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.JUStiÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL. SUPERIOR DO TRABALHO 

NOTAS TAQUIGRAFICAS DA 24a. SESS~O ORDINÁRIA 

DA PRIMEIRA TURMA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 03 de setembro de 1 974 

Presentes os Ministros: Lima Teixeira, 
Presidente; Paulo Fleury , 
(Convocado), Elias Bufaiçal 
Coqueijo Costa e Rudor Blu · • 

Procurador: Dr. Justiniano 
José da Silva. 

Secretário: Dr. Jorge Aloi 
se. 

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

O Sr. Ministro ~residente - Havendo número legal, declaro abe. 

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

Sessão anterior. 

O Sr. Secretário - (Ú a Ata). 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão a Ata. (Pausa) Nã6 h 

vendo objeções, dou-a como aprovada. 

O Sr. Secretário - Processo. n'? 1 135/74 - Relator: Ministro 

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

ta de decisão do TRT da la. Região. WAGNER MENEZES ALCIDES e 

VARIG S/A - Viação Aérea Riograndense S/A • 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, por força da deci 

são da Primeira Turma sobem os autos principais. Trata a 

tese de falta ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral opina 
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ravelmente. ~o relatório. 

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

Advogado, 

(USA DA PALAVRA O DR. JOSÉ MOURA ROCHA) 

2 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, entendo que a 

jurisprudência invocada não se ajusta à hipótese dos autos •• 

(lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Empregado da Varig que procedeu 

de modo irregular, acumulando o trabalho em suas empresas co 

correntes, demitido por incontinência de conduta. Os Arestos 

apontados não provocam atrito com o Acórdão recorrido, Alega-

do o cerceio, sinceramente, não se demonstrou. Por isso que 

acompanho o Relator, não conhecendo, também. Há divergência? 

Unanimemente, não conhecida a Revista. 
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O Sr. Secretário - P~OCESSO N9 857-/73 - ~elator: Ministro ~~ 

dor Blumm. ~evisor: Ministro Lima Teixeira. ~ecurso de ~evis-

ta de Decisão do T~T da 2a. :ltet;ião. ANTONIO PIMENTEL DE CARVA 

LHO e S/A. :ftADIO TUPAN. (Drs. Ildélio Martins e Antonio J. T. 

de Carvalho) 

O Sr. Ministro ~udor Blumm - O Tribunal Pleno do TST. conhe~ 

e acolheu os Embargos para deUrminar a baixa dos-autos a esta 

Et;régia Turma, para que julgue o mérito como entender de di

reito. Alegando mora salarial, o reclamante deixou de prestar 

serviço à empresa, embora comparecendo ao local de trabalho 

rante 30 dias ••• (L~.) A douta Procuradoria-Geral, às fls. 74/ 

75, opina pelo restabelecimento da sentença de origem. ~ o r~ 

la tório. 

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

' da. Tem a palavra o :ftelator. 

OSr. Ministro Rudor Blumm - Conheço, já que foi conhecida pe-

lo Pleno desse T.S.T. No mérito, o recorrido quitou parce-

las ••. (l~).Dou provimento para julgar totalmente procedente a 

reclamatÓria. 

O Sr. Ministro Presidente - Dou provimento, não como pretende 

o Ministro Relator, porque a Junta conceituou muito bem a cu~ 

pa reciproca. O empregador demitiu o empregado, que permane~ 

em serviço, pedindo a rescisão indireta, porém de braços cru

zados. Não colaborou com a empresa. A Junta entendeu que ha

via reciprocidade de culpa, se o empregador tinha implÍcita 

a mora e o empregado também não trabalhou. Como o Acórdão re

gional concluiu pela improcedência da ação, eu também vou con 

cluir nesse sentido. Dou provimento para restabelecer a sen

tença de origem. Havendo divergência, tomarei os votos. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury- Com V.Exa., data venia do Rela-

tor. 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, a rescisão 

indireta de que trata o art. 483 é a denúncia unilateral do 

contrato de trabalho pelo empregado, autorizado por lei, por 

prática de falta grave da parte do empregador. ~ cabivel ao 

empregado instável ou estável, devendo permanecer fora de ser 

viço, mas podendo denunciar o contrato e permanecer no servi

ço, em hipótese da; alíneas d e fi• como diz o § 39 que foi a

crescentado a esse artigo pela Lei 4825, de 5 de novembro de 

1965, isto é, quando a despedida indireta resultar de não cum 

primento do empregador das obrigações do contrato ou de o em

pregador ,reduzir o seu trabalho, sendo este por pega ou ta

refa, de modo a reduzir sensivelmente a importância dos salá

rios. O art. 484 refere-se à chamada culpa reciproca determi

nante da rescisão do contrato de trabalho, em que a indeniza

ção é reduzida à metade, Com base nesses dois dispositivos, 

nesta inst~ncia de direito, devo emitir meu voto. Segundo ou-

vi dos fatos incontroversos, trata-se de rescisão indireta pe 

dida pelo empregado, por violação da alinea d: 11 não cumprir 

o empregador as obrigações do contrato 11 
- mora salarial. Sen

do baseado na alinea d, podia permanecer no emprego, como au

toriza o § 39 a que me reportei, Permanecendo no emprego, ele 

era obrigado a tr~balhar, A hipótese mostra que ele optou pel 
./ 

rescisão indiret,:. permanecendo no emprego e situando-se na 

resistência, nãa obedecendo ao comando do empregador; resis

tência que não era legitima porque ele devia trabalhar. Por 

isso concluiu a Junta pela culpa reciproca, negada pelo Tnbu

nal que carregou todas as conseqUências do ato do empregado, 

absolvendo a empresa. Para mim, Sr. Presidente, data venia, 

o ato de que resulta nitida a rescisão do contrato do emprega 
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do, autorizada por lei, pela despedida indireta, é a mora 

salarial, que não tem nada a ver com a subseqliente falta do 

empregado em não adimplir a sua prestação. Da forma que a fi 

gura da culpa reciproca desaparece, mesmo porque o art. 484 

exige, invariavelmente, a concomitância do ato, porque não é 

fácil de se caracterizar essa figura da culpa reciproca, se 

esses mesmos autores fazem questão de salientar que não tem 

nada a ver com a eqliidade e que não deve ser aplicada com e

qUidade a norma do art. 484. O ato que deu motivo à rescisão 

para ele não concorreu o empregado, nem atuou concomitante

mente, porque a mora salarial é anterior àquela posição do 

empregado em resistir na entrega da prestação de trabalho. A

fasto, por isso,.· a figura da culpa recíproca. Permanece a 

justa causa, provada, praticada pelo empregador, que autoriza 

o empregado reclamar. Dessa maneira, ~ venia de V. Exa., 

acompanho o voto do eminente Relator para, dando provimenb 

ao recurso do empregado, julgar a reclamação totalmente pro

cedente. t o meu voto. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, ~ venia, 

acompanho integralmente v. Exa., porque a sentença de la. Ins 

tância, que deu pela culpa reciproca, além de todas as consi

derações feitas com relação à mora salarial, bem como a pare

de feita pelo empregado não trabalhando, conclui: "Assw, não 

' provado o abandono nem caracterizada a mora salarial, cabe as 

duas partes a culpa pela rescisão do contrato ••• (Lê.) Não ve

jo como deixar de acompanhar V. Exa., data venia. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Está sendo pedida a rescisão in 

direta? 

O Sr. Ministro Elias Bufai al - Sim. E a mora salarial foi a-
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penas unca havia acontecido antes. em duas quinzenas, n 

O Sr. Ministro Rudor Blumm Segundo meus apontamentos, ele · 

aguardou durante trinta di as, 

o Sr. Ministro Elias Bufai çal - Sem trabalhar, 

o Sr. Ministro Rudor Blumm 

mento até o décimo dia úti 

O Sr. Ministro Presidente 

vimento ao recurso para se 

gem, que deu pela culpa r e 

tros Rudor Blumm, Relator, 

córdão. 

O Sr. Secretário - Process 

dor Blumm. Revisor: Minist 

ta de decisão do TRT da la 

VIÇO DE ELETRICIDADE S/A. 

- Mas a fir.ma não cumpriu o paga-

1. 

- Por maioria de votos, dado pro

r restabelecida a sentença de ori

clproca. Foram vencidos os Minis

e Coqueijo Costa, Redigirei o A-

o n91355(74. Relator: Ministro Ru

ro Lima Teixeira. Recurso de Revis-

, Região, NEY DUARTE e LIGHT - SER-

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Trata a hipótese de pedido de 

equiparação salarial. Acon tece que, no entender do autor, fe~ 

ta a equiparação a partir de 12 de setembro de 1967 ••• (~.) 

Opina a douta Procuradoria 

tório. 

O Sr. Ministro Presidente 

Advogado. 

( Usa da palavra o Dr. 

o Sr. Ministro Presidente 

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm 

so pela diverg~ncia • apont 

o Sr. Ministro Presidente 

o Sr. Ministro Rudor Blumm 

-Geral desfavoravelmente. É o rela-

- De acordo, Tem a palavra o Sr. 

José Francisco Boselli) 

- Em discussão, Encerrada. Tem a 

- Sr. Presidente, conheço do recur 

ada à fls. 151. 

- V. Exa. pode ler o Acórdão? 

-
11 Não ocorre prescrição do direi-
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to de pleitear equiparação salarial dois anos após ••• (Lê.) 11 
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O Sr. Ministro Presidente - A sentença de origem deu pela e

quiparação salarial e admitiu a prescriçso parcial. o acórdão 

reformou a sentença por entender que a prescriçSo era total. 

O acórdão apontado como divergente se choca com o acórdão re 

corrido. Por esse motivo, também conheço. Há diverg~ncia? Co 

nhecida a revista,por unanimidade. Quanto ao mérito, tem a p~ 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, quanto ao méri-

to, ao contrário do que assevera o V. acórdão recorrido, a 

prescrição só atinge o direito em si, quando o caso ••• (lê.) 

Dou provimento à revista, para restabelecer a sentença de ori 

gem. 

O Sr. Ministro Presidente - Tenho a impressão de que o acór 

dão nao chegou a entrar no mérito, ficou somente na prescri -

çao. 

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

nas um esclarecimento. o AcÓrdão Regional ficou na prescri 

çao. 

o Sr. Ministro Presidente - o curial é que v. Exa. dá provi 

mento para, retornando os autos ao Regional, julgar o mérito 

' como de direito, uma vez que o mesmo não se manifestara no me 

rito, ficando apenas na preliminar de prescrição total. 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - Reformulo meu voto. Dou provi 

mento para, reformando o AcÓrdão Regional, retornar os au

tos, a fim de que aquele Tribunal se manifeste sobre o méritq 

porque a prescrição é parcial. 

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

nhecido e dado provimento ao recurso para reconhecer a inexi~ 

tência de prescrição total, apreciando-se o mérito como ente~ 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 592/74 - Relator : Ministro 

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

vista de decisão do TRT da la. Região. Henrique Gomes de Fi 

gueiredo e Light - Serviços de Eletricidade S/A. (Drs.Evera1 

do Martins e Pedro A. de Freitas Gordilho). 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, inconf'ormado com 

o V. Acórdão da E. 2a. Turma do Tribunal Regional do Traba 

lho da la. Região, recorre de Revista para o Tribunal SUp~ 

rior do Trabalho o reclamante. Trata-se de equiparação sala 

rial de zonista entre o reclamante e o paradigma. Entendeu 

o V. Acórdao recorrido ••• (lê.) A douta 

opina desfavoravelmente. É o relatório. 

