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

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

da Sessão anterior. 

O Sr. Secretário - (Lê a. Ata. ) 

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

havendo quem queira se manifestar, dou-a por aprovada. Temos 

em pauta, hoje, 126 processos. Gostaria de fazer um apelo aos 

eminentes Advo~ados, que seria a titulo de colaboração, sem 

prejuizo das sustentações, que nós pudéssemos reduzir o tempo 

para vencermos esta etapa de 126 processos em um dia. Quero 

pedir também aos colegas que evitem discussões maiores para 
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que possamos esgotar esta pauta tão grande, Serão apregoados 

os processos da pauta anterior. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3.807/74. Relator: Ministro 

Rudor Blumm. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de Re-

vista de decisão do TRT da la. Região. AFFONSO DE ESCOBAR BE

VILLAQUA e CIA SIDERÚRGICA NACIONAL. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Inconformado com o v. AcÓrdão 

da egrégia Segunda Turma do Tribunal Regional d~ Trabalho da 

la. Região, recorre de revista o reclamante com fundamento no 

art. 896, alíneas a e b da CLT, argdindo preliminar de cer

ceamento de defesa; alega violação de lei e aponta arestos 

que entende divergentes ••• (Lê.) A Procuradoria-Geral opina 

desfavoravelmente. É o relatório. 

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

Advogados. 

( Usam da palavra os Drs. José Francisco Boselli e Carlos 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, preliminar de 

cerceio de nulidade. Improcede a preliminar arguida, porquan-

' to inocorreu, no caso, qualquer cerceamento de defesa. O pro-

prio recorrente reconhece que o que predendia comprovar com 

testemunhas já fora provado ••• (~.) Não conheço do recurso, 

nem pela preliminar nem pelo mérito. 

O Sr. Ministro Presidente - Por favor, Minitro Rudor Blumm, 

queira verificar as fls 343/344 se ijá alguma divergéncia,por 

que anotei que há um acórdão que poderia se prestar a diver

gência. O que se disc~te é se cargo técnico pode ser tido co

mo cargo de confiança~ 

O Sr. Ministro Rudor Blumm- ( Consulta os autos.) O primeiro 

aresto diz o seguinte: 11 Cargo de confiança ••• (lê) 11 



F'OO!,_ JUOICI.ÁR10 

.JUSTIC"' DO TR"'B"'LHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

10.12 74 TMB/MFC/ARQ 9,30/35 -1-

o Sr. Ministro Presidente - Tenho a impressão de que há di 

vergência. Estamos no conhecimento. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O Ac6rdão é eadrúxulo.De 

qualquer maneira, dá margem ao conhecimento. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço,Sr. Presiden~e. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Quanto ao conhecimento, ou-_ 

vi falar num-Ac6rdão e~rúxulo. Qual dos dois ? Porque o Ac 

dão recorrido o é. Nunca ouvi falar sobre cargo técnico de 

confiança. Todo cargo, em Direito do Trabalho, implica confi 

ança. Quando se fala em cargo de confiança, quer-se dizer 

que é o alter ego do empregador, o que substitui o emprega -

dor, o que pratica atos do empregador, admite, demite, prat~ 

ca atos de gestão, tem maior salário. Está no artigo 62:da . 
CLT. Ocorre, ainda, os cargos em comissão, que não são pa~ 

tados pelo artigo 62, mas que também implicam, segundo a li-

ção de Eduardo Cossermelli, num plus salarial, pelo fato de 

demandarem postos mais elevados. Mas não é o de confiança do 

artigo 62. Dessa forma, não entendi como este engenheiro era 

diretor técnico e ocupava cargo de confiança. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Era engenheiro de carrei

ra. Foi comissionado, como diz na inicial. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Ele admitia, demitia, paga

va e assinava recibo ? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Era chefe de departamen

to, comissionado ocupando cargo de chefia no departamento. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A empresa tem quadro organi 

zado de carreira ? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não tem, mas é baseado em 

reajuste salarial. Ele mesmo pediu demissão do cargo de che 
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fia e quer que seja manti 

Chefe de Departamento, 

O Sr Ministro Cogueijo c 

tamos no conhecimento; pe 

gência. 

o Sr. Ministro Presidente 

o empregado, perdendo est 

Ministro Rudor Blumm leu 

O Sr. Ministro Rodrigues 

cia no sentido de que o e 

fiança, se perde o cargo, 

que percebia antes. 

da aquela gratificação de função de 

osta - Onde está a divergência ? E~ 

los artigos não verifiquei a diver-

Mesmo o cargo sendo de confianç 

e cargo, não perde a remuneração. O 

o AcÓrdão. 

Amorim - t pacifica a jurisprudên-

mpregado, exercente de c~rgo de co~ 

tem assegurada a mesma remuneração 

O Sr. Ministro CogueiJo c osta - SÓ se ele quer se referir a 

não o que está no artigo. A reversão outro cargo de confiança, 

implica em perder o empre gado o adicional do cargo de confi

rúxúlo.De que ano é este AcÓrdão ? ança. Mas o AcÓrdão é exd 

o Sr.Ministro Rodri~ues A morim - De 1 969. 

o Sr. Ministro Co~eiJo c 

admitirmos esta divergêhc 

gado ocupava um cargo de 

e não a direção técnica. 

ma a Consolidação de gere 

osta - Mas vejam bem V.Exas. Se 

ia, estaremos admitindo que o empr~ 

confiança, nos termos do artigo 62, 

Quer dizer, admitiríamos o que cha 

nte. Mas como a confusão de concei-

tos continua, bém. conheço tam 

O Sr. Ministro Presidente Conhecido o recurso,por unanimi 

dade. Tem a palavra o Rel ator. 

o Sr.Ministr6 Rudor Blumm Nego provimento. 
' o Sr.Ministro Presidente 

cias Ordinárias rejeitar 

so, cerceio de defesa, 

Também nego provimento. As Instân 

am as preliminares de nulidade, no c~ 

ce à prova':pericial e, no mérito, re~ f a 
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tara demonstrado que o reclamante reconheceu que exercia car _, 

go técnico de confiança recebendo, por isso, adicional que 

deixou de receber, quando se demitiu da função de confiança, 

retornando ao cargo de engenheiro, sem o adicional ••• (L€). 

Rejeito a preliminar de cerceio de defesa porque descabida. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Quanto ao cerceio de defesa 

gostaria de saber se a prova testemunhal foi admitida in li

~' antes da realização da perícia ? A parte prejudicada 

alegou logo a nulidade e a decisão foi contra ela, ou o Juí 

zo rejettou a prova testemunhal depois da realização da pro

va técnica ? t preciso saber se a parte logo alegou a nuli

dade. Peço vista em Mesa, Sr. Presidente. 

O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento em virtu

de do pedido de vista do Ministro Coqueijo Costa. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 ~.441/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Paulo Fleury.Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da la. Região. Regina Celia de Frei 

tas Barreiros e Empresa Jornal{stica Brasileira S/A "o GLO 

BO". (Drs. Vanda Conceição Costa e Maury Rouede Bernardes.) 

O Sr. Ministro Presidente - Trata o caso dos autos de emprega 

do que pede demissão do emprego, pedindo à empregadora que 

abra mão do aviso-prévio, que lhe é devido,pretendendo as fé 

rias proporcionais. A sentença de origem deu pela procedê.!}. 

cia do pedido. Todavia, assim não entendeu o acÓrdão recorri 

do, por achar que a espécie é de empregado com menos de um 

ano de serviço e que se demitiu pedindo férias proporcionais. 

