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Presidente; Paulo Fleury (Convoc~ 
do), Coqueijo Costa e ~udor Blumm. 

Secretário: Sr. Jor~e Aloise. 

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

O Sr. Ministro Presidente - Havendo número le~al, declaro ~ 

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

O Sr. Secretário-(Lê a Ata) 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Não havendo quem 

se queira manifestar, dou-a como aprovada. 

O Sr. Ministro ~udor Blumm - Sr. Presidente, recebi o pedido 

de adiamento do Processo n9 1288/74, encaminhado por um dos 

Advogados e ambas as partes concordam com o adiamento para a 

próxima Sessão. Não tenho nada a opor. 

O Sr. Ministro Presidente - Deferido o pedido de adiamento ro 

Processo n9 1288/74. 

o Sr. Secretário - P~OCESSO N9 1.441/74 - ~elator: Ministro 

Lima Teixeira. ~evisor: Ministro Paulo Fleury. ~ecurso de ~e-

vista de Decisão do TRT da la. ~e~ião, JUAREZ MACHADO S/A.COR 

~ETOM DE VALO~ES E MANTIQUEr:RA - DISTllBUIDO~A DE TÍTULOS 

E VALORES MOBILIARIOS LTDA, e EDSON COUTINHO DE ALMEIDA E OU-

TROS, (Drs. José Cabral e Flávio D1Alva Simão e Sérgio Ferraz 

O Sr. Ministro Presidente - A matéria discutida dos autos po

de-se concluir da seguinte forma: as Instâncias de prova en 
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tenderam que ambas as empresas têm responsabilidade direta na 

contratação dos autores, não só pela prova testemunhal citad~ 

como pelos claros e precisos termos do contrato de distribui

ção firmado por Mantiqueira e Juarez Machado, com Alceu e Ou

tros, fls. 888/89l .•. (lê.) A Procuradoria-Geral opina pelo 

provimento dos recursos das empresas. ~o relatório. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

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

dos. 

(USAM DA PALA~ OS DRS. JOS~ CABRAL e S~RGIO FERRAZ). 

(DURANTE A SUSTENTAÇ~O CHEGA A PROCURADORA EMILIANA 

MARTINS DE ANDRADE). 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Como ou-

viram os Srs. Ministros, as inst~ncias de prova concluiram , 

com base nos elementos carreados para os autos: a) pela exis

tência da relação empregaticia, por-força dos requisitos con

figuradores; b) pela rescisão indireta, com base na mora sala 

rial demonstrada nos autos; c) pela indenização dobrada e to-

das as suas conseqftências com direito às horas suplementare , 

em face das condições peculiares, com o reconhecimento da con 

diçao de bancário dos reclamantes - tendo antes rejeitado a 

preliminar de não ·conhecimento por falta de depósito. Tive a 

oportunidade de fazer um relatório minucioso, mercê da longa 

ementa do Acórdão, que focalizou toda a matéria. Para mim, di 

go no meu voto, todas as matérias versadas pelo recurso da re 

corrente - inclusive as preliminares - foram rejeitadas com 

muito boa fundamentação pelo Acórdão recorrido, e trilham o 

caminho do reexame de fatos e provas apuradas pelas instância 

ordinárias. O recurso de Juarez MachadoS/A, Corretora de Val 

res, não consegue demonstrar, validamente, violação de norma 

legal. Não encontro infringência ao art. 795 da CLT nem diver 

gência, muito menos arrimo para as alegadas preliminares de 

cerceio de defesa e de inexistência da relação de emprego ••• 

(lê). Não conheço da Revista nem pelas preliminares nem pelo 

mérito, em face dos pressupostos de prova admitidos pelas in~ 

tâncias ordinárias: Quanto ao recurso de Mantiqueira, também 

inconformada com o reconhecimento da relação empregaticia e 

alegando a violação dos arts. 29 e 39 da CLT, não encontro ba 

se para o conhecimento, por incidir no campo do reexame da pr 

va a sua Revista. Não conheço. Quanto à intempestividade argft 

da pelos autores em contra-razões, a matéria ficou devidament 

esclarecida pelo despacho de fls. 1.053, que entendeu tempes -
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tivo o recurso, aliás com muito boa fundamentação, apontando 

a publicação no Diário Oficial com todos os dados e esclarece 

do que o recurso é realmente tempestivo ••• (lê). Não conheço 

do recurso também pela preliminar, por entender que :.a matéri 

foi exaustivamente esclarecida pelo Acórdão recorrido. Não co 

nheço de ambos os recursos. 

O Sr. José Cabral (Advo!ado) - V. Exa. me permite um esclare 

cimento de fato? Pediria a v. Exa., como Relator, ou ao Minis 

tro Revisor, que examinassem, às fls. 893, o que consignou a 

Ata com relação à argüição de nulidade. 

O Sr. Ministro Presidente - (Consulta os autos) -As fls. 

893, a Ata da audiência deste processo diz: "Pretendem os re

clamantes, assistidos pelo Dr. Jorge Cury ••• (lê)." 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Sr; Presidente, atendendo ao o 

denamento processual, vou abordar, em primeiro lu!ar, a 

minar de intempestividade, que a meu ver é preferencial e te 

prioridade sobre as demais matérias controvertidas. Data veni 

do voto de V. Exa., Sr. Presidente, acolho a preliminar. A i 

timação do Acórdão recorrido foi publicada no Diário Oficial 

de 20 de fevereiro de 1 974, quarta-feira, fls. 110 verso. Na 

Guanabara, o Diário Oficial só circula no dia imediato, e de-
, 

vo confessar que so tomei conhecimento dessa 

te Tribunal quando, julgando intempestivo um recurso daquela 

re!ião, fui informado disso e me convenci de que não seria i 

tempettivo, porque a conta!em do prazo na Guanabara tem in1ci 

um dia após, dada a circunst~ncia pÚblica e notória de que lá 

o Órgão oficial só circula no dia seguinte àquele que consta 

como sendo o dia de sua publicação. Como na Guanabara o Diá -

rio Oficial só circula no dia imediato, resulta que o prazo 
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começou a correr dia 22, sexta-feira, inclusive. Assim, termi 

nou no dia 21 de março ••• (lê). Preliminarmente, não conheço 

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

votos. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Sr. Presidente, tenho enfati 

zado aqui que há preliminares e preliminares. Toda vez que 

se trata de examinar se falta ou se está presente um requis! 

to formal do recurso sub judice, trata-se de uma preliminar 

a ser decidida no grau de jurisdição de que pende a causa;to 

da vez que preliminar rejeitada em inst&ncia ou grau de ju

risdição anterior é renovada em instâncias subsequentes, de 

natureza extraordinária, ela se transmuda de preliminar pro

priamente dita em condição de admissibilidade do recurso. Es 

sa transmutação da preliminar em diversos graus de jurisdi 

ção é muito bem explicada pelo eminente processualista José 

Carlos Barbosa Moreira. Quando se discute a intempestividade 

do Recurso Ordinário na Revista, temos resolvido, acertada

mente, que não se trata de uma preliminar, mas de saber se se 

conhece ou não da Revista porque o Regional, dando por tempe~ 

tivo Recurso Ordinário que não o era, violou a lei ou juris

prudência. No caso, estamos diante de uma verdadeira prelimi 

nar de intempestividade da Revista, que tem preferência, no 

âmbito recursal, sobre todas as outras, até sobre a de inco~ 

petência ratione materiae, porque se o recurso é julgado in

tempestivo, ela não existe, e se não existe dele não se conhe 

ce. Por isso, tudo o que vem no bojo dele deixa de ser exami 

nado, como bem salientou o eminente Ministro Revisor. Faço es· 

te esclarecimento preliminar porque ouvi atentamente o voto 

minucioso do eminente Ministro Presidente, que englobou as pr 

liminares e o mérito para não conhecer da Revista. Entendo que 

a preliminar de não conhecimento porque a Revista teria vindo 
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ou não fora do prazo -- daÍ concordar com o eminente Revi -

sor -- é prejudicial, e tem preferência absoluta. 

O Sr. Ministro Presidente - Devo prestar um esclarecimento 

a v. Exa. Quando o Advogado ocupou a tribuna e mencionou e~ 

sa preliminar de intempestividade apresentada em contra-ra

zões é que me dei conta de que, no meu voto, não a tinha ata 

cado. 

O Sr. Ministro Coquei,jo Costa - No final de seu voto, V. Ex

celência aditou que não conhecia quanto às preliminares, Mas 

esta é uma preliminar da Revista, e não do conhecimento da 
, 

Revista. Faço esta distinção porque a intempestividade e de-

cretada até de ofício. v. Excelência, portanto, também con

corda em que seja preferencial, e vou agora passar a examiná 

-la. O eminente Ministro Revisor já enfocou os pontos jurídi 

cos essenciais quanto ao deslinde dessa preliminar de intem

pestividade, Em primeiro lugar, a Consolidação diz que o pr~ 

zo para recorrer é contínuo e irrelevável - art. 775. Isto 

significa, processualmente, que é peremptório, ~ contínuo e 

peremptório, e portanto não pode ser dilatado pelo Juiz ao 

seu bel-prazer, porque naquele prazo deve ser praticado o 

ato, e porque daquele prazo depende o fundamental no processo 

que é a coisa julgada, o objetivo do processo. O prazo, qu~ 

do peremptório, só pode ser dilatado em casos especiais 

quando o Juiz, de ofÍCio, dentro dele o dilata, ou quando a 

parte alega motivo de força maior processual e, dentro dele, 

requer seu protraimento, Nesse Último caso, o Juiz, embora 

despachando fora do prazo, pode dilatá-lo, porque a parte a

tuou dentro dele, 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - (Continuando) Mas nada disto 

ocorreu. O juiz atuou fora do prazo, em decorrência de um 

provocação da parte - fora do prazo - e de uma atuaç~o inÓqua 

do servidor. Quando eu era Presidente do Tribunal Regional d 

Trabalho da Bahia,· tive o cuidado de solicitar aos funcioná -

rios da Secretaria do Tribunal, e também pedi aos Presidentes 

de Juntas~que solicitassem dos Secretários de Juntas que seu 

funcionários jamais extrapolassem das suas atividades, porque 

o servidor registra, na certid[o, fatos, mas não pode inter

pretá-los. O servidor tem obrigação de dizer: - "Certifico 

que a decisão foi publicada no dia tal e que a Revista entrou 

dia tal", e só. Quando ele diz: - "Certifico que o recurso 

intempestivo", ele está invadindo a atuação jurisdicional, 

' e 
' 

e 

só quem tem o poder jurisdicional é o Juiz - ninguém mais. 

