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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRI8UNAL SUPERIOR DO TRA.8ALHO 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 25a. SESSAO ORDINÁRIA 

DA PRIMEIRA TURMA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 5 de setembro de 1 974. 

Presentes os Ministros: Lima Teixeira, 

Presidente; Paulo Fleury 

(convocado), Coqueijo Cos 

ta e Rudor Blumm. 

Procurador: Dr. Justiniano José da Silva 

Secretário: Dr. Jorge Aloise. 

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

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

ta a Sessão. A Ata da Sessão anterior deixará de ser lida por 

não ter sido feita a tempo, e será apreciada na próxima. O 

Sr. Secretário anunciará os processos. 

O Sr. Secretário - Processo n9 218(74 - Relator: Ministro Co 

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

ta de Decisão do TRT da 2a. Região. FEPASA - FERROVIA PAULIS 

TA S/A E JOS~ BARSANULFO DE PAULA. 

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

Turma do Segundo Regional deu provimento ao recurso do empre

gado para assegurar horas extras e honorários advocatícios 

de 15~. O reclamante era vigia e, segundo a prova, trabalha

va oito horas ••• (1@) A douta Procuradoria-Geral opina pelo 

não conhecimento. ~ o relatório. 
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O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a ~alavra o Sr. Advogado. 

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

-2-

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O recorrente levanta a preli 

minar de deserção da Revista por falta de pagamento das cus

tas, na forma prevista na Súmula 25, uma vez que a empre~a 

foi vencedora em primeira instância ••• (lê) Não conheço da 

Revista, por deserta, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecida a Revista, por deserta. 

O Sr. Secretário - Processo n9 502/74 - Relator: Ministro Ru 

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

ta de Decisão do TRT da 5a. Região, MANOEL BENTO E OUTROS E 

COMPANHIA DOCAS DA BAHIA E DEPARTAMENTO NACIONAL DE PORTOS E 

VIAS ~TA VEGÁVEIS. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, inconformado co 

o V. acórdão do TRT da 5a. Região, recorre o 

vista para o egrégio T.S.T •••• {lê) A douta Procuradoria-Ge

ral opina pelo conhecimento da Revista e, no mérito, pelo des 

provimento. ~ 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 Presiàente - Em discussão, Encerrada, Tem a 

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço e dou provimento, para 
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determinar que a MM. 3a. J.C.J. de Salvador conheça da recla 

maçao e a julgue. 

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

julgar competente a Justiça do Trabalho, retornando os autos 

à J.C.J. para que prossiga na instrução e julgamento da recla 

matória, como entender de direito. Há divergência? Por unani 

midade de votos, conhecido e dado provimento à Revista, para 

julgar competente a Justiça do Trabalho, reformando-se o Acór 

dão Regional, cabendo à Junta proceder à instrução e julgamen 

to da reclamatória, como entender de direito. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 1 909/74 - Relator: Ministro 

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

vista de Decisão do TRT da 2a. Região. BENEDITO ANDBÉ ALVES 

E S/ A INDt1STRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, o acÓrdão embar-

gado deu provimento ao Agravo, para melhor exame, por tratar

se de matéria concernente à indenização dobrada ••• (lê) A do~ 

ta Procuradoria-Geral opina desfavoravelmente. É o relatório. 

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

vogado, 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm 

da não se ajusta ao caso do 

o sr. Ministro Presidente -

cia? Unanimemente, não, conh 

O Sr. Secretário - Processo 

Coqueijo Costa. Revisor: Mi 

vista de deCisão do TRT da 

PORTES COLETIVOS e JOSt RIS 

O Sr. Ministro CoqueiJo Cos 

meira Turma do Segundo Regi 

crição e negou provimento a 

Em discussão. Encerrada, Tem a 

-Não conheço. A divergência cita-

s autos. 

Também nao conheço. Há divergên

ecida a Revista, 

n9 2019/74 - Relator: Ministro 

nistro Rudor Blumm, Recurs? de R~ 

2a, Regiãa. CIA, MUNICIPAL DE TRAN> 

OLI. 

ta - Por voto de desempate, a Pri 

onal rejeitou a preliminar da pre~ 

o recurso da empresa, pois se trat 

tadoria, e a prescrição alcança as 

). A douta Procuradoria-Geral opi

de complementação de aposen 

prestações sucessivas,,.(lê 

na pelo não conhecimento.ou desprovimento. t o relatório, 

o Sr. Ministro Rudor Blumm De acordo. 

o Sr. Ministro Presidente -

(Usa da palavra o Dr. Rubem 

Tem a palavra o Sr. Advogado. 

José da Silva). 

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

palavra. o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo C os ta - Na Revista, a empresa junta 

decisÕes de Tribunal de Jus 

que não podem legitimar o c 

da Constituição, levanta a 

ta - que, nesse passo de co 

tiça e do Supremo Tribunal Federal 

onhecimento; com base no art. 142 

incompetência da Justiça Trabalhis 

mplementação de aposentadoria, tem 

ida,(Lê). Não conheço da Revista. sido sistemáticamente repel 

o Sr. Ministro Rudor Blumm Também não conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - , A -Ha divergencia ? Unanimemente, na 
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conhecida a Revista, 

O Sr. Secretário - Processo n9 1939/74 -

13:40/45 -2 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Inconrormado com o V, acórdão 

da E, Segunda Turma do TRT da Terceira Região, recorre o 

reclamante de Revista para o TST, Trata a hipótese de equ! 

paração salarial. (Lê). Opina a douta Procuradoria-Geral fav 

ravelmente, à preliminar de deserção e, no mérito, pelo conh 

cimento e provimento da Revista, para restabelecer a sentenç 

de origem, ~ o relatório. 

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

Advogado, 

(Usa da palavra o Dr, Hugo Gueiros). 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

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

so face à divergência apontada. 

O Sr. Ministro Presidente - Há, realmente, arestos apontados 

a fls. 97/99. Também conheço. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O que diz a divergência? Pe

ço os autos. (Consulta-os). "Para efeito de equiparação, não 

importa saber a causa do desnível salarial. Se o paradigma 

recebe salário maior que o do reclamante, desde que atendi

dos os requisitos ••• (lê). 11 Conheço, Sr. Presidente, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conhecido o re

curso, por unanimidade. Tem a palavra o Relator. Há uma pr~ 

liminar de deserção. 

