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Realizada em 17 de setembro de 1974 

Presentes os Srs. Ministros: Lima 

Teixeira, Presidente;Pe~ 

lo Fleury(convocado),Odi 

lon Rodrigues(convocado), 

Coqueijo Costa e 

Blumm. 

Rudor 

Procurador:Dr. Justiniano José da 

Silva. 

Secretário: Jorge Aloise. 

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

berta a sessão. o Sr. Secretário informa que a ata da sessão 

anterior não foi datilografada a tempo, ficando para ser a

preciada na próxima sessão. 

( O Sr •• Advogado pede o adiamento para o dia 

2/8/74 do Processo n9 408/74.) 

O Sr. Ministro Presidente:- Deferido. 

O Sr. Secretário: Processo n9 1856/74. Relator: Mlnistro Co

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

vista de decisão do TRT da 2a Região. MARIA SUELI CARDOSO e 

TOURING EMPREENDIMENTOS S .A. -HOTELA.RIA ADMINISTRAÇÃO E OBRAS 

O Sr. Ministro Coquei,io Costa.:- Por voto de desempate, a Ter 
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ceira Turma do Segundo Regional deu provimento ao recurso 

ordinário da empresa para julgar totalmente improcedente a 

reclamatória, porque a reclamante era corretora de ~itulos 

de emissão da reclemada .•• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral 

opina pelo não conhecimento ou improvimento da revista, se 

rejeitada a preliminar. 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, Carlos Caracciolo Mas

trobuono.) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coquei,jo Costa:- A reclamação foi julgada pr~ 

cedente em parte pela Junta, que condenou e reclamada nas 

custas e esta pagou-as, Nem o § 49 do art. 789 consolidado, 

nem a SÚmula 25 incidem ••• (Lê.) Rejeito a preliminar de de-

-serça o. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Também rejeito, 

' " O Sr. Ministro Presidente:- Ha divergencia? Unanimemente,re-

jeitada a preliminar de deserção, Tem a palavra o Relator, 
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O Sr. Ministro Coquei.io Costa:- Quanto ao cabimento da revis 

ta, houve violação do art. 818 da C.L.T., segundo o qual a 

prova das alegações incumbe à parte que as fizer. Quanto ao 

documento adulterado, o acórdão não admite haja prova da au 

toria do reclamante •.. (Lê.) Conheço da revista. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Tamté' m conheço. 

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

vista, por unanimidade. Tem a palavra. o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- No mérito, não provada a au

toria da falta imputadaa.o ·.recorrente, dou provimento para, r~ 

formando o acórdão regional, restabelecer a sentença da Jun-

ta de origem. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- De acordo. 

' " O Sr. Ministro Presidente:- Ha divergencia? Por unanimidade 

de votos, dado provimento ao recurso, para restabelecer a se 

tença da Junta de origem. 

O Sr. Secretário: Processo n9 2 152/74. Relator: Ministro Li 

ma Teixeira. Revisor: Ministro Paulo Fleury. Recurso de re

vista de decisão do TRT da 2a Região. FEPASA-FERROVIA PAULIS 

TA S.A. e RUBENS JOS~ CARDOSO LARA. 

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

bastante conhecida. Trata-se da conversão da licença-prêmio 

em pecúnia a que faz jus o ferroviário. Sentença e acórdão 

- " asseguraram ao reclamante a conversao da licença-premio em 

pecúnia, pois já incorporada tal vantagem às condiçÕes con

tratuais.(Lê.) A Procuradoria-Geral opina pelo não conheci

mento ou não provimento. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury:- De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente:- Tem a palavra o Sr. Advogado. 
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(Usa da palavra o Dr. Rubem José da Silva.) 

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

nhe~o da revista, face à iterativa jurisprudência do Pleno 

no sentido do acórdão recorrido. Aplica-se, no caso, a SÚmula 

n9 42 do T.S.T. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury:- Também nao conhe~o. 

O Sr. Ministro Presidente:- Há. divergência? u'nanimemente ,não 

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário: Processo n9 2 183/74. Relator: Ministro Co

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

ta de decisão do TRT da 2a Região. WALDEMAR SILVA E OUTRO e 

PERTICAMPS S/ A. INDÚSTRIAS REUNIDAS DE EMBALAGENS. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- A Primeira Turma do segundo 

Regional conheceu formalmente do.recurso mas, ao mesmo tempo, 

decretou-lhe a deser~ão por falta de pagamento de custas,con

cluindo pelo não conhecimento do apelo, sendo que a certidão 

consigna que o_ recurso o:ão conhecido "por falta de al~ada 11 
••• 

(Lê.) A Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e provimen 

to. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Bltim~:- De acordo. 

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

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Minjstro Coquei,jo Costa:- O acórdão não é contraditório 

em rela~ão à fundamenta~ão, pois a conclusão dela decorre lÓ

gica. Não tendo havido pagamento de custas, o recurso há de 

ser deserto, assentou o Regional. (Lê.) Não conheço da revia-

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

conhecida a revista, 
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O Sr. Secretário: Processo n9 2232/74. Relator: Ministro Li-

ma Teixeira. Revisor: Ministro Paulo Fleury. Recurso de re

vista de decisão do TRT da 2a Região. ARMíNIA MENECHINI e 

INSTITUTO DE IDIOMAS YAZIGI S/ A. 

o Sr. Ministro Presidente:- Trata-se de reclamante que, ale

gando dispensa injusta, apresenta reclamatória na qual pede 

aviso-prévio, indenização anterior à opção, férias, Fundo de 

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

provimento. ~ o relatório. 

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.) 

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

nheço da revista porque não se demonstrou violação de norma 
.... - .... legal e a jurisprudencia apontada nao tem pertinencia com a 

hipótese dos autos. Diz a divergência apontada es fls.l37 /1 

"O banco incorporador, ao assumir o patrimÔnio do sucedido, 

responsabiliza-se ••• (Lê.) Não conhe~o. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury:- Meu voto está de inteiro acor

do com o de V.Exa.:Inexiste violação de lei porque os arti

gos ci.tados, 10 e 448, consagram prinCÍpios não enfocedos pe 

lo v.acórdão •.• (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Minlstro Presidente:- Há divergência? Unanimemente,não 

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário: Processo n9 1650/74. Relator: Ministro Li

ma Teixeira. Revisor: !Unistro Paulo Fleury, Recurso de re

vista de decisão do TRT da la Região. FERNANDO IMBASSAHY DE 

MF.LLO e Cm.PANHIA SIDERúRGICA NACIONAL. 

O Sr. Ministro Presidente:- Esclarece o v. acórdão que oca-



T$T- 33~ 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

17.9.74 SSO/MD 

• 2. 

13,50-55 

so dos autos é de recurso ordinário interposto pelo recla-

mante contra a sentença de fls. 45, que o condenou a pagar 

multa e indenização à empresa porque rompera o contrato que 

fizera, no sentido de trabalhar dois anos •.. (Lê.) A douta 

Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e provimento. t 

relatório. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury:- De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Carlos F. Guimarães.) 
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O Sr. Ministro Presidente - En discussão. Encerrada. Não co 

nheço da revista por desfundamentada. O aresto apontado como 

divergente nao traz a fonte de publicaçao. Independente de 

nao se ajustar à s~ula 38, nao se tenta demonstrar, por ou 

tro lado, violaç!lo válida de dispositivo de lei. 

O Sr. Ministro Paulo Flaury - Também nao conheço. A intempe!!. 

tividade foi acolhida pelo egrégio Regional com base na pr~ 

va dos autos. (Lê). N!o conheço pela súmula 38. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente,n!lo 

foi conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 2 259/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da la. Região. Djalma Ferreira Lei 

te e Anderson Clayton S/A Industria e Comércio. (Drs. Lour 

des dos Anjos Mello e Eulalio G. Neves Dutra). 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - A Segunda Turma do 19 Regi~ 

nal, por maioria de votos, deu provimento, em parte, ao re 

curso ordinário da empresa para reduzir a condenaç!lo ao avi 

so prévio, porque 11é livre a empresa para dar aumento espO,!! 

Une o de salário". A pena de confesso :t:oi aplicada... (Lê.) 