Logo, o funcionário não pode interpretar fatos para tirar co~ 

clusões próprias do poder jurisdicional. O fato de o funcioná 

rio dizer : - "certifico que o recurso é tempestivo " não tem 

qualquer efeito processual; ele apenas extrapolou da sua ati

vidade, assim como o fez o Juiz, atuando fora do prazo que , 

sendo peremptório, flui independentemente - esse, o conceito 

de ,PeremptÓrio de qualquer atividade do Juiz, das par -

tes ou dos serventuários, redundando na conseqUência dele. 

Como do prazo para recurso resulta a conseqUência fundamental 

do processo, que é a coisa julgada, de nada valeu o despacho 

do Juiz, reabrindo ou revalidando o prazo, e de nada valeu , 
processualmente, a certid[o do servidor que extrapolou d 

seu ~bito funcional. O Juiz pode indeferir o seguimen -

to de um recurso, quando ele atua no Juízo de admissibili -

dade, meramente intermediário, e depois reformular o seu 

despacho para, provocado pela parte e veri --

• 
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ficando que cometeu um engano procedimental, destrancar o re

curso cujo seguimento obstara. Mas ele só:pode fazer isso au

torizado por lei, e só pode fazê-lo especificamente no caso 

de recurso de Agravo de Instrumento. Por quê ? Porque todo 

recurso que implique na possibilidade de a parte recorrente, 

se o tiver indeferido, usar de um outro que o possa·destran

car, permite essa atuação. Da! a razão pela qual, quando o 

Juízo tranca o Agravo de Instrumento, que não prevê outro re 

curso que o possa destrancar, ele tem curso obrigatório para 

o ad quem é o que diz o CÓdigo de Processo atual, salvo no 

caso de deserção do próprio Agravo de Instrumento. Entendo qu , 

no Processo do Trabalho - de acordo, aliás, com o antigo pro

vimento de Corregedor deste Tribunal - o Agravo de Instrumen

to não pode ser obstado no seu caminhQ, mesmo na hipÓtese de 

deserção, intempestividade ou falta de legitimidade, porque ~ 

le não prevê outro recurso para o destrancar. Portanto, ele 

segue e o ad quem, que vai julgar o Agravo de Instrumento, é 

que pode dizer se ele é deserto, intempestivQ, etc. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Antigamente, havia a carta tes

temunhal. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - V. Exa. traz muito bem o ar

gumento. No Agravo, o Juiz pode reconsiderar o seu despacho 

que obstara o seguimento do recurso de que resultou aquele A

gravo de Instrumento, mas no caso não houve Agravo de Instru

mento. A parte deveria ter recorrido de Agravo contra o desp 

cho, e o Juiz poderia reconsiderá-lo. Por quê? Porque o des -

pacho teria sido atacado por Agravo de Instrumento - eviden -

temente no prazo - e o despacho não se tornara preclusivo. 

go o Juiz, autorizado nessa atuação, no Agravo de Instrumen

to, poderia dizer: 11Realmente eu me enganei na contagem, e 
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o recurso é tempestivo." Mas não ocorreu nada disso: não hou

ve o meio id8neo processual,q~e era· o.~Agravo,~ se.·o Juiz· .. rur.o. 
considerasse, o Agravo viria para nós dizermos se realmente o 

recurso era tempestivo ou não - como é comum nós encontramos 

no julgamento de diversos Agravos de Instrumentos, quando ··se 

discute a tempestividade ou intempestividade da Revista.o ad 

quem, que somos nós, decidiria, mas na:o houve isso. Em reali

dade, primeiro trata-se de uma preliminar formal da prÓpria 

Revista; segundo, desde que o prazo é peremptório, só prorro

gável naquelas condições especialissimas, o Juiz na:o poderia 

reativá-lo, porque já se formara a coisa julgada - o prazo pe 

remptório escorre independentemente de qualquer atividade da 

parte, do juizo ou do serventuário; terceiro, a atuação do 

serventuário naquela certidão antiprocedimental, que nenhum 

efeito tem. O fato de o Juiz entender tempestivo o recurso , 

silenciando ou dizendo, não implica que o ad quem ratifique, 

pelo silêncio do Juiz ou pela sua declaração expressa , que 

recurso é tempestivo, porque a obrigação primordial do Juiz, 

quando em grau de instância superior examina um recurso, é v 

rificar os pressupostos formais e, depois, os de fundo.Os fo 

mais são : intempestividade, preparo, forma legal, procura -

dor, custas, etc. Depois, então, é que ele vai se adentrar • 

No caso, ainda que com aquela liberalidade da diferença no 

inicio da contagem - que, aliás, foi acolhida no novo CÓdigo 

de Processo, e já vinha na jurisprudência do Supremo - veri

fica-se que existe a intempestividade, porque aqueles feria

dos intercorreram no prazo. Logo, na:o têm qualquer efeito na 

contagem do mesmo, para dilatá-lo. Data venia, acompanho o 

Ministro Revisor, acolhendo a intempestividade das Revistas 

para delas não conhecer. 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - Acompanho o Ministro Revisor,d~ 
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14.20/25 

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

cidos os recursos por intempestivos. Redigirá o Acórdão o 

Ministro Revisor . 

• 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 283/74-Relator Ministro Lima 

Teixeira - Revisor Ministro Paulo Fleury - Recurso de Revista 

de Decis~o do TRT da la. Região - Recorrente: CIA. VALE DO RI 

DOCE e JOSt GOMES FALClW - Recorridos: os mesmos. 

O Sr. Ministro Presidente A ementa do Acór~o recorrido escl 

rece a matéria em debate nos autos, quando afirma que as hora 

extras habituais integram, pela média, o pagamento das férias 

e dos décimo-terceiros salários. Décimo-terceiro salário e 

gratificações semestrais e férias não acrescem o perÍodo dos 

mesmos pagamentos ••• (Ui} A Procuradoria-Geral opina pelo nã 

conhecimento de ambos os recursos.É o relatório. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

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

(USA DA PAIAVRA O DR. JONAS MELLO DE CARVALHO) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Quanto ao 

recurso da empresa não conheço porque o Acórdão apontado como 

divergente não tem pertinênci~ à hipÓtese dos autos, face à 

prova que deu pela habitualidade das horas extras, e não se de 

monstrou violação de norma legal, sendo o Prejulgado n9 24 do 

T.S.T. até convergente. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Meu voto coincide com o de V. 

Exa. Não conheço. Pretende a reclamada ser individual a grati

ficação por horas extras e o adicional noturno ••• (Lê.) 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Não conhecido o 

recurso da empresa por unanimidade. Quanto ao recurso dos re -

clamantes, tive várias dÚvidas no exame que fiz, mas há um as 

pecto que, confesso, agora me foi esclarecido definitivamente, 

no que tange às gratificações semestrais que foram tidas como 

em caráter de liberalidade. Conheço do recurso no que tange à 

gratificações semestrais porque há arestos apontados como di 

vergentes. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também conheço. 

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

vista dos reclamantes, por unanimidade. No mérito, dou provi

mento apenas no que concerne às eratificações semestrais, que 

não podem ser tidas na hipÓtese dos autos, como ato de libera 

lidade da empresa. O eminente MinistrQ Coqueijo Costa sempre 

vem defendendo - e eu admito - que atos de liberalidade, nes

ta hipótese, não podem ser considerados como verídicos ou ca

pazes de justificar a alegação da empresa.Concordo com ele • 

Dou provimento ao Agravo para assegurar a incorporação das 

gratificações semestrais, na forma do pedido no recurso. 

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

V. Exa. Dou provimento ao Agravo apenas no que diz respeito 

ao c8mputo da gratificação semestral na base de l/l6ávos do 
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cálculo do décimo-terceiro salário, visto que é semestral.Es

te o entendimento consagrado pela jurisprudência deste Tribu

nal ••• (Lê.) Há divergência? 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, a Revista ve 

io por divergência e violação, porque, no caso, - para ser 

breve - existe até violação expressa de lei. Diz o AcÓrdão 

que havia habitualidade, mas não havia contratualidade, o 

que, data venia, não se compadece. Há violação do art. 444 

e violação do CÓdigo Civil, quando diz que há ajuste tácito, 

porque a norma diz: "Não existindo norma prevista, vale a no 

ma tácita." Acompanho inteiramente, até por violação. 

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

nhecida a Revista dos autores, mas dado provimento parcial 

nas para se acrescentar à condenação a incorporação do décimo 

terceiro salário, com todos os seus efeitos. 

O Sr. Jonas Mello de Carvalho (Advogado) - Pela ordem, Sr. 

sidente, para um esclarecimento de fato. O pedido foi para 

corporar a gratificação semestral no pagamento das férias, 

cimo-terceiro salário e quinze primeiros dias de afastamento 

do auxilio-doença. 

O Sr. Ministro Presidente - Para incorporar a remuneração com 

todos os seus efeitos de acordo com o pedido. 

O Sr. Jonas Mello de Carvalho (Advogado) - Obrigado, Excelên

cia. 

O Sr. Ruy Jorge Caldas Pereira (Advogado) - Pela ordem, Sr. 