Procuradoria-Geral 

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

tre Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. José Francisco Boselli.) 
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O sr. Ministro Presidente - En discussao. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O sr. Ministro Rudor Blumm - sr. Presidente, n!!lo conheço dos 

recursos por não atender às exig~ncias do art. 896 consolida 

do. Pretende o recorrente exame da matéria de fato. 

O sr. Ministro Presidente - Tenho a impressão de que a sen 

tença ou o Acórdão - o sr. Advogado disse que foi o Acórdão

teria se manifestado contra a equiparaç!!lo salarial. A prova 

apurou o seguinte: um empregado era zonista e o outro desem 

penhava funç!!lo completamente diversa. V.Exa. pode verificar 

no Acórdão. 

O sr. Ministro Rudor Blumm - (Lê os autos) 11Nao pode prete_!! 

der equiparação o zonista que exerce função diversa e jamais 

desempenhara aquela função ••• (1~.) 11 Foi negado provimento 

por unanimidade. 

O Sr. Ministro Presidente - O Acórdao manteve a sentença de 

origem e, por conseguinte, as instâncias de prova entenderam 

que um era zonista e o outro exercia função diferente e nun 

ca havia exercido aquela função. Nl!o havia, portanto, identi 

dade de funções, infringindo o que prescreve o art~go. • A 

companho o Relator. Não conheço, pois os arestos apontados~ 

lo Advogado não guardam pertin~ncia com o caso dos autos ' e 

o que se visa, em verdade, é a reapreciaçao da prova. Para se 

conhecer ter-se-ia de reexaminar a prova, o que é incabível. 

Há diverg~ncia? 

O sr. Ministro Coqueijo Costa - Peço vista em Mesa. 

O sr. Ministro Presidente - SUspenso o julgamento, em virtu 

de do pedido de vista do Ministro Coqueij o Costa. 

O sr. Secretário - Processo N9 275/74 - Relator: Ministro 
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Rudor Blumm. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da la. Região. Terezinha Silva de Al 

meida e Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás. (Drs.Alino da 

Costa Monteiro e Rui Jorge C. Pereira). 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, trata-se de viú 

va de empregado da Petrobrás pretendendo pagamento de pecú 

lio e pensão,por morte do marido, beneficio esse assegurado 

pelo antigo manual do pessoal. Contestando, a empresa ale-

gou ••• (l@.) A douta Procuradoria-Geral manifesta-se em pare 

cer contrário ao seu conhecimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo. T@m a palavra os Srs. 

Advogados. 

(Usam da palavra os Drs. José Francisco Boselli e Ruy Jorge 

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

lavra o Ministro Relator. 

O Sr.Ministro Rudor Blumm - Conheço da Revista, pela diver

gência apontada a fls. 144/147. 

O Sr.Ministro Presidente -ArgÚi-se a súmula 51 e divergên 

cia a fls. 142. Matéria conhecida. A Petro•rás, no seu ini-

cio, criou o manual de pessoal. Neste manual, os empregados 

possuiram o direito de rece•er um pecÚlio correspondente a 

15~ ou 30~. Posteriormente, a Petro•rás - acredito, até,com 

a melhor das intenções - criou uma Fundação, na qual partici 

paro tam•ém os empregaods, em•ora com uma contri•uição mini

ma. Depois de ter criado essa Fundação, a Petro•rás passou 

a entender que aquela .responsa•ilidade que anteriormente exi 

tia - do manual- relativa aos empregados antigos, quando fo 

ram contratados, deveria, dai em diante, passar para essa 

Fundação. Os Tribunais Regionais, principalmente o da Bahia, 

têm tomado diversas posições. Há divergência e se argÚi tam

•ém a súmula 51, e esta assegura aqueles direitos conquista

dos pelo trabalhador, anteriormente. A Jurisprudência do Plen 

é no sentido de que a Petro•rás é responsável, não só por 

aqueles empregados anteriormente contratados, ainda so• o re

gime da Fundação, como entende que são favorecidos tanto pe

lo manual, como pela Fundação, que é uma organização da part 

O Sr.Ruy Jorge Caldas Pereira (Advogado) Sr.Presidente, pela 
' ~ ordem. A Petro•ras sustenta que houve a transferencia da 

Petros apenas em reiàção àqueles empregados que concordaram 

com a alteração, se inscreveram e se filiaram à Petro~,e não 

em relação àqueles poucos, pouquÍssimos que preferiram ficar 

~. à margem da Petros, em condições de ·rece•er o respectivo pe -

cÚlio diretamente da empresa. Parece-~e que apenas uma ou 
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duas vezes essa questão da Petros foi suBmetida ao Pleno, e a 

decisão foi desfavorável à Petroarás, por maioria de um voto, 

num quorum excepcionalmente Baixo de onze Ministros. 

O Sr.Ministro Presidente -Conheço, de acordo com o Ministro 

Relator, por existir divergência e :súmula 51. Há divergênci!t? 

Por unanimidade, conhecida a revista. Tem a palavra o Minis -

tro Relator, quanto ao mérito. 
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b Sr.Ministro Rudor Blumm - Quanto ao mérito, dou provimento 

~o recurso por entender que os benef:!cios do "Manual do Pes -

soal" nlto se confundem com os da 11Fundação Petros" porque esta 

~o ser criada, em momento algum fez referência a que se obriga 

tva a conceder os beneficios do "Manual de Pessoal". Pelos fun

damentos básicos de fls.7, aplico a súmula 51, deste Tribunal. 

kl Sr. Ministro Presidente - Acompanho o Ministro Relatcr, dand 

~rovimento ao recurso para assegurar, na hipÓtese, à viúva d 

~pregado aquele direito que já tinha sido assegurado pelo "Ma 

pual de Pessoal" da empresa. 

R_ Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, dado provimento ao recurso para julgar procedente a 

reclamatória. 

O Sr. Secretário - Processo n9 558/74 - Relator Ministro Rudor 

Blumm - Revisor Ministro Lima Teixeira - Recurso de Revista de 

Decisão do TRT da la. Região - MOINHO INGU:S LTDA e WALTER RO 

DRIGUES DE OLIVEIRA e OUTROS; 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, Walter Rodrigues 

de Oliveira e outros, reclamaram contra "Moihho Ingl~s Ltda. 11 

~ pagamento de salários vencidos e vincendos; que seja feito o 

~álculo das indenizações e demais valores correlatos com base 

~o salário da época, tendo em vista a sentença em julgado ••• 

Lê.}Manifesta-se a douta Procuradoria-Ge~ desfavoravelmente. 

~ o relatório. 

J Sr. Ministro Presidente - De acordo. Tem a palavrao o Sr. Ad

"Ogado. 

(USA DA PALAVRA O DR. JOSÉ FRANCISCO BOSELLI} 
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O sr.Ministro Presidente- Em discussão. Encerrada. Tem a pal~ 

vra o Relator. 

O Sr.Ministro Rudor Blumm - Verifico, Sr.Presidente, que temo 

duas preliminares de nulidade. Uma de cerceio de defesa e ou

tra de deserção. 

O sr.José Francisco BoSelli (Advogado) -Pela ordem, Sr.Presi

dente, matéria de fato. Não me reportei à deserção porque o 

Tribunal tendo dado aos empregados aquilo a que tinham direi

to, não havia, efetivamente, julgando o mérito favoravelmente, 

decretado a nulidade, e o que se julgou procedente não era de 

se invocar da Tribuna. Por esta razão não falei sobre a nuli-

dade apontada pelos empregados. 

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

O Sr.Ministro Rudor Blumm - Não conheço quanto à preliminar 

da empresa. 

O Sr.Ministro Presidente- Também não conheço.E com referência 

à arguição de nulidade? 

O Sr.Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

O sr.Ministro Presidente - Não conheço.o que se passou real

mente, em resumo, foi o seguinte: Encerramento das atividades 

com o pagamento das indenizações legais, anteriores à opção 

pe~o Fundo de Garantia, por parte dos empregados, com resis -

tência de alguns ••• (Lê) Estou com o Ministro Relator. Não te 
-cabimento a alegação de cerceio de defesa, nem tampouco a ale 

gação posterio~ de força maior, porque as demais empresam for 

mavam um consórcio; passaram a existir normalmente. Não conhe 

ço do recurso da empresa, por nenhuma das preliminares. H~ di 

vergência? Unanimemente, não conhecido o recurso da empresa • 

Tem a palavra o Relator, para se pronunciar quanto ao recurso 

dos empregados. 

O Sr.Ministro Rudor Blumm - Sr.Presidente, não tem cabimento 
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o recurso dos empregados.Vê-se às fls. 274/275 que os depÓsi-

tos foram efetuados pela empresa. 

O Sr.Ministro Presidente - Alegou-se a deserção no recurso do 

empregados, mas as custas foram pagas às fls. 276. 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa - Pela ordem, Sr.Presidente.Crei 
, 

que ja foi julgado o recurso da empresa, quando devia ter sid 

primeiro o do empregado, que alega a deserção. Agora só resta 

ter o segundo como prejudicado. 

O Sr.Ministro Paulo Fleury - Exa. trata-se de deserção de Re-
, 

curso Ordinario. 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa - Esclarecido.Trata-se de conheci 

mento com possivel deserção. Também não conheço. 

O Sr.Ministro Presidente- Não conheço do recurso, inclusive 

quanto aos demais aspectos focalizados, porque importam em re 
I I A exame de materia de fato. Ha divergencia? Não conhecidos ambos 

os recursos, por unanimidade. 

O Sr.Secret~rio- PROCESSO N9 1592/74- Relator: Ministro Rudor 

Blumm - Revisor: Ministro Lima Teixeira - Recurso de Revista 

de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região 

Recorrente: Henrique Gomes de Figueiredo - Recorrido -Light -

Serviços de Eletricidade S/A (Drs. Everaldo Martins e Pedro 

A. de Freitas Gordilho) (Adiada a proclamação em virtude do p~ 

dido de vista do Ministro Coqueijo Costa) 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa - Sr.Presidente, havia pedido vi~ 

ta do presente processo porque ouvi a tese levantada da tribu

na, pelo eminente Advogado, de que teria sido denegada a equi

paração, por ter ela como suporte o tr~nsito em julgado. Data 

venia, o AcÓrdão 
, 

diz realmente que os aspecyos faticos demons 

tram que não havia identidade de funções entre aquele que obt~ 

ve a equiparação judicial e o que a ela queria se jungir para 

, -obter sua propria equiparaçao. Acompanho os eminentes Ministr 
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Relator e Revisor, não conhecendo, Alegou-se que nada impede 

que a equiparação se faça por ato oficial, A lei nada prevê 
, - , , em contrario, Mas essa nao e a hipotese dos autos, 

O Sr,Ministro Presidente- Hà divergência? Não conhecida a Re

vista, por unanimidade, 

O Sr,Secretàrio-PROCESSO N9 988/74-Relator: Ministro Rudor 

Blumm - Revisor: Ministro Lima Teixeira -Recurso de Revista d 

decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região , 

Recorrente: PetrÓleo Brasileiro S/A. -Petrobrás-RPBA - Recorri 

do: Arlindo Costa Santos e Outros,(Drs, Edilberto Q,Vieira Li 

e José Carlos de Souza) 

O Sr,Ministro Rudor"BlUmm- Arlindo Costa Santos e Outros,re

clamaram ante a MM.Quarta Junta de Salvador contra a PetrÓleo 

Brasileiro S/A,,Petrobràs, dizendo que, embora classificados 

como arrumadores, vêm prestando serviços como montadores de 

sondas há mais de cinco anos , cujos salários são superiores 

ao do cargo em que estão classificados, (Lê) Desfavoravelmente 

manifesta-se a douta Procuradoria Geral, t o relatÓrio, 

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

do, 

(USA DA PALAVRA O DR, RUY JORGE CALDAS PEREIRA) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço do recurso pela divergê 

cia de fls. 57/58. 