(Lê.) A Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e não pr~ 

vimento. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Ulisses D'a 

Braga.) 

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

to,inicialmente, é conhecendo pela divergência apontada 

fls. 38. 

v o 

' as 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Conheço, por divergência;acó~ 

dão assinalado a fls. 38. 

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

nhecida a revista.No mérito, é necessário que se observe que 

a empregada possu{a menos de um ano de casa, quando esponta

neamente deixou o emprego.Pretender as férias proporcionais, 

no caso, não tem apoio legal, nem mesmo com base no art. 26 

da Lei 5.107 de 13/9/66, isto·porque o dito dispositivo ref~ 

re-se à hipÓtese diversa, pois diz que o empregado, optante 



TST- 333 

10.12.74 

PODER JUOICIÂR10 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR PO TRABALHO 

TMB/MN/ESQ 9. 40/45 

ou não, que for dispensado sem justa causa, por ter 

-2-

atingi 

do,,.(Lê,) Nego provimento para ffianter o acÓrdão recorrido, 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Sr. Presidente, inteiramente de 

acordo com V. Exa. que apreendeu todos os ângulos da questão. 

Conheço pela divergência, mas nego provimento. Correta a tese 

do v. acÓrdão, pois, ao contrário das férias proporcionais , 
depois do primeiro ano, as do segundo ano só são devidas ha 

vendo dispensa, A lei, que é a 5.107, é expressa. Depois do 

primeiro ano as férias proporcionais se regulam pela CLT. Nes 

te caso, a despedida espontânea não obsta a aquisição do di 

reito às férias proporcionais, mas depois do primeiro ano e 

las incidem no dispositivo da Lei 5.107; e o dispositivo rel~ 

tivo às férias proporcionais, nessa hipótese, é expresso. Ne 

go provimento. 

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

nhecido e negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário -Processo n9 2.476/74 - Relator: Ministro 

Paulo Fleury. Revisor: Ministro Rodrigues de Amorim. Recurso 

de Revista do TRT da 2a. Região. Renê da Silva e União de Ban 

cos Brasileiros S/A. ( Drs, José Torres das Neves e Adilson 

Cruz. ) 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Sr. Presidente, o egrégio Segu~ 

do Regional, no julgamento do recurso ordinário do empregado, 

confirmou a sentença de Primeira Instância que julgara impr~ 

cedente a reclamação em que postulava pagamento de despesas 

de transporte e de salário pelo excesso de tempo gasto para 

acesso ao novo local ••• (Lê.) O parecer é contrário. É o rela 

tório. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acordo, 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra os ilustres Advoga-
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( Usam da palavra os Drs. José Torres das Neves 

e Paulo César Gontijo. ) 

-3-
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O Sr. Ministro Presidente - Em 

lavra o Relator. 

o Sr. Ministro Paulo Fleury - C 

ela jurisprudencial a fls. 113 

O Sr. Ministro Rodrisues Amorim 

instâncias de prova declararam 

sendo o empregado transferido d 

to Amaro, razão pela qual o Tri 

9.50/55 -1-

discussão. Encerrada. Tem a p~ 

onheço do recurso por divergên 

a 115. 

- Não conheço do recurso. As 

que não houve prejufzo de fato 

o centro de São Paulo para San 

bunal Regional declarou que rib 

houve aumento de despesa. E nem perda de tempo, porque o Ônl 

bus passava por sua casa. 

o Sr. Ministro Coqueijo Costa -

o Sr. Ministro Paulo Fleur1i - M 

cimento,para evitar que, amanhã 

embargos. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa -

de um acórdão paradigma esdrúxu 

a Justiça do Trabalho tem juris 

A divergência é em tese. 

eu voto é no sentido do conhe

' o processo volte através de 

Há pouco, conhecemos à base 

lo. Por isso, sempre digo que 

prudência para tudo. 

o Sr. Ministro Rodrigues Amo rim - Conheço, mas nego provimen-

to. 

O Sr. Ministro Presidente - Há 

conhecida a revista e negado pr 

O Sr. Secretário - Processo n9 

Rudor Blumm. Revisor: Ministro 

vista de decisão do TRT da la. 

vilaqua e Cia Siderúrgica Nacio 

e Djalma Caldas. ) ( Pedido de 

ta.) 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa -

tre a centena e pouco de proces 

divergência ? Por unanimidade, 

ovimento à mesma. 

3.8o7/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Recurso de Re 

Região. Affonso de Escobar Be 

nal. ( Drs. Celma Silva Martin 

vista do Ministro Coqueijo Cos 

Sr. Presidente, em resumo, en 

sos que temos hoje, o caso 
, 
e 

o seguinte: Trata-se de suposta alteração contratual e as paE 

tes têm que provar os fatos que lhes incumbe. O autor, os fa 
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tos constitutivos, o réu, os fatos extintivos, As partes apr~ 

sentaram prova testemunhal, O Juiz indeferiu de plano o pedl 

do e determinou a realização de perícia, Violou todas as re 

gras processuais do legÍtimo direito de defesa,porque nos ca 

sos em que a perÍcia técnica não é indicada, - como no caso 

da insalubridade - há diferença entre inadmissibilidade da pro 

"' va e impertinencia da prova,Ora, a se admitir um dia,que pOEa 

o Juiz, ao abrir a instrução da causa, negar de plano a prova 

testemunhal que as partes lhe oferecem, e ele mandar realizar 

perícia, estará morto o direito processual de defesa que arrl 

ma o princípio fundamental do direito processual, que é o COE 

traditÓrio. Não é possível; se fosse o contrário, se o Juiz 

tivesse mandado realizar a perícia e, ante o estudo da mesma, 

julgasse as demais provas dispensáveis, admite-se até certo 

ponto. Mas aqui não, Liminarmente, primeiro o Juiz limitou a 

prova oral, Disse: "Limito a prova oral e indefiro a prova tes 

temunhal," Isto é violência ao contraditÓrio do processo, e 

julgou contra o empregado, Vejam bem, V,Exas. que as partes 

requereram e apresentaram suas provas testemunhais.O Juiz dis 

se: "Indefiro de plano; só admito prova pericial. Imediatamen 

te argllída a nulidade, como manda a lei, quem sucumbiu foi o 

empregado. Este processo tem uma via crucis, e não havia de 

manda, Foi para o Regional com uma preliminar de deserção, de 

pois à Turma e depois para o Pleno com embargos,para que jul 

gue o mérito, O Regional indeferiu a nulidade, Ora o que ca 

racteriza a nulidade processual é o prejuÍzo. Ela tem que ser 

arg~Ída na primeira vez que a parte sofre o prejuÍzo. Não há 

prejÚÍzo maior do que aquele ao direito de defesa, Esta hipÓ 

tese de alteração de contrato, como o Juízo decidiu, é que 

tem que ser solucionada à base de uma perícia, Dessa forma J 
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o Pleno mandou que o Regional apreciasse o mérito, e aprecia~ 

do o mérito, conheço. Já conhecido, no mérito, meu voto é p~ 

la anulação do processo a partir de fls. 85 para que, na for

ma da lei, se abra a fase probatÓria com o acolhimento da prQ 

va testemunhal requerida em tempo hábil e forma legal 

partes. Anulo o processo a partir de fls. 85. 