Presidente. Requeri preferência para julgamento de três proce 

sos, mas agora, às 15.00 horas, devo comparecer a uma das Va 

ras Criminais desta Capital, para uma audiência de julgamento 

Nestas condições, pediria a V. Exa., se possivel, que deixass 

dois dos três processos para serem julgados na segunda parte 

da Sessão, quando deverei estar de regresso, e o outro,tendo 

em vista que o meu eminente ex-adverso, Dr. Boselli, não pode 
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rá comparecer à segunda parte solicitaria adiamento para a 

próxima Sessão. Especificarei os números: 275/74, de que é R 

lator o eminente Ministro Rudor Blumm; para este peço adiame 

to, de comum acordo com meu ex-adverso, Dr. Boselli. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Nada a opor • . 
O Sr. Ministro Presidente - Adiado para a próxima Sessão o 
' 

processo n9 275/74 • 

. o Sr. Ruy Jorge Caldas Pereira (Advogado) - Os outros dois , 

pediria ficassem para a segunda parte da Sessão: Processos 

n9s: 1 285/74, de que é Relator V. Exa., e o 988/74, de que ' 

Relator o eminente Ministro Rudor Blumm • 

. o Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

' 
O Sr. Ministro Presidente - Adiados os processos para a segu 

da parte da Sessão. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 040/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 4a. Região. BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL S/A e OSCAR PIGNONE FILHO • 

. o Sr. Ministro Presidente - O recurso foi conhecido por força 

de decisão do Pleno, fls. 125. Trata o caso dos autos de ban

cário, que após aposentar-se reclamou contra o banco, pleitea 

do horas extras. O reclamado alegou que o reclamante ocupava 

car&o de confiança, razão pela qual não são devidas as horas 

extras. A sentença de Primeira Instância deu pela procedência 

da reclamatória e o Acórdão recorrido esclarece que a instru-

ção demonstra que o suplicante era gerente do Banco reclamado 

(Lê). A douta Procuradoria-Geral opin~ ~e conhecido o recurso 

pela prescrição, e se rejeitada a prescrição, pelo não provi

mento do recurso. ~ o relatório. 
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O Sr, Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

14.50/55 

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

(USA DA PALAVRA O DR, JOM TORRES DAS NEVES) 

3-
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Com re

ferência à preliminar de nulidade argliida contra o AcÓrdão 

recorrido, sob a alegação de discrepância quanto aos votos 

vencidos e vencedores, em face da conclusão da decisão que 

negava provimento ao Recurso Ordinário por maioria de votos, 

sendo vencidos dois Juizes, num total de quatro que tomaram 

parte no julgamento, sob a alegação de imperfeito fUndamento 

legal, ocorre que um dos Juizes vencidos o foi apenas parcia 

mente. O recorrente não demonstra que a sua inconformidade 

seja justamente aquela enunciada no voto discordante da maio 

ria. Desta forma, entendo que, no particular, a preliminar 

não tem maior validade e por isso a rejeito. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Sr. Presidente, pelas minhas 

anotações, e em face delas, a minha conclusão seria no senti 

do de acolher a preliminar. Vou submeter à egrégia Turma meu 

ponto de vista, para ver se realmente ele tem procedência, 

pois, na verdade, é uma questão interessante, e houve uma 

falta de esclarecimento, uma omissão, na certidão de julga-

menta, a ponto de eu mesmo ter dificuldade para chegar a uma 

conclusão acerca do desfecho justo que deveria ser dado a es 

sa alegação preliminar. Eis meu entendimento: Alega em preli 

minar o Banco recorrente a nulidade do AcÓrdão Regional por 

violação do art. 672, § 29, da CLT, que determina que nos 

Tribunais Regionais "as decisões são tomadas por maioria dos 

Ju!zes presentes", isso porque participaram do julgamento 

quatro Juizes e a certidão do julgamento diz que a egrégia 

Segunda Turma do Regional ~ quo negou provimento ao Recurso 

Ordinário -- portanto negou provimento de maneira total, po~ 

que se se tratasse de provimento parcial ter-se-ia que dizer 

na decisão --, vencida parcialmente a Juiza Revisora e total 
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mente o Juiz Presidente. Não poderia, assim, ter sido o re

curso julgado totalmente improcedente. Quanto à preliminar, 

acolho, pois a votação assim se distribuiu: em quatro votos, 

dois foram vencidos, um totalmente e um parcialmente, assim, 

ao voto vencido parcialmente, junta-se o voto vencido total

mente na parte relativa à discordância daqueles, do que re

sulta que houve dois votos dando provimento parcial e dois 

dando provimento total, porque se houve um voto vencido par

cialmente e outro vencido totalmente, esse voto vencido par

cialmente, nessa parte, fica acrescido do outro vencido to

talmente, porque quem é vencido totalmente pelo menos está 

de acordo com aquele que é vencido parcialmente na parte em 

que há essa sucumbência parcial. Imperioso, nessa conjuntu

ra, que fosse proferido o voto de desempate, ante o empate 

parcial, sendo errônea a conclusão constante da certidão,de 

improvimento total. Conheço por violação do art. 672, § 29, 

e dou provimento para anular o Ac6rdão recorrido e determi-

nar que se prossiga no julgamento a fim de ser proferido o 

voto de desempate no ponto em que o empate se verificou. ~ 

verdade que a certidão não explica em que ponto se colocou 

aquele voto vencido parcialmente. De qualquer maneira, a ce 

tidão é confusa. 

O Sr. Ministro Presidente - Há certa confusão, realmente, 

mas aqui nos autos se diz que um dos Juizes vencidos foi a

penas parcialmente. O recorrente não demonstra que a sua in

conformação seja justamente aquela enunciada no voto discor

dante da maioria. 

O Sr. José Alberto Couto Maciel {Advogado) - V.Exa. me per

mite? E sobre qual matéria? 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - A certidão não explica. 
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O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, sem que se 
' veja nas minhas palavras nenhuma crÍtica à egrégia Quarta 

Região, já registrei em voto -- e acho que, a continuar as

sim, ter-se-ia que até solicitar uma interferência amigável 

do eminente Corregedor --, já registrei em voto, repito, que 

as Turmas da Quarta Região pelo menos algumas delas; já 

não me lembro quais --, quando o recurso é acolhido em part~ 

costumam concluir na certidão e na conclusão do AcÓrdão -

dispositivo que faz coisa julgada -- dizendo "acordam, por 

maioria, os Juízes em dar provimento em parte ao recurso", 

sem dizer para quê, Realmente não é o caso deste, Às vezes 

dizem que "acordam em dar provimento em parte ao recurso nos 

termos do voto do Relator." 
, 

O que faz coisa julgada e a co~ 

clusão, Então, vamos ter que procurar no corpo do AcÓrdão em 

que parte foi provido. Isso é um erro grave de técnica pro

cessual, porque o mais importante na decisão é a conclusão, 

que deve ser clara e não pode ser contraditÓria consigo mes

ma, Pode ser até contraditÓria com a fundamentação, mas con

sigo mesma não pode, porque é nula. Se for com a fundamenta

ção, cabem Embargos de Declaração. Mas na hipÓtese, aliás, é 

de se ressaltar que houve até Embargos Declaratórios. A par

te quis ver se corrigia o que lhe pareceu um erro na procla

mação, de que decorreria nulidade, porque decorreria prejuÍ

zo, e embargou de declaração, sendo os Embargos rejeitados • 

Não concordo com o eminente Revisor porque a certidão diz 

que por maioria de votos, em quatro, dois foram num sentido 

e dois noutro, mas, dentre esses dois outros, um foi parcia 

mente. Então, admitamos que dois -- os que negaram provimen-
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to -- negaram o pedido nos itens 1 e 2. Dois outros foram 

vencidos, mas um parcialmente. O que foi vencido totalmente 

terá dito "dou provimento nos itens 1 e 211
, mas o que foi 

vencido parcialmente terá dito "dou provimento ao item 1 e 

nego ao 2 11
, ou "dou provimento ao 2 e nego ao 1 11

• No momen 

to em que ele deu provimento -- esse que foi vencido parei-

almente -- a um dos pontos pedidos no recurso, entra o vo

to médio, que o ilustre Advogado negou. No voto médio, data 

venia do Revisor, soma-se à maioria e não à minoria. A maio 

ria negou provimento porque eram dois negando totalmente 

-- maioria nesse sentido -- e dois deram diferentemente: um 

in totum e outro em parte. O que deu diferentemente se ex

clui, mas o que deu em parte -- digamos que deu em 2 e ne

gou em 1 -- terá somado esse item 1 ao voto dos dois que 

negaram provimento, Temos a!, pelo voto médio, quanto ao 

item 1, tr@s votos. Continuando o racioc!nio, não há dÚvida 

que quanto ao outro item haverá dois votos a favor e dois 

contra. A meu ver, o voto médio seria em relação àquele i

tem que foi reconhecido em três votos. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Isso se se tratasse de um pe

dido só, mas são duas postulações inteiramente diferentes. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sim, porque os pedidos, na 

Justiça do Trabalho, são diferentes. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - SÓ admitiria o voto médio se 

um desse 10, outro 15 e outro 20, 

O Sr, Ministro Coquei,jo Costa - Realmente, a certidão não 

esclarece. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - V,Exa, me permite uma inter

venção? O pedido foi que se pagassem horas extraordinárias 

-- duas horas além das seis, e quinze minutos do lanche, 
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Suponhamos que dois davam tudo: as horas extras dos quinze 

minutos e as duas horas extras além das seis. Mas um negava 

tudo e outro negava apenas o lanche. Os quinze minutos do 

lanche foram negados por dois, por conseguinte, com relação 

aos quinze minutos do lanche, houve empate. Esta a minha 

clusão. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Entendi perfeitamente a con

clusão de V.Exa,, mas V,Exa, agora, argumentou na base da su 

posição de que em parte do pedido teria havido concordância 

ou discordância, o que a certidão não diz. O defeito é esse, 

Por isso é que comecei meu voto dizendo que se a certidão 

dissesse que dois votos davam 1 e 2, um voto dava 1 e negava 

2 e o outro negava 1 e 2, faria o voto médio. Mas a verdade 

é que ninguém sabe em quê um deles foi vencido parcialmente. 

O Sr. Ministro Presidente - Há os Embargos DeclaratÓrios. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Mas foram rejeitados. Disse, 

ainda há pouco, que a parte tentou fazer com que a Turma es

clarecesse. Mas o defeito grave que vem de lá é esse, data 

venia, como aquele outro das decisões do Regional não serem 

publicadas, pois se diz que, por comodidade, o Advogado re

cebe uma cÓpia em casa e se afixa no Tribunal a decisão. E 

o terceiro? Como o terceiro pode saber, para interferir no 

processo? Isso parece que vai ser corrigido, pois o Pleno 

já tomou co~ecimento, 

O Sr. Ministro Presidente - Parece-me que esse processo já 

tramitou no Pleno • 

O Sr. José Alberto Couto Maciel {Advogado) - V.Exa. me per

mite? O Agravo tinha sido negado e consegui o recebimento 

do processo, no Pleno, através de Embargos. Embarguei da ne 

gativa do Agravo de Instrumento. 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Vamos ver, então, o caminho 

percorrido, (Consulta os autos.) Vou pedir auxilio ao ilus

tre Advogado, Quem julgou esse despacho de intempestividade? 