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

Unânimemente, conhecida a Revista por divergência. Tem a pa

lavra o Relator, para se pronunciar quanto ao mérito. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - No mérito, Sr. Presidente, diz 

V. Acórdão Re&ional: "Damos provimento em parte ao recurso 

fim de não determinar a incidência do adicional de periculos 

da de sobre o auxilio-almoço ••• (lê) • " Nego provimento ao recu 

so. 

O Sr. Ministro Presidente - O adicional de periculosidade in

cide sobre os triênios. Tenho a impressão de que o ponto de 

vista do Ministro Coqueijo Costa é diferente. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não, é no mesmo sentido, des

de que incida. Nada impede que um incida sobre a parcela do o 

tro. Tipica é a jurisprudência exatamente no caso da incidên

cia do adicional de horas extraordinárias sobre o salário no 

turno. Calcula-se esse adicional sobre o salário do empregado 

já acrescido do adicional-noturno. Já é pacifico na jurispru

dência. Se um incide sobre o outro, data venia, n~o tem pesad 

no Direito do Trabalho. t sobre os triênios. 

O Sr. Ministro Presidente - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Também nego, mas parece-me qu 

fundamento do Ministro Relator é outro. Qual o fundamento de 

V. Excelência? 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Baseio-me no Acórdão: "Damos pro 

vimento em parte ao recurso porque não determinada a incidên 

cia do adicional de periculosidade sobre o auxilio-almoço." 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa -A empresa está recorrendo da 

outra em que foi vencida. 

O Sr. Ministro Presidente - Incide sobre o triênio. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Este o fundamento. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - (Consulta os autos) - Tem razão, 

Excelência. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Se houver contradição, pode 

haver Embargos de Declaração. 

O Sr. Ministro Presidente - O Pleno tem decidido nesse senti 

do. Há divergência? Unânimemente, conhecido o recurso e ao me 

mo negado provimento para manter o AcÓrdão recorrido quanto à 

incidência do adicional de periculOSidade sobre o de triênio • 

. o Sr. Secretário - Processo n9 699/74 - Relator: Ministro Ru

dor Blumm. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de Revist 

de decisão do TRT da 4a. Região. BALDUINO FREITAS e CIA. ESTA 

DUAL DE ENERGIA ELÉI'RICA • 

. o Sr. Ministro Rudor Blumm - Os reclamantes reclamam contra 

a Companhia Estadual de Energia Elétrica pleiteando o pagamen 

to de horas extras com acréscimo de 25% e repouso semanal em 

dobro. Alegam que, além da função de mecânico de manutenção , 

cumprindo jornada normal, a reclamada exige ••• (lê). Opina a 

douta Procuradoria-Geral favoravelmente ao recurso. ~ o relat' 

rio. 

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

Advogados. 

(USAM DA PALAVRA OS DRS. JOS~ FRANCISCO BOSELLI e SILVIO CABRA 

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

palavra o Relator. 

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

recurso pela diverg~ncia apontada às fls 75 e violaQão de 

lei. Esse Acórdão é do Regional, da 4a. Região, publicado em 

25/06/69. 

O Sr. Ministro Presidente - Também conheQO. O Acórdão enten 

deu que não sao remuneradas as horas extras em que o empreg~ 

do permanece de sobreaviso, por entender inaplicável por ana 

logia o § 29, do Art. 224 da CLT. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não tem divergência jurisp~ 

dencial. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia citada, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - ConheQO pela diverg~ncia. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia quanto ao conhec,! 

mento? Conhecida a Revista, por unanimidade, pela 

cia. Quanto ao mérito, tem a palavra o Relator, 

diverg~!! 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Quanto ao mérito, ~ venia, o 

V. Ac6rdao é contradit6rio: 11Nao poderá se locomover, livre 

mente, empregado que em dia de folga há de estar onde possa 

ser facilmente localizado pelo empregador, para fins de pre~ 

taQ!O de serviQos. De acordo com o douto parecer, dou provi 

mento à revista para restabelecer a sentença de origem. 

O Sr. Ministro Presidente - Também dou provimento, O empreg~ 

do que está de sobreaviso, está à disposiçao do empregador ; 

embora permanecendo em sua residência, não pode se ausentar 

daquele local, porque poderá ser chamado a qualquer . momento 

na ~brigaçao de atender a uma emerg~ncia. Se ele não pode sair 

do local, está como se estivesse prestando serviQOS normal 
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mente. Dou provimento para restabelecer a sentença de ori

gem, por seus juridicos fundamentos. Há diverggncia? Unanime 

mente,é dado provimento para ser restabelecida a sentença de 

origem. 

O sr. Secretário - Processo n9 1 148/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decis&o do TRT da 2a. Regi&o. Mercúrio Marcas e Pa 

tentes Limitada e Adelina Provasi Fernandes. (Drs. Elziar A. 

Fernandes e Ulisses Riedel de Resende). 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O recurso ordinário do empre 

gado foi provido para ser julgada procedente a reclamaçao , 
condenada a reclamada em dobro no ressarcimento da despedida 

indireta. Foram retiradas do reclamante parte das t'unçoes 

que lhe estavam entregues. Recorre de Revista o empregado por 

diverg@ncia e violaçao. A douta Procuradoria-Geral manife~ 

tou-se pelo n&o provimento, ou desprovimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - ~m a palavra os ilustres Advog! 

dos. 

(Usam da palavra os Drs. Paulo Castelo Melo e Rubem José da 

Silva). 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada. Tem a P! 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, da indigitada 

nulidade decorrente de nao ter sido dado oportUnidade à reco! 

rente· para contra-arrazoar o Recurso Ordinário, não cogitou o 

AcÓrdão, Os arestos de fls. 96, não são conflitantes com a de 

cisSo regional, pois esta concluiu pela alteração lesiva ante 

os fatos provados. Não conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também nao conheço. 

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

conhecida a Revista, 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 153/74 - Relator : Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região. ~oaquim Aricó e outros 

e Banco do Estado de Minas Gerais S/A. (Drs. José Torres das 

Neves e Luiz H.T. de Camargo). 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Versa a matéria destes autos so 

bre equiparaçso salarial, em que a empresa pretende ••• (lê.) A 
' 

douta Procuradoria-Geral opina favoravelmente. É o relatório. 

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

tre Advogado. 

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

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

lavra o Relator, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço pela divergência 

prudencial apontada às fls. 101/102. 

juri_!! 

o sr. Ministro Presidente-Também conheço pela divergência. Há 

divergência? Conhecido o recurso pela divergência. Tem a pala 

vra o Relator quanto ao mérito, 
o sr. Ministro Rudor Blumm -sr.Presidente, quanto ao méri 
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to, com a rusao do estabelecimento bancário todos os empreg~ 

dos passaram a ter as mesmas obrigações e deveres; todos sub 

metidos ao mesmo regulamento. Dou provimento ao recurso para 

restabelecer a sentença de origem. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo, Há diverg~ncia? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, gostaria de 

saber porque foi negado esse direito. (Consulta os autos.) O 

acórdao achou que a Única via para a equiparação seria a do 

Artigo 461, mas nao roi colocada a reclamação nestes termos • 

Quem dá o direito é o Juiz, a parte dá os ratos. Evidentemen

te, os ratos foram conduzidos à Junta, a fim de dar pela pr~ 

ced@ncia. Como está a: 'fls.. "a reclamada reconhece de maneira 

insofismável a justeza da confis&llo dos reclamantes ••• ( 1@.) 11 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - (Continuando) - o Regional~ 
tendeu que só estariam comprovados os pressupostos -· se fo_!! 

se por via do art. 461. Estão provados pela execuçao; e a i 

sonomia é declarada no art. 59 da Consolidaç!o e regulament~ 

da no art. 461. N!o há isonomia trabalhista sob pena de se~ 

plicar igualdade de salário pelo art.59, que é disciplinado 

pelo prind.pio geral do Tratado de Versailles: 11A todo traba 

lho de igual valor corresponderá salário igual, em distinç!o 

de sexo. 11 N!o se pode aplicar esse artigo sem a presença 

do art. 461. De acordo com S, Excelência. 

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

do provimento ao recurso para restabelecer a sentença de ori 

gem. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 368J74 - Relator: Ministro 

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

vista de decis!o do TRT da 2a. Região. Pedro Manoel da Silva 

e Viaç!o Urbana Penha S/A. (Drs. Adiba Camis e Laércio A. 

Spagnuolo) • 

O Sr. Ministro Presider1; e - Trata-se de reclamatória julgada 

em parte procedente pela sentença de origem. Condenada a em 

presa ao pagamento de aviso prévio, férias simples e propor 

cionais por dia não trabalhado em conseqfiência de moléstia' 

••• (1@,) A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento 

e provimento, por achar que ele teria deixado de apreciar o 

recurso do reclamante e é pela nulidade do acórdão. É o r e -
latório. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada. Confe~ 
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so que n~o vi motivaçao para conhecer da r.evista,nem pela pre 

liminar de nUlidade, com apoio em deserção, porque não se ve 

riricou nem pelo mérito. Pretende o reexame de matéria ráti 

ca. No caso, desidia comprovada. Não conheço da revista. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Não conheço. 

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

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 517/74 - Relator : Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região. Jorge Hideo 

e União de Bancos Brasileiros S/A. (Drs. Walter de 

Sampaio e Adilson Cruz). 

Nagazari 

Mendonça 

O Sr. Ministro Presidente - Bancário comissionado que percebe 

em razão do comissionamento uma gratiricação nao inrerior a 

1/3 do salário do cargo eretivo ••• (lê.) 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. Paulo Cesar Gontijo) 

o Sr. Ifinistro Presidente - Em discussao. Encerrada. Na:o co

nheço da revista. Aplico a súmula 42 do TST. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

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

conhecida a revista. 

O Sr. secretário - Processo n9 1 288/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisao do TRT da 5a. Regiao. Instituto Nacional 

de Previdência Social e Milton Moura Santos e outros. (Drs. 

Evandro Luiz de Abreu e Lima e· Ulisses Riedel de Resende). 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Antonio Carlos Martins Braga, de_§. 
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pedido da Companhia Docas da Bahia, pede sua reclassificaça 

e enquadramento para Auxiliar de Serviço, Padrao F, com 

cepçao de diferenças salariais ••• (lê.) A douta Procuradoria

Geral opina pelo conhecimento, mas n!lo provimento para a ;·,r 

messa dos autos ao Juiz Federal competente. É o relatório. 