pelas 

O Sr. Ministro Presidente - O Único voto divergente é do Mi 

nistro Coqueijo Costa. Alguma outra divergência ? Conhecida a 

revista, por unanimidade e, no mérito, negado provimento, por 

maioria. O Ministro Relator adiantou seu voto no mérito. Mi 

nha justificação é esta: nego provimento porque o fato de ser 

técnico o cargo exercido pelo reclamante não exclui a sua ca 

racterizaçiio como de confiança; e se é exercido e.m comissão , 

recebendo para tanto o mesmo um adicional que não pode ser in 

corporado ao salário do contrato de trabalho, retornando,po~. 

espontaneamente, porque deixou o cargo, nulidade não pode ser 

argfi{da. Por maioria de votos, negado provimento. Justifica -

rei ao pé do acórdão meu voto e constará também o voto venci-

do do Ministro Coqueijo Costa. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3556/74 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da Primeira Região. José strappa e 

outros e Companhia Vale do Rio Doce. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não obstante julgada improc~ 

dente a reclamatória, recorreu também a empresa, porque a de 

cisão da Junta não fez refer€ncia ao nome de um dos reclaman 

tes, Aderbal Cunha Bourguignon, tendo a Terceira ~rma do Pri 

melro Regional úegado provimento ao recurso dos autores epr~ 

Vido o da ré ••• (L€). O parecer do Dr. Pinto Bandeira, é no 

sentido do conhecimento e desprovimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - T€m a palavra os ilustres Advo

gados. 

(Usam da palavra os Drs. Jonas Mello de Carvalho e Jef 

ferson Aguiar) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada. Tem a p 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - t farta a jurisprudência di 

vergente acostada aos autos. Conheço da revista. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço, também. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conhecido, unani 

memente, o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - No mérito, vê-se que o 
, 

a cor, 

d~o encampou a tese da liberalidade do prêmio, que ~o acarre 

ta prejuizo aos demais empregados e foi usufruido "pelos que 

quiseram, sem qualquer dolo ou fraude por parte da empresa". 

Por isso, ~o tendo caráter indenizatório, ~o pode ser in 

cluido nos 6o~ da indenizaç~o minima legal, § 39, art. 17, da 

Lei 5 107. Decidindo que o prêmio ~o é supedâneo da indeniza 

ç~o, o Regional, em tese, nao violou nenhuma lei, nem o refe 

rido art. 99 da CLT, posto que foram os autores que requere 

rama própria aposentadoria. (Lê.) Nego provimento à revista. 
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O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, provam os autos 

que no inicio de 1959 a empresa examinou a execução de um pl~ 

no de " rejuvenescimento" do quadro de pessoal, fls, 1e3 vi-

' sando um incentivo a aposentadoria de alguns de seus servido-

res mediante o pagamento de indenização •.. (Lê.) Dou provimen-

to ao recurso dos reclamantes. 

O Sr. Ministro Presidente -.Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Sr. Presidente, ~ venia do 

eminente Ministro Revisor, acompanho o Ministro Relator, va~, 

lendo-me do ensejo para congratular-me com S. Exa., pelo bri

lho e substância de seu voto. Nego provimento 
, 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim -Acompanho o Relator. Nego 

provimento • 

O Sr. Ministro Presidente - O eminente ad.vogado teve a opor

tunidade de citar um acórdão de minha autoria, não em caso se 

melhante a este, mas onde se comprovou fraude nos casos da 

Gompanhia Metropolitana de Transportes Coletivos. No caso que 

se discute, pelo que pude observar, esta empresa, - desejan-

do rejuvenescér_seus quadros, e como muitos de seus emprega-

dos tinham mais de 30 anos de serviço - ofereceu-lhes uma van 

tagem como prêmio, que pode ser denominado incentivo ou prê

mio-aposentadoria. A finalidade deste prêmio-aposentadoria e-

ra para que aqueles empregados requeressem aposentadoria. Is

so era decidido pela prÓpria empresa. Depois de aposentados 

receb~am então o prêmio. Esse prêmio, segundo pude observar, 

tinha o caráter de beneficiar.aqueles empregados antigos que 

haviam contribuÍdo para o soerguimento da empresa. Velhos ser 

vidores. O que se argumenta é se é licito ou não a uma empre

sa, - que não ·força o empregado, já na faixa da estabilidade, 
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na faixa da ap0sentadoria - utilizar-se desse prêmio que con

cede espontaneamente. Pelo que ouvi não houve, por parte da 

empresa, o intuito de forçar o empregado a aposentar-se, mas 

aqueles que 0 fizessem " receberiam esse premio, essa impor-

tância. Não sei qual foi o valor dessa importência, mas isso 

não importa no caso, e a matéria agora se cinge ao seguinte: 

Pergunta-se: , " Tem aplicabilidade a hipÓtese discut-ida da 

Lei n9 5.107?" A resposta não é dificil. O que diz a Lei n9 

5.107? Refere-se à rescisão contratual de empregado estável , 

em acordo •. Mas a hipÓtese não é esta. Se a hipÓtese fos

se a ventilada, d ir-se-ia: " A c 0mplementação se justificari-
fi , , , 

a • Ha um outro argumE>nto que ate causa-me especie; que uma 

empresa disp0nha de tanto dinheiro para es1;ar oferecendo tais 

benesses. Convenl,amos que se um empregado velho reduzisse sua 

capacidade de trabalho, de produção, a empresa teria os meios 

' de promover um inquerito para pr0var que aquele empregado não 

estava mais atendendo às obrigaç3es contratuais. Há de se co 

vir que houve, na realidade, o desejo de pre·miar aqueles em-

pregados antigos que , esp0ntaneamente, se aposentassem, para 

" depois de aposentados, solicitarem o premio que a empresa 

lhes prometera. O Ministro Relator, Coqueijo Costa, analisa 

a matéria com muita proficiência. Na realidade, não tem apli

cabilidade a Lei n9 5.107 à hipÓtese ventilada. No caso a que 

aludiu o Advogado da CMTC ali se comprovou a fraude, porque 

' ' . no proprio recibo essa condição ficou expressa e so . se o ~mpr 

gado se aposentasse, como uma espécie de imposição ••• 
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O Sr. Ministro Presidente (Continuando,) Neste caso, ainda 

depois de aposentado, o empregado teria que se dirigir a em 

presa pedindo o premio e esta iria analisar para ver se ele 

fazia jus ou não, a este premio pelos serviços prestados 

no decorrer do longo perÍodo no qual serviu para construir a 

prÓpria empresa. Não vejo possibilidade. Desta sorte, jamais 
, 

uma empresa poderia reorganizar seu quadro. TOdos nos camj. 

nhamos para a velhice e os mais velhos não podem competir com 

os mais novos e há a segurança da aposentadoria. Então,um·em 

pregado, numa hipótese como esta, ainda recebendo o premio 

por serviços que foram prestados à empresa, está sendo beng 

ficiado, sem dÚvida. Examinei um caso idêntico; . • há poucos 

dias e cheguei à mesma conclusão a que chegara o Ministro Rg 

lator. Por isso, vou acompanhar S.Exa. Por unanimidade de VQ 

tos, conhecida a revista e negado provimento à mesma, por 

maioria, contra o voto do Ministro Rudor Blumm. 