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

Sr. Presidente, vencedor em primeira instancia o reclamante 
. ' e vencido na segunda, pagas as custas pela reclamada, não ha 

como falar em deserção, de acordo com a Súmula n9 25 do TST 

••• (lê) Não conheço quanto a essa preliminar. 
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O Sr. Ministro Presidente - Foi efetuado o·ldepÓsito no valor 

da condenação, fls. 78/79; o pagamento das custas também,fls. 

82. Rejeito a preliminar. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não conheço pela preliminar, 

mas queria salientar que as partes foram vencidas parcialmen 

te em Primeira Instância. O ilustre Relator disse que o em

pregado foi vencedor, mas não in totum. De qualquer modo nao 

se apl:Lca a Súmula, apenas por precaução para evitar que a

manhã o Pleno reforme. O empregado não foi vencedor, foi ven 

cido em parte. O que importa - por isso fiz a pergunta ao Ad 

vogado - é que as custas do processo do trabalho recaem so

bre uma das partes. SÓ são divididas num acordo, As custas 

foram calculadas e encarregada a empresa na totalidade, a qua 

arcou com o onus. Apesar de o empregado ter recorrido também, 

ele não tinha que pagar custas, porque não foi condenado. 

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

jeitada a preliminar de deserção alegada em contra-razões. 

Quanto ao mérito, tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Quanto ao mérito, voto de acor

do com o douto parecer, que esclarece: "Segundo se depreende 

da leitura do respeitável acórdão regional foi negada a equi

paração salarial, porque as vantagens do paradigma são perso

nalÍssimas ••• (Lê.)" Dou provimento quanto ao mérito, para res 

tabelecer a sentença de origem. 

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

tabelecer a sentença de origem. Conta-se o tempo de serviço 

na função e não no emprego, ondesambos exercem a mesma função 

Está provado. não há vantagens salariais personalíssimas, se 

- ' a funçao e a mesma. 
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O Sr. Ministro Paulo Fleury - Não teria direito ao adicio

nal por tempo de serviço ? 

O Sr. Ministro Presidente - Não. Era um simples gerente. 

O Sr. Ministro Coaueijo Costa - As vantagens personalissimas 

não se comunicam na equiparação, mesmo que haja identidade d 

função. t o exemplo tipico que o Ministro Paulo Fleury deu. 

O trabalho é igual, mas se o empregado é mais antigo e a em

presa dá adicional por tempo de serviço e não dá equiparação 

total, ai não se trata de vantagem, personalissima. O Sr. Pr 

sidente esclareceu o fato de o empregado ter sido antes gere 

te, o qual deveria reverter para função efetiva ••• 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Queria saber a razão dessa di

ferença salarial frente o fato de ter o paradigma exercido o 

cargo de gerente. 

O Sr. Hugo Gueiros (Advogado) - Ninguém havia falado nisso a 

té que o acórdão regional declarou que essa vantagem era per 

sonalissima. A empresa não se preocupou em explicar o que é 

essa ajuda mensal. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Ajuda mensal é salário, ou 

sobre a rubrica de ajuda mensal procura-se fraudar uma equi-

-paraçao. 

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

Para que não haja dÚvida, a verdade é a seguinte: os dois 

são cadastristas - escriturários, exercendo a mesma função; 

bão há mais nem lembrança de que esse cidadão tenha sido g~ 

rente. Não houve prova testemunhal da empresa, e só há essa 

prova pericial. Não se explica nada. 
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O Sr. Ministro Paulo Fleury - Data venia. Exa., tive o cuid~ 

do com relação a esse particular. É liquido e certo. Afinal 

acho que temos que ter cuidado ao prolatar uma decisão para 

não comprometer a decisão com uma pequena base que poderia eg 

sejar, amanhã, o recurso e provável provimento. No caso,deu-

se a equiparação. 

O Sr. Ministro Presidente - E como vota V.Exa? 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Sr. Presidente, com os es.clare

cimentos que foram dados e considerando que não foi explicada 

a razão de ser desse entendimento, do qual adviria uma vanta

gem meramente pessoal, eu, acompanho o Relator dando provimen 

to. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Também acompanho. 

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

co e dado provimento ao recurso, para ser '~restabelecida a se 

tença de origem. 

O Sr. Secretário - Processo n9 458/74 - Relator: Ministro Co

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

vista de Decisão do TRT da la. Região. Recorrente: Casa Fl8r 

Cláudio Flor. Recorrido: Mário dos Santos. Advogados: Drs.Ru

bem Risemberg e Alberto Moita Prado. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Rejeitada a preliminar de de

serção, a Terceira Turma do Primeiro Regional negou provimen

to ao Recurso Ordinário da reclamada porque" provado o não pa 

gamento da transação por acordo, nula é a transação por con

figurada a fraude" A Junta deu pela mll;tdáde do recibo porque 

a prova demonstrou que o reclamante que a assinou, nada rece

beu, não obstante a assist@ncia Sindical carimbada no ato hom2 

logatÓrio. Vem de Revista vencida, foi contra-arrozada •.• (l@). 
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douta Procuradoria-Geral em parecer do Dr. Ranor Thales Bar

bosa da Silva 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 Relator. 

O Sr.Ministro Cogueijo Costa - Na Única página em que se con

tém a Revista, n9 42, 1@-se como fundamento, também Único,que 

teria havido" lesão ao art. 500 da Consolidação" E mais nadá 

O recurso, como se v@, é praticamente nenhum, porque a valida 

de que a assist@ncia sindical empresta ao recibo de quitação 

ou pedido de demissão de estável, não gera presunção de jure 

•.• (LS). Não conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

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

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário- Processo n9 468/74 - Relator:Ministro Coquei 

jo Costa - Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de Revista 

de Decisão do TRT da 4a. Região. Recorrente: Francisco Porto 

do Amaral. Recorrido Cia Riograndense de Saneamento -Corsan. 

Advogados: Drs. Telmo Aparecido Grillo e Renato José A. Silvei 

ra. 