V.Sa, interp8s que recurso? 

O Sr. José Alberto Couto Maciel (Advogado) - V,Exa. me per

mite? Vou tentar relembrar o fato, O Recurso de Revista foi 

considerado intempestivo, Agravei para o Pleno porque teria 

contado o prazo,,, 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Que Pleno? 

O Sr. José Alberto Couto Maciel (Advogado) - Do Tribunal SU

perior do Trabalho, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Mas eu pergunto é quanto ao 

despacho do Juiz Presidente do Regional, que declarou intem 

pestivo. V,Sa, fez Agravo de Instrumento? 

O Sr. José Alberto Couto Maciel (Advogado) - Não, o Recur

so de Revista subiu, A Turma é que considerou intempestivo. 

Então, embarguei para o Pleno, demonstrando que o problema 

não era de intempestividade, porque o Diário da Justiça cir

culava no dia posterior. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - E como decidiu o Pleno? 

O Sr. José Alberto Couto Maciel (Advogado) - O Pleno resol

veu que era tempestivo o Recurso de Revista, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Realmente, isso não influi 

nada, Foi alegada a nulidade oportunamente, no recurso, co-
f , , 

mo vi nos autos, O preju~zo, aqui, e de ordem publica, O de-

feito está na própria entrega da prestação jurisdicional. A 

declaração do direito está defeituosa, e, sendo impossível 

compatibilizá-la com o que decidiram os Juizes, o AcÓrdão é 

nulo. Conheço e dou pela nulidade, para que a egrégia Turma 

profira outra decisão, esclarecendo o sentido dos votos ven 
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cidos, se houver, porque pode até ser un~ime, agora. Mas o 

caso é de anulabilidade. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Realmente é confUsa a certi-

dão. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - t contraditÓria, porque diz 

que houve empate, quando um dos votos vencidos foi em parte 

e não se sabe em que parte foi vencido. Os julgamentos des

sa Região vêm sempre com esses defeitos, e eu me sinto em 

dificuldade para examinar os processos. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, também acolho 

a preliminar. Entendo que devia ser esclarecida, na certi

dão, a forma de desempate. 

O Sr. Ministro Presidente - Mantenho meu voto. A Turma, por 

maioria de votos, conheceu e deu provimento ao recurso para 

anular o AcÓrdão Regional, em virtude de contradição na con 

clusão da decisão, retornando os autos ao Regional para no

vo julgamento, vencido o Ministro Relator. Redigirá o Acór

dão o Ministro Revisor • 
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O Sr. Secretário ~ P~OCESSO N9 1.187/74 - Relator: Ministro 

~udor Blumm. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de Re-

Vista de Decisão do TRT da la. Região. COMPANHIA NACIONAL DE 

TECIDOS NOVA AMb;RICAe DANIEL MARQUES DE OLIVEIRA. (Drs, E. S. 

Viveiros de Castro e Celeste Rita Velozo) 

O Sr. Ministro 1'tudor Blumm - A Egrégia Primeira Turma deu prQ 

vimento parcial ao recurso para readmitir a empregada, por e~ 

tender que a sutiração do objeto de valor insignificante para 

a empregada com quase três décadas de serviço, com passado 

funcional impecável, não pode ensejar tal sanção ••• (lê.) A dou 

ta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento e não provi 

mento do recurso, ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Trata-se de empregada com quase 

30 anos de serviço e passado funcional impecável, que foi ap~ 

nhado subtraindo um vasilhame de pequeno valor, Cr$ lO,OO.(Lê. 

Tem a palavra o ilustre Advogado. 

(USA DA PALAVRA O Dl't, VIVEIROS DE CASTRO) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blurnm:- Conheqo pela divergência. 

O Sr. Ministro Presidente:- V.Exa. poderia ler o Acórdão de 

fls. 76 e seguintes? 

O Sr. Ministro Rudor Blurrim:- Diz o primeiro acórdão: "Passa

do sem mácula do empregado não poderá descaracterizar, mesmo 

em se tratando de empregado estável, falta grave ••• (Lê.)" 

O Sr. Ministro Presidente:- Também entendo haver divergência 

eonheqo. Há divergência? Por unanimidade de votos, conhecido 

o recurso. Tem a palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Rudor Blumm:- Nego provimento, em considera-

çao ao tempo de serviqo do empregado. Reconheqo que houve a 

falta, mas, ao mesmo tempo, levo em consideração a familia 

desse reclamante.com 28 anos de serviço. Como ficará a farol

lia desse empregado futuramente, se confirmada sua demissão 

por falta grave? Mantenho, na integra, o AcÓrdão do E. Tri-

bunal Regional. 

O Sr. Ministro Presidente:- Trata-se de empregado com 28 a

nos de serviço e passado funcional impecável, apanhado sub

traindo um vasilhame cujo valor era de dez cruzeiros. O in

quérito foi julgado procedente pela Primeira Instância, e 

foi reformada a sentença pelo acórdão recorrido, para julgá

lo improcedente. O Regional, porém, determinou a readmissão 

simples do empregado, sob o argumento de que, com isso,· já 

- " teria ele sido punido. Recordo-me de decisao identica a esta 

que foi submetida ao E. Supremo Tribunal Federal. O Pleno do 

T.S.T. entendeu que pouco importa que a falta fosse pequena, 

mas o Supremo modificou essa decisão - na ocasião, isso era 
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permitido - entendendo que a falta era de pequena monta e 

que o empregado tinha passado impecável, como no caso. Tam

bém nego provimento, mantendo o acórdão que mandou readmi

tir simplesmente - ficando assim o empregado, de uma certa 

forma, punido pela falta praticada. Há ainda um outro aspe~ 

to que se deve considerar: trata-se de empregado antigo,com 

famÍlia, e primário. Quem sabe até se, por um engano, nao 

teria apanhado o vasilhame supondo que fosse velho ou estra 

gado, por alguma circunstância que os autos não esclarecem? 

Nego provimento. Talvez se possa dizer que o julgador, às v~ 

zes, é levado pelo coração, mas, no particular, isso não o

corre. O valor do objeto é insignificante, e não posso admi-

tir que esse empregado, com tantos anos de serviço, tenha t! 

do a intenção de subtrair alguma coisa, um objeto,talvez até 

velho e desgastado, que supôs não teria mais valia. Não poss 

chegar ao rigorismo de considerar isso como falta capaz de 

ensejar a demissão daquele trabalhador. Ele poderia ter si

do punido de outra maneira. A finalidade da pena seria cor

rigir esse homem, talvez até sem uma certa acuidade para a

valiar bem o mal que estaria praticando. Mantenho o AcÓrdão, 

negando provimento à Revista. Há divergência? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- Compreendo perfeitamente os 

votos de V.Exas., mas tenho o ponto-de-vista de que estamos 

no âmbito de uma instância extraordinária, como a da Revis-

A -ta - uma instancia de legalidade, e nao de justiça. Se bem 

que compreenda a posição de V.Exas., quero fundamentar meu 

voto para chegar à mesma conclusão, maspor outros argumen

tos, para não fugir ao aspecto da legalidade. Se o emprega 

do comete falta, a lei dá ao empregador o direito potesta-
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tivo de despedi-lo sem indenização. O direito potestativo de 

despedir com indenização ele tem, independentemente de lei, 

porque paga pelo exerclcio de seu direito. No caso do estáve 

o direito potestativo é judicial. Então, se o empregador en

tende que há falta do empregado, ele ajulza inquérito e diz 

que o empregado é 1mprobo porque furtou o objeto com malicia, 

como disse o ilustre Advogado. O Tribunal chegou à conclusão 

de que houve a falta. Se o Tribunal, na sua decisão, negasse 

o direito de o empregador punir, violaria a lei. Mas o exer

cicio do poder disciplinar, que é o aspecto mais importante 

do poder de comando da empresa, tem gradação - se bem que,até 

hoje pelo menos, tenha-se entendido que o Poder Judiciário 

não pode intervir na dosagem da pena, pois daria a impressão 

de que já seria ofender à honra da empresa, porque o réu é o 

empresário. Todavia, o ato do empresário ao punir o empregado 

está sujeito a apreciação judicial, posterior ou prévia, como 

no caso do inquérito. No direito brasileiro o empregador pode 

punir com três penas: advertência, suspensão até por 30 dias, 

porque a suspensão máxima é de 30 dias e dispensa, sendo ved~ 

da a pena de multa. Como o empregador julga em causa própria, 

e como o pode fazer de "cabeça quente", por isso mesmo tal 

julgamento está subordinado ao crivo do Poder Judiciário. En

tão, ele pode escolher uma dessas penas, achando que houve fa 

ta, e a jurisprudência tem decidido, por interpretação, que, 

quando o Tribunal reconhece a falta, mas verifica ser excessi 

vo o uso do poder disciplinar, como não pode modificar a pena 

e sendo esta excessiva em relação à falta, absolve o emprega

do. t tipico esse caso: houve a falta de improbidade, mas não 

a justa causa, nos termos do Art. 482 da C.L.T. Não se reti-
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ra do empregador o direito de punir, mas se aplica a pena 

máxima. A Instância Ordinária entendeu que ele avaliou mal 

os fatos, como julgador em causa própria, achando que aque

le fato delituoso comportaria a pena máxima. O Tribunal,por 

interpretação, sem lhe negar o uso do poder disciplinar, e_!! 

tendeu que, por ser o empregado primário e,de pequeno valor 

o objeto, a falta era pun1vel, mas com uma pena menor. Como 

não poderia intervir para diminuir a pena, o que fez o Tri

bunal? 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa ( Continuando) - Beresford Mo

reira, Juiz de VitÓria, tem um trabalho sobre isso, feito há 

muitos anos. Mas como não pode, o Tribunal, até hoje inter-

vir para diminuir a pena, ele disse que a falta existiu, mas 

que a pena foi excessiva, Se até o excesso da legÍtima defe

sa, em Direito Penal, é punível, o que se dirá do excesso do 

uso do poder disciplinar do empregador? Portanto, por inter

pretação, o Tribunal disse isso e ainda aduziu, não com muit 

juridicidade, que o fato de ser ele readmitido já equivalia 

a uma pena - até com certa juridicidade, admito, porque ele 

voltou sem salários e sofreu portanto, uma pena indireta. Is 

to, a meu ver, do ponto de vista legal, não conduz a nenhuma 

interpretação de que houve ilegalidade do Tribunal ao decidir 

assim, no plano da instância extraordinária, Por essa razão 

tendo conhecido, nego provimento. Ademais, como também já su~ 

tentei, em certos casos e possível conhecer por violação de 

lei e negar provimento, e eu dava um exemplo: o depÓsito para 

recorrer não foi efetuado na conta do fundo; a parte diz: 

violou a lei tal - violou, e eu conheço -:,mas foi efetuado 

no banco, e produziu o mesmo efeito.- logo, nego provimento. 