~. Ministro Rudor Blumrn - Requeiro justificação de voto, 

O Sr. Ministro Presidente - Deferida. 

O Sr. Secretário - Processo n2 1 830/74 - Relators Ministro 

Coqueijo Costa. Revisors Ministro Rudor Blumm, Recurso de Rg 

vista de decisão do TRT da la. Região, Carlos Ferreira Mg 

ga da Fonseca e Navinspec - Sociedade Civil de Inspeções Nª 

vais Limitada, (Drs, Calheiros Bonfim e Judemberg de Olivej. 

ra,) 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O recurso ordinário do emprg 

gado foi desprov·ido, porque, desde que não provada a alegada 

transferência de local de trabalho sao indevidos os consect-ª. 

rios legais. Vem de Revista o vencido, que tem parecer da 

lavra do Dr. Lauro da Gama e Souza pelo não conhecimento e 
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desprovimento. t o relatório, 

10,30/35 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo, 

2. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Moura. Rocha,) 

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

palav·ra o Relator. 

o Sr. Ministro Cogueijo Costa - Diz a prova, segundo o RegiQ 

nal, que o recorrente se transferiu por vontade prÓpria, urna 

v-ez que recebia Cr$ 250,00 de ajuda de custo e o seu contrs_ 

to previa um inspecionamento,,, (lê,) Não conheço da rev-ista. 

, -O Sr. Ninistro Rudor Blumm - Tarnbern nao conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Há div-ergência? Unanimernente,não 

conhecida a revista, 

O Sr. Secretário - Processo n2 3 387/74 - Relator• Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor• l-!inistro Rudor Blumm, Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da la. Região, José Francisco Mar 

ques e Rede Ferroviária Federal S/A - 7~ Divisão Leopoldina, 

(Drs. José Moura Rocha e Paulo Rodrigues Sobrinho,) 

O Sr, Ministro Cogueijo Costa - A Segunda Turma do 

Regional, à unanimidade, negou provimento ao recurso 

rio do reclamante, porque devidos os salários após a 

são contratual. (Lê,) A douta Procuradoria-Geral, em 

Primeiro 
. , 

ordl.Ils_ 

resc.i 

parg 

cer da lavra do Dr. Pinto de Godoy, opina pelo não conheci -

mento ou desprovimento do recurso. t o relatório. 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

o S;t:, Hinistro PJ;:esidente - Tem a palavra o sr. Advogado, 

(Usa da palavra o Dr. 
, 

Jose Houra Rocha. ) 

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

palavra o Relator. 



'i'ST- 332 

10.12. 74 

POO!R JUOICI).RIO 

JUSTIÇA DO ,.F>ABALHO 
TRIBUNA'- SUPERIOR DO ·rRABALHO 

ZG/MFC lO, 30/35 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Entendeu o acÓrdão, que 

enquanto existia a relação de emprego seria possível a 

lamentação salarial pedida, e o que se verificou foi o 

3, 

, 
so 

re9!! 

seu 

termo antes da aposentadoria em que se estribou a sentença, 

O art. 476 da CLT não é atingido ••• (lê.) Não conheço da r~ 

vista, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm- Também não.cohh~ço. 

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

conhecido o recurso, 

O Sr. Secretário - Processo n2 2 604/74 - Relator' Ministro 

Lima Teixeira. Revisor' Ministro Paulo Fleury. Recurso de R~ 

vista de decisão do TRT da la. Região, Livaldo Requião Fonsg 

ca e Cia. de :t-!áquinas Hobart Dayton do Brasil. (Drs. Annibal · 

Ferreira e Alberto Moreira da CUnha.) 

O Sr. Ministro Presidente - Trata o caso dos autos de emprg 

, -gado optante e que, na epoca da opçao, contava com oito anos, 

cinco meses e dezenove dias e pouco mais com o aviso prévio, 

A sentença de origem julgou improcedente a reclamatória por 

não demonstrada a obstatividade com a dispensa do reclamante, 

que ainda não possuía nove anos. O empregador não procedeu 
, . ' . com malJ.cJ.a face a prov·a carreada nos autos para efeJ.to de 

aplicação da súmula n2 26 •• , (lê.) A douta Procuradoria-Gera 

opina pelo conhecimento e não provimento do recurso. ~ o rg 
, . 

latorJ.O. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury_- De acordo, 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Vou 

conhecer da Revista pela divergência de fls. 72, porque há 

um aresto que pode se prestar a uma divergência. Rejeito a 

preliminar com base no art. 832, porque não é omisso o Acór

dão. Nego provimento, pois as Instâncias Ordinárias entend~ 

ram , certo ou errado - aliás para mim certo - ~e não houve 

intÚito obstativo à estabilidade do empregado, porque não ti 

nha alcançado nove anos de serviço •.• (lê). 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Acomapnho o voto de V. Excelen 

c ia. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

conhecida a Revista, rejeitada a preliminar de nulidade, com 

base no art. 832, e negado provimento ao recurso, unanimem~n 

te. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3 431/74 - Relator: Minis

tro Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2a. Região. BANCO DO BRASJL 

S/A e SYLVIO SANFELICE (Drs. Antonio Fittipaldi e José Tor

res das Neves) 

O Sr. Ministro Coqueiro Costa - O recurso ordinário do Ban

co do Brasil S/A foi desprovido, após rejeitadas as prelimi

nares de ilegitimidade de parte, uma vez que caixa beneficen 

te se confunde com Banco doBrasil , de incompetência, visto 

que se visa a complementação da aposentadoria de ordem con

tratual e de prescrição porque esta, no caso, é sucessiva. 

(lê). O parecer da Procuradora Norma Augusto Pinto é pelo 

conhecimento e desprovimento •• É o relatÓrio. 

O Sr. Minietro Rudor Blumm - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o ilustre Advoga-

do. 

(Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a pa 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O Acórdão de fls. 299 traz a 

fonte de publicação. A jurisprudência sobre prescrição, tran~ 

crita às fls. 300 é velha, de 1960 a 1964, quando hoje se ad 

mite parciária, assim se trate de prestação salarial de qual 

quer espécie, desde que a lesão se .renove mês 

prestação não paga devidamente ••• (Lê,) Conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também conheço. 

.... a mes na 

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

conhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - ~ sempre parciária a prescri

ção trabalhista que envolva salário, quer decorrente de mora, 

quer proveniente de complementação de aposentadoria, promoção, 

equiparação, enquadramento, etc., pois o salário é a prÓpria 

razão de ser do Direito do Trabalho, que se centra sobre a de 

terminação do mesmo e a lesão, no caso, se renova mês a mês , 

renascendo a cada passo a accionata. Nego provimento à revis-

ta. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimidad~ 

negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3.420/74 - Relator:Ministro C2 

queijo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de Revis 

ta de decisão do TRT da la, Região, Miguel Arraes Filho e Ban 

co do Brasil S/A. ( Drs, Francisco Antonio de Oliveira e 

Charles Nacache. ) 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A Primeira Turma do Primeiro 

Regional deu provimento ao recurso ordinário do Banco do Bra 

sil S/A, sem dizer para que fim processual, tanto na certidão 
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como na conclusão do acórdão, e é este que faz a coisa julga

da. vê-se, na fundamentação, que o Regional entendeu não apl 

car ao bancário do Banco do Brasil, que não optar pela previ 

dência social, a Lei n9 3.841, pois ela dispõe apenas sobre 

os que à época eram beneficiários do INPS, a quem cabe a com 

plementação do beneficio, pois o Banco não é instituição de 

previdência ••• (Lê.) O parecer, da lavra do Dr. Raymundo Monte 

Coelho, pelo conhecimento e provimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a pa!avra o Sr. Advogado. 

