provimento, para 

julgar improcedente o pedido. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - "Data venia", o meu enten 

dimento é em sentido contrário. A atividade predominante da 

emprêsa, sendo industrial, ela segue essa atividade, de acôr 

do com a lei. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Devo acentuar que êste debate já 
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vem se arrastando em diversos processos, e a minha posição é 

sempre esta. A atividade preponderante, atualmente, deve ser 

encarada face ao Estatuto do Trabalhador Rural. Anct;,igamente, 

o Supremo se afirmava noutra interpretação, para salvar aqu@ 

les que eram autênticamente industriários do desamparo total 

em que se achava o trabalhador do campo. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Naqueles dois processos do Pl 

no, em que fui Relator, pela maioria doi lembrado que há ju-

risprud@ncia nova sôbre enquadramento, que os coloca novamen 

te como industriários. O Ministro Passarinho deu despacho qu 

se transformou em norma administrativa, fazendo aquêles dois 

decretos-lei. 

O Sr. Ministro Presidente - Estava lembrando dêsse voto de V. 

Exa., mas estou pensando em face da lei, em face do exame da 

condição de trabalhador rural, não se tratando de enquadrame 

to. Pergunto: deve prevalecer nesse caso um ato·assim unila-

teral? 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Não examinamos o ato de enqua 

dramento; examinamos os decretos-lei que dão a @les o enqua-

dramento no sindicato dos industriários, do que decorre, a m 

ver, a configuração da relaÇão de emprêgo industriária. Senã , 

poderiam ser enquadrados não no sindicato dos industriários 

e, sim, no da lavoura. E há norma expressa, o decreto-lei ci 

tado; há enquadramento oficial por ato de autoridade, por de 

ereto-lei dando-os como industriários, do que decorre o "sta 

tus" de industriário, com tôdas as vantagens do trabalhador 

de indústria. Acho, "data venia11
, que êsse decreto-lei real-

mente obriga a que se reconheça os seus efeitos. 

O Sr. Ministro Presidente - Na lavoura canavieira ou em qual 

quer uma? 
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O Sr. Ministro Rezende Puech - Na canavieira. 

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos - No livro do Ministro Rus

somano é muito bem focalizada a questão, como também no li-

vro do Ministro Segadas Vianna. 

O Sr. Ministro Presidente - Mantenho meu voto. 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Acompanho o voto do Re 

visar, devendo lembrar a tese muito conhecida da Comissão de 

Enquadramento Sindical: a possibilidade de uma emprêsa ter 

vidade rural acumulada com a industrial. O e.nquadramento si~ 

dical brasileiro segue a orientação da-predominância da ati

vidade econômica com a correspondência da atividade profissi 

nal do empregado. Isso não foi modificado ainda. O enquadra

mento sindical é feito com base na fixação da atividade eco

nômica, tendo em conta a correspondência profissional. No c~ 

so de uma condição contratual, em que o empregado exerce ati 

vidade rural e, ao mesmo tempo, industrial, prevalece a que 

favorecer ao empregado - a atividade industrial. Havia mesmo 

hipótese de empregado que trabalhava em sitio e, ao mesmo te 

po, na indústria da emprêsa. Portanto, trabalhava como rural 

e como industriário. Também havia outros empregados, que tr~ 

balhavam em cortumes e em atividade rural para produzir a m~ 

téria necessária ao.fun,cionamento do próprio cortume. Preval 

ce, nesses casos, a atividade preponderante da emprêsa. A Co 

solidação faz distinção. A indústria considerada rural é a~ 

la de pequena monta; uma emprêsa que planta a·.·cana, colhe e 

faz·açúcar em pequena quantidade para seu próprio consumo, é 

uma atividade rural, que também pode ter uma atividade indus 

trial mas correlata. Quando, no entanto, se trata de grandes 

usinas de açúcar, em que a atividade central é a produção de 

açucar, destinada para aeterminado fim, continuo ter entendi 
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menta de que o enquadramento se faz pela atividade econômica 

preponderante, não pela profissional, salvo a hipótese das c 

tegorias diferenciadas, como por exemplo, o maritimo, que se 

trabalha numa indústria detecidos que tem navios próprios,se 

pre é considerado maritimo, ~ste, o sentido predominante, 

O Sr. Ministro Presidente - Aceito essa fundamentação, mas 

partimos - lembro apenas isso, sem querer anular essa orien-

tação - do Estatuto do Trabalhador Rural; quando define tra

balhador e empregador ru~al, €le admite a indústria rural sem 

ser nessa proporção, como V,Exa. disse. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O Estatuto da Terra te 

capitulo próprio conceituando a indústria rural, 

O Sr. Ministro Rezende Puech - E é posterior ao Estatuto do 

Trabalhador Rural. 