O Sr. Ministro Coguei,io Costa - A Primeira Turma do Quarto 

Regional, por maioria de votos, acolheu preliminar da reclama

da de prescrição de classificação de gerente, classe 3, ao que 

parece~ arguida simultaneamente nas contra-razões e nas razõe , 

porque haviam recursos simultfineos. Não há 'menção na conclu

~ão do AcÓrdão e na certidão, ao julgamento do Recurso Ordiná ·· 

io reclamante. t aquele descuido frequente da Quarta Região. 

~ 1 t' i Vem de Revsita ao autor, pedindo a procedencia da rec ama or a 
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que ~oi recebida contra-arrazoada e tem parecer da Dra.Anab~ 

la Almeida Gonçalves, pelo conhecimento e provimento.É o rel 

tório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coguei,jo Costa - No corpo do AcÓrdão v€-se que 

o recurso ordinário do empregado foi apreciado. Mas a conclu

são do dispositivo que fez a coisa julgada, é amissa,consti

tuindo isso grave irregularidade processual ou improcedente 

ou prejudicado havia de ser tido e proclamado o recurso do 

reclamante. Todavia a hipÓtese é de prescrição, contada de 

ato positivo do empregador, e a jurisprudência acostada na 

Revista do Tribunal Pleno é contrária .•. (Dê). Conheço por di

vergência. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conheéida a Revis 

ta, por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa -Dou provimento à Revista em pa 

te, para reclassificar o reclamante, como gerente, classe trê~ 

cam o pagamento das diferenças salariais, não presctitas. só 

condeno nas diferenças não prescritas, conforme a prescrição 

bienal da Consolidação. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

vot9s,, dado provimento parcial ao recurso, nos termos do vo

to do Ministro Relator. 

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

queijo Costa • Revisor: Ministro Rudor Blumm - Recurso de Re

vista de decisão do TRT da la. Região. Recorrente: Schnitt Res 
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taurante, Bar e cervejaria Ltda. Recorrido: Abel Ferreira 

Soares. Advogados: Drs. Loureiro Maia e Moadely Roberto dos 

Santos Moreira. 

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

Regional deu provimento em parte ao Bocurso Ordinário da em

presa para excluir da condenação os salários retidos relati

vos à data de 6 de abril de 1973. A empresa vem de Revista a~ 

gUindo preliminar de nulidade do AcÓrdão , por julgamento ~

tra petita e pagamento já efetuado dos salários pretendidos. 

Admitida a Revista contra-arrazoada e a Procuradora Anabela 

Almeida Gonçalves emitiu parecer pelo conhecimento e provi

mento parcial do recurso, para excluir da condenação a dobra 

salarial. t o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm -De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coquei,jo Costa - Houve realmente condenação pe 

la Junta ao pagamento de salários retidos, em dobro, de agos

to até setembro, deduzidos dos valores pagos em contestação. 

No Recurso Ordinário a empresa pediu fossem retirados da con 

denação .•• (Lê}. Não conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

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

curso, por unanimidade. 
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O Sr, Secretário - Processo n9 612/74. Relator: Ministro Co

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

vista de decisão do TRT da la, R~gião, JOSt RODRIGUES e BAN

CO !TALO BELGA S/A. 

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

Regional deu provimento ao Recurso Ordinário da empresa para 

julgar improcedente o pedido, pois não integram a remuneração 

devida em dezembro 139 salário, as gratificações anteriores. 

Diz o Regional à fls. 36: 11 O empregado, vencido, vem de Re

vista que foi contra-arrazoada antetempo pelo banco recorri

do como acontece na la, Região, Admitida, tem parecer do Pro

curador, Dr. Alcides Nunes Guimarães, pelo conhecimento e pro 

vimento, t o relatório, 

O Sr, Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro cogueijo Costa Esteia-se o Acórdão em que 

a Lei 4.090, que instituiu o 139 salário, fala em remuneração 

devida em dezembro, e não em média salarial recebida pelo em

pregado durante o ano correspondente, como sustentou a Junta, 

A jurisprud@ncia alinhada às fls. 39/40 é realmente divergen

te. Conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço, 

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

nhecida a Revista. Tem a palavra o Relator, quanto ao mérito, 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa ~o mérito, não é razoável a 
, , 

interpretação dada pelo Acordão ao pe da letra da lei, Dezem-

bro, na Lei 4.090, não é condição, é termo, A gratificação, 

seja semestral, seja anual, representa avos no cálculo da re-

muneração mensal do empregado para otodos os efeitos, posto 
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que salário, isto é, contraprestação devida e paga direta

mente pelo patrão. Essa a melhor inteligência do art. 457 da 

Consolidação e, em conseqllência, da Lei do 139 salário por

que o que se fez foi, ~ venia, um absurdo de interpreta

ção. Por essa interpretação quem não fosse empregado no mês 

de dezembro - porque foi despedido em novembro - não tinha 

o 139. Isso é insustentável. Dou provimento para, reformando 

o AcÓrdão Regional, restabelecer a sentença da Junta, que é 

juridica. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - É o meu voto. 

O Sr. Ministro Presidente - Há ~ergência? Unanimemente, co

nhecido e dado provimento ao recurso para restabelecer a sen 

tença originária. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1.703/74. Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a, Região. LIGUIGÁS DO BRASIL 

S/A e FRANCISCO FERNANDES DO VALE E OUTRO, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Inconformado com o venerando A

córdão da 2a, Turma do TRT da 2a. Região, recorre a reclama

da com Recurso de Revista com fundamento nas alineas a e b - -
da CLT e traz arestos que entende divergentes ••• (~.) Opina 

a douta Procuradoria-Geral pelo não conhecimento ou não pro

vimento da Revista. É o relatório. 

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

Advogado. 

O Sr. José Maria de Andrade ( Advogado) - (Faz a sustentação) 

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para requerer a jun 

tada de procuração ao Agravo de Instrumento 961/74, que cons 

ta da pauta de hoje. 
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O Sr. Ministro Presidente - Deferido. Em discussão. Encerra-

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - A matéria dos autos é mais de 

direito. A recorrida se dedica ao comércio de . ·gás liquefeit 

Contratou os recorrentes para abrir valetas. Trabalharam ali 

de quatro a cinco meses, seram assalariados, recebiam o adi

cional periculosidade, eram descontados por verba previdenciá 

ria, obedeciam ao horário, trabalhavam diariamente e tinham 

as folgas normais, eram fiscalizados pelo recorrente ••• (Lê.) 