A Procuradoria, em parecer do Dr. Jayme Gurivitz, opina pelo 

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. Paulo César Gontijo) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cagueijo Costa - O art. 468, combinado com a 
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Revia 

ta, porque se alega que havia direito adquirido e conseq/Jen · 

te alteraç&o bilateral lesiva ao empregado ••• (Lê). N&o conhe 

ço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também nao conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente,n&o 

conhecida a revista • 

.::::0.-.:::Sr:..:.· ~Se::..c:::.:r::..:e::..;t::;á::.::r:..::i:..:o:;._--=Pr.:..::.o::::c.:::e.:::s.:::s.:::o-'N~9-~5~6::.J7J.I7...~....:.4 - Relator : Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de R~ 

vista de decis&o do TRT da 3a. Regiao. ~ria Antonia Martins 

Alves e Julio Ribeiro. (Drs. J. Moamedes da Costa e Jerônymo 

Brito da CUnha). (Impedido o Ministro Odilon Rodrigues). 

o Sr. Ministro Coqueijo Costa - O reclamante ajuizou reclam~ 

çao trabalhista contra a reclamada no Juízo da Comarca de I

tapecerica alegando que trabalhava há 35 anos na Fazenda da 

ré. A contestaçe:o envolve carência de aça:o e improcedência no 

mérito • (Lê.) A Procuradoria, em parecer do Dr. Roque Vi 

cente Ferrer, manifesta-se pelo n&o conhecimento. ~ o relató 

rio. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - En discuss~o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, limita-se a 

revista a argdir de intempestivo o recurso ordinário do re 

clamante, mas nll:o aponta que lei teria sido violada ou que 

jurisprudência teria sido contrariada, •• (lê.) N!o conheço da 

revista. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - N!o conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, na:o conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 570(74 - Relator: Ministro 

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

vista de decis!o do TRT da 2a. Regi!o. Fepasa - Ferrovia Pa~ 

lista S/A e Avelino Caon. (Drs. José Célio de Andrade e Ulis 

ses Riedel de Resende). 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, a Segunda T!!! 

ma do Segundo Regional negou provimento ao recurso ordinário 

da FEPASA, porque, segundo o Estatuto dos Ferroviários, a di 

ferença entre os proventos pagos pelo Órgao previdenciário ••• 

(lê.) A douta Procuradoria-Geral, em parecer da la:vra doDr. 

Roque Vicente Ferrer, é pelo conhecimento e desprovimento. 1t 

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 - Sr. Presidente, ressalta a 
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revista que o acórdão violou dispositivos legais, em<. que se 

pretende arrimar, arts. 444 e 468 da CLT ~ 192 e seguintes 

do Estatuto dos Ferroviários, além de negar validade 

arts. 118 do CÓdigo Civil e 102 e 108 da Constituiçlo 

aos 

Fede 

ral. (Lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Nao conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, nao conhecida a revista. 

O Sr. Secretário -- Processo n9 832/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Regiao. Companhia Municipal 

de Transportes Coletivos e Epitácio Rodrigues Salvador.(Drs. 

Américo de Jesus Rodrigues e Ulisses Riedel de Resende). 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presi<dente, a reclamatória 

foi no sentido de compelir à empresa ao pagamento da mul-

ta ••• (lê). O parecer da douta Procuradoria-Geral é 

vel. t o relatório. 

f a v orá 

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

Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. Rubem José da Silva) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussao. Encerrada. Tem a 

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, o empregado es

tável foi privado de exercer suas funções permanecendo na ' 

inatividade, mas obrigado a comparecer ••• (lê), Não conheço 

do recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não vou conhecer da Re -

vista. Há um aresto referente ao pagamento da multa. O Acor

dao nao foi muito claro em torno do pagamento da multa, O 

Acórdao determinou que se desse ao empregado uma runçao com

patível com a que ele exercia, Ministro Relator, v. Exa, po

deria ler o Acórdao? 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - "Nao é dado ao empregador colo

car seu empregado em disponibilidade obrigando-o , todavia, 

a ir ao serviço diariamente e ficar sentado aguardando qual

quer ordem, Esse fato se prolonga por mais de quatro anos , 

fazendo com que o empregado se sentisse humilhado, sujeito 

a gracejos ••• (lê)" 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Gostaria que V.Exa. lesse o 

final do acÓrdão. 

O Sr. Ministro Rudor l'llumm - "Dou provimento ao recurso para 

julgar procedente a reclamação." 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O que foi pedido? 

O Sr. Ministro Presidente - Foi pedido a volta ao lugar que 

tinha anteriormente. Ele diz que a empresa deve dar um lugar 

compatível ao empregado. 

O Sr. ;Ministro Rudor l'llumm( Consulta os autos.) "Pretendendo s~ 

ja a empresa compelida a lhe dar uma função contratual ••• (Lê.)" 

O Sr. Ministro Presidente - Nos acórdãos que são apontados 

não encontrei, à primeira vista, nenhuma divergência. 

o Sr. Ministro Cog,uei~o Costa- O Relator está conhecendo? 

o Sr. Ministro Rudor l'llumm - Não conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Também não 
, 

conheço.Ha divergência 

Unanimemente, não conhecida a revista. 

o Sr. Secretário - Processo nQ 949/74 - Relator: Ministro Co 

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

vista de decisão do TRT da la. Região. PetrÓleo l'lrasileiro 

S.A. Petrobrás e Celia Neno Claudio da Silva. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - A Terceira Turma do Primeiro 

Regional deu provimento, em parte, ao recurso ordinário da em 

presa para reduzir os direitos da reclamada a dois meses de 

complementação, porque indevidas estas ••• (Lê.) Tem parecer 

da Dra. Anabela Almeida Gonçalves pelo conhecimento e despr~ 

vimento. t o relatório. 

o Sr. Ministro Rudor.l'!lumm- De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa- Equivoca-se a recorrente quan 

do pensa que pelo fato de ter liberalmente instituÍdo o auxí 
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lio financeiro torna legitimo o seu pretenso direito de limi 

tá-lo ••• {Lê.) Não conheço da revista da empresa por falta de 

fundamento legal, único argumento em que se arrima, visto 

que não dá noticia de qualquer divergência jurisprudencial, 

não obstante o pedido de recurso enfoque as duas alineas do 

art. 896 da CLT. Não conheço. 

O Sr. Ministro Rudor ~lumm - De acordo. 

t t , A imi O Sr. Minis ro Presiden e - Ha divergencia? Por unan dade 

de votos, não foi conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 065/74 - Relator: Ministro 

Rudor ~lumm. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da la. Região. João ~atista Corrêa e 

E. Mosele S.A. Drs.: Alino da Costa Monteiro e Colbert Dutra 

Machado. 

O Sr. Ministro Rudor ~lumm - A egrégia Segunda Turma do TRT 

da Primeira Região deu provimento ao recurso da reclamada p~ 

ra absolve-la ••• {Lê.) E a douta Procuradoria-Geral manifes

ta-se pelo não conhecimento do recurso por falta de fundamen 

to legal. t o relatório. 

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

Advogadq. 

{Usa da palavra o Dr. Carlos Arnaldo Selva.) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor:~lumm - Sr. Presidente, temos a prelimi 

nar de intempestividade. Publicado o acÓrdão em 31 de janei

ro, quinta-feira, iniciou-se a contar o prazo dentro de 15 

dias para interposição de recurso a partir de 19 de reverei-

ro, sexta-feira, terminando a 11 de fevereiro, sexta-feira, 
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sendo o recurso protocolado a 11 de fevereiro, a meu ver, o 

recurso é tempestivo. 

o Sr. Ministro Presidente - Quem argftiu essa preliminar? 

O Sr. Ministro Rudor ~lumm - A empresa. Em contra-razões,fls. 

124/128, argtliu a reclamada a preliminar de intempestividade. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Peço vista em mesa. 

O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento em virtude 

do pedido de vista do Ministro Coqueijo Costa. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 586/74 Relator Ministro Ru

dor Blumm - Revisor Ministro Lima Teixeira - Agravo de Instru 

mento de despacho do Juiz Pres, do TRT da la. Região - FRAN -

CISCO DEVEZA MONTEIRO DEL DUQUE e CIA. TELEFONICA BRASILEIRA. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - A MM Junta de Conciliação e Jul 

gamento julgou a ação no sentido de condenar a ora recorrida 

à indenização dos períodos descontínuos, trabalhados pelo re

clamante, a média de horas extras ••• (Lê.) A douta Procurado

ria-Geral opina pelo não conhecimento do apelo do reclamante, 

face ao não pagamento das custaa, e desfavoravelmente ao conh 

cimento do recurso da reclamada. ~ o relatório, 

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

vogado. 

(USA DA PALAVRA O DR, CARLOS ARNALDO SElZVA) 

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

vra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm- Recurso do reclamante: Conheço 

do recurso por contrariada frontalmente a Súmula 21 deste Tri 

bunal, Conheço, ainda no que tange às horas extras ••• (Lê). 

O Xr. Ministro Presidente - O despacho do Tribunal Regional ne 

gou seguimento ao recurso da empresa porque intempestivo e não 

houve agravo. De sorte que só está em causa a revista do empr~ 

gado, Peço a V. Exa. que verifique o despacho. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - (consulta os autos) V. Exa. tem 

razl!o, É só o recurso do empregado, Obrigado pela observação, 

O Sr. 1-tl.nistro Presidente - Ocorre que quanto ao recurso do em 

pregado, a douta Procuradoria levantou uma preliminar achando 

que as custas foram pagas pela empresa. No caso, tinha-se que 

aplicar a Súmula 25. Rejeito esta preliminar, 



TST- 33~ 

PODE R JUOICI,ÁR!O 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL. SUPERIOR CO TRABALHO 

IZA/nl/IG 14.40/45 

- De acordo com v. Excelência. 

.:E 

O Sr. Ministro Rudor Blumm 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, 

rejeita-se a preliminar argaída pela Procuradoria, porque na 

hipÓtese não tem cabimento, face a Súmula 25. V. Exa., Minis

tro Relator, está conhecendo da revista porque verificada a 

divergência e com base na Súmula 21? 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sim, Exa. 