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

Advogado. 

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



TST- 33: 

PODER JUDICIÁRIO 

jUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRAULHO 

03.09.74 ZG/MHA/.MGMC 15.50/55 -l 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Preliminarmente, este Tribunal 

tem, reiteradamente, entendido que a criação dos JUÍzes Fed~ 

raie não derrogou a competgncia das jurisdições especialiZah 

das e, entre estas, a Justiça do Trabalho, ainda que a União 

tenha interesse na causa em razão da especificidade da maté 

ria.,,(lê) Conheço da Revista e dou-lhe provimento para de

terminar que o colendo Tribunal a quo julgue o mérito do Re 

curso Ordinário interposto a fls. 46/50, como de direito, 

O Sr, Ministro-PPesidente - Conheço da Revista, que está 

fundamentada, Há diverggncia ? Conhecida a Revista, por unaS 

nimidade, No mérito, dou provimento ao recurso, a fim de que 

os autos retornem ao Regional, para julgar o Recurso Ordiná

rio, como entender de direito, Há diverggncia ? Por unanimi

dade, conhecida e dado provimento à revista, para restabele

cer a·competgncia da Justiça do Trabalho, cabendo ao Region 

julgar o mérito, como de direito. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1360(14-Relator: Ministro Co -

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

ta de dedsão do TRT da 3a. Região, CARIOCA ARTEFATOS DE PA -,. 
PEL S/A E ALBINO DA SILVA CARVALHO, (Drs, Fernando Barreto 

F. Dias e Ernesto Juntolli,) 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Ap6s rejeitar preliminar de 

incompetência em razão do lugar, a Segünda Turma do 39 Re~i~ 

nal negou provimento ao Recurao Ordinário da empresa, porque 

o fato de o estável ter se afastado para pleitear as repara-
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ções de lei, não lhe retira o direito aos salários do inter

regno entre o afastamento e a volta ao emprego, pois, pela 

dispensa inàireta, o ato primeiro e ilegal foi do empregador 

(L~}. A douta Procuradoria-Geral, em parecer do Dr. Raymundo 

Monte Coelho, opina pelo não conhecimento ou desprovimento. 

t o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

palavra o Ministro Relator. 

o Sr. Ministro Cooueijo~Coeta - Quanto ao conhecimento pelo 

mérito, a diverggncia jurisprudendal também não suporta o 

recurso, pois toda ela lastrea no fato da inexistgncia da 

dispensa que no caso sub judice houve, conforme afirmação d 

do acórdão, fls. 570 ••• (lg}. Não conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço. 

o sr.~is~ro Presidente - Há divergência ? Por unanimida -

de, não conhecida a Reviata. Suspensa a sessão. 
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o Sr. Ministro Presidente - Reaberta a Sessão. 

o Sr. Secretário - Preces 

Coqueijo Costa. Revisor: 

so n9 1416/74 - Relator: Ministro 

Ministro Rudor Blumm. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT 

FEPASA - FERROVIA PAULI 

O Sr. Ministro Coaueijo c 

Regional deu provimento a 

la FEPASA, para detennina 

da 2a. Região. LUIZ GI@~ONTE e 

STA S/A. 

esta - A Terceira Turma do Segundo 

o Recurso Ordinário interposto pe

r que a Junta ~ ~ aprecie a fal 

ta grave invocada ••• (lê). A douta Procurádoria-Geral opina 

imento. ~ o relatório. pelo conhecimento e prov 

o Sr. Ministro Rudor Bl umm - De acordo. 

o Sr. Ministro Presidente 

(Usa da palavra o Dr. Rub 

O Sr. Ministro Presidente 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Co~eijo c 

tatuto do Ferroviário Pau 

Tem a palavra o Sr. Advogado. 

en José da Silva). 

- Em discussão. Encerrada. Tem a 

esta - Segundo o art. 232 do Es-

pensão exigem processo pr 

lista, advertência, censura ou sus

évio de sindicância ou inquérito ••• 

( U!). Conheço. 

o Sr. Ministro Rudor Bl umm - Conheço. 

o Sr. Ministro Presidente 

de votos, conhecida a R e 

O Sr. Ministro Coquei,jo C 

_- Há divergência ? Por unanimidade 

vista. Tem a palavra o Relator. 

lamentar incorporou-se ao 

esta - No mérito, a cláusula regu

contrato de trabalho do reclamante, 

empresa. Ela não se atrita com a no~ 

u provimento para, reformando o Acó~ 

e não foi observada pela 

ma consolidada ••• (lê). Do 

dlto recorrido, 

e Sr. Ministro 

restabelec er a sentença da Junta. 

umm - De acordo. Rudor Bl 

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

do provimento ao recurso para ser restabelecida a sentença 
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de origem. 

O Sr. Secretário - Processo n9 147/72 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da la. Região. ARTEZ WESTERLEY BRA

SIL - PRODUTOS DE BELEZA S/A e JOSEHYRSON SANTOS. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Versam os autos a hipótese de 

empregado que se demite com menos de um ano de serviço e que 

pretende o recebimento do aviso-prévio ••• (l@). A douta Pro

curàdoria-Geral opina pelo conhecimento e provimento, no se~ 

tido de se julgar improcedente a reclamação. É o relatório. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Reconheço a omissão alegada nos 

Embargos; conhecida a Revista pelo Acórdão de fls. 37, dou

lhe provimento, para anular o Acórdão Regional, por entender 

que ao reclamante não se aplica a pena de confissão ••• (lê). 

O Sr. Ministro Presidente - Trata-se de empregado que deu a

viso-prévio à reclamada por não mais pretender trabalhar na 

empresa. Comparecer à primeira audiência, e pretende a perceQ 

çao do salário do decurso do aviso-prévio e 6/12 do décimo

terceiro salário, além de férias proporcionais ••• (l@). Nego 

provimento. 
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O Sr. Ministro Coguei.1o Costa - Nãotem via de conhecimento? 

O Sr. Ministro Presidente - Quem conheceu foi o Pleno. A Tu~ 

ma não conheceu. Vamos julgar o mérito. No mérito, mantenho in 

tegralmente o que está no Acórdão. Há divergência? 

O Sr. Ministro Coguei.1o Costa - ~ venia, não seria nulida

de. O Juiz tomou como prova o que não era. A confissão ficta• 

era inexistente. Ele errou, mas não praticou ato nulo. Como ' 

esse voto, quero apreciar o recurso da empresa para ver o que 

pedia. {Consulta os autos.) Fui vencido. Agora vamos julgar o 

recurso de revista. O que a empresa pede no ~ecurso de Revis

ta? "Ante o exposto e demonstrada a divergência jurispruden

cial ••• {lê.)" Ela quer a prescrição ou exclusão de férias pr.Q. 

porcionais. o ~egional rejeitou a preliminar de prescrição e 

negou provimento ao recurso. Basta ver por que o ~egional re

jeitou a prescrição:" ••• {lê.)" 

O Sr. Ministro Presidente - O Acórdão da Turma esclarece tudo 

O Sr. Ministro Coguei.1o Costa - O empregado deu aviso prévio, 

portanto, demitiu-se. Nesse caso, sou vencido, porque acho 

ele não tem direito a férias. Ele pede que seja decretada a 

prescrição e que sejam excluidas as férias proporcionais.Quan 

to à prescrição, ·entendo que hão deve ser decretada, porque 

no Processo de Trabalho eu amplio muito todas as possibilida

des de interrupção de prescrição. Está-se vendo pelo aviso ~ 

vio que a interpretação dada pelo Regional, não dando pela 

prescrição, é razoável e não fere o art. 11. Quanto às férias 

proporcionais, dou provimento - sou vencido nesse ponto -,po~ 

que entendo que na saida espontanea não cabe. Dou provimento, 

em parte, para excluir as férias proporcionais. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - A dÚvida que tenho é sobre o pr.Q. 

blema da aplicação da pena de confesso. 
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O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Não está em jogo, porque o 

' recurso e do empregador. Ele apenas joga com o argumento 

dizer que a matéria está fora do âmbito. Estou de acordo co 

o ponto de vista de V.Exa., porque não há confissão ficta 

empregado. Temos que julgar o seguinte: aplica-se a prescri

ção e retira-se da condenação as férias proporcionais? 

O Sr. Ministro Rudor Blumm- Reformulo meu voto. Acompanho o 

Revisor. 

o Sr. Ministro Paulo Fleury - Concedo as férias proporcionai 

o Sr. Ministro Presidente - Por maioria de votos, negado pro 

vimento ao recurso, vencido parcialmente o Ministro Coqueij 

Costa, que dá provimento apenas com referência às férias pro 

porcionais. 
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O Sr. Secretário: Processo n9 3043/73. Relator: Ministro Ru

dor Blumm, Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de Revi~ 

ta de decisão do TRT da la Região, CIA, ANTÁRTICA PAULISTA -

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS E CONEXOS e JOÃO TAVARES DA 

SILVA. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Versa a hipótese sobre restabe

lecimento de horário de trabalho de 10 horas e diferença sa-
. , -larial. Entendeu o V.Acordao recorrido que as horas-extras 

prestadas por longos anos, habitualmente, poderão ser supri

midas pelo empregador, desde que seu quantum ••• (Lê.) A douta 

Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento ou não provi

mento da Revista. ~ o relatório, 

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

tre Advogado, 

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

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

palavra o Relator, 
, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- A primeira preliminar e de pres-

crição. Rejeito pelo que está decidido às fls, 59. A altera

ção verificou-se em julho de 1972, tanto que, conforme veri~ 

ficado às fls. 57 dos autos, o reclamante trabalhou ••• (Lê.) 
, , ~ 

O Sr. Ministro Presidente:- Tambem rejeito, Ha divergencia? 

Unanimemente, rejeitada a preliminar de prescrição, Tem a p~ 

lavra o Relator, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- A segunda preliminar é de julga

mento extra petita. Também está sem razão a recorrente, A sen 

tença de fls. 60 aponta os empregados ••• (Lê.) Também rejeito, 
, , " O Sr. Ministro Presidente:- Tambem rejeito, Ha divergencia? 

O Sr, Ministro Coqueijo Costa:- Sr. Presidente, pela ordem, 
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~ venia, concluo meu voto diferentemente. Não estamos ju! 

gando preliminar; estamos julgando conhecimento. Não conheço 

pela preliminar. 

O Sr. Ministro Presidente:- V.Exa. tem razao no particular, 

Não conheço, nem pelas preliminares, nem pelo mérito, e apli 

co a Súmula 42, porque as horas-extras trabalhadas há quase 

' -20 anos se incorporam a remuneraçao, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- De acordo com V,Exa. 

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

conhecida a Revista, nem pela preliminar, nem pelo mérito,a

plicando a Súmula n9 42. 

O Sr. Secretário: Processo n9 1501/74.Relator: Ministro Co

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

vista de decisão do TRT da 2a Região, FAZENDA SANTA CRUZ DA 

SERRA e FERRUCIO GREGOLIN E OUTROS. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa:- A 2a Turma do Segundo Regio 

nal deu provimento em parte aos dois recursos ordinários;ao 

do reclamante, para que o 139 salário seja pago com o cálcu~ 

prescricional do Art. 175 do Estatuto do Trabalhador Rural,,, 

(Lê,) O parecer do Dr. Raymundo Monte Coelho é pelo conheci

mento e desprovimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- De acordo. 