De acordo com o douto parecer, não conheço do recurso. 
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O Sr. Ministro Presidente - Como os colegas viram, o Acór

dão que foi acostado como divergente sustenta que o traba -

lho era eventual. Porém, o AcÓrdão que reformou a decisão 

originária diz, claramente que considerou não eventual o 

trabalho. Então, para se conhecer da Revista,ter-se-ia ,de 

acordo com aquele aresto acostado,de reexaminar a prova.Não 

conheço. Há diverg~ncia ? 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa - Sr.Presidente, peço vista 

em Mesa,porque estou de acordo com o conceito em tese que 

V.Exa. emitiu, que é impossível reapreciar a prova, mas preo 

cupa-me, não considerando como axioma, ou seja, algo intocá 

vel, aquilo que o AcÓrdão recorrido na Instância extraordi

nária afirma, porque senão o Juiz poderia trancar a via ex 

traordinária, com afirmativas suas que não correspondessem 

à realidade fática,pois não há direito sem fato. Então, evi 

dentemente que isso é mais dif!cial quando se trata de rela 

ção de emprego, mas não é impossível que alguma vez se possa 

fazer. A! é que está o conceito de eventualidade que, às ve 

zes, é confundido. Peço vista, porque .o trabalho pode não 

ser continuado e não ser eventual,porque se houver confusão 

se dirá: "O safrista é eventual porque trabalha tr~s vezes 

por ano 11 • Mas não é eventual. Resta saber o conceito que o 

AcÓrdão deu. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - A própria CLT contém uma di~ 

ciplina especial para os contratos de prazo determinado. 

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

tude do pedido de vista do Ministro Coqueijo Costa. 

O Sr. Secretário- Processo n9 1474/74 - Relator: Ministro 

Rudor Blumm. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de Re 
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vista de decisão do TRT da la.Região. José de Brito e Rêde 

Ferroviária Federal S/A -Leopoldina. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Trata-se de pedido de comple

mentação de aposentadoria de ex-empregado da Rede Ferroviá 

ria Federal S/A, julgado procedente pela MM.Junta de ori

gem e reformada a sentença pela Egrégia Primeira Turma do 

T.R.T da Primeira Região, que entendeu ser a União responsá 

vel pela complementação da aposentadoria ••• (Lê). Opina o 

douto parecer favoravelmente. t o relatório. 

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

rada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Há uma preliminar de intempes

tividade que me passou despecebida. (Consulta.os autos)."com 

efeito, publicado o Venerando AcÓrdão Regional no DiárioOfi 

cial de 18 de março de 1 974, segunda-feira, o prazo para 

interposição da Revista terminaria a 26 do mesmo mês, terça

feira. Ocorre, no entanto, que a Revista só foi interposta 

no dia 27 ..• (1~)~ 

O Sr. Ministro Presidente - Quem alega a intempestividade 

é a Rede Ferroviária. Inicialmente, alegou intempestividade, 

e entende incompetente a Justiça do Trabalho,porém, há Acór 

dãos apontados como divergentes. O próprio despacho entendeu 

que a divergência foi comprovada. A responsabilidade não é 

da União Federal, mas da Rede, que como empregadora compro 

meteu-se ao pagamento. Foi deferida a Revista. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Na verdade, a fls. 65, diz : 

"Certifica-se que no dia 26 de março de 1 974 decorreu o pr~ 

zo de oito dias sem que fosse• interposto o recurso". 

O Sr. Ministro Presidente - Poderia V.Exa.verificar se não 
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O Sr. Ministro Rudor Blumm - "Acolho a preliminar de incem-

" i ( ")" petenc a ••• le • 
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o Sr. Ministro Cogueijo Costa Sr. Presidente, pela ordem. 

A intempestividade do recurso ordinário foi alegada ? O Acó~ 

dão não tratou da intempestividade ? 

O Sr. Ministro Presidente - Não. 

e Sr. Ministro Coqueijo Costa - Tinha que tratar, porque a in 

tempestividade prefere a competência, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Nas contra-razões, ele alega a 

intempestividade do recurso de revista. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa Não está no Acórdão Regional 

Sr. Presidente, peço vista desse processo. 

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

do pedido de vista do Ministro Coqueijo Costa. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Sr. Presidente, estou em cond· 

ções de proferir voto no processo de que pedi vista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1703/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a, Região. LIQUIGAS DO BRASIL S/A 

e FRANCISCO FERNANDES DO VALE FILHO E OUTRO. (Pedido de vista 

do Ministro Coqueijo Costa). 

O Sr. Ministto Cogueijo Costa Sr. Presidente, a decisão da 

Junta salienta que o contrato de emprego existe, porque o se~ 

viço desempenhado constitui ne cessidade permanente da empresa 

e não acidental, Invoca a liçã o de Délio Maranhão: "A aferi-. 
çao da natureza eventual dos s erviços prestados há de ser fei 

ta, tendo em vista os fins no rmais da empresa". E aduz "que 

os reclamantes foram contratados para abertura de valetas ••• 

(1@)~ Vem o Tribunal Regional e, reformando essa decisão, co

meça por afirmar, como disse o Sr. Advogado, que se trata de 

matéria mais de direito. Com base no fator tempo, isto é, pe

lo fato de terem trabalhado os reclamantes quatro ou cinco 



TST- 332 

POOER JUOICIÁRlO 

~USTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUP~RIOR CO TRABALHO 

IM/MHA/LFA 14:50/55 -2 

meses, como assalariados e direitos trabalhistas em geral, 

achou que o argumento da Junta, de que a atividade da empre

sa não consiste em abrir valetas, mas, sim, de comerciar a 

gás, não conduziria ao conceito da eventualidade do serviço. 