( Usa da palavra o Dr. José Moura. ) 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - A divergência jurisprudencial 

acostada é especifica e. suficiente. Conheço da revista. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também conheço. 

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

nhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - No mérito, o fato de a Lei h9 

3.841 ser federal, não significa que se aplica a uma entidade 

de direito privado só porque a União nela tem a maioria das 

ações. O art. 49 da Lei citada estende as vantangens do art. 

180 do Estatuto dos Funcionários PÚblicos Civis da Uniãõ ' a 

aposentadoria dos funcionários ou servidores das sociedades 

de economia mista, como é o Banco do Brasil e das fundações 

institu:f.das pelo Poder PÚblico. Dessa lei só pode ser o desti 

natário o INPS, não uma sociedade privada de previdência para 

o qual ampara ••• (Lê.) Nego provimento à revista. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade, 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3.224/74 - Relator:Ministro c2 

queijo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de Revis 

ta de decisão do TRT da 2a. Região. Banco do Brasil S/A e Au 

gueto Fraga Moreira Filho. ( Drs. Francisco Regis Cayres Pin 

to e Juvenal Campos de Azevedo Canto. ) 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Após rejeitar preliminar de 

prescrição, a Terceira Turma do Segundo Regional negou provi

mento, por maioria, ao recurso ordinário do Banco do Brasil 

S/A, porque a complementação da aposentadoria é norma contra 

tual, inalterável pois, à luz do art. 468 consolidado. Incon

formado, vem de Revista ••• (Lê.) O douto parecer é pelo conhe

cimento e provimento do recurso. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

( Usa da palavra o Dr. Nivaldo M. de Sousa.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, a interpre 

tação regional de que o prazo prescricional se conta não da 

institucionalização e transferência de cargos que o banco,u 

nilateralmente, praticou e noticiou; através da Carta Circu 

lar, mas da efetiva lesão do.direito do empregado é consoan 

te com o direito e a jurisprudência e não fere a literalida 

de do art.ll consolidado. Esse parece ser o Único fundament 

da revista que não acosta divergência jurisprudencial, nem 

ponta qualquer outro dispositivo legal como censurado •. Não 

conheço por falta de fundamentação.(Lê.) Não conheço, data 

venia, do parecer de fls. 112. 

O Sr. Minist·ro Rudor Blumm - Não conheço. 

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

não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3087/74 - Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da la. Região. Livraria José O 

lympio Editora S/A. e Marina Therezinha e Silva Figueiredo. 

(Drs. Alino da Costa Monteiro e Antonio Ribeira da Silva.) 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O egrégio Regional, em su 

ementa, declara a tese dos autos nos seguintes termos: vend 

dor, direito à comissão por vendas completadas com a partici 

pação respectiva, ainda que tenham sido canceladas. (Lê.) A 

douta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento e des

provimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Francisco Boselli.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - A revista da autora foi in 

deferida por intempestiva não resistindo ao agravo de instru 

mento. No que concerne à revista da ' re ... 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Sr. Presidente, pela ordem • 

Tenho uma questão de ordem para levantar sob a forma de pre

liminar. Pediria vênia ao Relator para expÔ-la. A reclamação 

foi julgada procedente em parte, mas a Segunda Turma do Pri

meiro Regional deu provimento aos dois recursos ordináriosm 

terpostos sem declarar o dispositivo do acórdão ou, na certi 

dão de julgamento, para que fim processual. Da leitura do a

córdão de fls. 135 não consigo inferir em que sentido foram 

providos os apelos. Voto preliminarmente para que, baixando 

os autos à Segunda Turma do Primeiro Regional, diga o direi

to, isto é, declare em que sentido e para que fim foram pro

vidos os recursos ordinários do litigante, porque não consi

go depreender. 
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O Sr. Ministro Presidente - O Ministro Revisor levantou uma 

' preliminar que submeto a apreciaçao. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - ( Consulta os autos.) Foi da 

do provimento, por maioria, a ambos os recursos. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O Regional deu provimento aos 
, 

dois recursos. Para que fim? Confesso a V. Exa., que li o acor 

dão e não consegui saber para que foi dado provimento, O direi 
, , , 

to e uma tecnica, - o processo e um instrumento - e a Primeira 

Região não obedece a essa técnica. Não obedece a nada, aliás 
, 

Da-se vista ao recorrido do despacho; fez-se o agravado de ins 

trumento dentro do processo. Não estou aqui para julgar o que 

não sei, Confesso-me sem possibilidade de julgar esse caso. 

Houve recursQI simultâneos. Não sei em que a .recorrente se base

ou para julgar. V, Exa., poderia me dizer para que recorreu a 

Livraria? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim -Deu como legÍtimo o estorno, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa -A Livraria recorreu de quê? 

Por que deseja a imp~ocedência total? Diz isso no recurso de 

revista. Ela decaiu em quê? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Na questão dos estornos, que 

o Regional entendeu indevidos. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - E porque ela quer a improcedê 

cia total? ~orque o empregado venceu numa parte e 

outra e não recorreu de revista? Talvez o nobre advogado poss 

esclarecer. 

O Sr. José Francisco Boselli - ( Advogado ) -A conclusão do 
, - - , acordao nao e firme, como salienta o Ministro Coqueijo Costa. 

- , Mas me parece, data venia que, apesar dessa situaçao do acor-

dão, não causou prejuÍzo a nenhuma das partes interpretar es-
, -se acordao e recorrer de revista dentro dos termos da fundame 

tação. são duas revistas: uma do empregado, indeferida 
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intempestiva. E ele recorreu por agravo. Agora resta apenas a 

revis~a da empresa, que diz respeito às importâncias recebida 

pelo empregado, mas que depois não realizara ;:as vendas. En

tão houve o estorno. O Regional entendeu impossível o ~torno 

A empresa, ao contrário, entendeu poss!vel. Primeiro, porque 
, 

se trata de clausula contratual; segundo, porque o art. 29 

da lei dos vendedores foi violado. Para isso apresenta acÓrdão 

que entende divergente. Resta apenas o recurso de revista da 

empresa, com respeito ao estorno que o Regional cancelou, dan 

do provimento ao recurso ordinário da empegada. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Data venia, mantenho a minha 

preliminar, Já que vamos fazer um0 julgamento na base de in

terpretação de julgados, o que não é possível. O julgado deve 

ser claro; é quando o juiz cumpre a sua função de ditar o di

reito. Não se pode dizer simplesmente: 11 Dou provimento"ao re 

curso. 11 ~ um desapreço ao Tribunais Regionais e ao prÓprio T:d:t 

bunal Superior do Trabalho. Mantenho a minha preliminar. Be 

for vencido, juntarei aos autos essa declaração. 

o , - , Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Nesse ponto do acordao e n 

negado provimento ao recurso da reclamante, porque leg{tima a 
, 

clausula contratual ~m que se colocou o repouso remunerado ••• 

(Lê) Nessa parte negado provimento ao recurso da reclamante. 