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

Unanimemente, conhecida a Revista. Tem a palavra o Relator, 

quanto ao mérito. 

O Sr. Uinistro Rudor Blumm - No mérito, entendo, como o emi 

te Ministro Newton Lamounier, que não há deserção quando as 

custas já foram pagas. Dou provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - No mérito, dou provimento para re~ 

tabelecer a sentença de origem,pois o empregado, mesmo aposen

tado, tem direito ao cômputo do tempo anterior, se permaneceu 

a serviço da empresa ou a ele retornar. Ademais, no tocante às 

horas extras habituais, incluem-se no cálculo da indenização 

.•• (Lê.) Há divergência? Por unanimidade de votos, dado provi

mento à revista para ser restabelecida a sentença de origem. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1065/74 - Relator: Ministro 

Rudor Blumm. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de R~ 

vista da decisão do TRT da la. Região. JOÃO BATISTA CORRftA 

e E. MOSELE S/A. (Adiada a proclamação em virtude do pedido 

de vista em Mesa do MinistroCoqueijo Costa}. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - "Salvo disposição em contrá 

rio, computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e i 

cluindo o do vencimento". Arts. 184 do CÓdigo de Processo Ci 

vil, e 755 da CLT: "Os prazos estabelecidos neste titulo 

cnntam-se com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do 

vencimento, e são continuas e irreleváveis, podendo, entreta 

to, ser prorrogado pelo tempo estritamente necessário pelo 

Juiz ou tribunal, ou em virtude de força maior, devidamente 

comprovada 11
• Feita a contagem, como fez o eminente M:!&.nistro 

Relator, nao há dúvida que o recurso seria intempestivo, mas 

" trata-se de Diário Oficial da Guanabara e a jurisprudencia 

tem assentado que, circulando à tarde, acresce-se de um dia 

o prazo. Ora, foi publicado no dia 31, quinta-feira. Então, 

começando a contar o prazo de sexta-feir~ evidentemente, que 

terminando na outra sexta-feira seria intempestivo. Mas com 

este acréscimo de um dia, vai o prazo findar no outro sába

do, e terminando no sábado, prorroga-se para o primeiro dia 

Útil, que foi na segunda-feira, 11 de fevereiro, data em que 

foi protocolizado o recurso de revista, razão pela qual, de 

acordo com a jurisprudência e com o principio geral, de que,. 

na dÚvida, dá-se pela tempestividade do recurso, rejeito a 

preliminar de intempestividade da revista, porque acho que 

ela é tempestiva. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm- Concordo com V.Exa. 

O Sr. Ministro Presidente - Também rejeito a preliminar. Há 
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divergência ? Rejeitada a preliminar de intempestividade, 

por unanimidáde. Tem a palavra o Relator, quanto ao conheci 

mento. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm- Não atende o recurso aos pressu 

postos do art. 896 da CLT, ao deixar mencionado expressamen

te com base na alinea b ••• (lê). Não comheqo do recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Não merece conhecimento. O empr~ 

gado queria acumular duas gratificações, concomitantemente, 

cumulativamente, porque ele já tinha exercido antes uma fun 

çao inferior e passou a ser inspetor, recebendo gratificação 

até mais vantajosa. Mas queria acumular as duas. Matéria fá 

tica. As instâncias ordinárias entenderam que não fazia jus 

a acumulação das duas gratificaçÕes. Não está fundada a re

vista. Versa apenas o reexame de fatos e provas apuradas s~ 

beranamente pelas instâncias. Há divergência ? Unanimemente, 

não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1842/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região. PAULO AFONSO TELLES 

DE QUEIROZ e BANCO ·.BANDEIRANTES DO COMtRCIO S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - O empregado do Banco que recla-

mou, e a sentença de origem, face a prova trazida aos autos 

entendeu configurado o abandono de emprego. "... (lê). A dou 

ta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento da revista 

!l: 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 Torres das Neves). 



T8T- 332 

POOE R JUOICIÁF'HO 

JUSTIÇA 00 TFA9ALHO 

TRIBUNAL. SUPERIOR 00 TRAaALHO 

ZG/EM/ASN 15,00/ü-5 -1-

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

nheço da revista por versar, no caso, reavaliaçao da prova , 

apurada soberanamente pelas Instincias Ordinárias. Nao se de 

monstrou violaçao de norma legal, e o aresto acostado, a 

fls. 68, nao se ajuste à hipótese dos autos. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também n!lo conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Uhanimemente,nao 

conhecida a revista, 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 026/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Regi!lo. Maria Francisca sal 

les Penteado e Ginásio sao Bento Marilia. (Drs. Pedro Dada e 

Reynaldo Alves de Souza). 

O Sr. Ministro Coqueijo costa - A Segunda Turma do Segundo 

Regional nao conheceu do Recurso Ordinário da reclamante por 

intempestivo, porque a petiçao foi oferecida no Último · dia 

do prazo, mas as razões s!lo extemporineas ••• (Lê.) A douta 

Procuradoria-Geral é pelo não conhecimento ou desprovimento. 

t o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o ilustre 

do. 

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

Advog~ 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Conheço por violação dire 

ta do art. 899 da CLT, que reflete um dos dois pontos car

deais dos recursos trabalhistas, qual seja o da interposição 

por simples petiç!lo. O outro é também uma inversão da regra 
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do processo comum, pois os recursos nunca têm efeito suspe_!! 

sivo, salvo exceções expressas na Consolidaçao, ao contrário 

do que ocorre com os recursos do processo civil. A jurispr~ 

d@ncia de fls. 75 também é conflitante. Conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também conheço. 

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

nhecida a Revista. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - No mérito, dou provimento p~ 

ra mandar que a Turma Regional aprecie o Recurso Ordinário 

da empregada sem levar em consideração as razões, mas enfren 

tando os fatos, dado à devolução del(s do primeiro para o 

segundo grau ordinário. Como disse o ilustre Advogado, o r~ 

curso foi interposto no prazo por petiçao, e fora do prazo 

foi arrazoado. A Consolidação diz que os recursos trabalhis 

tas podem ser interpostos por mera petição - é uma das duas 

diferenças fundamentais do processo civil, porque o proce~ 

so do trabalho é um processo rápido, e que permite a residên 

cia das partes em Juízo, por si mesmas, que têm elas o jus 

postulandi • Se havia Recurso Ordinário, que devolve a maté 

ria de fato dentro do &mbito em que a circunscreve o recur 

so, nao podia o Regional deixar de conhecê-la porque as ra 

zões estavam fora de prazo, . ~porque o recurso é uno - petiçlo 

e razões vêm junto-, mas só por petição ele vale no proces

so do trabalho. Essa a razao pela qual nlo seria lÍcito dei 

xar de conhecer de um recurso trabalhista porque as razõeses 

tavam fora do prazo ou porque nao tivesse razões, desde qua_!! 

do a Consolidaçao diz que "o recurso pode ser interposto por 

simples petição". Está ipsis litteris no artigo consolidado. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Dou provimento, de acordo com o 
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Relator. 

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

dado provimento ao recurso para que os autos retornem ao Re 

gional, a fim de julgar o Recurso Ordinário como entender de 

direito, 

O Sr. secretário - Processo n9 1 179/74 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de R~ 

vista de decisao do TRT da la. Regiao, Companhia Telefônica 

Brasileira e Maide Celeste dos Santos Dias, (Drs. Osmar de 

Carvalho Dutra e Carlos Arnaldo selva). 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - ·sr. Presidente, assentou a 

Primeira Turma do Primeiro Regional que 11equiparaçao sala 

rial se confirma, porque atendidos, face à prova pericial,os 

pressupostos do artigo 461 da CLT. Preliminar de nulidadepor 

cerceamento de defesa foi rejeitada, porque a igualdade sala 

rial fixada no ajuste anterior.foi declarada no laudo 

cial ••• (Lê.) 11 O parecer da douta Procuradoria-Geral é 

nao conhecimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo, 

o Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o ilustre 

do. 

(Usa da palavra o Dr. Carlos Arnaldo selva.) 

per! 

pelo 

Advoga 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Tudo o que a reclamada re 

quereu nas três audiências que antecederam a da prolaçao da 

sentença foi deferido pela Junta, que se baseou, aliás, na 

pericia pedida pela reclamada. Nao há nulidade processualsem 

prejuizo da parte de quem a alega .•• (Lê.) Nao conheço. 
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O sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente,nao 

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 648/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro ~ulo Fleury. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da la. Região. José Luiz Peres e Tin 

tas Internacional S/A. (Drs. Alino da Costa Monteiro e Aldo 

Alves). 

O sr. Ministro Presidenté - A sentença de Primeira Instância 

entendeu que o acordo firmado entre os litigantes, de fls. 

6, é válido de acordo com o que se contém na sentença homo 

legada ••• {Lê. ) A douta Procuradoria-Geral opina pelo co 

nhecimento e provimento para ser restabelecida a decisão de 

Primeira Instância. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o ilustre 

do. 