O Sr. Ministro Presidente - Aliás, nos "Meus Comentários sô-

bre o Estatuto do Trabalhador Rural", ::J Ministro Russomano, 

acentua essa dúvida que o Estatuto deixa na parte da indús

tria rural, De minha parte, acho que é preciso complementar 

a garantia do trabalhador rural, dar-lhe a sindicalização e 

a assistência previdenciária; mas, a verdade .é que o conceito 

está dado na lei, Vou continuar a tomar a votação, 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Com V.Excelência. 

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

Vencido o Ministro Relator, designado para lavrar o Acórdão o 

Ministro Revisor, 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1599/71 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revis0r: Ministro Jeremias Marrocos. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. COMPANHIA PAULI~ 

TA DE ESTRADAS DE FERRO e ANTENOR BARBOSA DA SILVA E OUTROS. 

O Sr.Ministro Presidente - O AcÓrdão Regional julgou proce -

dente o pedido de conversão de licença-prêmio em dinheiro 

A reclamada, arguindo violação de sentença normativa e do ar 

tigo 444 da Consolidação, além de atrito de julgados .•• (lê). 

A douta Procuradoria Geral opina pelo não conhecimento e pão 

provimento do recurso. É o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acordo. 

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

ço pela divergência. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Também conheço. -

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conhecido por u 

nanimidade. No mérito, nego provimento ao recurso, de acordo 

com a nossa jurisprudência que entende violado o artigo 468. 

O Sr.Ministro Jeremias Marrocos - ~ambém nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? 

O Sr.Ministro Rezende Puech - Sou voto vencido. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Dou provimento. 

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

provimento à Revista, vencidos os Ministros Peres Júnior e Re 

zende Puech. 

O Sr. Secretário -Processo n9 160~/71 - Relator: Ministro Ray 

mundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marrocos. Recurso de 

Revista de decisão do IDRT da 2a.Região. BENEDITO PINTO DA SIL 

VA E VARIG S/A - VIAÇAO AÉREA RIOGRANDENSE. 

O Sr.Ministro Presidente - O V.AcÓrdão, com base no laudo de 
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fls. 59, julgou improcedente a reclamação sobre o adicional

periculosidade, O reclamante veio com a Revista, pretendendo 

que a prova parcial não deve necessáriamente ser aceita pelo 

Juiz, Por outro lado, nós termos da Portaria Ministe:eial n9 

608, acha-se a atividade do recorrente enquadrada para efei

to de percepçã9 da vantagem pleiteada. A douta Procuradoria 

Geral opina pelo conhecimento e provimento. É o relatório, 

O Sr.Ministro Jeremias Marrocos - De acordo, 

O Sr.Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, Não se 

impugna o laudo per:i:eia.l por qualquer vício, quanto ao seu 

valor como p:r-ova, e não diz o AcÓrdão reclamado que o Juiz 

deve estar vinculado fatal~ente à aludida prova. Assim, não 

se prestam ao conhecimento. Os arestos trazidos à confronto, 

fls. 160/161 .•. (lê), Não conheço. 

O Sr. Jünistro Jeremias Marrocos - Sr. Presidente, vou diver 

gir de V,Exa. Conheço, pela divergência e violação. 

O Sr. Ministro Presidente - Qual a divergência ? 

O Sr.M4 nistro Jeremias Marrocos - Somente verificando os au 

tos poderia responder a V,Excelência, 

O Sr. Ministro Presidente - Traz arestos sobre a nulidade da 

perícia, ou não.está adstrito ao laudo pericial? 

O Sr. Ministro Jeremias Harrocos - Conheço, especificarr.ente, 

por violação de lei. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - O Decreto-lei 389 deu muita 

' ' . força a perlCla, 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos- Diz a Portaria:"Outras a 

tividades executadas dentro das pistas ... (lê)". 

O Sr. MiniStt~ Hildebrando Bisaglia - Há prova nos autos,Qu~n 

do o avião chega, vai ao abasteeimento. Se vai, necessàriarnen 
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te, esse homem deve estar junto para verificação das coisas 

essenciais ao avião. Se assim é, ele está trabalhando na 

área de perigo, inflamável, no caso. Toda a vez que chega um 

avião, está incluÍdo na equipe que faz o abastecimento. A p~ 

rÍcia só vai. dizer se ele trabalhava ou não, na área de peri 

go. 

O Sr. Ministro Presidente - Diz a empresa na contestação : 

"É o reclamante mecânico de manutenção da aeronáutica ... ~lê) 1 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Vejamos se a sentença 

admitiu isso. Se admitiu, o empregado não tem direito. 

O Sr. Ministro Presidente- Diz o laudo :"O reclamante 

mecânico de manutenção ..• (l@)". 