Aqui, também, eu poderia dizer: conheço por violação do art. 

482, alÍnea a, mas nego provimento, porque a matéria comporta 

a interpretação que o Tribunal deu, e não há violação de lei, 

em tese. Acompanho V. Exa., por esses fundamentos • 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também acompanho. 

O Sr. Ministro Presidente - No mérito, por unanimidade de vo

tos, negado provimento ao recurso, 

O Sr. Secretário - Processo n9 1.479(74. Relator: Ministro Li 

ma Teixeira. Revisor: Ministro Paulo Fleury, Recurso de Revis 
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ta de decisão do TRT da 32a. Região. ALBERTO JOSÉ e COMPA

NHIA DOCAS DE SANTOS. 

O Sr. Ministro Presidente - Trata-se de reclamatória na qual 

pretende o reclamante o cancelamento da pena disciplinar de 

suspensão por trinta dias. As instâncias percorridas enten-

deram, em face da prova coligida, que resulta clara e irretor 

quivel a responsabilidade do recorrente pelas graves irregu

laridades constatadas no armazém em que trabalhava como fiel 

••• (~.)A Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento da 

Revista. É o relatório. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

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

( Usam da palavra os Drs. Carlos Arnaldo Selva e Leopoldo 

César Miranda Lima.) 



I· 

• 
• 

A -
PODSt JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRI.UN.U I>UI'EIIIOR DO TRUALHO 

29.08.74 SSO/HL 15,50/55 -1-

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

nheço da Revista, por versar, no particular, a reapreciação 

da prova. Não há como se alegar, na hipótese, falta de ime-

diatidade na punição ••• (lê) 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 552/74 - Relator: Ministro Li 

ma Teixeira. Revisor: Ministro Paulo Fleury. Recurso de Re-

vista de Decisão do TRT da la. Região. RESTAURANTE PEDRO II 

LTDA. E WOLFGANG BACELLAR DE MELLO. 
' 

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

ção empregatícia de médico que trabalha há longos anos para 

a reclamada, embora em seu consultÓrio. Sustenta o Acórdão 

que a prova pericial levou à conclusão da existência da rela 

ção empregatícia ••• (lê) A douta Procuradoria-Geral opina pe 

lo conhecimento e 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. Carlos Arnaldo Selva) 

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

nheço da Revista, visto que os arestos apontados não configu 

ram divergência com o AcÓrdão recorrido. Ademais, não se de

monstrou violação de norma legal. Entendo que a Revista foge 

aos pressupostos de admissibilidade, 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também não conheço, A decisão 

recorrida baseou-se na prova·dos autos. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecida a Revista. 

TST -:53:··· - ·- ~ 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 587/74 - Relator: Ministro 

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

vista. de Decisão do TRT da la. Região, GERALDO JOSÉ CORREA E 

REDE FERROVJÁRIA FEDERAL S/A. (7a. Divisão Leopoldina). 

O Sr. l-1inistro Presidente - Trata o caso dos autos de comple 

mentação de aposentadoria de empregado da Rede Ferroviária 

Federal, com diferenças vencidas e vincendas, conforme se a

purar em execução ••• (lê) A douta Procuradoria-Geral, inicia 

mente, opina pela intempestividade; porém, se conhecida, 

pelo provimento, É o relatório, 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo, 

O Sr. Ministro Presi·dente - Tem a palavra o Sr. Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. Carlos Arnaldo Selva) 

, 
e 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada, Rejeito 

a preliminar de intempestividade argaida pela Procuradoria

Geral, por não ter cabimento. A Revista é tempestiva, e isso 

está claro nos autos. 

O Sr. ~linistro Paulo Fleury - Rejeito a preliminar. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, rejeitada a preliminar de intempestividade, No mé

rito, conheço e dou provimento, para ser restabelecida a sen 

tença de origem, pois a complementação de aposentadoria dos 

empregados da Rede Ferroviária é matéria pacifica, que não 

comporta qualquer dÚvida, em face da Súmula 52. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também dou provimento, pelas 

Súmulas 51 e 52. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, conhecida a Revista e dado provimento à mesma, par 

restabelecer a sentença de origem. Suspensa a Sessão, 
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O Sr. Ministro Presidente - Reaberta a Sessão. 

.1 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 285/74 - Relator Ministro Li

ma Teixeira - Revisor Ministro Paulo Fleury - Recurso de Revis 

ta de decisão do TRT da 5a. Região - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A 

e MARIA DE LOURDES ARAUJO BONFIM. 

O Sr. Ministro Presidente - Entenderam sentença e Acórdão rec 

rido que a disposição do Manual de Pessoal da PETROBRÁS que 

instituiu o pecÚlio em favor dos dependentes do empregado fa

lecido, quando se trata de morte natural por acidente de traba 

lho, representando cláusula ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Gera 

opina pelo conhecimento e não provimento. É o relatório. Tem 

a palavra o Sr. Advogado. 

(USA DA PALAVRA O DR. RUY JORGE CALDAS PEREIRA ) 
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O Sr. Ministro Presidente:- Em discussão. Encerrada. Meu v~ 

to é no sentido de não conhecer da Revista, não só por apli 

cação da súmula n9 5l,do Tribunal Superior do Trabalho, co 
A 

mo pela Súmula n9 42, face à iterativa jurisprudencia do 

Pleno, no sentido do AcÓrdão. Não digo que não haja acórdãos 

divergentes, mas aplico no caso a Súmula 42. 

O Sr. Rui Jorge Caldas Pereira(Advogado):- Sr. Presidente,p~ 

la ordem. Apenas um esclarecimento de fato. Anteontem, a e

grégia Segunda Turma, mediante voto de desempate do Ministro 

Rezende Puech, conheceu do recurso da Petrobrás e lhe deu 

provimento, nessa mesma matéria. 

O Sr. Ministro Presidente:- Há divergência? 

O Sr. Ministro Coquei.1o Costa:- Sr. Presidente, não há di ver 

" gencia, mas quero justificar meu voto. O ilustre Advogado 

trouxe elementos , para sustentar que se trata de um caso Ób

vio. A situação é a seguinte: Regulamentarmente, através do 
A 

Manual, a Petrobrás se comprometeu a prestar assistencia. As 

cláusulas se tornam contratuais pela inserção dos empregados 

na empresa, automaticamente. Adiante, a Petrobrás resolveu 

transferir essas obrigações contratuais, por força de regula 

mento, a uma outra terceira, porque se trata de fundação, de 

que a Petrobrás, com todas as suas empresas, é a mantenedora 
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o Sr. Ministro Cogueijo Costa- (Continuando), Para pertence 

rem a esta fundação e receberem aqueles benefícios que rece

biam por força da obrigação regulamentar, os empregados têm, 

primeiro: que se inserirem na fundação, o que só podem fazer 

voluntariamente, porque senão chegaríamos à conclusão absur-

da de que fora do Estado pudesse o particular instituir tax 

imposto, contribuição obrigatória para alguém, o que não é 

possível no campo do Direito, Então, o empregado só terá es

se benefício se se inserir na Petrus, e para se inserir e 

continuar recebendo os benefícios ele paga mensalmente uma 

pequena contribuição, Disse o Sr. Advogado que ele paga men

salmente uma importância Ínfima, mas paga. Não se trata de 

um Óbvio, porque é uma outra pessoa jurÍdica que se interca

la e à qual o empregador que a criou transfere suas obriga

ções regulamentares e contratuais sem a aquiescência do empr 

gado, Dir-se-á que o empregado quando se insere aquiesce, mas 

nem dentro da figura da cessão de direito pode se encaixares 

sa atitude da empresa, Então, o que acontece? Quando os Tri

bunais entendem e proclamam que os empregados tinham, porfor 

ça do regulamento e das cláusulas que se inseriram automati

camente nos seus contratos, uma série de privilégios, nada 

impede pela lei que eles tenham outros para os quais, porque 

querem ingressar naquela entidade, passam a fazer jus contri1 

buindo para ela, Então, data venia, não há nenhum absurdo e, 

a meu ver, o Direito do Trabalho não pode chancelar uma inte 

pretação dessas, quer dizer, permitir que o empregador se di 

pa de obrigações que assumiu no regulamento e que passam a 

ser contratuais, transferindo-as a terceiro sem ser nos mol

des da cessão de direito, como está no CÓdigo Civil, e ainda 
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impondo ao empregado que tinha esses benefícios de graça, 

por força da obrigação regulamentar, que os passe a ter por 

força de uma contribuição, Ele não pode ser obrigado a con

tribuir, porque ele não pode ser obrigado a pertencer a es

sa fundação, Seria inconstitucional admitir-se que uma pes

soa jurídica de direito privado, como é uma fundação, seja 

privada ou pÚblica é pessoa de direito privado, pudesse im

por uma obrigação de tal natureza, que é vedado à pessoa ju

rídica de direito privado fazer, SÓ o Estado pode fazer is

so, De forma que não vejo argumento novo que possa mudar me 

ponto de vista, Agora, sobre o conhecimento, não nego que a 

2a, Turma tenha conhecido anteontem, mas o problema é que a 

Súmula 38 cria objetivamente a maneira de se demonstrar a va 

lidade da dissidência .jurisprude~cial, porque o que está fo

ra dos autos está fora do mundo, ainda que o Juiz saiba e 

não duvide, como não estou pondo em dÚvida a palavra do ilus 

tre Advogado, Mas, nos autos não há essa divergência, Como 

disse o Relator, há divergência superada, Esta seria nova, 

então, revalidaria a divergência jurisprudencial. Mas, não 

está nos autos, Data venia, acompanho o Relator, por estas 

razões, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não foi conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 480/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a, Região, José Dias e Santos 

Footbal Club, Os Mesmos. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm- O V, decisório recorrido refor-

mou, em parte, a sentença de la. Instância para excluir da 
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condenação a firma Fracarolli e Cia. Ltda, e seus componen

tes, uma vez constatada a responsabilidade única no feito do 

Santos Futebol Clube. Do exame dos autos consta que o Santos 

Futebol Clube explorava um hotel, mantendo vários empregados 

contratados sob sua responsabilidade, •• (lê). O douto parecer 

opina desfavoravelmente. ~ o relatório. 