Diz o Acórda:o: "Discordo, data venia, de tal entendimento. E-

ventual teria sido o serviço, se houvessem comparecido os re

correntes, vez ou outra, durante a época em que necessitou a 

recorrida de seus serviços para abertura das valetas". Vem a 

revista contra isso, onde sa:o acostados acórda:os. Conforme eu 

desconfiava, o egrégio Regional, data venia, incidiu no erro 

conceitual do trabalho eventual, quando diz: "Eventual teria 

sido o serviço, se houvessem comparecido vez ou outra". Na:o é 

isto que é eventual. Eventual é o que diz Délio Maranhão, e 

a Junta confirmou;se o serviço integra a natureza, o objetivo 

da empresa, ele pode durar três dias· e não ser eventual. Se 

o serviço na:o integra a natureza, porque não visa a fazer com 

que a empresa atinja o seu objetivo, - toda empresa tem um ob 

jetivo a atingir -, ele passa a ser eventual. Agora, importa 

saber: há conhecimento por ai ? Na:o há direito sem fato, e a 

atividade judicial, conforme ensina o eminente Alfredo Buzaid 

se desdobra em dois planos: um, o exame da norma como vontade 

da lei, quese chama 11 questa:o de direitoY o outro, os fatos qu 

possibilitam se tornar concreta a vontade da lei. Isso é a qu s 

ta:o de fato. Na divergência apontada, segundo essa liça:o do e 

mérito Buzaid, vemos Acórdãos que dizem: "Na interpretação do 

contratos, deve-se levar em consideração mais a intença:o dos 

contratantes do que a letra ••• (lê)~ Este Acórda:o na:o é diver

gente. A fl. seguinte, outro Acórdfci diz: 11Não basta a conti

nuidade, para se configurar o contrato de trabalho. Imprescin 

divel se torna que esse elemento esteja agregado ao regime 
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hierárquico de prestação de serviço sob a direção do dirigen

te, ou seja, emp~gador. ~ sempre de se exigir a integração 

do trabalhador na organização da empresa~ Aqui, há uma diver- · 

gência, quando diz que não basta a continuidade. O Acórdão di -

se que basta: "Trabalhou de quatro a cinco meses ••• 11 Alias, 

a Junta não abordou a questão do tempo. O segtin:!;e diz: "Nem 

todo trabalho configura por si só relação de trabalho sob re

gime legal. O trabalho esporádicamente prestado não gera con

trato de emprego". Aqui está uma divergência. No Acórdão de 

fls. 51, a divergência é especifica: 110 conceito de trabalho 

eventual- veja V.Exa., porque o Acórdão conceituou o traba

lho eventual - está diretamente vinculado ao ramo da ativida

de econômica exercida pelo empregado~. Aqui,a violação é fron 

tal, porque o Acórdão não se limitou a dizer que havia rela

ção de emprego. Disse: o trabalho eventual é isso e, por isso 

reformo a dec:tsão da Junta. Esse Acórdão diz: trabalho eventu 1 

não é isso, é aqu:tlo. Portanto, há divergência, por esse Acór 

dão de fls. 51. A divergência é capital, também com o Acórdão 

de fls. 52, porque este disse que bastava a continuidade, o 

tempo, e alegou que o empregado trabalhou cinco meses. O Acór 

dão de fls. 52, diz: "Não basta a continuidade para se confi

gurar o contrato de trabalho. Imprescind{vel se torna que ess 

elemento esteja agregado ao regime hierárquico". Conheço, Sr. 

Presidente, diante do que afirmei, na conceituação do que sej 

questão de direito e questão de fato. ~ re~o acontecer isso, 

porque, em geral, quando a parte vem com divergencia jurispru - -
dencial, quando há carência, é o Acórdão que .diz: 11Não prova 

da a relação de emprego ••• 11 Mas não é isso. No caso, o Acórdã 

disse: 11Nil:o é trabalho eventual, porque o empregado trabalhou 

cinco meses 11
• A divergência diz: 110 trabalho era eventual, por-
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que a ~mpresa distribuía gás e contratou dois empregados pa

ra trabalhar numa valeta 11
• Eles nll'o eram empregados da em

presa, no sentido da Consolidação, porque nao havia essa fi-

" nalidade econ&mica. E como uma empresa de calçado que mande 

fazer um muro. O pedreiro que faz o muro não é empregado da 

empresa. Senão, vamos estender esse conceito que não haverá 

limite. Do ponto de vista conceitual, achp que existe diver 

gência para se conhecer da revista da empresa. Conheço da re 

vista da empresa. por divergência. 

O Sr •• Ministro Presidente- Como Revisor, nao concordo com 

V.Excelência. Registro a presença, nesta Tunna, do Ministro 

Peres Junior. 

(Assume a Bancada o Ministro Peres JUnior). 

O Sr Ministro Coqeijo Costa - Se o Ministro Peres Junior paE 

ticipará deste processo, talvez fosse o caso de ser repetido 

o relatório, para o caso de empate. 

O Sr. Ministro Presidente - Peço ao Ministro Relator o favor 

de repetir o relatório, e eu esclareço, depois. 
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O Sr. Ministro Rudor Blumm - Incon~ormada com o V. acórdão 

da Segunda Turma do TRT da Segunda Região, interpôs a recl~ 

mada Recurso de Revista fundamentado nas alíneas a e b do 

art. 896 da CLT apontando arestos que entende divergentes, 

A hipÓtese trata de dispensa, no entender dos reclamantes, l 

motivada. Pleitearam o pagamento do aviso~prévio, décimo-te~ 

ceiro salário, férias proporcionais e Fundo de Garantia ••• 

(Lê.) Opina a douta Procuradoria-Geral pelo não conhecimen

to ou não provimento da revista. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente - Como disse o Ministro Relator, 

o empregado reclamou dispensa sem justa causa, e pleiteou o 

pagamento de aviso-prévio, décimo-terceiro salário, férias 

proporcionais e saldo da conta do Fundo de Garantia. A empre 

sa explora o fornecimento de gás e mantém um certo número de 

operários para os serviços de escavação, quando há qualquer· 

vasamento, etc. A sentença deu pela carência de ação, por a

char que o trabalho era eventual, mas o acÓrdão rêformou-a, 

por entender que o trabalho era constante, e determinou re-

tornassem os autos para que a sentença de origem apreciasse 

o mérito da controvérsia ••• (Lê.) Toda a discussão gira em 

- , -torno de merecer ou nao conhecimento a Revista pelos acordaos 

acostados. Relator e Revisor entenderam não ser possível co

nhecer porque o acÓrdão regional afirmou claramente que o ser 

viço não era eventual, e da{ a existência da relação empre

gatícia. O Ministro Coqueijo Costa, todavia, baseou-se em a- · 

cÓrdãos apontados em torno de conceituação dos serviços exe~ 

cidos por esses empregados, e entendeu que havia divergência. 