' e 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Ele funcionou nesse ca 

so de emergência • Não é aquele que faz revisão permanente , 

constante. Estou satisfeito. 

O Sr. Ministro Presidente - Por isso, não conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A violação da Portaria 

tinha que ser literal, porque tem força de lei. 
]v] 

O Sr.Ministro Jeremias arrocos - Apenas para complementar, 

gostaria de ler a sentença de Primeira Instância.P$ço os au-

tos. "Ademais, em funções de emergência dos aviões erp. trânsi 

to,mantém o autor contato com inflamáveis, isto em área deli 

mitada como perigosa". 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Não conheço. 

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

vista, vencido o Revisor. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1644/71 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marrocos. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. JOAQUIM DE ALMEI 

DA 49, e outros, e CIA.PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO. 

O Sr.Minlltro Presidente - Foi convertida a licença-prgmio em 

dinheiro pela sentença originária, e a Turma Regional restrin 

giu os efeitos da sentença para beneficiar apenas os emprega-

dos que contem mais de 15 anos de serviço. Alegam os autores 

que,por força de lei estadual addltada pelo recorrido, tinham 

direito à opção para recebimento da l~cença-prêmio em pecúnia, 

mas tal cláusula foi cancelada pela empresa que invocou como 



TST- 332 

23.11.71 

roDER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

PPB/ZG/ARQ 17,00/05 -2-

fundamento outra lei estadual .•• (lê). A douta Procuradoria 

Geral opina pelo conhecimento de ambos os recursos e· provi -

menta apenas do apelo do reclamante. É o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Tôrres das Neves) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Conheço 

do recurso do reclamante, pela divergência. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Também conheço. 

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

conhecido o recurso do reclamante, pela divergência. Dou-lhe 

provimento, para restabelecer a sentença originária. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Dou provimento,para desfa 

zer a exceção estabelecida pela decisão Regional .•. (lê). 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Dado provimento, 

para restabelecer a decisão de Primeira Instància, vencidos 

os Ministros Peres Júnior e Rezende Puech. Quanto ao recurso 

da reclamada, na preliminar, não indica o dispositivo de lei 

que tenha sido violado. Quando ao mérito, está prejudicado 

.pelo julgamento do apêlo do reclamante. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

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

recurso da reclamada na preliminar, e considerado prejudic~ 

do, no mérito, pelo julgamento anterior, vencidos os Minis 

tros Peres Júnior e Rezende Puech. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 725/71 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marrocos. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. SOLORRICO S/A IN 

DÚSTRIA E COMÉRCIO(Dr. Amilcar de Carvalho Linaldi) e 

BERNARDO LEITE LERY; 

JOSÉ 

O Sr. Ministro Presidente - Relação de emprêgo caracterizad 

A Revista alega tratar-se de trabalhador autônomo. O douto 

parecer é contrário. É o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Matéria 
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de fato. Não conheço. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Também não conheço. 

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

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 795/71 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marrocos. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. NILO DARAYA PAS 

COAL (Dr. Adolfo Marcondes Pereira) e CEAGESP - CIA DE ENTRE 

POSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO (Dr. Sebastião Martins 

de Macedo). 

O Sr. Ministro Presidente- O pedido de~uiparação foi conhe 

cido porque não abrangido na quitação, mas no mérito julgado 

improcedente, pelo exame da prova. Na Revista, o autor alega 

que a sentença originária •.. (lê). Opina a douta Procurado 

ria Geral pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso. 

É o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

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

so Ordinário foi provido para considerar não inserta na re 

clamação a matéria atinente à equiparação salarial. Entretan 

to, o Acórdão recorrido entrou no mérito, que não fôra obj~ 

to do apêlo. Conheço do recurso, pela alinea b, e lhe doupr 

vimento, para determinar o retôrno dos autos à Instância de 

origem, a fim de que seja apreciado o mérito do pedido .•. 

(lê). 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

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

curso, pela alinea b, e dado provimento ao mesmo, para 

minar o retôrno dos autos à Instância de origem, a fim de 
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ser apreciado o mérito do pedido. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 073/71 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marrocos. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. RUDOLPHLENCZYIN 

CHI (Dr. Rubens Mendonça) e INDÚSTRIAS DE CHOCOLATE LACTA S/ 

(Dr. Ariemir de Campos Ellias Mel li s). 