(Usa da palavra o Dr. Carlos Arnaldo Selv~) 

Advog~ 

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

por divergência contida a fls. 55. 

o Sr. Ministro Paulo Fleury - Também conheço. 

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

nhecida a Revista. No mérito, dou provimento para ser resta 

belecida a sentença de Primeira Inst8ncia, fls. 26, pois pr~ 

tendeu a reclamante a complementação da indenização, inferior 

a sessenta por cento ••• (Lê.) 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também dou provimento. Alega

se que se pediu na inicial a anulação de uma sentença que ho 

mologou um acordo, e a parte contrária sustenta que só por 
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intermédio de uma ação rescisÓria isso seria possível, dado 

que a sentença homologatória, numa conciliação, faz a coisa 

julgada. Dou provimento também, Sr. Presidente, pois na ver 

dade falou-se em anulação de acordo na petição inicial, o 

que é impropriedade de expressão, porque substancialmente o 

que se postulou não foi a anulação, mas a complementação da 

indenização recebida ••• (Lê.) 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, realmente o 

empregado pediu a nulidade do acordo, mas pediu em alternat! 

va a diferença das importâncias, porque se não tivesse ped! 

do essa diferença eu não daria por ela - seria julgar extra 

petita, Já que foi pedida, acompanho. 

o Sr. Ministro Presidente - Por unanimidade de votos, dado 

provimento para se restabelecer a sentença de Primeira Ins

tância, 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 726(74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 5a. Região. Companhia Hidro Elé

trica do São Francisco (CHESF) e João Feitosa de Freitas Fi 

lho. (Drs. Eraldo Alves dos Santos e Silvio Santana Filho). 

O Sr. Ministro Presidente - Entendeu o acórdão, como está na 

sua ementa, que as diárias que ultrapassam a 5Q% do salário 

são computadas ali, para efeito indenizatório ou do cálculo 

na forma do art. 457 da CLT ••• (Lê.) A douta Procuradoria-

Geral opina pelo não conhecimento da Revista, por se aprese~ 

tar sem os requisitos legais, e, pois, sem cabimento. ~ o re 

latório. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 
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O sr. Ministro Presidente - En discussão. Encerrada. Não co 

nheço da Revista, pois entendo que nao se demonstrou viola 

ção de norma legal, vindo por interpretação. A divergência 

apontada, além de n!o se ajustar à hipótese dos autos, fls. 

71/74, compõe~se de arestos de Turma do TST. 

O Sr. Ministro Paulo Fleu.ry - Sr. Presidente, nao há uma di 

vergência a fls. 76? 

O sr. Ministro Presidente- (Consulta os autos;) O AcÓrdão 

diz que as diárias que ultrapassam 5~ do salário são compu 

tadas. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - O Ac.órdão ~. judice manda com 

putar totalmente. Conheço e nego provimento, 

O Sr. Ministro Presidente - Reformulo meu voto, de acordocom 

o Ministro Revisor. Há divergência? 
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o Sr. Ministro Coqueijo Costa - Nego provimento curvando-me 

à esdrúxula interpretação que foi dada à redação do disposi 

tivo consolidado. Na realidade, do ponto de vista juridico , 

ngo se compreende como uma diária de 49% ngo se compute no 

salário, e uma de 5~ se compute no todo. p que se quiz est~ 

belecer, mas infelizmente houve uma distorçao, foi que só s~ 

ria diária aquilo que excedesse de 5~. Mas isso a jurispr~ 

d@ncia já é pacifica e ngo há raz!o,juridica, mas legal.Como 

salientei outro dia, no Brasil nao se pode opor o direito à 

lei, porque o nosso sistema é passivo. Acho que ~ injuridica 

a diária como está na Consolidaç!Oj mas no sistema positivo, 

juridico é o sistema legislado. Estou fazendo essa ressalva, 

porque acompanho esse pensamento que diz que 11quando a diá 

ria ultrapassa a 5~ é salário no seu todo 11
• Por isso, nego 

provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Por unanimidade de votos, conhe 

cido e negado provimento à revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 l 794/74- Relator: Ministro 

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

vista de decis!o do TRT da 2a. Região. Augusto Viaggi e Cons 

trutora Alberto Nagib Rizkallah. (Drs. Ulisses Riedel de Re 

sende e Cicero Campos). 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Inconformado com a veneranda de 

cis!o do Acórdão da Segunda Turma do TRT da 2a. Região, re 

corre o reclamante ••• (1@.) A douta Procuradoria-Geral opina 

pelo nao conhecimento por falta de apoio legal. t o rela 

tório. 

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

Advogado. 
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O Sr. Ministro Presidente - En discuss&o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - São três as profissões que n&o 

permitem erros na aplicação dos conhecimentos a saber: a me 

dicina, por envolver a vida humana, a advocacia ••• (l@.) Nao 

conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Também n&o conheço. Há divergê~ 

cia? Unanimemente, n!o conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 003/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decis&o do TRT da 2a, Região. Companhia Municipalde 

Transportes Coletivos e Manoel Alvaro do Nascimento. 

Charlain Galv&o da Silva e Ulisses Riedel de Resende). 

(Drs. 

O Sr. Ministro Presidente - Trata-se de reclamante que apr~ 

sentou reclamatória pleiteando pagamento de complementação de 

aposentadoria; todavia foi julgado carecedor da ação por ••• 

(lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo n!o conhecimen 

to da revista por nao se ajustar à hipótese os arestos tidos 

como divergentes -: súmula 38 ~ ~ o relatório. 

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). 



TST-1.1.332 

PODER JWICIÃRIO 

jUSTIÇA DO TRABALHO 

ftlaUNAL IUPEitiOft DO TRABALHO 

17 09 74 • . ZG/MN/MBC 15.30/35 

o Sr. Ministro Presidente -

nheço da revista, aplicando 

se de prescrição pare ia 1 e 

da nos autos e no acÓrdão r 

de-se argumentar que os are 

não se conformam com a Súmu 

o Sr. Minist o Paulo Fl:eurj 

o Sr. Ministro Presidente -
não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Process 

Lima Teixeira. Revisor Min 

revista de decisão do TRT d 

Fabril e Adauto Batista NÓb 

aio e Francisco AraÚjo). 

o Sr. Ministro Presidente -

como está na sua ementa: "n 

172, al!nea "C" da CLT a di 

Em discussão. Encerrada. Não co

-se ao caso a SÚmula 42. Trata -

nao total, como na hipÓtese versa-

egional. Depois disso, ainda po -

stos apontados como divergentes 

la n9 38. Não conheÇo. 

Não conheço. 

Há divergência ? Unênimemente, 

o N9 2 074/74 - Relator Ministro 

istro Paulo Fleury. Recurso de 

a la. Região. Companhia América 

rega. (Drs. Carlos Eduardo Bos! -

teresse da empresa, com 

Esclarece o acÓrdão recorrido, 

ão materializa a hip5tese do art. 

sponibilidade do empregado por in

amento a posteriori e parcelad~ da 

ê). A Procuradoria-Geral opina 

nto. t o relatório. 

pag 

remuneração respsctiva. (L 

pelo conhecimento e provime 

o Sr. Ministro Paulo Fleur:l De acordo. 

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

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

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

_!lheço pela divergência apon tada às fls. 30. 

O Sr. Ministro Paulo Fleur:l - Também conheço. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, c~ 

nhecido o recurso, No mérito, vou dar provimento. Estabelece 

o art. 133, alinea "c 11
• "Nllo tem direito a férias o empr~ 

gado que , durante o periodo de sua aqu1siç8o deixar de 

trabalhar, com percepç8o do salário, por mais de 30 dias, em 

virtude de paralizaç8o parcial ou total dos serviços da em 

presa 11 • No caso, em tela, a fabricante paralisou por moti 

vo de ordem econômico-financeira, e por mais de 30 dias. To 

davia, pagara salários. 

O Sr. Ministro PaUlo Fleury - Acompanho V. Exa .e vou ler as 

considerações que achei interessante. Conheço, nao por di 

verg@ncia, mas por violaçso de letra de dispositivo invo 

cada, art. 133, alinea ~ consolidado. Dou provimento. 

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

do provimento para julgar improcedente a reclamaçso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 099/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decis8o do TRT da 2a. ReglSo. Theodoro de Paulo 

Santos e outros e Companhia Industrial de Roupas Patriarca. 

( Drs. Ulisses Riedel de Resende e Willian Gerab). 

O Sr. Ministro Presidente - As Instâncias Ordinárias, com e 

lementos baseados na prova e também em pericia técnica, cujo 

laudo se encontra às fls. 89, chegaram à conclusso também 

da insalubridade, pois, embora nao possa provar que no lo 

cal exista calor excessivo, o mesmo acontece .•. (Lê.) A dou 

ta Procuradoria-Geral opina pelo n8o conhecimento da 

ta, ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

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

do. 

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

-2-

Advog.! 

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

nheço. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também não conheço. 

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

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 78304 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 3a. Região. João Ferreira Reis 

e Eurico Vilela Carneiro - Fazenda Boqueirão. (Drs. Fernando 

A. de Menezes Lopes e Afr&nio V. Furtado). (Impedido o Sr. 

Ministro Odilon Rodrigues). 