Relator e Revisor entendem que, para se admitir a divergência 
, 

ter-se-a que reexaminar a prova, que foi toda no sentido de 

que o trabalho era permanente, que não havia eventualidade. 
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O Sr. Ministro Coquei,jo Costa - Ainda não votei no mérito. 

Apenas·conheci por divergência. 

O Sr. Ministro Paulo Fleurv - Em relação ao conhecimento, a

companho o voto do Ministro Coqueijo Costa. No caso, a dive~ 

gência não se manifestou precisamente sobre a matéria fática, 

mas sobre a conceituação juridica, porque um acÓrdão afirmou 

que a condição do trabalho eventual se vincula exclusivamen

te à temporaneidade, ao passo que outro ·acÓrdão declara, ao 

contrário, que o trabalho eventual deve ser apurado tendo 
, 

em vista os objetivos permanentes da empresa, e que e even-

tual todo aquele trabalho que não se vincula ao objetivo em 

presarial - tese realmente divergente da que o acórdão sub 

judice afirmou, pois condicionou apenas ao fator temporanei

dade e permanência. Entendo que, realmente, todo trabalho e

ventual é temporário, mas que nem todo trabalho temporário é 

eventual. Temos, por exemplo, os contratos a termo, a prazo 

fixo, que são temporários, mas não são eventuais. Todo tra

balho eventual é, realmente, temporário, mas a reciproca não 

é verdadeira. Acompanho o Ministro Coqueijo Costa porque a

florou no tapete da discussão uma tese juridica que foi afir 
, , - , mada de formas contrarias pelo acordao paradigma e pelo acor 

d~o atacado. 

O Sr. Ministro Peres Junior - Nada a acrescentar aos votos do 

Ministros Coqueijo Costa e Paulo Fleury. Entendo que o acÓrdã 

lido per s.Exa. sobre o conceiro de trabalho eventual ligado · 

ao ramo das atividades é flagrantemente divergente. Data venia 

dos Mtniàtros Relator e Revisor, acompanho o Ministro Coquei-

jo Costa. Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecida a revista contra os vo

tos dos Ministros Rudor Blumm e Lima Teixeira, que dela não co 
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O Sr. Ministro Rudor Blumm - Nego provimento, Mantenho o a

cÓrdão recorrido. 

O Sr. Ministro Presidente - Também nego provimento, porque o 

acÓrdão foi de uma clareza que não deixa margem a qualquer 

dÚvida: o trabalho não é eventual, mas constante, permanente, 

até porque a companhia tem que ter essas turmas de serviço, 

pois a qualquer momento pode acomtecer um estrago e esses o 

perários terão que fazer os reparos. Nego provimento. Mante~ 

nho ~ntegralmente o acÓrdão. Há divergência ? 

O Sr. Ministro Coaueijo Càsta - Sr. Presidente, no mérito, 

nego provimento. O recurso de revtsta é um recurso de cará

ter extraordinário, e conheci porque a divergência era fla

grante. Não era, data venia, questão de fato. Nego, entre-

tanto, provimento, porque o trabalho dos empregados era o 

de abrir as valetas para a canalização de gás, era,portanto, 

para a' atividade da empresa •. Eu não podia deixar de conhecer 

mas, no mérito, nego provimento. O empregado levou cinco m~ 

ses nesse~. serviço e para ele a C ia. de Gás fez os descontos 

legais. Isso é matéria de fato, que não posso discutir. Ne

go provimento, tranquilamente, mas não podia deixar de conae 

cer. t um dos casos raros em que, envolta com o prbblema da 

discussão da relação de emprego, veio, realmente, matéria 

jurldica para a instância exteaordinária da revista. Acom

panho o Relator e Revisor. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury -Sr. Presidente, também acompa

nho os votos de V.Exa., do Ministro Relator e do Ministro 

Coqueijo Costa. A atividade desenvolvida pelo reclamante p~ 

de não ser~nao é uma atividade fim, mas uma atividade meio 

de que a empresa necessita. Como disse V.Exa. a todo momento 
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, 
ela tem necessidade, para comercializar o gas, de abrir va-

letas para a colocação das respectivas tubulações. t uma a

tividade de certa maneira permanente porque, embora possa nã 

ser continuada, a todo momento a empresa tem necessidade de

la - como meio e não como fim, porque o objetivo empresarial 

fim é a comercialização do gás, mas para tal comercialização 

ela tem necessidade dessa atividade meio. Entendo que essa 

atividade se vincula, ainda que indiretamente, aos objeti

vos empresariais fundamentais. Nessas condições consideran

do o caso especifico, e o tempo que os empregados estiveram 

ali trabalhando, entendo que não seria justo considerar-se 

a atividade meramente eventual. Nego provimento. 
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O Sr. Ministro Peres Junior - Data venia, vou disoordar exa

tamente pelos fundamentos apresentados pelos ~Iinistros Coque 

' jo Costa e Paulo Fleury. Disseram S.Exas. que essa:não e uma 

atividade fim, mas sim uma atividade meio, pois esta compa

nhia não faz encanamentos, já que vende o gás em botijões. 

Y Esse serviço de encanamento deve ter sido um sez· QO interno 

de companhia .• 

O Sr. José Maria de Andrade - (Advogado) - V.Exa. me permite ? 

Já que se está discutindo matétia fática, gostaria de escla

recer que o contrato foi para obra certa. Da! por que na sus-

tentação se pediu que, no mínimo, se excluísse o aviso-prévio. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Data venia, o contrato por o-

bra certa não se presume; ~resume-se, sim, o de prazo indete~ 

minado. Para que são essas valetas ? o Sr. Advogado não escla 

receu. 

'l'ST- 33~ 

O Sr. José l-1ari_~ Andrade -(Advogado) - Sr. Presidente, 

pelo que pude depreender dos autos,.seria uma extensão de uma 

determinada área para outra, um.serviço de construção, .de am

pliação de depósitos. Como esclareceu o Ministro Peres Junior 

não é encanamento de gás. 

O Sr •• Minlst ro Cogueijo Costa -: Qual o pedido na inicial ? 

o Sr. Ministro Peres Junior -"Aviso-prévio, 4/12 do 139 salá

rio, 139 salário, férias proporcionais ••• (lê). 

o Sr. )tlnistro Cogueijo Costa - Se a empresa contestar,ao con 

testar, só se referiu à inexistência de relação de emprego, 

não podemos aqui dar provimento. 