O Sr. Ministro Presidente - O Tribunal Regional considerou 

que o reclamante sofreu a pena de confissão, aplicada atra 

vés do Acórdão de fls. 34. Reiniciada a Instrução, não compa 

recendo a reclamada ••• (lê). Opina a douta Procuradoria Ge · 

ral pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso.É o re 

latório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

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

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

O Sr. Ministro Presidente·- Em discussão. Encerrada. O recor 

rente cita dois AcÓrdãos, sendo que do primeiro, às fls.l21, 

não indica a origem. Quanto ao de fls. 122, não se configura 

atrito. O AcÓrdão recorrido tomou por base não apenas a con 

fissão ficta, mas também a declaração do reclamante, constan 

te do documento de fls. 15/16, segundo o qual estava justifi 

cada a dispensa ..• (le). Não conheço. 
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O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Em realidade, verificamos 

que aplicada'foi a confissão ao reclamado, depois baixaram 

os autos à Junta, designada nova audiência, a qual não comp~ 

rece a reclamada. Nova confissão. Conclui a Junta: "Se aro 

bas as partes são confessas quanto ao alegado pela parte con 

trária, há. um perfeito equillbrio quanto a êste aspecto da 

prova, eis que o reclamante é confesso quanto ao alegado na 

defesa, justa causa, e a reclamada é confessa quanto ao ale 

gado no pedido. 

O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão Regional parte de 

dois principies. Diz que não é só confissão ficta. Mas,neste 

documento, já está inserta a própria confissão do reclamante 

que houve dispensa justificada. Logo, ficam afastadas as ver 

bas indenizatórias. Agora, quanto aos demais pedidos, consi 

derou todos insertos na quitação. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - A jurisprudência vem sô 

bre recibo de quitação. 

O Sr. Ministro Presidente - ~1e pede na inicial aviso-prévi~ 

indenização, gratificação natalina, férias, salários de se 

tembro e .)Out-ubro, salário-familia.. . (lê). "Recebi da Indús 

tria de Chocolates, a reclamada, a quantia supra, conforme 

discriminação acima, em virtude de ter sido dispensado por 

falta grave, - diz êle. Nada mais te~do a reclamar, dou pl~ 

na, geral e raza quitação". Porque êle não recebe indeniza -

ção, êle diz mesmo, aqui, que foi dispensado por falta grav~ 

O Regional diz que êle confessou. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Sr. Presidente, a meu ver, a 

confissão do reclamante é quanto à falta grave, e a confis 

são da reclamada é quanto à despedida. A lei que declara que 
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a quitação vale pelas parcelas pagas. Entro em matéria juri 

dica, porque a confissão do reclamante é a de que cometeu 

falta grave, e a da reclamada é que houve despedimento. Mas 

as verbas só poderiam desaparecer do reclamante em virtude 

da quitação explicita de tôdas as verbas com sua natureza e 

11 quantum 11 
• 

O Sr. Ministro Presidente - Mas, êle ressalva que elas não 

estão aqui por isso é confessa. Bem ou mal está confessado, 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Não digo indenização e, sim, 

férias, 

O Sr. Ministro Presidente - As férias estão na quitação, 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Todas as verbas estão discri-

minadas? 

O Sr. Ministro Presidente - Cento e noventa e oito cruzeiros 

de férias vencidas, tle só pede verbas indenizatórias,férias 

e um saldo de salário. Está quitado. 

O Sr. José Tôrres das Neves (Advogado) - Sr. Presidente,pela 

ordem para um esclarecimento de fato. A prÓpria contestação, 

no Item II, alude àquelas que foram quitadas. A prÓpria con 

fissão restringiu os efeitos daqueles documentos. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Unânimemente, não conhecida a Re 

vista. 

O Sr. Secretário - Processo nq 2 106/71 - Relator: Ministro 

Raymundo de Souza Moura, Revisor: Ministro Jeremias Marroco~ 

Recurso de Revista de Decisão do TRT da la. Região. CIA AMÉ 

RICA FABRIL (Dr. Carlos Eduardo Bosisio) e ANA OLIVEIRA DE 

SOUZA (Dr. José da Fonseca Martins) 
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O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão, confirmando a senten 

qa, considerou que a reclamada já havia transferido indevid~ 

mente o reclamante, o que obrigou-o a litigar para ser rein 

tegrado. Após a reintegração, ainda foi o empregado transfe 

rido para funções completamente diversas. Além disso, os sa 

lários passaram a ser pagos com atraso •.• (lê). A douta Pro 

curadoria opina pelo não conhecimento ou desprovimento do re 

curso. É o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Tôrres das Neves) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Rejei 

to a preliminar de intempestividade suscitada da tribuna. 

v. Acórdão recorrido não foi omisso, pois abordou claramen

te os fundamentos de fato para sua conclusão; inclusive, no 

que se refere à Última transferência, como se depreende, fo" 

impugnada •.• (lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Revista àdmitida sob 

dois aspectos: mora salarial, •. (lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unânimemente , 

não conhecida a Revista. 