O Sr. Ministro Presidente - Consoante está na ementa do Acó~ 

dão de fls. 104, de acordo com o Estatuto do Trabalhador Ru 

ral, a prescriç!lo do direito do trabalhador rural só ocorre 

com dois anos da cessação do contrato de trabalho. Havendo 

controvérsia sobre o pedido de diferenças salariais ••• (1~.) 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo nao conhecimento ou 

não provimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Data 

venia do parecer da Procuradoria-Geral, conheço da revista, 

pois está fundamentada em divergência de f'ls. 111, 112 e 115. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também conheço. 

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

nhecida a revista. No mérito, dou provimento ao recurso p~ 

ra restabelecer a sentença de origem, pois o não pagamento 

do salário-minimo pelo empregador, por si só já importa no 

descumprimento das obrigações contratuais que enseja a resci 

são indireta do contrato de trabalho ••• (Lê.) 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - V.Exa. dá provimento em par 

te? 

O Sr. Ministro Presidente - Sim,porque com referência às di 

ferenças salariais havia controvérsia. 

o Sr. Ministro Paulo Fleury - Dou provimento. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

o Sr. Ministro Coqueijo Costa ' - Tambem estou de acordo.Folgo 

em ver que esta Turma entende como defeso ao Órgão da Jus ti 

ça do Trabalho transformar pedido de indenização em reinte -

gração, porque a lei só permite o contrário; permite por ex 

ceção que o Juizo do Trabalho, julgando extra petita, trans 

forme a reintegração do estável em indenização dobrada haven 

do incompatibilidade patente entre as partes. Mas nunca quan 

do o estável reclama com base no art. 483 rescisão indireta 

optando, como é de seu direito como estável, pela rescisão 

que o Juizo do trabalho possa transformar este pedido emrein 

tegração, porque toda vez que assim o fizer estará julgando 

extra petita, quando a lei não permite. Parece que o Regio 

nal tinha incidido neste erro o que,é grave. Houve falta grave 
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2 •. 

O Sr. Ministro Presidente - Por unanimidade de votos, conhe

cido e dado provimento parcial ao recurso para restabelecer 

a sentença de origem excluindo-se, apenas, o pagamento em do

bro das diferenças salariais por controvertidas, porém, a se

rem pagas de modo simples. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 825/74 - Relator: Ministro 

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

Revista de decisao do TRT da la. Regiao. Rede Ferroviária 

Deferal S/A (7a. Divisao Leopoldina) e Geraldo Guedes Pinto 

(Drs. Paulo Rodrigues Sobrinho e Guaraci F, Gonçalves,) 

O Sr. Ministro Presidente - Esclarece o acórdao que pretende 

o autor o recebimento do acidional de tempo de serviço, qdin• 

qu@nio sobre o salário que percebe no cargo em comissao e nao 

apenas sobre o seu cargo efetivo. A reclamada sustenta que 

o adicional é só sobre os vencimentos fixos ••• (lê). A Pro

curadoria opina pelo conhecimento e provimento, para ser res

tabelecida a sentença de origem. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussao. Encerrada. Co~e 

ço da revista. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimida

de de votos, conhecida a revista. No mérito, nego provimen

to, para manter o decidido no acórdao que trata da gratifica

çao por tempo de serviço. Entendo que correto está o acór -

dao • • • (lê) • Nego provimento 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Sr. Presidente, nego provimen

to. Conforme decidiu este egrégio Tribunal, em acórdao da 

lavra do Ministro Arnaldo Sussekind ••• (lê) 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimida-

de de votos, negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 852/74 Relator: Minis-

tro Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso 

de Revista de decisao do TRT da 2a. Regiao. 

ROVIA PAULISTA S/ A e LEANDRO PASSO. 

FEPASA - FER-

O Sr. Ministro Cogueijo Costa Sr. Presidente, a Terceira 

Turma do Segundo Regional reconheceu a competência ratione per 

sonae da Justiça do Trabalho e deu provimento ao Recurso Ordi

nário do reclamante, ferroviário, "para determinar a apuraçao 

do débito ••• (1€!) 11 A douta Procuradoria-Geral, em parecer 

da lavra do Dr. Jayme Gurivitz, é pelo conhecimento e despro

rimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

~alavra o Relator. 
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O Sr. Hinistro Coqueijo Costa - A incompetência volta agora 

como preliminar de conhecimento. O recorrente não era servi

dor público, e a Lei n9 1 890 s6 se aplica aos empregados 

que não gozavam das garantias especiais ••• (1@) Conheço por 

diverg@ncia. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também conheço. 

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

de votos, conhecida a Revista. No mérito, tem a palavra o Re 

lator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - No mérito, porém, nego provi 

mento, pelas razões a que aduzi acima. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Nego provimento. 

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

de votos, negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 090/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do T.R.T. da 2a. Região. MANOEL PEREIRA DE 

HORAIS E S/A DIÁRIO DE S[O PAULO. 

O Sr. ~linistro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, o recurso or 

dinário, que é do reclamante, não foi conhecido por deserto 

e, se o fosse,seria decretada a prescri~ão, fls. 138. Incon

formado, o empregado vem de revista ••• (1@) A douta Procura

doria-Geral opina pelo não conhecimento ou desprovimento. ~ 

o relat6rio, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Na revista sustenta o recor

rente que ganhava menos que o dobro do salário-mínimo e que, 
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assim, a isenção de custas seria automática, conforme juris

prudência que acostou ••• (lê) Não conheço da revista. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 216/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do T.R.T. da 2a, Região. RÁDIO DIFUSORA DE 

S.l\:0 PAULO S/A E MARCIO PAULETT· PRODUÇOES ARTÍSTICAS LTDA. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, o Dr. Maciel 

em nome do Advogado de uma das partes, Dr. Hagano, pediu adi: 

mento dest~_processo por duas semanas, sem aquiescência da 

outra parte. Não defiro a suspensão de inst~ncia. A outra 

parte, apesar de não estar presente, tem direito ao julga

mento hoje. Sem motivo de força maior processual, geralmen

te, não defiro. 

O Sr. Ministro Presidente - V. Exa. pode prosseguir no jul

gamento, uma vez que já indeferiu o pedido, 
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O Sr. Ministro Coqueijo.Costa- Na inicial pede a empresa au 

tora ••• (1~). O processo vem com parecer da douta Procurador~

~Geral, da lavra do Dr. Pinto Bandeira. t o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A hipÓtese versa incid~ncia do 

Art. 480, § 29, da CLT, quando, tratando de artista, proibe ao 

que rescindir o contrato sem justa causa de trabalhar em outra 

empresa de teatro ou cong~nere ••• (1~). Conheço da Revista por 

violação de norma constitucional e logo lhe dou provimento pa 

ra julgar a Justiça do Trabalho incompetente para apreciar o 

feito. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

p Sr. Mintstro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade 

~e votos, conhecida a Revista e dado provimento à mesma para 

julgar incompetente a Justiça do Trabalho. Está suspensa a Ses 

,;ao para o lanche. 



TST- 33Z 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TAI8UNAL SUPERIOR DO TIIA8ALHO 

17.9.74 SSO/LFA/MD 

O Sr. Ministro Presidente:- Reaberta a sessao. 

17,00-05 

O Sr. Secretário: Processo n9 2260/74. Relator: Ministro Co 

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

vista de decisão do TRT da la Região. REDE FERROVIÁRIA FEDE

RAL S.A. é JOÃO BATISTA DE CARVALHO JÚNIOR E OUTROS. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- A Junta condenou a Rede nos 

qUinqUênios-JEdidos e o Regional, após rejeitar as prelimina-
A - ~ res de nulidade da sentença, carencia de açao e incompeten-

cia da Justiça do Trabalho, deu provimento em parte ao recur 

so da empresa, para excluir da condenação os reclamantes que 

tiveram os seus pedidos arquivados ••• (Lê.) A douta Procurado 

ria-Geral opina pelo conhecimento e desprovimento. t o rela

tório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- De acordo • 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- A divergência oferecida para 

o conhecimento é velha, situando-se entre os anos de 1958 e 

1961. Hoje, a matéria está sumulada ••• (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 2342/74. Relator: Ministro Co

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

vista de decisão do TRT da 5a Região. BAHIANA VEÍCULOS E MÁ

QUINAS S/A. e EDSON MONTEIRO DOS SANTOS. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- O Quinto Regional, aprecian

do os recursos ordinários simultaneamente interpostos, deu 

provimento ao da empresa, para excluir da condenação salári 
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retidos e aplicar a prescrição bienal ••• (Lê.) A douta Pro 

curadoria-Geral opina pelo conhecimento e provimento, para 

que seja calculada a média salarial com base no § 49 do art 

478 consolidado. t o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- O Regional deu pelo vinculo 

empregaticio e pela despedida direta, mas excluiu da conde

nação a parcela de salários retidos e fez aplicar a prescri 

ção bienal ••• (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Também não conheço. 
, " O Sr. Ministro Presidente:- Ha divergencia? Unanimemente, 

não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário: Processo n9 2367/74. Relator: Ministro c2 

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

vista de deci~ão do TRT da 5a Região. PETR6LEO BRASILEIRO 

S.A.- PETROBRÁS- RPBAA. e CATARINO DOS SANTOS. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- O Quinto Regional, à unani

midade, rejeitou preliminar de prescrição e negou provimen

to ao recurso ordinário da Petrobrás porque, "provado o des 

vio funcional, é impositivo o enquadramento do ~mpregado". 