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

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Coouei,jo Costa:- Os dois únicos acórdãos in

vocados para o conhecimento da Revista são realmente diver

gentes quanto à prescrição. Conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente:- Há divergência? Por unanimidade 
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de votos, conhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coguei.1o Costa:- A natalina era devida ao ru

ricola, pela Súmula n9 34. ~ lei extravagante, diz a C.L.T • 

••• (Lê.) Nego provimento ao recurso. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:-Também nego provimento. 

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

gado provimento à Revista. 

O Sr. Secretário: Processo n9 719/74. Relator: Ministro Rudor 

Blumm. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Re.curso de revista de 

decisão do T.R.T. da 2a Região, JOS~ BERNARDES DE ALMEIDA E 

OUTRO e SAMIRA INDÚSTRIA E CO~RCIO S/A. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- José Bernardo de Almeida e outro 

no processo em que é reclamante Samira IndÚstria e Comércio 

S. A., inconformados com o AcÓrdão da Egrégia Primeira Turma 

'do Tribunal Regional da Segunda Região, interpõe recurso de 

revista, Trata a hipótese de recorrente paradigma que exerce 

fun~ão de mecânico de manuten~ão ••• (Lê.) A douta Procurado

ria-Geral opina favoravelmente. É o relatório, 

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

tre Advogado, 

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

palavra o Relator •. 

o Sr. Ministro Rudor Bl umm - Não conheço. 

o Sr. Ministro Presidente 

ração salarial. O reclama 

clamante e paradigma ••• ( 

rial, é necessário que es 

centrei divergência. 

- Diz o acórdão que não há equipa

do não especificou as funç~es do re 

lê) Para que haja equiparação sala

sas funç~es sejam idênticas. Não en 

O Sr. Rubem José da Silva (Advogado) - Pela ordem, Sr. Presi 

verificar a fls. 77/78. dente. V. Exas. poderão 

O Sr. Ministro Rudor Bl unun - 11A prova é de inteira responsa

ê)" bilidade da empresa ••• (1 

O Sr. Ministro Cog,uei,jo C 

encontrou prova dos requi 

O Sr. Ministro Presidente 
' 

osta - Mas se o acórdão diz que não 

sitos, não há divergência. 

unanimidade de votos, não 

- Não conheço. Há divergência? Por 

conhecido o recurso. 

O Sr. 

Rudor 

Secretário - Proces so n9 1 029(74 - Relator: Ministro 

nistro Lima Teixeira. Recurso de Re-Blumm. Revisor: Mi 

vista de decisão do TRT d a 2a. Região. ALCIDES HEiffiiQUE BRA

ILEIRA. GA E CIA. TELEFONICA BRAS 

O Sr. Ministro Rudor Bl umm - Sr. Presidente, entendeu o V. A-

córdão da egrégia Terceir a Turma Regional que a confissão fie 

não comparecimento ••• (lê) A douta 

pelo conhecimento e, no méri~o, pelo 

rio. 

ta da empresa decorreu do 

Procuradoria-Geral opina 

desprovimento. ~ o relató 

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

vogado. 

(Usa da palavra o D r. Rubem José da Silva) 
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a pa 
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O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço pela divergência. 

O Sr. Ministro Presidente - As Instâncias Ordinárias entende 

ram que a confissão ficta decorrente do não comparecimento 

para depor não implica, necessariamente, na improcedência da 

reclamaç~o ••• (lê) 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Qual o fundamento da Revista 

O Sr. Ministro Presidente - Que há divergência pelo Ac6rdão 

de flz::. 105. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O que diz o Ac6rdão? 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - 11 Confissão decorrente da aplica 

ção do art. 844 da C.L.T •••• (lê) 11 

O Sr. Ministro Coaueijo Costa - Não é divergente, mas, se e

xiste prova pericial, que é prova técnica, e segundo ouvi, a 

decisão baseou-se nela,_ não há divergtincia. Foi aplicada CO,!! 

fissão ficta, que não há mais, desde que não foi com base na 

confissão, mas na perícia. Para efeito de conhecimento, não 

há divergência. 

O Sr. Ministro Presidente - As Instâncias concluíram que não 

havia equiparação. Não conheço.Há divergência? Por unanimida 

de de votos, não conhecida a Revista, 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 547/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região. CORINDA S/A - AGRO PAS 

TORIL E JOVELINO DE OLIVEIRA E OUTROS. 

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

Turma da Segunda Região conheceu do recurso e deu provimento 

para, reformando a decisão recorrida, reconhecer a 

pregatícia e determinar a baixa dos autos para que 
relação em 

o primeiro 
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Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento ou desprovi

mento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coaueijo Costa - Sr. Presidente, a própria e~ 

presa admite que pagava diária aos reclamantes quando estes 

folgavam da parceria porque, segundo ela, não se caracteriza 

ria esta ••• (lê) Não conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não cohhecida a Revista. 
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O Sr. Secretário - Processo n. o 1 653/74 - Relator: Ministro 

tro Rudor Blumm. Recurso de Re-Coquelj o Costa. Revisor: Minis 

vista de Decisão do TRT da la • Região. ESTADO DA GUANABARA E 

FUED MICHEL AB1LIO. 

O Sr. Ministro 

Regional negou 

CogueiJo Costa 

provimento ao 

- A Segunda Turma do Primeiro 

Recurso Ordinário do reclamante 

porque, apesar do . laudo peri 

de, o hospital em que trabal 

cial ter afirmado a insalubrid~ 

ha é de pronto-socorro. O recla

adicional de insalubridade em mado foi condenado a pagar o 

grau médio ... (lê). 

vimento do recurso. 

A 

~ 

douta P 

o relat 

rocuradoria-Geral opina pelo pr~ 

Ório. 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

lavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Coguei,jo Costa 

que interposto dentro do praz 

nheço da Revista, pela diverg 

o Sr. Ministro Rudor Blumm -

o Sr. Ministro Presidente - H 

conhecido o recurso. Tem a pa 

o Sr. Ministro Coqueijo Costa 

o hospital do recorrente não 

lizado de moléstias infecto-c 

dores àe tais doenças. A insa 

de poss!veis diagnósticos • • • 

- O recurso é tempestivo, por-

o dobrado assegurado em lei. Co-
• 

ência_ especifica de fls. 73/74. 

Conheço. 

á divergência? Por unanimidade, 

lavra o Ministro Relator. 

para restabelecer a decisão d 

- ~o mérito, diz a per!cia que 

se destina ao tratamento especia 

ontagiosas, não recebendo porta

lubridade decorrerá, portanto, 

(lê) Dou provimento ao recurso, 

a MM. Junta. 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - Também dou provimento, 

o Sr. Ministro Presidente - H á divergência? Por unanimidade, 

dado provimento ao recurso, p ara ser restabelecida a sentença 



TST- 332 

POOER JUOIC\.ÁRIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALMO 

SSO/MHA/HL 

de origem. 

17,30/35 -2-

O Sr. Secretário - Processo n9 1 150/74 - Relator: Ministro 

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

vista de Decisão do TRT da la. Região. COMPANHIA DE FIAÇAO E 

TECIDOS CORCOVADO E JOAO BARBOSA. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Despedido o empregado ao retor

nar de auxílio-doença, pretendeu a empresa o cancelamento do 

aviso-prévio, além da redução de verba indenizatória, sob a 

alegação de extinção do estabelecimento. (Lê). A douta Proc~ 

radoria-Geral opina desfavoravelmente. ~ o relatório. 

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

vogado. 

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

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

lavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - A condenação ao pagamento do dé 

cimo-terceiro salário foi limitado a 3/12 de 19711 ressalvado 

à ré a comprovação de já tê-lo pago. Não há qualquer pronun

ciamento além do pedido ••• (lê), Não conheço da Revista. 

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

cia? Unanimemente, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 282/74 - Relator: Ministro 

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

vista de Decisão do TRT da 5a. Região. ANTONIO CARLOS MARTI

NEZ FRAGUAS E DEPARTAMENTO NACIONAL DE PORTOS E VIAS NAVEGl

VEIS - COMPANHIA DOCAS DA BAHIA. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Trata-se da hipótese, já bem co

nhecida deste Colendo Tribunal Superior do Trabalho, do enqu~ 

dramento no INPS dos ex-servidores do SAMDU como funcionários 
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públicos, sem direito ao décimo-terceiro salário, A sentença 

recorrida anulou o enquadramento dos reclamantes ••• (lê). A 

douta Procuradoria-Geral opina desfavoravelmente, É o relató 

rio, 

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

vogado. 

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

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada, Tem a pa 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço da Revista, por de~ 

fundamentada. A letra ~ do art. 896 da c.L.T. admite como 

fundamento da Revista a divergência apenas entre arestos ema 

nados do mesmo ou de outro Tribunal Regional, ou ainda do 

Tribunal Superior do Trabalho, em sua composição plenária ... 
(lê) ~ o meu voto. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço, Há divergên-

cia? Unanimemente, não conhecida a Revista. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 284/74 - Relator Ministro Ru~ 

dor Blumm - Revisor Ministro Lima Teixeira - Recurso de Revis-

ta de decis~o do T.R.T. da 5a. Regi~o. ENERINA G~ES SILV 

E OUTROS e HOTEL OXUMARÉ. 

O Sr. Ministro Presidente - Neste processo ~o saiu publicado 

o nome das partes, embora os nomes dos Advogados estejam cor -

retos. Para evitar qualquer possivel dificuldade, fica adiado 

para nova oportunidade, 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 417/74 - Relator Ministro 

dor Blumm - Revisor Ministro Lima Teixeira - Recurso de Revis-

ta de decis~o do T.R.T. da 2a. Regi~o eCIA. MUNICIPAL DE TRAN 

PORTES COLETIVOS E MOACIR CARNEIRO DE OLIVEIRA. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Os recorridos pleiteam equipara 

ç~o de salário apontando como paradigma outro fiscal que per -

cepe salários superiores, embora com diferença de tempo de se 

viço ••• (Lê.)Manifesta-se a douta Procuradoria-Geral desfavo

ravelmente. É o relatório. 

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

vogado. 
(USA DA PAIAVRA O DR. RUBEN: JOSÉ DA SILVA) 

O Sr. Ministro Presidente - En discuss~o.Encerrada. Tem a pa 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm- A matéria discutida pela reclama 

é exclusivamente de fato, ~o se fundamentando a Revista em 

qualquer dos permissivos legais do art. 896 da C.L.T •••• (Lê. 

N~o conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Também ~o conheço. A matéria é 

fática. Há divergência? Por unanimidade, ~o conhecida a Re -

vista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 6o4/74 - Relator Ministro Ru 
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dor Blumm - Revisor Ministro Lima Teixeira - Recurso de 
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ta de decisão do TRT da la. Região - CONFEDERAÇAO NACIONAL 

INDúSTRIA e ESPÓLIO DE JOJrO GILBERTO DE FONTES BRAGA. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Trata a hipótese de equiparação 

entre a prestigiosa classe de assessores da C.N.I., Órgão i 

tersindical que mantém em sua assessoria membros especializa 

dos em vários campos culturais ••• (lê.) A douta Procuradoria 

Geral opina pelo indeferimento da preliminar e p:io não conhe 

cimento ou não provimento da Revista. É o relatório. 