(RETIRA-SE O MINISTRO REZENDE PUECH) 

O Sr. Secretário - Processo n9 66/71 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Peres Júnior. Recur 

so de revista de decisão do TRT da 2a. Região. DUCAL ROUPAS 

S/A e JOSUÉ FERREIRA GOMES. (Drs. Fernando Barreto de Souza 

e Antônio José Moreira). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Comissionista tem di 

reito ao pagamento de repouso, pois está sujeito a horário 

rigido de trabalho. O Acórdão de fls. 8 determina ••• (lê). 

Douta Procuradoria pelo não conhecimento ou desprovimento. 

É o relatório. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - De acôrdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não conheço do recur

so. Os arestos citados não se ajustam à espécie dos autos. 

O Sr. Ministro Peres JtÚnior - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unânimemente , 

não conhecida a Revista. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 91/71 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Peres Júnior. Re -

curso de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. S/A IRF 

MATARAZZO e ALBINO MARTINS FERREIRA JÚNIOR. (Drs. Hélio de 

Miranda Guimarães e Paulo A. Nascimento). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não conhecido o Re -

curso Ordinário da emprêsa por deserto eis que, condenada 

às custas no valor de Cr.$ 86,64, tendo o depósito sido fei 

to, antes.-.do julgamento, no valor de Cr.$ 12,82, necessária 

seria a complementaqão do valor das custas. Em sua Revista, 

sustenta a emprêsa ••• (lê). Contrariado o recurso, a douia Pr 

curadoria opina pelo conhecimento e provimento. ~ o relató-

rio. 

O Sr, Ministro Peres Júnior - De acôrdo. 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - As custas em inquéri 

to judicial ficam sempre a cargo do empregador, daÍ o paga 

menta das m%mas antes da senteqça. Peço a atenção do Tribu 

nal para esta parte. A matéria é controvertida. Custas em i 

quérito judicial estão sempre a cargo da empregadora. Toda

via, desde que improcedente o inquérito e controvertida a 

reintegração em indenização faculdàde do Juiz, ' outra h i - e 

pótese, regida, agora, pela norma geral, quando as custas 

são devidas sôbre o valor da condenação. A emprêsa declarou 

se não intimada no têrmo de fls. 259, mas no têrmo de fls. 

260,,.(lê). Tenho como preclusa a argfiição, eis que não fôr 

feita no Recurso Ordinário. Os arestos indicados não são pe 

tinentes. Não conheço • 
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O Sr. Ministro Peres Júnior - Custas em inquérito, pagas a 

tes do julgamento, havendo, depois, arbitramento. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Desde que convertida 

a reintegração em indenização, e a condenação sendo de va

lor determinado, não pode prevalecer aquêle critério, De 

qualquer maneira não é esta a tese, - estou lembrando êsse 

ponto, para que a Turma fique alertada - é a de que preclu 

sa a arg{iição. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - De acôrdo, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Não conhecida 

a Revista, unânimemente. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 215/71 - Relator: Minis 

tro Raymundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marrocos. R 

curso de revista de decisão do TRT da 2a. Região. EDUARDO 

TERCIOTTI e CIA. PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO. (Drs. Sér -

gio Mendes Valim e Joaquim Antonio-,de Lemos Pinto de Moura). 

O Sr. Ministro Presidente - A sentença considerou que o 

reclamante exercia a função de Agente de estação do inte -

rior e, assim, não tinha direito a horas-extraordinárias , 

porque essa classificação é de autoridade competente. A E -

grégia Turma Regional declarou que a condição do reclamadO• 

é assemelhada ao do vigia; entretanto, como percebe salário 

superior ••. (lê). Procuradoria opina pelo não conhecimento 

ou improvimento do recurso. ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo, 

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

gado. 

(USA DA PALAVRA O DR. JOSt TORRES DAS NEVES) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada.· Conhe 

ço da Revista, por divergência jurisprudencial. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Também conheço. 

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

vista, por unanimidade. Quanto ao mérito, essa matéria é bas 

tante conhecida do Tribunal: Agente de estação do intetior , 

que tem seu horário de dez horas, e, portanto, não tem direi 

to a horas extras. Por isso, adotando os próprios fundamen -

tos da decisão recorrida, nego provimento. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Intermitência do servi -

ço do Agente de estação do interior ••• (lê). Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unânimemente , 

negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 337/71 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Re~or: Ministro Jeremias Marrocos. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2a. Região. S/A IRF MATARAZ

ZO e GESSY GONÇALVES. (Drs. Ruth Cirquini Coelho e Rio Bran

co Paranhos). 

O Sr. Ministro Presidente - A decisão Regional considerou 

não existia a cláusula de transferência ao tempo de admissão 

da reclamante. Não estava, assim, a empregada na obrigação 

de cumprir a ordem respectiva. Por outro lado, o ato da re -

clamada teve por fim coagir a autora a se despojar de sua es 

tabilidade ... (lê). Parecer da douta Procuradoria pelo não co 

nhecimento e desprovimento • ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Nada a aditar. 