Inconformada, vem de revista ••• (Lê.) A douta Procuradoria

Geral opina pelo conhecimento e desprovimento. t o relató

rio. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- De acordo. 

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

palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- Não há violação, mas interpr~ 

tação do art. 11 consolidado. Todavia, a divergência jurispr~ 

dencial existe e foi apontada. Conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Conheço. 

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

nhecida a revista. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- Tem entendido este Tribunal, 

com sabedoria, que a prescrição salarial é parciária, inclusi 

ve a que decorre de enquadramento .•• (Lê.) Nego provimento. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Nego provimento. 

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

gado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário: Processo n9 466/74. Relator: Ministro Co

queijo Costa. Agravo de instrumento de despacho do Juiz-Presi 

e dente do TRT da 2a Região. COMPANHIA USINAS NACIONAIS e CAR

LOS DE CARLI FILHO. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- O despacho agravado salienta 

que tanto a sentença de primeira instância como a decisão da 

Turma negam a existência do cargo de confiança. O que se en~ 

tendeu é que a chamada verba de representação ••• (Lê.)_ A dou

ta Procuradoria-Geral opina pelo desprovimento. t o relatóri 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coguei
1
jo Costa:- Salienta a agravante que 

gional proclamou a alteração contratual ilicita, que não 

ria, mas o acórdão que cita versa hipótese diferente ••• (Lê.) 

Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente:- Há divergência? Unanimemente, ne-
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gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário: Processo n9 

.4. 

SO/LFA/MD 17,00-05 

• 

jo Costa. 

780/74.Relator:Ministro Coquei

to de despacho do Juiz-Presiden-Agravo de instrumen 

te do TRT da 2a Regiáo. WALDE 

D0STRIA E CO~RCIO DE JÓIAS::S 

MAR FERNANDES AMARO e ALPHA IN

.A. E OUTRAS. 

O Sr. Ministro Coguei~o Costa: - Diz o despacho agravado que o 

pauta, é desaconselhável ••• (Lê.) 

ina desfavoravelmente. t o rela-

reexame da prova, no caso em 

A douta Procuradoria-Geral op 

tório. 

O Sr. Ministro Presidente:- E m discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cog,ueijo Costa 

provido porque se trata de de 

:-O recurso ordinário foi des

cisão jurldica que trancou o a

testação, no que não há nulidade ditamento feito depois da con 

alguma. (Lê.) Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente:- H á divergência? Unanimemente,neg~ 

do provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário: Processo n9 

jo Costa. Agravo de instrumen 

892/74.Relator:Ministro Coquei

to de despacho do Juiz-Presiden

E-INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PRODU

.A. e VALDETE SANTOS. 

te do TRT da 2a Região. IBRAD 

TOS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS S 

O Sr. Ministro Coguei,1o Costa 
-

apreciou as provas e com todo 

A douta Procuradoria-Geral op 

rio. 

O Sr. Ministro Presidente:- E 

lavra o Relator. 

:-
11 0 julgamento criticado bem 

acerto aplicou o direito ••• (Lê.) 

ina pelo provimento. t o relató-

m discussão. Encerrada. Tem a p~ 

O Sr. Ministro Cog,ueijo Costa :- O Regional firmou que o reci

bo de quitação tem o valor das verbas nele constantes, reba-
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tendo a alegação de que o reclamante era faxineiro e recebera 

o prêmio-produção por ••• (Lê.) Nego provimento, 
, A 

O Sr. Ministro Presidente:- Ha divergencia? Unanimemente,nega 

do provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário: Processo n9 940/74,Relator: Ministro Coque! 

jo Costa, Agravo de instrumento de despacho do Juiz-Presiden

te do TRT da la Região, SERVIÇOS A~REOS CRUZEIROS DO SUL S.A. 

e ARIOVALDO ARTUR TOBIAS. 

O Sr. Ministro Coguei.jo Costa:- A Junta julgara a reclamação 

procedente e o Regional negou provimento ao recurso da empre

sa porque não comprovada a falta. Ainda que admitido o fato 
- A de o autor nao ter executado o voo para o qual fora escalado 

••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo desprovimento, 

t o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa:- Matéria de prova, exame dos 

fatos e interpretação razoável do dispositivo legal levaram o 
A 

Regional a dar pela inexistencia da falta ou pela sua insufi-

ciência,,,(Lê.) Nego provimento. 
, A 

O Sr. Ministro Presidente:- Ha divergencia? Unanimemente,nega 

do provimento ao agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 956/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. ~evisor: Ministro Paulo Fleury. Recurso de ~e 

vista de Decisão do TRT da la. Região. Walter Bon Leite > e 

Wander Bn da Nébrega. (Advs. Drs. Cláudio Viega do Valle e 

José C.P. de Oliveira.) 

O Sr. Ministro Presidente - As instâncias ordinárias, com b~ 

se na prova, entenderam que o reclamante não era doméstico e 

sim, que trabalhaTa.como servente rural ••• (Lê.) A Procurado

ria-Geral opina pelo provimento do apelo, para absolver o re 

clamado do pagamento do aviso-prévio. É o relatório. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

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

da revista pela divergência quanto a honorários advocaticios 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente co

nhecida a revista. No mérito, dou provimento parcial, para 

ser excluida da condenação a verba eoncernente a honorários 

advncaticios, pois a causa não foi patrocinada pelo sindica

to e não se enquadra o pedido aos termos da Lei n9 5584.; •• 

(L~.) to meu voto. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também dou provimento, para ex 

clull'.cà condenação os honrários advocaticios. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, d~ 

do provimento parcial ao recurso para excluir da condenação 

a verba concernente a honrários advocaticios. 

O Sr. Secretário - Processo n9 109/74 Relator: Ministro Odi 

lon Rodrigues. Agravo de Instrumento de.Despacho do Juiz Pre 

sidente da TRT da 2a. Região. Light - Servi1os de eletricida 

de S.A. e Ricieri Baldi. (Avs. Drs. José Eduardo de ~edo 
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O Sr. Ministro Odilon de Souza - Agrava de instrumento a re

clamada, não se conformando com o respeitável despacho dene

gatório do seguimento de seu recurso de revista, afirmando a 

violação do art. 140 consolidado e do § 19 do art. 19 da Lei 

n9 4.090/62 ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo nã 

provimento do apêlo. ~ o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr, Ministro Odilon de Souza - Nego provimento ao agravo, 

O agravante, não pediu a extração· à juntada do traslado do 

acórdão agravado, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergênciasi 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Data venia, sou vencido, por 

que o agravo só precisa ter três peças:· a certidão do despa

cho agravado, a intimação e a procuração, Portanto, as out 

peças, data venia, são dispensáveis. Dou provimento ao agra

vo, para melhor exame, e peço a juntada de voto vencido, 

e Sr. Ministro Paulo Fleury - Data venia, divirjo do Minis

tro Coqueijo Costa. A lei diz que obrigatoriamente deverão 

constar do instrumento o despacho agravado, por certidão, a 

data da intimação e a procuração, mas como poderá a instân

cia ~ quem verificar se o despacho agravado está certo ou 

errado, e se a revista era cabivel ou não, se não tiver em 

mãos o acórdão contra o qual a revista foi interposta? 

demonstrar se houve violação do art. 896, com a não 

da revista, se não se tiver o acórdão para saber se foi de-

cidida a questão de fato; se foi infringida a lei ou se se 
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divergiu de jurisprudência? No caso, o ad guem estaria 
.. 

' as 

cegas para dar uma decisão à causa, porque a matéria versa 

em torno do acórdão contra o qual se interpôs a revista.Em 
-· 

face disso, procurei uma interpretação que me parecesse ra-

zoável, dentro da lei: quando ela diz que obrigatoriamente 

deverão constar aquelas três peças, quer significar que o 

próprio escrivão, ~ officio, deverá anexá-las, :independen

temente da intervenção da parte, mas esta deverá formar o 

instrumento convenientemente, para que seu recurso possa ser 

apreciado. 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- A no~ão de dever, em processo, 
- A -tem o sentido de onus. V.Exa. sabe perfeitamente que nao cor-

responde a uma obriga~ão e, sim, àquilo que a parte deve fa

zer, porque, se não o fizer, sofre prejuízo. Não há Ônus pro

cessual que não o previsto na lei. Com que poder poderia o J 

iz exigir um Ônus processual de uma pa.rte se a lei não o fi

zer? 