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

Advogado, 
(USA DA PAIAVRA O DR. RUBEM JOSÉ DA SILVA) 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Quanto à preliminar de prescri 

ção, não conheço. O recurso da ré alude a prescrição, Enten

do que, no curso dos contratos, permanece ••• (Lê.) Não conhe 

ço desta preliminar. Quanto ao mérito, a divergência de fls 

194 não se ajusta ao caso em espécie ••• (Lê.)Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço nem pela preliminar, 

nem pelo mérito. A matéria é fática, face ao apurado pela 

prova que diz haver a mesma perfeição técnica assim como to 

das as exigências do art. 461 da C.L.T •••• (Lê,) Há divergên 

cia? Unanimemente, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 702/74- Relator Ministro Co 

queijo Costa - Revisor Ministro Rudor Blumm - Recurso de Re 

vista de <Ecisão do T.R.T. da 2a, Região - CAIXA ECONOMICA DO 

ESTADO DE ~O PAULO S/A e JESUITA DA COSTA VITOR. 

O Sr. ~anistro Coqueijo Costa - O Recurso Ordinário da Caixa 

Econ8mica de São Paulo foi desprovido por maioria, porque a 

reclamante era faxineira, prestando trabalho diário e conti

nuado ••• (Lê,)O douto parecer é pelo não conhecimento ou não 

provimento.É o relatório. 
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o Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Na Revista, alega a Caixa Eco 

peza eram contratados e presta -

ostam AcÓrdãos realmente diver -

n8mica que os serviços de lim 

dos mediante empreitada, e ac 

gentes. Conheço. 

o Sr. .Ministro Rudor mumm- Conheço. 

o Sr. Ministro Presidente -
vista, por unanimidade. 

Há divergência? Conhecida a Re -

palavra o Relator. Tem a 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - No mérito, todavia, os dados 

fáticos apurados nas instânci 

empregat!cia, nos moldes 

as ~e prova evidenciam a relação 

ue a desenha a C.L.T .••• (Lâ.) emq 

Nego provimento. 

o Sr. Ministro Rudor mumm- Também nego provimento. 

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

gado provimento à Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n 9 1938/74 - Relator Ministro Co-

queijo Costa - Revisor Minist ro Rudor mumm- Recurso de Revis 

ta de decisão do T.R.T. da 3a .Região - ÁLVARO GONÇALVES DE A 

ME IDA e ARNALDO DE MELO. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A Segunda Turma do T.R.T. da 

Terceira Região, preliminarme nte, concedeu ao reclamante i

• rejeitou a nulidade processua 

am ser ouvidas na segunda audiên

nto ao Recurso Ordinário da re -

sença:o de pagamento de custas 

porque as testemunhas poder:!. 

cia e, no mérito, deu pruvime 

clamante, para cassar a presc 
, 

pelo conhecimento e parecer e 

restabelecida a sentença de o 

O Sr • .Ministro Rudor Blumm -

rição parcial ••• (Lâ.) O douto 

nulidade do Acórdão, para ser 

rigem. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa -Conheço pela divergência de fl 

69, que proclama nulo o julgamento quando da pauta não consta 

p nome do Advogado. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço. 

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

ta, unanimemente. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Mérito. O Advogado subestabe

lecido, em petição, pedira fosse notificado de todos os atos 

procedimentais dali por diante. No entanto, a pauta de julga 

mento do Recurso Ordinário ••• (Lê.) Dou provimento à Revista, 

para anular o aresto regional, mandando que outro seja profe 

rido, publicando-se a pauta com os rigores da lei. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Dado provimento 

à. Revista, nos termos do voto do Ministro Relator, por unani 

midade. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1168/72. Relator: Ministro Ru 

dor Blumm. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de Revis 

ta de decisão do TRT da 4a. Região. LEO GOMES DE ABREU e CIA 

RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, esta egrégia 

Primeira Turma deu provimento ao Agravo de Instrumento para 

que se processasse a Revista. O v. despacho de fls. 60 inde

feriu a Revista, por deserto o recurso, face à súmula n9 25 

deste Tribunal. O v. aresto regional deu provimento ao Recur 

so Ordinário ••• (Lê.) A doutav. Procuradoria-Geral opina desfa 

voravelmente. É o relatório. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Trata-se de 

falta grave comprovada. Há divergência? Não conhecido o recu 

so, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 952/73. Relator: Ministro Ru

dor Blumm. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de Revis

ta de decisão do TRT da 4a. Região. RIVADÁVIA CARVALHO LEITE 

e ESTACIONAMENTO BELÉM DE IVO BAGESTEIRO & CIA. LTDA. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Rivadávia Carvalho Leite recla-

mou contra Estacionamento Belém, alegando que o empregador 

fora condenado por esta Justiça a pagar-lhe salários, difere~ 

ças de décimo-terceiro salário, férias em dobro e horas ex

tras ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimen 

to e não provimento da Revista. É o relatório. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço da Revista com referênci 

à compensação, 

O Sr. Ministro Presidente - Foi julgada procedente em parte a 

rescisão indireta, com o pagamento das reparações legais, a

penas autorizada a compensação das quantias recebidas. Preten 

de-se a anulação da compensação, e o AcÓrdão diz que isso não 

tem sentido. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não é anular, mas suprimir a 

compensação da condenação. A compensação tinha sido alegada 

na contestação? Peço os autos, pois desejo verificar qual o 

argumento pelo qual o interessado quer tirar da condenação a 

compensação, (Consulta os autos,) 

• 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa (Consulta os autos) - "Negar p o 

vimento ao recurso do empregado e não conhecer do recurso da 

empresa." Esta, a decisão regional. O recurso ordinário do 

empregadora não tratava da compensação. 

O Sr. Ministro Presidente - Esse Acórdão fala sobre o restabe 

lecimento da revelia. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O recorrente é o empregado, 

O Sr. Ministro Presidente - Foi excluÍdo. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Insurge-se contra a compensa 

ção. "No recurso ordinário confessou ter recebido da reclamad, , 

como indenização, a quantia relativa a condenação ... (lê)." En 

quanto em cima fala em compensação, aqui fala em desconto. "Mé 

rito. O Acórdão endossou a decisão e infringiu a lei 

prudência, •• (lê) • " Ele confessou que tinha recebido 

4.500,00, como indenização, em reclamatória anterior, 

Cr. $ 

' recibo de homologação por acordo, porque nesse e que a compen-

sação não excede ao equivalente a um mes. Portanto, não há vio 

lação de lei, e a jurisprudência diz: "Não tem valor o acordo 

não formalizado nos termos da lei." Não é acordo. Trata-se de 

indenização que ele recebeu em reclamação, ou seja, em dissí -

dio, em ação anterior. Não vejo motivo para conhecer quanto ao 

ponto da compensação , nem por violação, nem por divergência, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

b Sr. Ministro Presidente - Conhecia e negava provimento pelo 

~córdão divergente. 

) Sr. Ministro Coqueijo Costa - Este só tem divergência sobre 

a revelia e compensação. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Verifiquei que o de fls. 206 

- ' nao e divergente. 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sobre revelia todos eles. O 

recurso ordinário do emprecado, segundo diz o Acórdão, foi s 

pela compensação; não trata de revelia. Vamos ver se o recur

so ordinário da empresa era realmente parcial.(Consulta os au 

tos) 

O Sr. Ministro Presidente- São dois recursos: o pr~meiro 

foi com referência a revelia. A matéria foi objeto do Mandado 

de Segurança. Está no segundo volume. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - "Isto posto, dar provimento 

ao recurso para ser mantido o pacto laboral." Quer dizer, não 

pedem na conclusão. 

O Sr. Ministro Presidente - Não vou conhecer, também. Reform 

lo meu voto. Por unanimidade>de votos, não conhecida a Revist 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 265/73 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a, Região. GLAUCO VIDALE e CENTRA S 

EL~TRICAS DE S~O PAULO S/A - CESP. 

O Sr. Ministro Ruãor Blumm - A reclamada, em sua defesa, aleg 

que o reclamante, por vários meses, foi transferido sempre e 

caráter definitivo, visto que seu contrato de trabalho contém 

cláusula permissiva de transferência ••• (lê). A 

ria-Geral opina desafavoravelmente ao recurso. ~ o relatório. 

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

Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm Não conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço da Revista, pois vário 

são os fundamentos do Acórdão, e a jurisprudência apontada não 

'lbrange a todos os aspectos focalizados, aplicando a súmula n9 

23. Independe de matéria de reexame de fatos e provas. 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Esta decisão aborda cinco 

pontos. Se não houver um acórdão enfrentando este ponto, não 

se conhece? Impossivel. Isto foi transposto do Supremo para 

cá, sem se atentar para o seguinte: a lide trabalhista envol 

ve sempre uma inicial complexa. Do mesmo fato ,erador há vá

rios pedidos: despedida injusta, aviso prévio, férias propor 

cionais, etc. No Supremo, não, a locação de prédio, por exe~ 

plo. Exige-se que o AcÓrdão enfrente todos os pontos envolvi 

dos nessa causa. Mas como vamos descobrir um acórdão que abra 

ja todos os pontos? 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Isto tem que ser interpretado, 

considerando cada pedido isoladamente. 

O Sr. Ministro Presidente - Súmula 23: "Não se conhece da Re-

vista ou dos Embargos, quando a decisão recorrida resolver 

determinado item do pedido por diversos fundamentos, e a juri 

prudência transcrita não abrange a todos. 11 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa -Ai está certo. Ouvi V. Exa. d' 

zer que o pedido é complexo e o Acórdão não enfrenta todos o 

itens. 
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O Sr. Ministro Presidente - O decisÓrio deu vários fundame~ 

tos, mas este vem só com um. Peço os autos. (Consulta-os). 

Diz o AcÓrdão:"Reclamou contra Centrais Elétricas de São 

Paulo S/A, licença-prêmio, horas extraordinárias, adicional 

de transferência e vantagens integradoras do salário .•• (lêJ'~ 

Um item só com vários fundamentos. Por isso que aplico a SÚ 

mula 23, não conhecendo. Há divergência ? Por unanimidade de 

votos, não conhecida a Revista. (Chega o Ministro Peres Ju-

nior). 

O Sr. Secretário - Processo n9 1124/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 4a. Região. CARLOS GOMES DA RO

CHA E COMERCIAL FARROUPILHA S/A e OS MESMOS. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Dois são os recursos: o da re

clamante, que se insurge contra o venerando decisÓrio ••• (lê) 
, 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e, no me-

rito, pelo desprovimento. t o relatÓrio. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço apenas no que se refere 

a horas extras. 