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

do. 

(USA DA PALAVRA O DR. JOs~· TORRES DAS NEVES) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. A' maté 

ri~ no que se refere à transferência, é de fato. Conheço qua 

to ao aviso-prévio e pagamento de salári~ de acôrdo com as 

Súmulas 28 e 31. Dou provimento, nos têrmos das aludidas SÚ-

mulas. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Muito embora ressalvando 

meu ponto-de-vista pessoal, de acôrdo com as Súmulas, conhe-

ço e dou provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conhecida, unâ

nimemente, a Revista, de acôrdo com as Súmulas 28 e 31, e da 

do provimento à mesma nos têrmos das aludidàs Súmulas. 
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O Sr.Secretário -Processo n9 2416/71 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias Harrocos. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da Primeira Região. EMPRESA DE 

REPAROS NAVAIS "COSTEIRA" S/A, e VALDEMIRO TEIXEIRA. 

O Sr.Ministro Presidente - A Egrégia Turma Regional conf!br

mou a sentença que assegurou horas extraordinárias aos funci 

nários reclamantes, garantindo· a sua jornada •.. (1@). A dou 

ta Procuradoria Geral opina pelo provimento. É o relatÓrio. 

O Sr.Ministro Jeremias Marrocos - De acordo. 

O Sr. MinistroPresidente- Em dfucussão. Encerrada. Conheço 

do recurso pela diverg@ncia, quanto as horas suplementares, 

e SÚmula 11, na parte de honorários. A decisão Regional, con 

firmando a sentença, adotou os fundamentos segundo os quais 

é devida a remuneração das horas sup.lementares ... (l@). Dou 

provimento, em parte, para excluir da condenação a partela 

de honorários de advogado. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg@ncia ? Por unanimida-

de, dado provimento, em parte, ao recurso, para excluir a par 

cela de honorários. 

O Sr. Secretário -Processo n9 2542/71 - Relator: Ministro 

mundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marrocos. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a.Região.SEBASTI~O SILVIO DA 

SILVA e CDMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO. 

O Sr.MinistroPresidente - O V.AcÓrdão Regional entendeu ina 

plicável o artigo 240 do Estatuto dos Ferroviários que dispõe 

sobre a necessidade de inquérito prévio,,. (1@). A douta Pro

curadoria Geral opina pelo conhecimento e provimento.É o rela 

tório. 
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O Sr.Ministro Jeremias Marrocos - De acordo, 

-2-

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

(Usa da palavra o Dr. José T6rres das Neves) 

O Sr.MinistroPresidente - Em discussão. Encerrada. Conheço 

do recurso, pela divergência. 

O Sr. ~1inistro Jeremias Marrocos - Também conheço. 

O Sr. Millnju3trd:JPresidente - Há divergência ? Conhecido o re

curso, por unanimidade. A matéria objeto da Revista tem si

do decidida por esta Egrégia Turma e pelo Pleno e está de a 

cordo com os jurÍdicos fundamentos do AcÓrdão recorrido. Ne-

go provimento. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - O empregado com mPis de 

4 anos de serviço demitido sem inquérito .•. (lê). Dou provi-

mento ao recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - Data venia, com o Mi

nistro Relator. 

O Sr.Ministro Presidente - Por maioria de votos, vencido o 

Ministro Revisor, dado provimento ~ Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 337/71 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Peres Júnior. Recur

so de Revista de decisão do TRT da Primeira Região.FÁBRICA 

DE VIDROS SAO DOMINGOS S/A e CELSO MARQUES MOREIRA. 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisag~ia - Sr. Presidente, prelimi 

narmente, tendo sido oferecido Agravo de Instrumento pela fi 

ma Rodrigues d'Almeida Comércio e Indústria e julgado apenas 

o da outra empresa recorrente, ... (lê). Assim, preliminarmen 

te, voto no sentido de sobrestar o julgamento da Revista pa-

ra que seja desapensado o processo de Agravo da firma Rodri

gues d'Almeida Comércio e Indústria e distribuÍdo,por conexão 
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a esta Turma, a fim de ser julgado, na forma regimental. 

O Sr. Ministro Presidente - Por unanimidade, a Turma resolve 

sobrestar o julgamento da Revista, a fim de qae seja àesapen 

sado o processo de Agravo da firma Rodrigues d'Almeida Co

mércio e Indústria e fiistribu{do para o julgamento, pa forma 

regimental. 