O Sr. Ministro Paulo Fleury:- A lei não atribui a providência 

do traslado. Ela diz que do traslado do instrumento deverão 

constar essas três pe~as, mas não diz que é uma obriga~ão da 

parte. Se a lei diz que do instrumento devem constar essas pe 

~as, não é preciso que a parte requeira: é o caso de o juiz 

providenciar isso!! officio. A parte deve providenciar, mas, 

se não o fizer, o juiz deve mandar suprir, porque do contrá

rio se deixará de cumprir uma determina~ão legal, que nem o 

silêncio da parte pode dispensar. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- Como posso exigir o traslado 

do acórdão recorrido se a lei não o faz? 

O Sr. Ministro Paulo Fleury:- A parte tem a obriga~ão de pro 

videnciar. Todo recorrente é obrigado a instruir seu recurso 

em termos em que possa ser apreciado. 

O Sr. Ministro Coquei,jo Costa:- Nos termos legais, com a cer 

tidão, a intima~ão e a procura~ão. Como V.Exa. poderia exigi 

requisitos que a lei não exige? O que se faz, desde que se i 

ventou a fotocópia, é trasladar para o agravo todos os atos 

originais, desde a inicial. O agravo só tem em mira o despa-

-cho agravado. Se V.Exa. entende que com essas pe~as nao tem 

elementos para reformar o despacho, deve negar provimento. 

O Sr. Ministro Presidente:- Vou tomar os votos. 
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O Sr. Ministro Paulo Fleury:- Acompanho o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Acompanho o Relator. 

. 2. 

17,20-25 

O Sr. Min1stro Coqueijo Costa:- Dou provimento ao recurso por 

falta de fundamentação do despacho ag~avado, e peço a juntada 

de voto vencido. 

O Sr. Ministro Presidente:- Por maioria de votos,negado provi 

mento ao agravo. O Sr. Ministro Coqueijo Costa, que ao mesmo 

dava provimento, requereu juntada de justificação de voto,que 

lhe foi deferida. 

O Sr. Secretário: Processo n9 213/74.Relator: Ministro Lima 

Teixeira. Agravo de instrumento de despacho do JUiz-Presiden

te do TRT da 5a Região. COMPANHIA HIDRO ElÉTRICA DO SÃO FRAN

CISCO e JOSt FERREIRA INÁCIO. 

O Sr. Ministro Presidente:- Q despacho agravado, de fls. 17, 

do Presidente do T.R.T. da Quinta Região, denegou seguimento 
. 

à revista por desfundamentada, pois o acórdão recorrido decl 

diu haver inatualidade entre a falta e a punição do emprega

do ••• (Lê.) A Procuradoria-Geral opina pelo não provimento. t 
o relatório. Em discussão. Encerrada. Nego provimento ao a

gravo, para manter o despacho agravado. A revista não se en

quadra às exigências do art. 896 da C.L.T. Há divergência? 

Unanimemente, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário: Processo nQ 699/74. Relator: Ministro Odi

lon Rodrigues de Souza. Agravo de instrumento de despacho do 

Juiz-Presidente do TRT da 2a Região. AIRTON ALVARENGA CHIAPI 

NA e INDEPENDgNCIA S.A. _FINANCIAMENTO, CRÉDITO E INVESTIME 

TO. 

O Sr. Ministro Odilon Rodrigues de Souza:- Agrava de instru-
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mento o reclamante, inconformado com o respeitável despacho 

denegatório do recurso de revista, afirmando ter o acórdão 

regional admitido, em tese, que o empregado de financeira nã 

é bancário, violando dessa forma o art. 577 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo não provimento do apel 

11: o relatório. 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Odilon Rodrigues de Souza:- Conheço do agravo 

e-lhe nego provimento, Resultou provado nos autos que o agr~ 

vante não era bancário, não lhe assistindo direito ao reaju~ 

tamento salarial dos bancários ••• (Lê.) Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente:- Há divergência? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- Parece-me que o Tribunal Ple

no já tem jurisprudência firmada no slntido de que os empre

gados dessas financeiras sao bancários para todos os efeitos, 

inclusive dissldio coletivo. Eu me filio a esse ponto de vis 

' " ta apenas porque ha jurisprudencia remansosa a respeito, 

O Sr. Ministro Odilon Rodrigues de Souza:- Sr. Presidente,t~ 

nho para mim que não é bancário o empregado de financeira,mas 

atendendo ao que ressaltou o eminente Ministro Coqueijo Cost 

' " se e remansosa e quase sumulada a jurisprudencia, com a res-

salva de meu ponto-de-vista, dou provimento ao agravo para 

que subam os autos para melhor exame. 

O Sr. Ministro Presidente:- Há divergência? Unanimemente,dado 

provimento ao agravo para a subida dos autos, para melhor exa 

me, com a ressalva do ponto-de-vista pessoal do Ministro Re

lator, 
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O Sr. Secretário - Processo n9 732/74 - Relator : 

-1-

Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da 5a. Região. Apolo Araújo Garcez Faranhos 

Montenegro e Departamento Nacional de Portos e Vias Navegá 

veis e Companhia Docas da Bahia. (Drs. Ulisses Riedel de Re 

sende e Roberto R. Moledo e Juarez J. s. Wanderley). 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho é do Presidente da 

Quinta Região. Denegou-se seguimento à revista por entender 

que a competência específica é da Justiça Federal e o Acó~ 

da o Regional dera aplicaçao ao que dispõe os arts. 19 e 29 

da Constituição Federal. (Lê). A Procuradoria-Geral opina p~ 

lo provimento do Agravo, determinando a subida da Revista p~ 

ra melhor exame. ~ o relatório. Em discussão. Encerrada. Meu 

voto é nos termos do parecer da Procuradoria-Geral, dandop~ 

vimento ao agravo para a subida da Revista para melhor ex~ 

me, face aos aspectos jurÍdicos da controvérsia. Há diverg@n 

cia? unanimemente, dado provimento ao agravo para a 

da revista para melhor exame. 

O Sr. Secretário - Processo n9 734/74 - Relator: 

subida 

Ministro 

Odilon Rodrigues. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 6a. Região. Banco Mercantil de sao Pau 

lo S/A e João Bosco Barbosa. (Drs. Mârio Ribeiro de 

e José Torres das Neves). 

Araújo. 

O Sr. Ministro Odilon Rodrigues - Agrava de instrumento o re 

clamado nao se conformando com o respeitável despacho que ne 

gou seguimento à Revista, alegando a má adequaÇão jurídica 

dos fatos, Afirma patentes a violação de lei e o ato de im 

probidade, A jurisprudência apontada ficou configurada. Co~ 

traminutado, a Procuradoria-Geral opina no sentido do despro 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussao. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Odilon Rodrigues - Nego provimento ao Agravo. 

Pretendia, na realidade, o reclamado em seu recurso de revis 

ta o reexame de fatos e provas, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Negado provime~ 

to ao agravo, por unanimidade, 

O Sr. Secretário - Processo n9 752(74 - Relator : Ministro 

Odilon Rodrigues. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da la. Regillo. Comp~nhia de Transportes Co 

letivos do Estado da Guanabara e Milton Rodrigues Eiras. 

(Drs. Clemente Silveira de Paiva e José da F. Martins). 

O Sr. Ministro Odilon Rodrigues - Inconformado com o respei 

tável despacho denegatório da revista, agrava de instrumento 

a reclamada alegando que demonstrada estava cabalmente a di 

verg€ncia jurisprudencial, como, também, a violaçao do Decre 

to-lei n9 855 e Lei n9 5 798/72. (Lê). A douta Procuradoria 

opina pela conversao do julgamento em diligência, a fim de 

que o Tribunal !! quo certifique a.data do recolhimento do pr~ 

paro, se deferida a preliminar pela confirmaçllo da decis&o , 

se ultrapassada a preliminar pelo provimento do apelo, t o 

relatório, 

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

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Odilon Rodrigues - A notificaçao para o prep!! 

ro fora expedida em 3 de maio·· de 1 974, presumindo que te 

nha sido entregue no dia 5 do mesmo ~s. (Lê). Razao por qu~ 

nao conheço do Agravo, 
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Unanimemente, 

O Sr. Secretário - Processo n9 848J74 - Relator : Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do JuizPre 

sidente do TRT da 2a. Região. Milton dos Santos e Indús-

trias Tf!xteis Barbéro.S/A.(Dr.:. Ulisses Riedel de Resende). 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho é da SegUnda Região. 

Denegou-se seguimento a Revista porque matéria de fato não 

comporta o apelo postulado. (L~). A douta Procuradoria-Ge 

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

discussão. Encerrada. Nego provimento ao Agravo para manter 

o despacho agravado, A Revista pretende reexaminar fatos e 

provas. Correto está, por conseguinte, o despacho denegató

rio. Há diverg~ncia? Unanimemente, negado provimento ao A 

gravo, 

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

Odilon Rodrigues. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 4a. Região, José Antônio Monteiro Flo 

res e Fundação Universidade de Cardiologia. (Drs. Darci Nor 

te Rebelo e Hélio Carlos Englert). 