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

Advogados. 

(Usam da palavra os Drs. Rubem José da Silva e Hugo Mósca). 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, nas minhas notas 

era contrário à decisão desta Turma proferida na Última Ses

são. Se não me engano, e como disse o eminente Advogado, foi 

condenada unicamente a firma Fracarolli. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Quantos recursos são? 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - São dois recursos. 

O Sr. Ministro Presidente - Tenho a impressão de que no recur 

so do empregado ele está pedindo a responsabilidade solidária 

da firma Fracarolli, da familia Fracarolli, e do Santos Fute 

bol Clube, 

O Sr. Hugo Mósca (Advogado) - Pela ordem, Sr. Presidente. São 

dois recursos. A Turma deu provimento ao recurso do empregado 

-- o voto do Ministro Coqueijo Costa foi vencedor -- para re

conhecer apenas a responsabilidade da firma Fracarolli. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, vou ler o parece 

da Procuradoria porque, preliminarmente, eu não estava conhe

cendo do recurso: 11 0 V. decisório recorrido reformou, em par

te, a sentença de la, Instância para excluir da condenação a 
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firma Fracarolli e Cia. Ltda. e seus componentes, vez const 

tado responsável único no feito o Santos Futebol Clube ••• 

{lê)". Não conheço de ambos os recursos. 

O Sr. Ministro Presidente - Conheço de ambos os recursospor 

que estão fundamentados. 
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O Sr, Ministro Rudor Blumm - De acordo com o douto parecer, 

entendo que esses empregados, segundo os autos, foram contr~ 

tados pelo Santos Futebol Clube, e nunca prestaram serviços 

a outra empresa, ~o sei se é o mesmo caso do outro processo 

que julgamos na Última Sessa:o, 

O Sr. Ministro Presidente - Farei um resumo da matéria.Trata 

o caso dos autos da firma Fracarolli & Cia.. Ltda.. , que compro 

missou a venda do parque balneário ao Santos Futebol Clube, 

N!o tendo este pago as prestações, rescindiu o contrato e hou 

ve reintegraça:o de posse em Ju!zo. Em seguida,Fracarolli fe 

Chôu o hotel, reabrindo posteriormente com outros empregados. 

De maneira que os anteriormente admitidos pelo Santos Fute 

bol Clube n!o chegaram a trabalhar um dia sequer ••• 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Eles na:o chegaram a 

lhar para o Santos, 

traba 

O Sr. Ministro Presidente- , •• inexistindo qualquer possib! 

lidade de sucessa:o. O Acórd!o recorrido, de fls. 168,deu prQ 
• 

vimento ao primeiro recurso, para excluii: da condenaça:o a f!.r 

ma Fracarolli e seus componentes, Inconformados, vem de re 

vista o reclamante e o Santos Futebol Clube, O reclamante p~ 

tendendo a responsabilidade solidária da firma Fracarolli e 

da fam!lia Fracarolli, e junta divergência. Em idênticas co~ 

dições vem a revista do Santos. Conheço de ambos os recursoa.. 

~o mérito, dou provimento ao recurso de revista do reclaman 

~e para restabelecer a sentença de origem, que deu pela res 

ponsabilidade solidária da firma Fracarolll & C ia, Ltda, e 

Santos Futebol Clube. 

O Sr. Ministro Coaueijo Costa - Nesse ponto, divirjo.o San 

~os nunca foi empregador, Dou provimento ao recurso dos em 

bregados para considerar responsável juridicamente Fracaroni, 
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Dou provimento ao recurso do Santos para exclui-lo da lide. 

Este o voto que dei no outro processo e mantenho. O Santos 

adquiriu, nao pagou, nao trespassou a propriedade. Creio que 

nem exerceu a posse, nem se imitiu na posse. Os empregados 

continuaram. Quem é o empregador senão Fracarolli ? 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Vou ler o Acórdao, pelo qual 

chegue:t a conclusao do meu voto: "Fracaroll:t & C ia. Ltda. CÇ!!l 

promissou a venda do parque balneário ao Santos Futebol Clu

be, e nao tendo este pago as prestações, rescindiu o contra 

to, e houve a reintegraçao de posse em Juizo. Em seguida,Fra 

carolli fechou o hotel, reabrindo posteriormente com outros 

empregados. De maneira que os anteriormente admitidos _ pelo 

Santos Futebol Clube ne:o chegaram a trabalhar um dia sequer 

para a firma Fracaroll:t • 11 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Mas nao é queste:o de traba 

lhar, quando a firma Fracarolli se :tmitiu na posse pela re~ 

cisao do contrato. Diante do fato. do Santos ne:o ter pago,Fr~ 

carolli se reimitiu na posse de todo o acervo do passivo e 

do ativo. Quert"dizer, no passivo estava toda a indenizaçe:o , 

todos os direitos trabalhistas. NS:o importa que não tenham 

trabalhado, porque equivale a nao trabalhar ficar a disposi

çao. Entao, o que fez Fracarolli ? Fechou o hotel e demitiu 

os empregados, adm:ttindo novos. Entao, ele nao quer respog 

der pelos anteriores, porque quando se reimitiu na posse os 

demitiu, se houve sucesse:o ? Aliás, nem houve sucesse:o, ho~ 

ve reversao, porque o Santos nao chegou a conuumar a suce!!_ 

se:o, porque juridicamente ela ne:o se tornou perfeita. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Mais uma liçao que agradeço ao 

Ministro CoqueiJo Costa. Na verdade errei, porque ele comprou 

e nao pagou. 
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O Sr. Ministro Cogueijo Costa 

tudo isso reverteu para Fraca 

dos empregados, mandou-os emb 

que o quadro é esse. 

o Sr. Miriistro Rudor Blumm -
o Sr. Ministro Presidente - o 

pregado. Há responsabilidade 

também. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa 

Santos ? A solidariedade na: o 

ou da vontade das partes. 

O Sr. Ministro Presidente - o 
O Advogado poderá responder s 

- Foi rescindido o contrato e 

rolli, que pensando em se livrar 

ora e admitiu novos. Parece-me 

Concordo com V. Excelência. 

recurso foi oferecido pelo em 

solidária da firma e do Santos, 

- Onde está a solidariedade do 

se presume, só decorre de lei 

Santos admite que é solidário. 

e isso na:o é exato. 

O Sr. Hugo Mósca (Advogado) - o Santos pede a exclusao da li 

de. 

O Sr. Ministro Presidente - E pede para restabelecer a sen . 
tença de origem. 

O Sr. Ministro Coqueijo êosta - Diz o Relator que a sentença 

s está pedindo para ser exclui fixa a solidariedade. o Santo 

do da lide, 

O Sr. Ministro Hugo Mósca (Ad vogado) - "Conhecer do recurso 

, em parte, para condenar excl~ 

tda., e conhecendo do recurso do 

do empregado e dar provimento 

sivamente Fracarolli & Cia. L 

recorrido, dar provimento pa ra exclui-lo da lide. 11 Foram os 

ury, Coqueijo Càsta, que era o 

Excelência. 

~otos dos Ministros Paulo Fle 

Revisor, Rudor Blumm e de V. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - É esse o voto que estou dan 

o em parte porque os empregados 

eriam a responsabilidade solidá 

responsabilidade de Fracarolli. 

do hoje, Agora, dou proviment 

queriam mais. Os empreguios qu 

ria e na:o há ' ela • qu • Dou so p 



TST- 332 

29/08/74 

F'OOER JUOICIÀAIO 

.JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL. SUP~RIOR 00 TRABALHO 

IM/HL/MLM 17:10/15 -4-

O Sr. Ministro Rudor Blumm - A Junta diz o seguinte: "Julgo 

a açao parcialmente procedente, para efeito de condenar a 

reclamada a pagar ao reclamante a diferença de indenizaçao 

decorrente da soma dos per{odos descont!nuos do trabalho o 

corrido anteriormente a Ol/o6/66. Condenar ainda a reclamada 

a pagar ao reclamante a diferença de diss{dio coletivo na 

base de 3% ••• (lê) • 11 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Peço vista em Mesa. 

O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento, em face 

do pedido de vista do Ministro Coqueijo Costa. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 3 045/73 -Relator: Ministro 

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

vista de decisao do TRT da 3a. Regiao. SANHARÓ - AGRO PECUÁ

RIA E INDUSTRIAL S .A - SAPISA e DOMINGOS PEDRO SANTANA E OU 

TRO. 

O Sr. Ministro Presidente - O Acórdao Regional, consoante fai 

expresso de sua ementa, esclarece: "Trabalhador rural.Reint~ 

graçao desaconselhável. Nao se restaura contrato de trab~ 

rural estável, sumariamente dispensado, quando a prova apo~ 

ta inúmeras infrações cometidas pelo empregador contra o co~ 

trato'J entre elas a de nunca haver concedido férias ao empr~ 

gado ••• (lê) • A douta Procuradoria-Geral opina peiho conhecime~ 

to e, no mérito, pelo nao provimento. É o relatório, 

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

apenas pela diverg@ncia de fls. 114, O despacho admitiu ape 

nas pela prescrição, 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg@ncia? 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Conheço pela prescrição por

que como ad ~posso faz@-lo, mais não porque o Juizo de a 

missibilidade diz que não posso conhecer pelo mais, Conheço 

pela prescrição porque só há diverg@ncia quanto ao ponto da 

prescrição, não porque o despacho fosse agravado, 

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

cido o recurso pela diverg@ncia de fls. 114, quanto à pres

crição para o rural, Quanto ao mérito, nego provimento para 

manter o Acórdão recorrido, pois para o rural prevalece o 

' Art. 175 do Estatuto do Trabalhador Rural, no que concerne a 

prescrição, e não o Art. 11 da CLT, e inclusive pelos funda

mentos do Acórdão recorrido que mantenho integralmente, 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Nego provimento. A norma legal 

que regula a prescrição em matéria de relação empregat:f.cia de 

empregado rural é ampla e não admite, data venia, interpreta

restritiva e discriminatória consagrada no aresto paradigma. 