O Sr. Secretário - Processo n9364/71 - Relator: Ministro Hil 

debrando Bisaglia. Revisor: Ministro Peres Júnior. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da Terceira Região. Impala- In 

dÚstria Mineira de Latic{nios S/A e outra e Ol{vio Cesário 

Leite. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Reconhecida a relação 

de emprego negada pelos reclamados, e condenados no pedido de 

indenização em dobro, aviso prévio, periodo de férias, décimo 

terceiro salário, salários atrazados .•• (lê). A douta Procura 

daria Geral opina pelo não conhecimento ou desprovimento. É 

o relatório. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A nulidade levantada 

por não ter sido assinada a sentença de primeiro grau foi sa 

nada com a autenticação de fls. 74 ..• (lê). Matéria de fato. 

Não conheço. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Também não conheço. 

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

conhecida a Revista. 

O Sr.Secretário -Processo n9 476/71 - Relator: Ministro Hildé 

brando Bisaglia. Revisor: Ministro Peres Júnior. Recurso de 
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Revista de decisão do TRT da Terceira Região. GERALDO AURÉ -

LIO DO NASCIMENTO FEITOSA e BANCO DA LAVOURA DE MINAS BERAIS 

S/A - OS MESMOS. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O V. Acórdão Regional 

de fls. 208 negou provimento ao Recurso Ordinário do reclama 

do, sustentando que o discutido se refere ao cálculo de fé-

rias e não ao seu pagamento, ou seja, o c8mputo nos vencimen 

tos ..• (lê). A douta Procuradoria Geral opina pelo não conh~ 

cimento ou imp~ovimento dos dois recursos. É p relatório. 
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O Sr. 1-!inistro Peres JÚnior - De acordo. 

-1-

O Sr. Ministro: PreSd!dente- Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Hmldeb,.ando Bisaglia - Revista do empregado. 

Não conheço. A falta atribuÍda ao reclamado, de não pagamen

to no prazo ou recusa das férias como causa rescisiva do uon 

trato não foi aceita com razão bastante para a rescisão 

( lg). 

O Sr. Ministro Peres Júnior Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverggncia ? Unanimemente , 

não conhecida a Revista. Tem a palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - Recurso da empresa • 

Sobre as férias, informa o reclamado terem sido pagas as me~ 

mas em dobro. Has o AcÓrdão informa que se trata de diferen

ça de férias. Não atingidos os artigos 140/143 da CLT, não 

divergente é o julgado de fls. 224. Não conheço. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - TaiLbém não conheço. 

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

Revista, unanimemente. 

O Sr. Secretário - Processo n9 526/71 - Relator: Ministro Hil 

debrando Bisaglia. Revisor: ?üni·stro Peres Júnior. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. JOS~ _KAZAKEVIC ~I 

LHO e ZILOMAG S/A - INDUSTRIA ELETR~{ICA. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O AcÓrdão Regional de 

fls. 77/8 deu provicoento ao recurso da empresa e negou ao do

reclamante. Reconhecida a falta de retirada de passagem áére 

em nome da reclamada e também a concorrgncia na venda de au 

to-rádios da empresa concorrente. Negada a alegada inatualida 

de de falta, porque, faturadas as passagens em 29 de janeiro 
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de 1 969, a àespedilda se deu em 6 de fevereiro de 1 969, sen 

do curo o perÍodo decorrido. A douta Procuradoria opina pe

lo conhecimento e nã.o provimento. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - As faltas admitidas sã 

de caráter grave, não sendo atinentes os arestos invocados a 

fls. 83. Se a falta grave de concorrência tem caráter conti 

nuado, inaceitável a tese de inatualidade da falta. Todavia, 

conheço da Revista, com relação a férias, c.pela divergência 

de fls. 8~ e pela violação do artigo 137 im ~ da CLT. Dou 

provimento, nesta parte, para restabelecer a decisão de Prí-

meira Instância, eis que se refere às férÉas que não foram 

pagas, pois o cheque emitido pela empresa a 7 de fevereiro de 

1969 se encontra a fls. 14 dos autos. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Conhecida a R e 

vista, unanimemente, quanto às férias, pela divergência, e 

dado provimento para julgar procedente p pedido. 

O Sr. Secretário - Processo n9 644/71 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Peres JÚnior - Recur 

so de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. ODILIO DE OLI-

VEIRA e COMPANHIA MCGI.A.NA DE ESTRADAS DE FERC\0; 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Pleiteia o autor, ap~ 

sentado, fer"roviário, a sua classificação na Referência XVIII 

a partir de 1 967 e o pagamento da ret~ibuição extraordinária 

de 33%. A douta Procuradoria Geral opina pelo não provimentc. 

É o relatório. 
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o Sr. Ministro Peres Júnior - De a cordo. 

o Sr. JvJinistr8 Presidente - Tem a palavra o ilustre Advoga-

do. 