O Sr •• Ministro Peres Junior - 110s reclamantes jamais foram em 

pregados da reclamada ••• (lê) 11
• Data venia, dou provimento, po 

que o serviço era eventual. 

o Sr: Ministro Presidente -Proclamo o resultado: negado pro-
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vimento ao recurso, contra o voto do Ministro Peres Junior. 

Redigirá o acórdl:!o o Ministro Coqueijo Costa, 

O Sr. Secretár~o- Processo n91748/74- Relator:,Ministro 

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

vista de decisl:!o do TRT da 2a, Regil:!o. CIA. SUZANO DE PAPEL 

E CELULOSE e DIRCE MARIA DA CONCEIÇ~O •• 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Julgada procedente a reclamató

ria pela instância de origem, que condenou a reclamada a pa

gar ao reclamante aviso-prévio, 139 salário proporcional, f~ 

rias proporcionais e indenizaçao anterl. o r à opção, recorreu 

a reclamda ordinariamente para o TRT ••• (lê) •• Opina a douta 

Procuradoria-Geral pelo nl:!o conhecimento ou não provimento 

da Revista. t o relmério. 

O Sr. Ministro Presidente-. De acordo.Em discussao •• Encerra 

da, Tem a palavra o Relator. 



TST- 332 

-
. 

. 

' 

PODER jUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR 00 TRABALHO 

SSO/NL/HL 15,20/25 -1-

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, não demonstrou 

a recorrente violação de lei nem divergência jurisprudencial 

Pela simples leitura dos acórdãos acostados se vê que a desí 

dia no desempenho das funç~es não ficou caracterizada ... 
(1€) De acordo com o douto parecer do Dr. Justiniano José da 

Silva, não conheço do recurso, 

O Sr. Ministro Presidente - A matéria não comporta qualquer 

dúvida. Sentença e acórdão entenderam não configurada a desí 

dia argUida pela empresa, com base nas provas trazidas aos 

autos. Também não conheço. Não foram citados acórdãos diver

gentes nem houve violação de lei, Apenas se pretende a revi

são de matéria de fato. Há divergência? I~o conhecida a Re -

vista, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 792/74 - Relator: Ministro 

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

vista de Decisão do TRT da 2a. Região. LU·IZ CARLOS NOUGUES 

ARMANDO - FAZENDA SANTO ANTONIO E ANTONIO VITALINO DE OLIVEI 

RA. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Ao reclamante, rurícola, que a-

' pos o reconhecimento da relação de emprego, em razão da pro-

va, é despedido sem justa causa ••• (lê) A douta Procuradoria 

Geral opina desfavoravelmente. :g o relatório', 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - As decisões já proferidas enfre 

taram todas as controvérsias da relação processual. As preli

minares de nulidade argUidas no recurso são, data venia, im

procedentes, à vista das decis~es proferidas ••• (lê) Não co

nheço da Revista, de acordo com o douto parecer. 
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O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço, nem pelas pr 

liminares nem pelo mérito. A preliminar apontada é quanto à 

aplicação do art. 175 quanto à precrição. Pretende-se aplicá 

vel o art. 11, mas o ac6rdão aplicou o artigo 175 por se tra 

tar de rurícola. Há divergência? Não conhecida a Revista,por 

unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 858/74 - Relator: Ministro 

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

vista de Decisão do TRT da 2a. Região. FEPASA - FERROVIA PAU 

LISTA S/A E PEDRO FALCKOSKI. 

O Sr. }ünistro Rudor Blumm - O recurso da reclamada é contra 

decisão reconhecendo direito à conversão em pecúnia da licen 

ça-prêmio adquirida pelo reclamante. Alega-se a tempestivida 

de do recurso ••• (lê) A douta Procuradoria-Geral opina desfa 

voravelmente. ~ o relat6rio. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - A recorrente demonstrou total 

ignorância processual porque, não conhecido o seu Recurso Or 

dinário, sequer tenta elidir a intempestividade do seu apelo 

Inviável a apreciação da Revista, uma vez que ás quest~es •• 

(lê) Não conheço da Revista. 

O Sr, Ministro Presidente - O Recurso Ordinário não foi co

nhecido por intempestivo; na Revista, a recorrente passou 

por cima desse fato, e nem sequer tentou elidir tal intempes 

tividade. As quest~es impugnadas não foram objeto do ac6rdão 

regional ••• (lê) Também não co~~eço. Há divergência? Não co

nhecida a Revista, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 951/74 - Relator: lünistro 

Rudor Blumm. Revisor: banistro Lima Teixeira. Recurso de Re-
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vista de Decisão do TRT da la. Região. COHPANHIA TELEFONICA 

BRASILEIRA E JORGE PINTO 1-!0REIRA E OUTROS. 

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

da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primei 

ra Região, recorre a reclamada, alegando divergência juris

prudencial, Sob a influência de campanha de estímulo à apo

sentadoria promovida pela reclamada, requereram os ora recla 

mantes serem incluídos ••. (lê) A douta Procuradoria-Geral o

pina desfavoravelmente, ~ o relatório, 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Inadimplente a empregadora:, ora 

recorrente, no tocante às cláusulas contratuais que firmou 

no sentido de complementar a aposentadoria dos autores, ora 

recorridos, entendeu e proclamou acertadamente a decisão re 

corrida •.• (lê) Não conheço do recurso, por desfundamentado, 

O Sr. Ministro Presidente - Não há, realmente, fundamenta

ção. Inadimplente a Cia, Telefônica Brasileira, que mantinha 

um pacto com os empregados - por conseguinte contratual - de 

complementar a aposentadoria dos mesmos. Também nlo conheço. 

Há divergência? Não conhecida a Revista, por unanimidade • 

• 



TST- 332 

05.09.74 

F"ODE R JU~ICIÁRIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR CO TIOIABALHO 

ZG/MFC/FAS 15,30/35 L. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 023/74-Relator: Sr. Ministr 

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

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. Recorrente -Rádio e 

Televisão Paulista s .A. Recorrido - Edson.• Maria dos Anjos. 