O Sr. Ministro Presidente - Peço a V.Exa. que verifique o A

cÓrdão recorrido, porque o empregado está se opondo ao Acór

dão, porque entende que houve violação do art. 832. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - (Consulta os autos). "Horas ex

tras contratuais e habituais prestadas pelo empregado inte

gram o salário para efeito de integração no repouso semanal." 
, -O Sr. Ministro Presidente - A empresa e que se opoe a essas 

horas habituais. O empregado está acusando o AcÓrdão de omis

so. Não conheço de ambas as Revistas: a do empregado, que ale 
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ga violação do art. 832 da CLT, não demonstrou tivesse havi 

do omissão ou falta de fundamento do AcÓrdão recorrido. Ao 

contrário, o AcÓrdão é longo e extenso, e analisa todos os 

a~pectos da controvérsia; o da empresa, que se opõe às ho

ras extras habituais no repouso semanal remunerado, também 

não merece ser conhecida, face a iterativa jurisprudência do 

Pleno, Aplico a SÚmula 42. 

O Sr. Ministro Peres Junior - Quanto a:boras extras, o Ple

no ainda decide a favor do empregador. 

O Sr. Ministro Presidente - Hoje, a jurisprudência assente 

no Pleno é de que as horas extras habituais incidem sobre o 

repouso semanal remunerado. 

O Sr. Ministro Peres Junior - Mas para efeito de férias, na 

talina e outros, não para efeito de auxilio, porque o art. 

79 da Lei n9 605 é taxativo. 
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O Sr. Ministro Coguei.1o Costa - O que diz o art, 79? 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Que não se incluem, 

-1-

O Sr, Ministro Coguei.1 o Costa - Tenho sido vencido, como V, 

Exa,, e continuo, porque a norma é especial, Não se inclui 

no pagamento do repouso o valor das horas extraordinárias,En 

tão, a jurisprudência não pode se sobrepor à lei. 

O Sr. Ministro Presidente - Mas a jurisprudência entendeu 

que só as horas que não são habituais,,, 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Porque as habituais se incorpQ 

raro às normais, tanto que se integram ao salário para outros 

efeitos, 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Se são habituais, não são e~ 

traordinárias, A lei não distingue, Ela diz: "Horas extraor

dinárias não se incluem •• , Como a jurisprudência vai distiu 

guir? 

O Sr. Ministro Presidente - Mas é pensamento quase majoritá-

rio, 

O Sr. Ministro Peres Júnior - O art. 79 da lei diz taxativa

mente: 11 A remuneração do repouso semanal corresponderá: a) 

para os que trabalham por dia, semana, quinzena ou mês, à de 

um dia de serviço, não computadas as horas suplementares.,, 

(Lê) •11 Agora, o Pleno ainda não reformou. 

O Sr. Ministro Presidente - O Pleno já reformou, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - "o reclamante em suas razões de 

recurso renova ••• (lê) • " Não conheço quanto ao recurso do em

pregado. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury- Acompanho V,Exa,, Sr. Presideu 

te. 

O Sr. Ministro Peres Júnior ~ Não conheço. Estou verifican

do se foi mantida a decisão da Junta, apenas acrescidas es

sas horas suplementares. Não está fundamentado o recurso or

dinário, apesar de ser longo, Não conheço do recurso do em-
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O Sr. Ministro Presidente - O recurso do empregador é sobre 

as horas extras habituais. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Nesse ponto sou vencido. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Conheço do recurso da empresa 

por violação do art. 7~ da Lei n9 605, e 59 da C.L.T., e pe

la diverg~ncia. 

O Sr. Ministro Coguéijo Costa - Acompanho. 

O Sr. Ministro Presidente - Por unanimidade de voto~, não 

conhecido o recurso do empregado, porque não há omissão do 

Acórdão. Quanto ao recurso da empresa, não foi conhecida,por 

maioria de votos, aplicando ao caso a súmula n9 42, face à 

iterativa jurisprud~ncia do Pleno no sentido do Acórdão re

corrido. Vencidos os Ministros Coqueijo Costa e Peres Júnior 
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O Sr. Secretário: Processo n9 1271/74. Relator: Ministro Ru 

dor Blumm, Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de re 

vista de decisão do TRT da 4a Região, CARLOS MILESKI e AUTO 

VIDROS METAL CROMO LTDA, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Sr. Presidente, sobem os autos 

principais por decisão desta Primeira Turma, que deu provi-

mente ao Agravo de Instrumento para melhor exame da Revista. 

Trata a hipótese de reclamante e paradigma que trabalham na 

confecção de revólveres ~aurus ••• (Lê,) A douta Procuradoria

Geral opina desfavoravelmente. t o relatório. 

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

da, Tem a palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Conheço do recurso pela diver-

" gencia jurisprudencial apontada, 

O Sr. Ministro Presidente:- são citados Acórdãos especificas, 

Também conheço. 

O Sr, Ministro Paulo Fleury:- O que diz a prova pericial? 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- A pericia esclarece que as pe

ças são diferentes. Diz o AcÓrdão em sua ementa: 11 Não se P.2 

de conceder equiparação salarial quando as funções do para

digma e reclamante são diversas ••• (Lê,) 11 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- Conheço, mas nego provimen

to. A jurisprudência é especifica, mas o Acórdão diz que não 

há identidade de função. 

O Sr. Ministro Presidente:- Tenho entendido:que, na hipóte

se, as funções são idênticas: ambos são fresadores. , 

O Sr, Ministro Coquei.io Costa:- A C,L.T, exige funções idên

ticas e depois define trabalho de igual valor, Art. 461: "Sen 
I 

" - .. do identicas as funçoes, a todo trabalho de igual valor •• , 

(Lê.) 11 Não define o que é identidade de função; a jurispru-
• 
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dência é que a tem definido com base no critério do Direito 

Administrativo. 

O Sr. Ministro Peres Júnior:- O Acórdão citado como divergen 

te não diz que eles fazem a mesma coisa; diz que ambos trab~ 

lham em máquina de fresar. O Acórdão recorrido diz que, no 

caso, não está provada a identidade de função,,,(Lê.) 

O Sr. Ministro Presidente:- Conheço e dou provimento, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Também conheço e dou provimen

to. 

o Sr. Ministro Peres JÚnior:- Conheço e nego, 

O Sr. Ministro Paulo Fleury:- Também conheço e nego, 

O Sr. Ministro Presidente:- Por unanimidade, conhecida aRe

vista e, no mérito, negado poovimento à mesma, contra o voto 

dos Ministros Rudor Blumm e Lima Teixeira, Redigirá o acór

dão o Ministro Coqueijo Costa, 

O Sr. Secretário: Processo n9 1361/74. Relator: Ministro Ru-

dor Blumm. Revisor: Ministro Lima Teixeira.Eecurso de revis

ta de decisão do TRT da 3a Região. EMíLIA DRDALHA DE FREITAS 

e AG~NCIA NUNO DE VIAGENS LTDA. 

O Sr, Ministro Rudor Blumm:- A reclamante, inconformada com 

o V,Acórdão da E. Segunda Turma do Tribunal Regional da Ter

ceira Região, recorre de revista para o Tribunal Superior do 

Trabalho, alegando que o aresto conflitou com a lei e juris

prudência, isto porque mandou excluir da condenação os salá

rios retidos devidos ao reclamante.,,(Lê.) A douta Procurado 

ria-Geral opina favoravelmente, t o relatório, 

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

da, Tem a palavra o Relator, 
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O Sr. Ministro Presidente:- Também conheço. Há divergência? 

Por unanimidade de votos, conhecido o recurso. Tem a pala

vra o Relator. 
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o Sr. Ministro Rudor Blumm - No mérito, dou provimento, para 

restabelecer a sentença de origem. 

O Sr. Ministro Presidente - Dou provimento parcial, para a~ 

segurar ao reclamante os salários retidos, desde que a recla 

mada não apresentou recibo de que houvesse pago as parcelas 

em atraso ••• (1€) Há divergência? 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Contra o meu voto. 

O Sr. Ministro Presidente - Contra o voto do Ministro Peres 

JÚnior, dado provimento parcial ao recurso, para incluir na 

condenação os salários retidos, visto que a reclamada não a

presentou recibo de que houvesse pago tais parcelas. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 383/7!~ - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do T.R.T. da 2a. Região. PREFEITURA l.flJNICI

PAL DE TAUBATJS E JOAQUD-1 FLORENÇANO. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, a Egrégia Ter-

ceira Turma do T.R.T. da Segunda Região negou provimento ao 

recurso, para manter a V. decisão recorrida. Trata-se de re

curso interposto pela Prefeitura Municipal de Taubaté, que e 

tende incompetente a Justiça do Trabalho ••• (lê) Manifesta

se a douta Procuradoria-Geral pelo conhecimento da Revista ~ 

penas quanto à indenização. ~ o relatório. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço do recurso pela diverg€ 

cia de fls. 82. 

O Sr. Ministro Presidente - Data venia, não conheço. O Acór

dão apontado como divergente é do Tribunal de Justiça do Es

pÍrito Santo. 
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O Sr. Ministro Rudor Blumm - Reformulo meu voto. Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, n~o conhecido o recurso. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 502/74 - Relator: Ministro 

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

vista de Decisão do TRT da 2a. Região. S/A TINTURARIA BRASI 

LEIRA DE TECIDOS E DOMINGOS FERNANDES. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Inconformada com o V. acórdão 

regional, recorre a reclamada para o Tribunal Superior do 

Trabalho, com fundamento no art. 896. item~ da C.L.T., ale

gando nulidade do julgado, e junta jurisprudência que enten

de divergente às fls. 41/42. (Lê). É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Em discussão. Encerr~ 

da. Tem a palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - In~. a reclamada não comprg 

vou não lhe tivesse chegado às mãos a notificaçã~ judicial -

sendo, portanto, bem aplicada a revelia discutida ••• (lê). 

De acordo com o douto parecer, não conheço do recurso. 

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

cia? Unanimemente, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 175/74 - Relator: Ministro Li 

ma Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi 

dente do TRT da la. Região. GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A E 

LUIZ ALBERTO PERRONI. 

O Sr. Ministro Presidente - Toda a prova é no sentido da des 

pedida sem justa causa do reclamante. Nego provimento ao Agr 

vo, para manter o despacho agravado. A Revista, na hipÓtese, 

versa o reexame de fatos e provas soberanamente apreciados 

pelas Instancias Ordinárias. Há divergência? Por unanimidade, 

negado provimento ao Agravo. 
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- Relato;r: Ministro 

Rudor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi 

dente do TRT da la. Regi!o. Adelaide Bolorini Dias - Cabelei 

reiros e Terezinha de Jesus Henrique. (Drs. Alvaro Onetty Fi 

gueiredo e Julio G. Tibau). 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Inconformada com o despacho dene 

gatório que indeferiu a revista interposta do V. Acórd!o de 

fls. recorre a reclamada do agravo de instrumento para o TST. 

Alega violaç!o do art. 168, § 19 do CPC ••• (lê.) O douto par~ 

cer opina desfavoravelmente. t o relatório. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Verifica-se que o nome constante 

da publicaçao é de outro advogado a quem foi outorgada a pr~ 

curação expressa. Assim, a presença de outro advogado, por si 

só ••• (lê.) De acordo com o douto parecer, nego provimento. 

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

do provimento ao agravo. 

o Sr. Secretário - Processo n9 621/74 - Relator : Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da 5a. Região. Cortume Bragança S/A e Alberto 

Regia Andrade. (Drs. Antonio Luiz c. Teixeira e José Teixei 

ra). 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho agravado de fls. 6l,do 

TRT da 5a. Regi!o denegou seguimento à revista por não se en 

centrar fundamentada pois, não aponta divergência ou violação 

de norma legal ••• (lê.) A Procuradoria-Geral opina pelo não 

provimento do agravo desfundamentado, bastando ler o petitó 

rio de fls. 58. É o relatório. Em discussão. Encerrada. Nego 
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provimento para manter o despacho agravado, porque a revista 

está desfundamentada e não atende aos pressupostos do art. 