A conclusão, de fato, é um pouco difÍcil. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A! houve recurso; morreu lá? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Quanto aos estornos. E a em 

presa foi vencida. SÓ houve recurso da empresa sobre ao estar 

no. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Ainda 
, 

fazendo comentarias 

construtivos, pelo fato de o Corregedor ter sido, digamos,com 

pelido a ir à Primeira Região cumprir a lei, autuando 

vos de instrumento, - como manda a lei - em apartado estão, 



TST - S.S~ 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

10.12.74 TMB/MN/MTS 11.10/15 .3 .. 

por via transversa, mantendo o mesmo sistema. Nega-se provi

mento à revista. A parte vem com petição dentro dos autos. O 

Presidente, então, apreciando, reconsidera, como que querendo 

dizer, para admitir o seguimento da revista " Julgo o agra-

vo de instrumento dentro dos autos". A norma processual é 

instrumental; não podemos admitir que na Primeira Região en-
, , -tenda-se que e mais pratico haver contra-razoes na revista do 

que no despacho, quando a lei diz que não pode. Onde vamos p~ 
, , 

rar? A segurânça e para o Juiz, que aplica aquela regra de 

conduta no procedimento, e para as partes. Por isso tenho me 

' -manifestado no sentido ··de que se mande dizer as Regioes, que 

declarem o Direito com clareza. Ainda mais depois de 1974, 

quando entrou em vigor o novo CÓdigo de P~ocesso Civil. Com 

a minha diligência, peço que, se for vencido, se junte, mesmo 

assim, a declaração nos autos. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Apesar da falha da conclu~ 

sao do acÓrdão, entende-se da fundamentação que dado provimen 

' to, em parte, ao recurso da reclamada para negar a ·-:autora o 

repouso remunerado e dado provimento em parte ao recurso da 

·reclamante para negar a validade dos estornos. Foi o que de- , 
. 

preendi do acÓrdão regional. 
, 

O Sr. Ministro Coquei.jo Costa - A revista da empresa vem 

pelo estorno? 

so 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Exatamente. A revista da re 

clamante, na hipÓtese do recurso, foi indeferida porque 

pestiva. Não houve agravo. Com a devida vênia, rejeito a pre-

liminar. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 
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O Sr. Ministro Paulo Fleury - Senhor Presidente, data venia 

do eminente Relator, acompanho o voto do eminente Ministro Re 

visor. E o faço porque entendo que um dos requisitos essenci

ais da sentença é a sua certeza e precisão e essa certeza e 

precisão há de se consubstanciar, principalmente, na conclusã 

da sentença, que é seu nÚcleo, sua parte fundamental que con

tém a prÓpria essência do julgado. 
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O Sr. Ministro Paulo Fleury - (Continuando) ~ Ainda mais, Sr. 

Presidente, quando se trata de uma sentença que dá provimento 

ao recurso, porque, dando provimento, ela concede uma presta-

- ' ··- -çao, concede a parte recorrente uma·prestaçao, e na execuçao, 

Sr. Presidente, é preciso se saber exatamente qual a presta

ção concedida. Neste caso, ao se executar a sentença, terá ,., 

que se executar o recurso da parte, o pedido de cada parte 

no recurso. Será preciso procurar, muitas vezes, no acÓrdão 

rescindendo, o que se vai executar no recurso. Às vezes é pre 

ciso procurar na exposição, no peticionamento difÍcil, o que 
, , -se contem no recurso. Nos nao podemos dizer o 

tar, num recurso de várias prestaçãos, com uma exposição men 

clara. e necessário que a instância de execuçao procure 

se pode. Entendo que, neste caso, a sentença se reveste de 

vÍcio grave; uma vez que se dá provimento é preciso que neste 

comando, em que se concede alguma coisa, se explicite, se po

sitive, se concretize, precisamente, o que se deferiu através 

do provimento do recurso. Acomanho o Ministro Coqueijo Cost 

por que também tenho votado em vários casos em que sou Rela

tor, nesse senilido, Não se conclui simplesmente:" Dou provi

mento.'' Há que dizer para quê não sei se apenas o Primeiro R e 

gionalage assim, mas tenho notado esta falha, que me parece 

grave. Apenas a título pedagÓgico, acho mais correta a solução 

do Ministro Coqueijo Costa, Voto no sentido de que se conver 

ta o processo em diligência, a fim de que o Regional precise 

os exatos limites da prestação por ele concedida, através do 

provimento do recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - SÓ teP~o uma preocupação, aliás, 

curiosa: o pensamento do Ministro Coquei.jo Costa. s. Exa.,te 

entendido que só se anula uma decisão quando não houverou~r 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não estou anulando. Peço ape

nas que se complemente. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O Ministro Relator acentuou 
• • • que so ha um recurso que e contra o estorno. Devolver o pro-

cesso paraoo Regional só servirá para que ele repita: " Nego 

provimento". Poderá acrescentar mais· alguma coisa, porque já 

negara provimento. antes. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - v. Exa., lembrou bem. Deram 

provimento ac•dois recursos sem dizer para que. 

O Sr. Ministro Presidente - Tenho receio de que a composição 

deste Tribunal se altere e venha emconseqüêni:ia,a se alterar 

completamente o julgado, 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim -O resultado aqui, embora i~ 
-··· , ' completa a conclusao, e que sejamnegados a reclamante os es-

tornos. E dado ao empregador o direito ao recebimento dos es-

' -tornos e, ainda, a reclamada, o nao pagamento do repouso re-

munerado. De Revista viriam ambas as partes: a reclamante, 

contra o estorno, que não quer devolver; e'ela recorreu para 

receber o repouso remunerado, mas sua revista foi indeferida. 

A da reclamada'ririsa, exclusivamente, o direito aos estornos. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury -V. Exa., precisou interpretar 
. -o recurso para interpretar o acordao. 

• O Sr. Ministro Presidente - Como V. Exa., esta dizendo, o re-

curso do empregado foi tido como intempestivo. O Procurador· 
, - , -esta me dando uma argumentaçao: podera, entao, voltar o recur 

so do emptegado, 

O Sr. Pinto de Godoy ( Procurador-Geral) -Não seriau•amera 

diligência; seria. uma alteração do acÓrdão. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Não, seria uma fundamentação,e 

não uma alteração. O Ministro Coqueijo Costa quer se diga que 

dou provimento para~que fim, 
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O Sr. Pinto de Godoy ( Procurador-Geral } -Há esta peculiar~ 

dade. Como o recurso do empregado foi oferecido por intempes-

tivo ••• 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Então, poderia o acÓrdão se 

encaminhado ao Sr. Corregedor-Geral para que corrija este de

feito em sua conclusão. 

O Sr. Ministro Presidente -Tomarei os votos. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Alteraria, se o Tribunal con

cordasse, e julgaria, ao invés de préliminar, no sentido de 

que o assunto fosse levado à. Corregedoria para as providências 

de direito. 

O Sr •. Ministro Rodrigues Amorim- Exatamente. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa -A rigor, seria o caso de se 

anular a sentença que é ambÍgUa, incompleta e nula. Mas p!o

rarÍamos a situação do recorrente. 

O Sr, Pinto de Godoy (Procurador-Geral) -Reabriria out~o pro 

cesso para o empregado, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Realmente piorarÍamos a situa 

ção do recorrente, pelas prÓprias contra-razÕes do recurso. 