Cita aresto em que diz que essa cláusula, segundo a qual ap 

crição começa a contar a partir da cessação da relação empr~ 

gat:f.cia, diz respeito apenas ao direito em si, e não às qu~ 

tias, as prestações decorrentes do direito, porque com relaçã 

a essas quantias ou essas prestações a prescrição se regula

ria pelo Art. 11 da CLT, Entendo que isso é um rematadoabsur 

do, O que ali se estatui, sem qualquer distinção, é que apres 

crição dos direitos assegurados ao trabalhador rural só ocor 
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rerá após dois anos da cessação do pacto laboral ,,,(lê). Ne 

go provimento, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? No mérito, nega 

do provimento ao recurso para manter o Acórdão recorrido, po 

unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 480/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região, José Dias e Santos 

Footbal Club, Os Mesmos, (Pedido de vista do Sr, Ministro Co

queijo Costa). 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Sr, Presidente, não foi fá

cil achar a decisão da Junta, porque, realmente, como a Jun

ta já havia dado decisões idênticas, fotocopiou a fundamenta 

ção e a conclusão datilografou, O que a Junta resolveu foi o 

seguinte: Condenou apenas os reclamado~, Santos e Fracarolli, 

como solidariamente responsável ao pagamento, O Regional, mo-

difican.do essa decisão, deu provimento para excluir Fracarol

li, em conseqfiência lÓgica, manter a condenação do Santos, O 

voto que dei outro dia na Turma e fui acompanhado, não foi 

nem igual ao da Junta, nem igual ao do Regional. Por isso dei 

provimento em parte, porque o responsável é Fracarolli, Isto 

porque não há solidariedade, desde quando o princípio geral, 

que está no CÓdigo Civil e se aplica na Justiça do Trabalho 

em freqfientes julgados, é que a solidariedade só decorre de 

lei ou da vontade das partes. De nada mais ela pode decorre~ 

O que houve foi sucessão, o santos comprou, assumiu o acervo, 

Ele tinha que pagar as prestações e não cumpriu, Durante o 

tempo em que o Santos assumiu a empresa admitiu empregados, 

Desfeito o contrato pela rescisão culposa atribuÍda ao Santo~ 

pelo fato de não ter cumprido a obrigação no contrato civil 
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de compra e venda, imitiu-se na posse com todo o acervo Fra 

carolli, O principio é este: 11 0 empregado nada sofre nos seu 

direitos trabalhistas em decorrência de sucessão11
, O que há 

é sucessão e não solidariedade, A sucessão frustou-se, entã 

Fracarolli voltou à posse da propriedade, Que importa que o 

Santos tenha admitido esses empregados? Esses empregados não 

tem titularidade para reclamar contra o Santos por que? Eles 

eram empregados da empresa durante o tempo de Fracarolli, da 

empresa durante a propriedade do santos e da empresa que co~ 

tinuou quando Fracarolli retomou, Dou provimento em parte à 

revista do reclamante para declarar a responsabilidade única 

de Fracarolli, e dou provimento à revista do Santos para ex

clui-lo. da lide, 

' . 

ui:<· 

.=.~. 
/' 

1· ... 
.p·· . 

.i L-
·.•• 
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prejudicada a Revista do Santos. Havendo divergência,tomarei 

os votos. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Mantenho o voto anterior, Sr. 

Presidente, no sentido de excluir o Santos. 

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

dos ambos os recursos e, por maioria, dado provimento,em pa~ 

te, à Revista do reclamante, para declarar a responsabilida

de única de Fracarolli e Cia., e dado provimento in totum à 

Revista do Santos, para exclui-lo da lide. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 1 747/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisao do TRT da 2a. Regi«o. INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE ARTEFATOS DE PAPEL LUA DE MEL Ltda e SÉRGIO RIBEIRO DOS 

SANTOS. 

o Sr. Ministro Co queijo Costa - A Primeira Turma do Segundo 

Regional negou provimento ao Recurso Ordinário da empresa, a 

plicando a Súmula 26 do Tribunal Superior do Trabalho.Vem de 

Revista a vencida, que foi admitida, contrs•arrazoada,e tem 

parecer do Dr. Justiniano José da Silva pelo nao conhecimen

to ou desprovimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

lavra o Relator. 

O Sr.~ Ministro Cogueijo Costa - A jurisprudência em que se 

escora a Revista se esfuma ante a Súmula 26 do TST, cujos ~ 

supostos foram tidos como existentes e provados pelas instân 

cias Ordinárias: despedida imotivada de empregado que tinha 

~ais de nove anos de casa, o que gera a presunçao de obstati . 
Vidade. N!l:o conheQO. 
O Sr. Ministro Rudor .. Blumm - N!l:o conheço. 
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O Sr. Ministro Presidente -Veja V.Exa. os Recursos de Revi~ 

ta de Fracarolli e do Santos, para verificar se eles pedem 

ou nao ... 

o Sr. Ministro Coquei,1o Costa - Estou dando provimento em IB.! 

te, e nao no todo. O empregado pede a responsabilidade dos 

dois, mas· .eu na:o dou. Dou provimento em parte à Revista do 

reclamante e provimento in totum à Revista do Santos. 

O Sr. Ministro Presidente - Mas o Santos está conaordando cem 

a hipótese de ser solidário. 

O Sr. Hugo Mosca (Advogado) - O Santos pede a exclusa:o da 1~ 

de. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - (Consulta os autos) - Diz o 

Recurso de Revista: 11Para si tuaça:o da mais absoluta identid~ 

de, os Acórda:os postos em confronto revelam a adoça:o de solu 

ções conflitantes à destes autos, consignando a responsabili 

dade singular do Santos, enquanto a do paradigma reparte tal 

responsabilidade ... (lê) • 11 Mais adiante, vemos "Razões do 

recorrente Santos 11
, e no final dessas razões, diz: 11Espera-se, 

portanto, sua exclusa:o do f'eito. 11 Ele pede sua exclusa:o da li 

de. Logo depois, vem o despacho. A confusa:o advém do fato de 

haver muitas cópias, nos autos. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Estou de acordo com o voto do 

eminente Ministro Coqueijo Costa. Eu estava fazendo confusa:o 

lPois, para mim, no Último julgamento havia sido excluida a 

firma Fracarolli. Mas é o contrário: foi excluido o. Santos 

!Futebol Clube. 

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

restabelecer a sentença de origem, que deu pela responsabil! 

dade solidária da firma Fracarolli e do Santos Futebol Club~ 
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O Sr. Ministro Presidente - Há diverg@ncia ? Unanimemente, 

nao conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 2 011/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisllo do TRT da 2a. Regillo. COTONIFÍCIO GUILHERME 

GIORGI S .A e ANTONIO PAVJW DE FARIAS. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Provido o Agravo de Inst~ 

to da empresa, vem a Revista desta, na qual é imputada ao ~ 

córda:o Regional a mácula de ter violado a lei ;.- art. 832 da 

CLT -- por na:o haver apreciado a preliminar de nulidade por 

cerceamento de defesa ••• (lê). É o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm- De: acordo. 

Q Sr. Mim:!:stro Presidente - Tem a palavra o Sr. Advogado. 

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

O Sr. Ministro Presidente - Em discussa:o. Encerrada.Tem a p~ 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueij o Costa - O provimento do Agravo de Jhs 

trumento na:o torna precluso o conhecimento da Revista. Pode 

esta nllo ser recebida, se lhe faltar alguns dos pressupostos 

de conhecimento. No caso, deve ser conhecida e provida, por 

violaçllo do art. 832 da CLT, pois :.que nas razões de Recurso 

Ordinário a empresa levantou a preliminar de nulidade ••• (lê'). 

Conheço e dou provimento, para anular o aresto regional, de 

terminando que outro seja prolatado, apreciadas todas as ma 

térias do Recurso Ordinário. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Nada a acrescentar. 

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

de, conhecido e dado provimento ao recurso, consoante o voto 

do Sr. Ministro Relator. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 2 021/74 - Relator: Ministro 
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Coqueijo Costa, Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de Re 

vista de decisao do TRT da 2a. Regi«o. JOS~ CABRAL MARQUES e 

IBRAHIM EL SAIFE. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - A Revista subiu por força 

de Agravo de Instrumento provido, O Regional, por unanimida

de, dera provimento parcial ao recurso do reclamante para ~ 

cluir na condenaçao aviso-prévio e indenizaçao. A Procurado

ria-Geral manifesta-se pelo conhecimento e provimento pare~ 
• 

para se incluir na condenaçao a pa,Tcela de férias, proporcio 

nais, ~o relatório, 
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o Sr. Ministro Rudor BlU!lllll - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coquei.io Costa - Conheço por violação do art. 

divergência jurisprudencial es -142, § único da C.L.T. e pela 

tampada às fls. 144. Conheço. 

o Sr. Ministro Rudor BlU!lllll - De acordo. 

o Sr. Ministro Presidente -
conhecida a Revista. Tem a 

Há divergência? Por unanimidade, 

lavra o Ministro Relator. pa 

o Sr • Ministro Coqueijo Costa - No mérito, reconhecida a rela

a justa causa pela empresa, há 

também as férias proporcionais pe 

zatório(Lê.) Dou provimento em 

çtto de emprego e não provada 

que se incluir na condenação 

di das, que têm caráter indeni 

parte, ' conde para acrescer a nação as verbas de férias propor -

cionais de quinze dias, décim o-terceiro salário de 1969 .e .. 

1970. 17 feriados trabalhados 

e salário-fa.milia de dois fi 

sem folga em outro dia da semana 

lhos. É o meu voto. 

o Sr. Ministro Rudor BlU!lllll - De acordo. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, dado provimento, em parte, ao recurso, para acresce 

férias proporcionais, décimo-ter 

lhados rem folga em outro dia da 

ois filhos. 

tar à condenação as verbas de 

ceiro salário, feriados traba 

semana e salário-farndlia de d 

o Sr. Seclt'etário - Processo n 9 3 373/73 Relator Ministro Lima 

Teixeira - Revisor Ministro p aulo Fleury - Recurso de Revista 

de decisão do TRT da 2a. Regi -ao - Recorrente:Wàlter de Sta. C~ 

C:Í.lia Hartvite e Fepasa - Fer rovia Paulista S/A - Recorridos : 

os mesmos. 