O Sr. Ministro Odilon Rodrigues - Inconformado com o respei 

tável despacho que negou seguimento ao recurso de revista,_! 

grava de instrumento o reclamante alegando que, como radio 

legista, tem direito a férias semestrais ••• (l~.) A douta 

Procuradoria-Geral opina pelo não provimento do apelo. É o 

relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Odilon Rodrigues - Como empregado regido p~ 
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la CLT já contemplado pela V. sentença de Primeira Instân

cia, com o pagamento das férias não pode pretender as férias 

concedidas pela Lei n9 1 234 atribuida aos funcionários 
, 

P!,! 

blicos. (Lê). Nego provimento à falta de violaçao aponta

da. 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário- Processo n9 919/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira, Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 4a, Regiao. Empresa Cine Marabá Lim1 

tada e Darci Coelho Dias e outra, (Drs, Manoel E, A.de Lima 

e Ulisses Riedel de Resende). 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho agravado de fls. 26 

do Presidente do TRT da Segunda Regil!lo denegou seguimento 1 

por se pretender, exclusivamente, o reexame da prova e, no 

caso, falta grave não configurada, (Lê), A douta Procurad~ 

ria-Geral opina pelo na:o provimento do Agravo, É o relatá 

rio, Em discussa:o, Encerrada, Nego provimento ao Agravo p~ 

ra manter o despacho agravado, A Revista, na realidade, co 

gita apenas de reexame de fatos e provas. Correto o 

cho denegatório, Há divergência? Unanimemente, negado provi 

mento ao Agravo, 
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O Sr. Secretário - Processo nQ 920/74. Relator: Ministro O

dilon Rodrigues de Souza. Agravo de Instrumento de despacho 

do Juiz Presidente do TRT da 4a. Região. S/A INDÚSTRIAS REU 

NIDAS FRANCISCO MATARAZZO e CAIO CANDIOTA DE CAMPOS. 

O Sr. Ministro Odilon Rodrigues de Souza - Agrava de instru

mento à.reclamada, inconformada com o respeitável despacho 

denegatório do recurso de revista fora interposta com funda

mento na alinea b do art. 896, e apontou a violação do arti

go ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo não provi

mento do apelo. ~ o relatÓrio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Odilon Rodrigues de Souza - A matéria versa

da na revista diz reepeito ao excesso de poder de comando da 

reclamada, que em processo anterior fora condenada a reinte

grar o empregado ••• (Lê.) Nego provimento ao agravo. 

O Sr. Ministro Presidente- Há divergência? Por unanimidade 

de votos, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 952/74. Relator: Ministro Li

ma Teixeira.Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi-

dente da 3a. Região. CIA. T:EXTIL SANTA ELIZABETH e GERALDO 

DE OLIVEIRA.(Impedido o Ministro Odilon Rodrigues de Souza.) 

O Sr. Ministro Preeidente - O despacho agravado, que foi do 

Presidente do TRT da 3a. Região, negou seguimento à revista 

por não preencher os requisitos legais ••• (Lê.) A douta Pro

curadoria-Geral opina pelo não provimento do agravo. t o re-
, 

latorio. Em discussão. Encerrada. Nego provimento ao agravo, 

para manter o despacho agravado, pois além do mais a revista 

não atende às exigências dos permissivos legais e visa o ree 

xame de fatos e provas. Há divergência? Unanimemente, nega-
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O Sr. Secretário - Processo n9 999/74. Relator: Ministro Li

ma Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi 

dente do TRT da 4a. Região. COMÉRCIO E INDÚSTRIA SAULLO PAG 

NOCELLI S/A e CONSTANTE MASCARELLO E OUTROS. 

O Sr. Ministro Presidente - Trata-se de empregado readmitido 

após a aposentadoria. A decisão prolatada está em consonân

cia com a súmula deste Tribunal Superior do Trabalho ••• (Lê.) 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo não provimento do agra 

vo. ~ o relatório. Em discussão. Encerrada. Nego provimento 

ao agravo para manter o despacho agravado. A revista não a

tende às exigências do art. 896 da CLT. Correto o despacho 

agravado. Há divergência? Unanimemente, negado provimento ao 

agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 811/74. Relator: Ministro Ru

dor Blumm. Embargos de Declaração opostos à decisão da egré

gia Primeira Turma em Sessão de 11/06/74. BANCO FRANC~S E I

TALIANO PARA A AMÉRICA DO SUL S/A e ACÓRD~O DA EG~GIA PRI

MEIRA TURMA. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Visam os presentes embargos de 

declaração esclarecer ponto que a reclamada considera obscu

ro no acórdão de fls. 71/72, proferido no recurso de revista 

811/74 ••• (Lê.) ~o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Recebo os Embargos e lhes dou 

provimento apenas para sanar possiveis dÚvidas e aclarar 

qualquer obscuridade ~orventura existente. Conforme esclare

ce o eminente Ministro Ribeiro de Vilhena, prolator do acór-
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dão embargado de fls. 71/72, em processo idêntico ••• (Lê.) 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Os embargos têm que dizer qua 

é a dúvida. Nos embargos ele pede por dúvida ou por omissão? 

O que ele diz na petição? 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - 11 Grupo Francês-Italiano da .Amé

rica do Sul. Concluiu o aresto embargado à revista dar provi-

mente para integrar as horas extras habituais no repouso re

munerado ••• (Lê. ) " 
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o Sr. Ministro C~uei~o Costa - Quem embarga? 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - t a empresa. 

o Sr. Ministro C~ueijo Costa - O que ela pede? 

o s:r. Ministro Rudor Blumm - V ou ler: 11Espera, pois, sejam re 

cebidos e providos os Embargos 

bargada pretende que se integr 

o Sr. Ministro c~ueiJo Costa 

mitiu que havia dúvida. Entao 

dúvida é a seguinte: "o acórdll 

tras habitualmente prestadas. " 
' que e a média, 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - A 

nal, 

o Sr. Ministro C~ueiJo Costa 

o Sr. Ministro Rudor BlÜIIIIII - " 

, para declarar que a decisão em 

e •.• (L@.) 

- Ele recebeu os Embargos e ad 

o empregador quer dizer que a 

o mandou integrar as horas ex 

E o empregadÓr quer que diga 

·-empresa diz a média do adicio 

- E o que diz o Acórd!!o? 

Dou provimento para integrar as 

horas extras habituais no repo uso remunerado," 

o Sr. Ministro C~ueijo Costa 

o Sr. Ministro 

- O acórdão está certo, 

erifiquei que o acórd!o n!o Rudor Blumm - V ' e 

meu •.. 

o Sr. Ministro Presidente - Há quem entenda que, baseado na 

Lei n9 605, o empregado tem di reito a essas horas extras e ao 

repouso remunerado, Mas quando são habituais, a jurisprud@.!! 

cia tem entendido que elas int 

o Sr. Ministro C~ueiJ o Costa 

elas nao integram, mas o acórd 

diz que é a média. Nesse caso 

egram, 

- Eu voto sempre entendendo que 

!lo mandou integrar. A empresa 

acho bem esclarecida a dúvida. 

o .acórdão embargado é do Minis tro Ribeiro de Vilhena. Segundo 

a Lei n9 605: 

rado 11
• .Mas o 

11NIIo integram 

Tribunal diz: 

as horas extras no repouso remu~ 

Nilo há integração das horas ex 11 

• 
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tras que. n!lo sao habituais, as habituais é que se integram 11
• 

Rejeito. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também rejeito. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia? Unanimemente, re 

jeitado os embargos. 

O Sr. Secretário - Processo n9 955/74 - Relator: . Ministro 

Rudor Blumm. Embargos de declaraçao opostos à decisao profe 

rida da Egrégia la. Turma. Antonio Olímpio Filho e outros e 

Acórdao da E. la. Turma • 
.... 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Di2: os Embargos: 110 acórdao em 

bargado evidencia inconciliável contradiçao entre o voto e 

sua conclusao, sen~o que este está em plena conformidade .com 

a cert'tdao de julgamento de fls. 124. A conclusao do Acórdao 

é para restabelecer a sentença vestibular ••• (Lê.) to rela 

tório. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Recebo os Embargos Declaratórios 

e lhes dou provimento para esclarecer que inicialmente vo 

tei no sentido de se fazer compensaçao com a quantia já in 

corporada a todas as demais verbas. Todavia, após pedido de 

vista dà eminente Ministro Coqueijo Costa, curvei-me à maio 

ria e modifiquei meu voto, no sentido de restabelecer na in 

tegra a decisao de la. Instância. 

O Sr. Ministro Coqueij o Costa - V. Exa. acolhe os Embargos pa 

ra, verificando a contradiçao apontada, declare que a Turma 

deu provimento à Revista para restabelecer a sentença de 19 

Grau? 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Vou ler o voto: 11Destarte dou 

• 
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provimento ao recurso para determinar seja integrada aos sa 

lários dos reclamantes a gratit'icaçao baseando-se a compens!_ 

çao na quantia já incorporada a titules de comissa o .•• (Lê.) 11 

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

recebidos os Embargos para que a Turma declare, cont'irme a 

decisllo e restabeleça a sentença. Julgamos 48 processos, A 

próxima pauta está marcada para 3a. !'eira, 24 de setembro,às 

13,30 horas; porque dois dos Ministros desta Turma terão que 

viajar esta semana. Está encerrada a Sessão, 

I 