896 da CLT. Há diverg~ncia? Unanimemente, negado provimento 

ao Agravo. 

O Sr. secretário - Processo n9 649/74 - Relator : Ministro 

Rudor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi 

dente do TRT da 6a. Região. Alan Magalhães Costa e Colégio 

Americano Batista. (Drs. Urbano Vitalino de Melo Filho e Jai 

ro Aquino). 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Inconf'ormada com o v. despacho 

denegatório que lhe trancou a revista, recorre a reclamante 

com agravo de instrumento para o TST ••• (1~.) o parecer da dou 

ta Procuradoria-Geral é favorável. t o relatório. 

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

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - Dou provimento ao agravo, a fim 

de que suba a Revista para melhor exame. 

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

do provimento ao agravo, a fim de que suba a revista para me 

lhor exame. 

O Sr. Secretário - Processo n9 650/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da 4a. Região. Ary Nunes Jayme e Joalheria A 

ristides Ajax S/A. (Drs. Eli Raiskin e Célio de Lia Pires). 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho agravado denegou se 

guimento à Revista, pois, o aresto prolatado no Processo n9 

25/67, nao atende às exiggncias da súmula 38 do TST e iná 

beis são as decisões transcritas, eis que ••• (1~.) Opina a 

douta Procuradoria-Geral pelo não provimento do agravo. É o 
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relatório. Em discussão. Encerrada. Nego provimento ao agravo 

para manter o despacho agravado, pois a revista não atende 

às exigências do art. 896 da CLT. Correto, pois, o despacho 

denegatório. Há divergência? Unanimemente, negado provimento 

ao agravo. 

O sr. Secretário- Processo n9 669/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da 4a. Região. Nélio Avila e outros e 

nhia Pelotense de Eletricidade. (Drs. José Moura Rocha e Bru 

no de Mendonça Lima). 

O Sr. Ministro Presidente - Na matéria o Presidente do TRT da 

4a. Região apresentou como motivo para denegar seguimento à 

revista, o de que os autores que trabalhavam em contato com 

instalaçoes elétricas postularam o adicional de que trata a 

Lei n9 2 573/55 e a sentença originária, invocando o art. 89 

da CLT deferiu parcialmente o postulado ••• (lê.) A Procurado 

ria-Geral opina pelo não provimento do agravo, pois a Revista 

não conseguiu elidir os fundamentos do acórdão recorrido, t 

o relatório. Em discussão. Encerrada. Nego provimento ao agra 

vo, visto que não se demonstrou validamente violação de norma 

legal e a Revista não se ajusta ao pressuposto na forma do art. 

896 da CLT. Mantenho o despacho denegatório integralmente .Há 

diverg~ncia? Unanimemente, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo 686J74 - Relator : Ministro Rudor 

Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presidente 

do TRT da 38. Região. Companhia Agro Industrial de JeqUitaí 

e Antonio Batista de Oliveira, (Drs. Célio Goyatá e Francisco 

de Almeida Borém). 

b Sr. Ministro Rudor Blumm - Discute-se na revista, que o ca 
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so de citaçao por precatória e não notificaçao postal .•• (lê.) 

A douta Porcuradoria-Geral opina desfavoravelmente às fls. 

41/42. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor ;Blumm - O recorrente compareceu a todos 

os Bancos. Nego provimento. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 702/74 - Relator : Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do JUiz Pre 

sidente do TRT da la.Regi&o. Osmundo Feliz de Menezes e Comp! 

nhia de Transportes Coletivos do Estado da Guanabara. 

José da Fonseca Martins e Clemente Silveira de Paiva). 

(Drs. 

O Sr. Ministro Presidente - Osmundo Feliz de Menezes que te 

ria direito a adqUirir 25~ pelo custo de três camisas, 

calças, duas gravatas e um pull-over quando se servisse 

determinado setor da empresa e estando servindo a outro 

em 

••• 

(lê.) A Procuradoria-Geral é pelo não provimento do Agravo. 

t o relatório. Em discussao. Encerrada. Nego provimento ao 

Agravo para manter o despacho agravado, pois, a revista não 

atende às exigências do art. 896. Correto, pois, o despacho 

denegatório. Há divergência? Unanimemente, negado provimento 

ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 716J74 Relator : Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pr~ 

sidente do TRT da la.Regi!o. Vicente de Paulo C8rtes Marques 

e FundaQ&O OsÓrio. (Drs. Raul José C8rtes Marques e 

dre c. de Moraes). 

Alexan 

O Sr. Ministro Presidente - O acórd!o esclarece que se trata 

de proressor da FundaQ!O Osório, admitido em 19/08/54, que 

optou pelo regime do Fundo de Garantia em 1 967. Foi dispe~ 

sado em 14/06/71 quando a ré orereceu contestaQ!O baseada em 

desidia ••• (l@.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo n!o 

provimento do agravo. t o relatório. Em discussao. Encerra 

da. Face aos aspectos da controvérsia e alegaç!o de inatuali 

dade de falta que teria sido arguida com fundamentaç!o e POE 

que o acórdão mandou pagar o Fundo de Garantia, em dúvida fi 

quei e, vou dar provimento ao agravo para ·a subida da revis 

ta, para melhor exame. Há diverg@ncia? Unanimemente, dado 

provimento ao agravo para a subida da revista para melhor 

exame. 

O Sr. Secretário - Processo n9 724/74 - Relator : Ministro 

Rudor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT-la. Regi!o. Companhia Brasileira de Roupas-Du 

cal e Antenio Ivan Costa.(Drs. Valéria T. Rezende e Eugenio 

José dos santos). 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - A Revista interposta pelo ora 

agravante, fls. 12 a 14 do presente instrumento, a quem vema 

gora reiterando na minuta o Agravo de fls. 2 e 4 ••• (1@.) A 

douta Procuradoria-Geral opina contrariamente ao agravo, É o 

relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 
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O Sr. Ministro Rudor Blumm - Nao ficou demonstrada divergê~ 

cia na Revista. Por estas razões, nao restou violado o art. 

444, já q·ue a cláusula contratual na o foi violada • • • (lê.) 

Nego provimento ao agravo. 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 735/74 - Relator : Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da 6a. Regiao. Banco Mercantil do Brasil S/A 

e Rubem Catunda da Silva. (Drs. Daury da Silveira Santos· e 

Durval R. da Silva). 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A tese do Regional é a de que 

presentes os requisitos do art. 461 consolidado, não há como 

negar a isonomia salarial ilegal, (Lê). A douta Procurado 

ria-Geral, em parecer da lavra do Dr. Lauro da Gama e Souza, 

opina pelo nao provimento do agravo. t o relat6rio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Ao contrário do que afirma o 

agravo observou-se o critério j.urisprudencial dos recursos 

simult&neos do art. 461, para se concretizar a equiparaçao e 

a falta habitual para tornar a condiçao de liberal em obrig! 

t6ria, Quanto aos honorários advocat:!cios a aplicaçao é que 

o principio na o contestado pelo réu •• , (lê,) Nego provimento 

ao agravo. 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 741/74 - Relator Ministro 
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Lima Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pr~ 

sidente do TRT da 3a. Região. companhia Industrial Belo Hori 

zonte e Milton Luiz da Silva. (Drs. José Carlos D. Maciel e 

Marcelo Fábio v. Gomes). 

O Sr. Ministro Presidente - O Presidente do Terceiro Regio

nal negou seguimento à Revista, pois concluiu o Acórdão que 

se o trabalhador de alguns anos obtém licença com base em a

testado médido para tratamento neurológico e se a prova tes 

temunhal noticia sinal de perturbação mental é justificati

vo o pedido. (L@). Em discussão. Encerrada. Nego provimento 

para manter o despacho agravado. Além do mais, o recorrente• 

era doente mental. Há diverg~ncia? Unanimemente, negado pr~ 

vimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 744J74 - Relator: Ministro 

Rudor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da 3a. Regiao. Jesus Moreira Pinto e Compa

nhia Ferro Brasileiro. (Drs. Otto Coimbra de Rezende e José 

Anacleto Ferreira). 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - Inconformado com o v. despacho 

denegatório no seu recurso de revista , recorre o reclamante 

com Agravo para o TST alegando que a Revista encontra-se fun 

damentada nos permissivos legais ••• (L@). A douta Procurado 

ria-Geral opina desfavoravelmente ao agravo. ~ o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Nego provimento ao agravo por n! 

encontrar base nos permissivos legais. (Lê). 

o Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia? Unanimemente, ne 

gado provimento ao agravo • 
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O Sr. Secretário - Processo n9 8o4J74 - Relator: 

- 4-

Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da 6a. Regi!o, Apolino Nogueira da Silva e An 

tonio A. Branco. (Drs. Joaquim Bezerra de Medeiros e 

P. P. NÓbrega). 

Pedro 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A Junta julgou a reclamaçao 

improcedente e o Sexto Regional acentuou que nao havendo. pr~ 

testo, nao há falar em nulidade ••• (lê.) A douta Procurado 

ria-Geral, em parecer da lavra do Dr. Justiniano José da Sil 

va, opina pelo desprovim€nto do Agravo, t o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr, Ministro Cogueijo Costa - O despacho avalizou a deci

sao do Regional que deu correta interpretaç!Io ao art. 795 

consolidar;).:). (Lê). Nego provimento ao agravo. 

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

gado provimento ao agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 805/74 - Relator: Ministro 

Rudor Blumm. Agravo de instrumento de despacho do Juiz Presi 

dente do TRT da 6a. Região. BANCO DO BRASIL S/A E JOSut FER

REIRA DA SILVA. (Drs. José R. de Aquino Filho e Henri Geral

do Malzac. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm- O v. acórdão concluiu por rejei 

tara preliminar de intempestividade ••• (lê). A douta Procu

radoria-Geral opina desfavoravelmente. t o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blúmm - Verificando no instrumento da

dos da certidão que levou ••• (lê). Nego protimento. Mantenho 

o despacho. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 844/74 - Relator: Ministro Co 

queijo C~sta. Agravo de instrumento de Despacho do JÚZ Pre-

sidente da TRT da 3a.Região. SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE--

BRASlLIA - SAB - E FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA E OUTROS. 

(Drs. Ordélio Azevedo Sette e Benedicto Vaz.) 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Entendeu--;,e Regional que 

mesmo sendo constitucional o art. 39 do Decreto-lei 389, sua 

aplicação ••• (lê) A douta Procuradoria-Geral opina pelo pro

vimento. t o relatório. 

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

palavra o Relator. 

~Sr. Ministro Coqueijo Costa - Tendo proclamado a inconsti 
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tucionalidade do art. 39 do Decreto-lei n9 389, não por ter 

direito adquirido, mas para cassar o direito constitucional 

de ação •• , ( 1~) Nego provimert o. 

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

gado provimento ao agravo. Julgamos 52 processos, e o total 

é de 1145. Para a próxima pauta temos 53 processos e será na 

quinta-feira prÓxima; Está encerrada a sessão. 