O §r. Ministro Presidente - o acórdão recorrido, depois de ver 

ficar a tempestividade do rec urso, entendeu como certa a recu 

- ~ 

sa de exceçao de incompetencia, por se tratar de Sociedade A 
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nônima de Economia Mista ••• (Lê.) A Procuradoria-Geral opina 
pelo conhecimento e não provimento de ambos os recursos. É 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 

nhe~o de ambos os recursos: o do reclamante, por não ocorrido 

o alegado julgamento citra petita, nem citado jurisprudência 

que se venha a atritar com o acórdão recorrido, muito menos 

violação de norma legal, que validamente não se apontou;o da 

empresa, por pretender reexaminar a prova, e não se enquadrar 

às exigências do art. 896 da C.L.T. Não conhe~o-de ambos os 

recursos. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Conheço do recurso do empregado 

na parte relativa à correção monetária, data venia, O Regia -

nal negou a correção monetária. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - A corre~ao monetária é 

to de lei. Peço vista, Sr. Presidente. 

O Sr. Ministro Presidente - Adiado o julgamento em virtude d 

pedido de vista do Ministro Coqueijo Costa. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 401/73 - Relator l.tl.nistro Li 

ma Teixeira - Revisor Ministro Paulo Fleury - Recurso de Revi 

ta de Decisão do TRT da 6a. Região - Recorrente- USINA AGUA 

BRANCA S/A -Recorrido - LUZIA FELISMINA DE LIMA E OUTROS. 

O Sr. l-1:l.nistro Presidente - Trata-se de pedido de rescisão in

direta com base nas letras !: e .s; do art. 453 da Consolidação 

das Leis do Trabalho. Todavia, a decisão acolheu a alegação 

dos reclamantes de que o serviço era superior a suas forças , 

em virtude de se encontrarem em avançada idade, o que não s 

freu contestação da empresa. Assim, o Acórdão recorrido, con 

firmando a sentença, deu pela indenização dos reclamantes ••• 

(~.)"A douta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento 

da Revista. t o relatório 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

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

nheço da Revista. A divergência apontada não se atrita com o 

V. Acórddo recorrido, pois não tem pertinência com o caso dos 

autos, e não se demonstrou violação de norma legal que valida 

mente possa ser admitida, mormente face à prova apurada pelas 

Instâncias Ordinárias. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente , 

não conhecida a Revista. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Bela ordem, Sr. Presidente.Be 

ço seja apregoado o processo n9 3373/73, do qual pedi vista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3373/73 - Relator Ministro Lim 

Teixeira - Revisor Ministro Paulo Fleury - Recurso de Revista 

de Decisão do TRT da 2a. Região - Recorrente - WALTER DE SAN

TA CECÍLIA HARTVITE E FEPASA -FERROVIA PAULISTA S/A - Recorri 

dos - os mesmos. (Fedido de vista do Ministro Coqueijo Costa) 
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O Sr. Ministro Presidente - O eminente Ministro Paulo Fleury, 

Revisor, ainda não proferiu seu voto. Eu conheço em face dos 

te~os do Acór~o. Tem a palavra o Revisor. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Vou ler rapidamante meu voto,Sr. 

Presidente. A preliminar de nulidade do Acór~o Regional, fls. 

200, por deficiência do relatório, refere-se à falta de funda 

mentação e violação doa artigos ••• (Lê.) 11 Não conheço quanto 

a essa preliminar, não caracterizada a violação. Neste pon 

to, acompanho v. Exa. Preliminar de nulidade do Acórdão recor 

rido por julgamento citra e extra petita. Quanto ao citra et· 

ta, não há, com o julgamento da improcedência da reclamató-

ria, decorrendo do provimento do recurso da empresa ••• (Lê.) 

Não conheço também desta preliminar.Mérito da Revista do em -

pregado. Este é o ponto principal. Conheço e dou provimento 

quanto ao pedido de correção monetária, para restabelecer, no 

particular, a decisão de Primeira Inst~ncia. A correção é de 

vida, por força de 11, e tem como fato gerador único o não 

pagamento dos débitos no prazo de 90 dias, contados da época 

própria - artigos 19 e 29 do Decreto-lei n9 75 - e por isso 

não está condicionada a que o débito principal seja reclamado 

em jUÍzo. Pode ser postulada ainda quando este seja liqUidado 

pela livre iniciativa ••• (Lê.)Conheço e dou prov~nento, por 

violação do artigo 19 do referido Decreto-lei, quanto à corr~ 

ção monetária, para restabelecer nesta parte a sentença de 

Primeira Inst~ncia que o concedeu. Ainda no mérito, quanto a 

pedido de recondução e diferenças salariais, não conheço. O E 

Regional indeferiu a postulação por entender provado que o re 

clamante exerceu cargo de chefia em substituição, motivo por 

que não adquiriu direito a ele. Inexiste violação de lei,sen

do certo, ao contrário, que o principio legal é no sentido de 
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que o ocupante de cargo de chefia em comissão pode ser desti -

tuído, voltando ao cargo efetivo. Conheço e dou provimento a 

recurso apenas no que tange à correção monetária. 

O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão diz que o Decreto-lei 

n9 75, de 21 de novembro de 1 966, submeteu a correção monetá 

ria aos débitos reclamados em jUÍzo. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - A! é que está o engano do Acór -

dão. 

O Sr. Ministro Presidente - Atendida a reivindicação do au -

tor quando se manifestou perante a empresa, sem necessidade d 

acordo judicial, não há, por conseguinte, o que corrigir. 
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O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O Decreto-lei 75 não diz isto 

Se passar noventa dias da época própria, é devida a correção m 

netária. 
, 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - A sentença e que se subordina 

direito. 

O Sr. Ministro Coguei.1o Costa - Na execução, o Juiz vai verif 

car se decorreram os noventa dias. Se não passar de noventa 

dias, o Juiz não impõe a correção. A lei diz que, fora do 

Juizo, é de noventa dias, qualquer débito. Quanto ao ponto da 

substituição, ~ venia, em tese, divirjo. Se houvesse juri~ 

prudência juntada, eu acolheria o recurso, porque a substitu~ 

ção, quando perdura por tempo muito longo - conheço um AcÓrdã. 

nesse sentido - torna o substituto como efetivo, sobretudo 

do desaparece a figura do substituido. Se o substituido 

reu ou deixou a empresa, ele passa automaticamente a 

- mas não há jurisprudência citada nesse sentido. Faço 

ções à tesede que, em qualquer hipótese, o substituto não 

esse direito. Conheço apenas quanto à correção e dou provimen

to, para recolocá-la na sentença, como a Primeira Inst~ncia o 

fez. Na execução, o Juiz aplicará ou não, conforme os critér 

do Decreto-lei 75. Acompanho o Revisor. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm -Também acompanho o Ministro ~evi-

sor, 

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

dado provimento parcial ao recurso do empregado, para assegu

rar-lhe a correção monetária nas parcelas recebidas administr~ 

tivamente, vencido o Ministro Lima Teixeira, ~elator. Quanto 

ao recurso da empresa, não conheço. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também não conheço. 

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

conhecida a ~evista da empresa. ~edigirá o Acórdão o Ministro 

Paulo Fleury. 
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O Sr. Secretário - P~OCESSO N9 1.036/74 - ~elator: Ministro 

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

vista de Decisão do T~T da la. ~e~ião. (~EDE FE~OVIA~IA FEDE 

ML S/A (7a.DIVISJ!O LEOPOLDINA) e ARY BARBOSA VIEI:rtA E OUTROS 

(Drs. Ayrton Ribeiro da Costa e Silval Palmeira) 

O Sr. Ministro Presidente - A ementa do AcÓrdão recorrido e~ 

clarece a matéria dos autos, quando afirma "provada a existên 

cia dos pressupostos do art. 461 da CLT e não havendo quadro 

de carreira, a concessão da equiparação é imperativo legal .•. 

(lê). A douta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento 

do recurso. t o relatório. 

O Sr.Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

nheço da ~evista porque não cabe a reapreciação da prova apu

rada soberanamente pelas instâncias ordinárias. No caso,tra

ta-se de equiparação salarial demonstrada sem sombra de dÚv~ 

da ••• (lê.) É o meu voto. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também não conheço. 

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

conhecida a Revista. 



~· 

TST- 33~ 

PODE~ JUOIC\,ÂAIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL. SUPERIOR CO TRABALHO 

SSO/EM/LFA 18:10/15 -1 

O Sr. Secretário - Processo n9 1147(74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Paulo Fleury, Recurso de 

Revista de decisao do TRT da 2a, RegiGo, BENIL COMITRE DE 

LARA e BANCO DE MO CAETANO DO SUL S/ A. 

O Sr. Ministro Presidente- Entendeu o Acórdao recorrido co 

provadas as faltas, argdidas em defesa, ensejadoras da res

cisao contratual, pois a justificativa do reclamante já re

presentava, praticamente, uma confissao de irregularidades 

diversas, de gravidade tal que fizeram perder o Banco a con 

fiança necessária - um dos arrimos do contrato - na pessoa 

do seu gerente ••• (lê), A douta Procuradoria-Geral opina pelo 

não conhecimento da Revista, ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo, 

o Sr. Ministro Presidente - Em discussao. Encerrada. Nao co 

nheço da Revista, que versa o reexame de fatos e provas. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também não conhe~o. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

não conhecida a Revista. 

O Sr. Ministro Co que 1j o Costa - Sr. Pre s:là!nte, tenho que··.me 

retirar, confonne já comuniquei a V .Exa., em virtude de com 

promisso universitário. 

O Sr. Ministro Presidente - Comunico aos Srs. Advogados que 

o Ministro Coqueijo Costa tem necessidade de se ausentar e 
. -

que o Ministro Rodrigues Amorim se encontra doente? Nao te

mos, portanto, guorun para continuar nossos trabalhos, Peço 

escusas a V.Sas. e comuc? que o_ restante da pauta de hoje fi 

cará para a próxima terca~feira, quando continuaremos, tam

bém prosseguindo na quinta-feira, se necessário. As preferên 

elas deferidas serao atendidas. Encerrada a Sessao. 