(Usa da palavra o Dr. José To r r es das Neves) 

o Sr, Ministro Presidente - Em dis 

palavra o Relator. 

o Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia 

como Chefe de Depósito da cidade de 

sificado na Preferência XXI, dada a 

tações em que servia* .. (lê). Não c 

o Sr. Ministro Peres JÚnior - Tar.1bé 

o Sr.Ministro Presidente - Há dive 

não conhecida a Revista. 

o Sr. Secretário -Processo n'? 647/7 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Jüni 

de Revista de decisão do TRT da 2a. 

S/ A e RUBENS CASEMIRO. 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia 

derando pagos os décimo:- terceiros 

da condenação, acolheu o recurso ne 

as horas-extras por entender não pr 

doria Geral opina pelo conhecimento 

da reclamada e não conhecimento do 

la tÓrio. 

o Sr. Ministro Peres Júnior - De a c 

o Sr.Ministro Presidente - Em discu 

lavra o Relator. 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia 

conheço quanto ' a prescrição, porque 

cussão. Encerrada. Tem a 

Antes de se aposentar 

Franca, foi o autor elas 

maior importância das es 

onheço. 

m não conheço. 

rgência ? Unanimemente , 

l - Relator: Ministro 

stro Peres Júnior. Recurso 

Região. BANCO JULI1í0 ARROY 

- O aresto Regional consi 

salários de 66/7, objeto 

sta parte, Também excluíra, 

estadas ..• (lê). A Procura-

e provimento do recurso 

recurso da empresa. É o re 

ordo, 

ssão. Encerrada. Te~ a pa-

Revista da empresa.Não 

, reexa!r,inando fatos, o V. 
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AcÓrdão, sub censura, declara, a fls. 186, que o Banco ale-

ga ..• (lê). 

O Sr. Ministro Peres Júnior - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

não conhecida a Revista da empresa. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Revista do reclamante. 

No que se refere ao mandato, seria Banável a falha, mas ocor 

re que o mandato outorgado pelo autor em outra reclamatória 

.•• (lê). 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg9ncia ? Rejeitada a 

preliminar de intempestividade, unanimemente, e, também,qu~ 

to ao mandato. No mais, não conhecida a R'vista, unanimemenJ; 

te. 
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Q Sr. Secretário - Processo n9 828/71 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Fortunato Peres Jr. 

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

IVONE PEREIRA RIBEIRO (Dr. Oswaldo Penna) e FAZENDA SAO GE 

RALDO (Nagib Salim Haddad e Dr. Christovam Carneiro da Cunha 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Com o provimento par 

cial do recurso do reclamante, foi deferida a paga de féria~ 

abonos natalícios eventuais ..• (lê). Opina a douta Procurado 

ria Geral pelo não provimento de ambos os recursos. É o rela 

tório. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - De acôrdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Cabe esclarecer que 

não existem dois recursos, conforme o parecer da douta Procu 

radoria Geral, eis que indeferido o do empregado. Sôbre o re 

curso remanescente, não conheço da Revista quanto a honorá -

rios, porque deferidos na base de 15%, e sem amparo legal a 

sua elevação ..• (lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Também não conheço. 

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

não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 834/71 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Fortunato Peres Jr. 

Recurso de Revista de Decisão do ~RT da la. Região. FRANCIS 

CO BRAGA E OUTROS {Dr. Mario Goulart) e R~E FERROVIÁRIA FE 

DERAL S/A- EFL-(Dr. Rivadávia Moreira Azevedo). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Retornam os autos a 

esta Turma em nova Revista, agora, para se dizer do direito 
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ou não dos autores de terem convertida em pecúnia a licença 

especial deferida pela decisão do Pleno •.• (lê). Opina a dou 

ta Procuradoria Geral pelo conhecimento e nã.o provimento do 

recurso. É o relatório. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - De acôrdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Conheço, pela divergê~ 

c ia. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Também conheço. 

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

conhecida a Revista. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Segundo a reiterada ju 

risprudência dêste Tribunal, dou provimento ao Recurso. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Dado provimento ao recurso, para 

julgar procedente o pedido, vencido o Ministro Revisor. 

O Sr. Secretário - Processo n9 l 069/71 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Fortunato Peres Jr. 

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

HENRIQUE SARMENTO BRIEDA (Dr. Francisco Carlos de Castro Ne 

ves) e CHAMPION COLULOSE S/A (Dr. Maragliano). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A improbidade foi admi 

tida porque não explicada pelo autor a adulteração de notas 

de despesas •.• (lê). Opina a douta Procuradoria Geral pelo 

não conhecimento ou improvimento do recurso. É o relatório. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - De acôrdo. 

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

·palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Hi1debrando Bisag1ia - Não conheço da Revist~ 

Matéria de fato. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Também não conheço. 

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

não conhecida a Revista. Com o julgamento de 79 processos,en 

cerrada a Sessão. 