Então, vamos ao mérito cabalÍstico, porque o eminente Relator 
, , 

ja esclareceu que e sobre o estorno. 
, 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Conheço da revista da re,no 

que se refere ao e.storno, pela divergência jurisprudencial. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O acÓrdão se refere ao pres~u 
, 

posto fatico de vendas completadas. A recorrente alega viola-

ção da Lei n9 3267 e art. 620 do CÓdigo Civil. Ora, não se ~o 

de na Revista revolver prova. A jurisprudência que V. Exa., 

conheceu e a de fls. 139/140. Nela não vejo dhergência para 

coP~ecer do recurso da empresa. O pressuposto fático do acór

dão é o das vendas completadas. O acÓrdão de fls. 139/140 não 

enfrenta esse ponto. 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amo rim - Vou ler o acÓrdão: " Vende

dor com negÓcios não ultimados ••• {Lê)" 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa -são vendas já realizadas.Op~e 

suposto fático é outro. O acÓrdão se referiu à hipÓtese de 

vendas completas. V. Exa., leu," não ultimadas". Não há diver 

gência nenhuma. Data venia, mantenho o nao conhecimento. 
, ~ 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Conheço, porque ha divergen 

cia, de acordo com a douta Procuradoria-Geral. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Paulo Fleurt - Não conheço, Sr. Presidente, da 

ta venia. Não há divergência especifica. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Os arestos que seriam de-Turma não 

servem a confronto. Também não conheço. Por maioria de votos, 

não conhecida a revista. Redigirá o acÓrdão o Ministro Coquei 

jo Costa. 
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O Sr. Secretário- Processo n9 3.196/74- Relator:Ministro Li 

ma Teixeira. Revisor: Ministro Paulo Fleury. Recurso de Revi~ 

ta de decisão do TRT da la. Região. S/A IndÚstrias Reunidas F. 

Matarazzo e Luis Carlos da Silva Pereira. ( Drs. Annibal Fer 

reira e Aline da Costa Monteiro. ) 

O Sr. Ministro Presidente - O acÓrdão recorrido rejeitou a~ 

liminar de nulidade argllida pelo recorrente pois a Junta en -

tendera, e corretamente, que a preliminar se confundia com o 

mérito, e foi devidamente apreciada. Sustenta o acÓrdão que a 

indenização dobrada do per{odo anterior à opção ••• (Lê.) A dou 

ta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento da revista, 

pois não há que se falar em prescrição nem em omissão, e a ma 

téria é toda ela fática. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

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

( Usa da palavra o Dr. José Francisco Boselli.) 

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

nheço da revista nem pela preliminar de prescrição, pois se 

confunde com o mérito, nem por omissão do acórdão, que está 

correto, nem tampouco no mérito, por visar ao reexame das prQ 

vas, ••• (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também não conheço. 

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

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3.322/74 - Relator:Ministro CQ 

queijo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de Revi~ 

ta de decisão do TRT da 2a. Região • Usina Costa Pinto S/A A 

çúcar e Álcool e Jorgina da Silva Moura Santos. ( Drs. Dori -

val Martins Caldeira e José Carlos da Silva Arouca. ) 

O Sr. Ministro Coaueijo Costa - O recurso da usina foi desprQ 

' 
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vido à unanimidade pela Segunda Turma do Segundo Regional,eis 

que o reclamante era empregado da reclamada, posto que traba

lhava em fazenda de sua responsabilidade,,,(Lê.) A douta Pro 

curadoria-Geral opina pelo não conhecimento ou desprovimento. 

t o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Francisco Boselli.) 

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

lavra o Relator, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Nào houve violação dos arts • 

29 e 39 da C.L.T. Ante a prova dos autos, o Regional deu pela 

relação empregaticia ••• (Lê,) Não conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm- Também não conheço •. 

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

conhecida a revista. 

O Sr, Secretário -Processo n9 3.733/73- Relator:Ministro C~ 

queijo Costa, Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de Revis 

ta de decisão do TRT da 4a.Região. Luis Manoel e outros e Car 

bonifera Metropolitana S/A. ( Drs, Dilma de Souza e Nicanor 

Luz. ) 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A Segunda Turma do Quarto Re 

gional rejeitou a preliminar de não conhecimento do recurso 

ordinário da empresa porque o valor da causa fora arbitrado 

em Cr$ 634,oo ••• {Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina 

conhecimento e desprovimento. É o relatório, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

( Usa da palavra o Dr. José Francisco Boselli.) 

pelo 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, Tem a pa 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A matéri.a do famigerado Pre -

julgado 40 já está prejulgada mas, como entendo que uma das 

maiores conquistas do direito moderno é o principio da 

perpetuatio jurisdictionis, a que alude o Mini~tro Paulo Fleu 

ry, vou apenas ler o art. 287 do CÓdigo de Processo Civil,que 

repete dispositivo que já existia no cÓdigo anterior, e por 

a! se vê que a interpretação dada ao Prejulgado 40 contraria 

o direito desde os romanos. Diz assim: "Determina-se a compe

tência no momento em que a ação é proposta. São irrelevantes 

as modificações do estado de fato e de direito ocorridas po~ 

teriormente, salvo quando suprimirem o Órgão judiciário ou 

apurem competência em razão da matéria e da hierarquia" - PO.!: 

que a competência em razão da matéria e da hierarquia, diz o 

CÓdigo em outra parte, é absoluta. ~ só para relembrar,porque 

a matéria do Prejulgado nãovemaiêJ.o,nocaso. Conheço da revis

ta pela divergência jurisprudencial de fls. 50 e 51. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também conheço. 

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

vista, por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 
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lio-me à corrente que enten 

feito de concessão de féria 

viço não justificadas, a que 

das como permitidas, quais 

(Lê.) Dou provimento à revi 

nal restabelecer-a decisão 

o Sr. Ministro Rudor Blumm 

11.40/45 -1-

ta - Sr. Presidente, no mérito,f! 

de não poder o empresário, para ~ 

s, computar como ausências ao seL 

las que, por força de lei, são ti 

sejam as motivadas por doença ••• 

sta para, reformando aresto regia 

da Junta, favorável ao empregado. 

- 11: o meu voto. 
-

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

o Sr. Ministro Rodrigues Am orim - Há. Nego provimento. 

o Sr. Ministro Presidente - Dado provimento ao recurso,para 

ser restabelecida a sentenç a de origem, vencido o Ministro Ro 

drigues Amorim • . 
O Sr. Secretário - Processo n9 2.764/74- Relator:.Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Min 

vista de Decisão do TRT da 

istro Paulo Fleury. Recurso de R~ 

la. Região. Rede Ferroviária Fed~ 

ldina) e Wilson Miranda de Sá e ~ 

Valle e Juacenyr Teixeira de Assum 

ral S/A. (?a. Divisão Leopo 

tro. (Drs. Paulo Maciel do 

pção). 

O Sr. Ministro Presidente -
de adicional por tempo de s 

4345. A sentença de orig>"R 
' ····· por tempo de serviço soure 

são, julgando improcedente 

daria-Geral opina pelo conh 

belecer a.sentença de orige 

o Sr. Ministro Paulo Fleury 

o Sr. Ministro Presidente -
( Usa da palavra o 

o Sr. Ministro Presidente -

A matéria discutida nos autos 

erviço - quinquênios - da Lei 

negou a incidência do adicional 

' e 

n9 

os vencimentos do cargo em camis

a reclamatória ••• (Lê.) A Procura-

ecimento e provimento, para resta 

m. 11: o relatório. 

- De acordo. 

Tem a palavra o Sr. Advogado. 

Dr. José Francisco Boselli) 

Em discussão. Encerrada. Conheço 
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da revista pela divergência apontada, 

O Sr. Ministro Paulo Fleurv - Também conheço. 

O Sr. Mini !'tro Presidente - Há divergência? Conhecida, por u

nanimidade, a revista, No mérito, nego provimento, para man

ter o acórdão recorrido, pois o adicional de tempo de servi

ço - quinquênios - a que se refere a Lei n9 4345 incide so -

bre o salário do cargo exercido, mesmo quando comissionado •• 

(Lê.) Nego provimento. 

O Sr. Ministro Paulo Fleurv - De acordo. 

O ~r. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário -Processo n9 1.805/74 -Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Paulo Fleury. Recurso de Re 

vista de Decisão do TRT da 2a. Região. Fepasa-Ferrovia Paul~ 

ta S/A. e Francisco Milaneze. (Drs. José Célio de Andrade e 

Ulisses Riedel de Rezende.) 

O Sr. Ministro Presidente - A matéria debatida nos autos ' e 

bastante conhecida: trata-se da conversão de licença-prêmio 

em pecúnia,,,(Lê.) A Procuradoria-Geral opina pelo não pro

vimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Paulo Fleurv - De acordo. 

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

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

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

nheço da revista em face da iterativa jurisprudência do Ple

no no sentido da decisão recorrida, aplicando-se ao caso , 

sem qualquer dÚvida, a Súmula 42 do TST. 

O Sr. Mini11tro Paulo Fleurv - Não conheço pela Súmula 42. 

O ~r. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, nã 

conhecida a revista. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2.100/74 - Relator 

-1-

Ministro 

Rudor Blumm. Revisor Ministro Lima Teixeira. Recurso de Re

vista de decis!o do TRT da 2~ Regi!o. Interessados Ant8nio 

Alcintara Vieira e Cia. Municipal de Transpor~es Coeltivos 

(Drs. Paulo Serra e Cláudio José Batista da Rosa). 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Inconformado, interp$s o recla

mante recurso de revista para o Tribunal Superior do Traba

lho, com fundamento em ambas as alíneas do art. 896. Na ini

cial, pretendeu fosse compelida a recorrida a restabeleceras 

horas extras •.. (L€.) A douta Procuradoria-Geral opina desfa 

voravelmente. ~ o relatório. 

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

vogado. 

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

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss!o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, a revista n!o 

se enquadra nos permissivos do artigo 896, letras a e b da 

Consolidaç!o das Leis do Trabalho. Pretende o recorrente re

vis!o de matéria de fato .•. (L€.) N!o conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também n!o conheço. As horas ex

tras n!o foram consideradas habituais pelas inst&ncias ordi

nárias. Há diverg€ncia? N!o conhecida a revista, por unanimi 

dade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2.160/74 - Relator Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor Ministro Rudor Blumm. Recurso de Re

vista de decis!o do Tribunal Superior do Trabalho da Segunda 

Regi!o. Interessados Roque Vieira dos Santos e Outros e COMA 

BRA - Cia. de Alimentos do Brasil S/A. (Ex- Frigorífico Wil

son do Brasil S/A.) (Drs. Ulisses Riedel de Resende e Dani-
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A Junta julgou a reclamató

ria improcedente. A Primeira Turma do Segundo Regional negou 

provimento ao recurso ordinário dos empregados, por verifi-

car da prova pericial, que o trabalho nos dias . do sába-

do ••. (Lt.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo n!o conhe

cimento ou desprovimento do recurso. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

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

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss!o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Ante a armadura fática do a-

córd~o regional, que interpretou a prova técnica e concluiu 

com os fatos da causa, impossivel se torna conhecer da revis 

ta a qualquer titulo, seja pela violação do artigo 49 da Cog 

solidaç!o das Leis do Trabalho, que considera tempo de servi 

ço o que o empregado fica à disposição do empregador, seja 

pelo acórd!o de fls. 18o ••. (L€.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg€ncia? Não conhecida a 

revista, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2. 233174 - Relator Ministro Ru 

dor Blumm. Revisor Ministro Lima Teixeira. Recurso de Revis

ta de decis~o do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Re 

gi!o. Interessados: Sidney Ant8nio Valter e Outros e Banco 

do Brasil S/A. (Drs. Ulisses Riedel de Resende e Nivaldo Ary 

Nogueira). 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Julgada procedente em parte a 

reclamatória, recorreu a reclamada ordinariamente para o Tri 
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bunal Regional do Trabalho da Segunda Regi!o. Este, através 

de sua Primeira Turma, deu provimento ao recurso, para jul

gar improcedente a reclamaç!o na qual os recorrentes pleite~ 

vam equiparaç!o salarial ... {L€.) A douta Procuradoria-Geral 

opina desfavoravelmente. t o relatório. 

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

Advogado. 

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

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss!o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, conheço do re

curso pela diverg€ncia apontada. 

O Sr. Ministro Presidente - A equiparaç!o salarial n!o foi 

reconhecida pelo acórd!o recorrido porque n!o atendidas as 

exig€ncias do artigo 461 da CLT. Trata-se de pretens!o de e

quiparaç!o salarial de auxiliar de escritório com escriturá 

rio, que foi submetido a concurso e aprovado. N!o conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Reformulo meu voto porque os a

restos citados s!o de Turmas. Também n!o conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg€ncia? N!o conhecido o 

recurso, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2,464/74 - Relator Ministro 

Lima Teixeira. Revisor Ministro Paulo Fleury. Recurso de Re

vista de decis!o do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda 

Regi!o. Interessados: Benedito Vicentin e FEPASA - Ferrovia 

Paulista S/A. e Os mesmos (Drs. José C. de Andrade e Ulisses 

Riedel de Resende). 

O Sr. Ministro Presidente - A matéria tratada nos presentes 

autos é bastante conhecida: convers!o de licença-pr@mio em 

pecúnia, no caso de ferroviário. O acórd!o recorrido rejei-

tou a preliminar de prescriç!o argÜida pela FEPASA ••• {L€.) 
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A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e provi

mento do apelo do reclamante.e, pelo n!o conhecimento do re

curso da empresa. to relat6rio. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

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

{Usa da palavra o Dr. Rubem José da Silva) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Conheço 

do recurso do reclamante pela diverg~ncia de fls. l7em·diante. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg@ncia? Conhecido o recur

so, por unanimidade. No mérito, dou provimento ao recurso para 

assegurar ao reclamante a conversão da licença-prêmio-em pecú

nia em sua totalidade, pois já é vantagem incorporada ao seu: 

contrato de trabalho e não pode ser suprimida sem violação do 

art. 468 da c:~L.T. Ademais , a SÚnrula n9 51 já estabelece isto 
, , 

e e materia interpretativa do Pleno. Quanto ao recurso da em-

presa, prejudicado, por falta de objeto. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - É o meu voto, Sr. Presidente. 

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

votos, dado provimento ao recurso do emptegado para ser julga

da a ação totalmente procedente e prejudicado o recurso da em

presa por falta de objeto. Suspensa a Sessão para o almoço. 