Advogados: Drs. Paulo Rui de Godoy e Francàr~os de Castro Ne 

ves. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm -A ação foi julgada parcialmente 

favorável ao reclamante que exercia a função de Técnico de 

Transmissor. Em seu apelo sustenta a reclamada que o recla

mante a função de Técnico de Transmissor ••• (lª)· A douta Pro 

curadoria Geral opina favoravelmente parcial não só para isen-

tar a reclamada do pagamento das verbas prescritas ao ' biªnio 

anterior à propositura da ação. t o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Em discussão. Encerrad ,. 

Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço do recurso apenas na pa 

te relativa a prescrição bienal anterior à propositura da 

ação. 

O Sr. Ministro Presidente -Trata-se de ação que foi julgada 

parcialmente procedente e a sentença de origem condenou a rec 

mada a realizar o salário do empregado, segundo avença coleti 

va, eis que demonstrado exercer o reclamante a função 

co : : em· Transmissor. Toda a prova trazida nos autos não dei

xa dÚvida a respeito. (~). Gostaria que V.Exa. verificasse no 

AcÓrdão, porque tenho uma dÚvida quanto a alegada prescrição. 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa - A prescrição foi alegada. Pode 

ser alegada em qualquer fase ou instftncia. Mas aqui há um 

Prejulgado ou Súmula que violenta este Direito substantivo. Eu 

não o sigo, mas estou apenas perguntando apenas para alerta os 

que segum a Súmula. 
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O Sr. Ministro Rudor Blumm - Configurados os pressupostos pr2 

cessuais de admissibilidade, a prÓpria reclamada expede noti_ 

cação de que vem exercendo as funções de Técnico de Transmis

sor ... (lê). O Acordão não fala. Vamos ver o Recurso Ordiná~ 

rio. (Consulta os autos). 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa -·Mas o AcÓrdão não trata da 
. 

prescrição . Se ele não trata da prescrição e a prescrição do 
, 

Direito Patrimonial so pode ser decretado mediante provocação 

da parte tem que ver, realmente, no recurso se a parte não a 

legou. O AcÓrd.ão não tinha obrigação de tocar, então, não vio 

lou o art. 11 que só pode ser violado por citra petita. 

O Sr. Ministro Presidente - Antes, por conseguintes, da deci

são do Regional. Lembro~e que há este Prejulgado. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Se o recurso não alega, então, 

o AcÓrdão não violou o art. 11, porque o Juiz não pode dar 

pela prescrição do.Direito Patrimonial, sem provocação da 

parte. Então se ele não alega, não vou conhecer, data venia,de 

V .Excelência. 

O Sr. Ministro Presidente - Não estou conhecendo. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço, porque não f · 

levantada a preliminar de recurso ordinário. 
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' O Sr.Ministro Peres Júnior - Sr.Presidente, o Recurso Ordina 

rio, data venia, diz no final: 11Todavia, ainda que por absur 

do assim não seja entendido, impôs a exclusão de diferenças 

salariais prescritas, tal como solicitado expressamente na 

" contestação da recorrente ... 
O Sr.Ministro Coqueijo Costa- É julgamento citra petita. 

O Sr.Ministro Presidente- Então, conheço e dou provimento,em 

parte, para aplicar a prescrição bienal. Há divergência? Co-. 
nhecido o recurso, por unanimidade, e dado provimento parcia 

para que se respeite a prescrição 8ienal,com referência 

diferenças salariais. 

' as 

O Sr.Secretário-Processo 1.643/74 -Relator: Ministro Coquei 

jo Costa- Revisor: Ministro Rudor Blumm- Recurso de Revista 

de despacho do Juiz Presidente do TRT da Primeira Região. -

Recorrente: S.A.-Rádio Tupi - Recorrido: Sylvio Raymundo de 

Macedo.(Drs.Nicanor Médici Fischer e Haroldo de Cástro). 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa- Sr.Presidente, a Primeira Tur

ma do Primeiro Regional, apÓs rejeitar preliminar de nulida

de por cerceamento de defesa, negou provimento ao Recurso 

Ordinário da empresa. Presente o preposto na audiência -na o 

se justificava o pretendido adiamento em razão da ausência 

do Advogado, e o mérito decorreu de confissão do preposto,de 

que resultou demonstrada alteração contratual lesiva ao re -

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

conhecimento e provimento. É o relatório. 

O Sr.Ministro Rudor BlQmm - De acordo. 

-na o 

O Sr.Ministro Presidente- Em discussão.Encerrada.T~m a pala-

vra o Relator. 

O Sr.Miriistro Coqueijo Costa- Funda-se a empresa em que, por 

TST-W ..... 
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engano, concedia o repouso semanal gozado no meio da semana, 

também naquela em que a folga reca:f.a.ns:> domingo. Assim, em de

terminada semana do mês o empregado tinha duas folgas. Cons

tatado o equivoco, a situação teria sido normalizada. Como 

única fonte de conhecimento, a revista invoca violação do 

art. 867 consolidado •.. (Lê.) Não podemos ficar, aqui, veri

ficando se o empregador pagou por erro, porque isso envolve 

prova, e essa é a razao pela qual não conheço da revista da 

S.A. Rádio Tupi. 

o Sr.Ministro Rudor Blumm -Também nao conheço. 

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

votos, não conhecida a revista. 

O Sr.Secretário-Processo 1924/74 - Relator: Ministro Coquei

jo Costa- Revisor: Ministro Rudor Blumm- Recurso de Revista 

de decisão do Juiz Presidente do Tribunal Regional do Traba

lho da Segunda Região.- Recorrente: Univest S.A. Distri8uido 

ra Nacional de TÍtulos e Valores Mobiliários - Recorrido: He 

mes Pedro Borsoni (Drs.Eduardo Vieira de Carvalho e Hugo F.S 

Fortes). 
O Sr .Ministro Coqueijo Costa- Sr .Presidente, a Segundi. Turma 

do Segundo Regional negou provimento aos RecursosOrdinários 

simultaneamente interpostos, a que chamou de primeiro e se

gundo recursos. O recurso da reclamada foi conhecido, porque 

rejeitada a preliminar de deserção, ante o depÓsito feito em 

estabelecimento aancário em localidade outra que não a do 

Juizo .•. (Lê.) O parecer da douta Procuradoria-Geral é pelo 

não conhecimento ou desprovimento. É o relatório. 

O Sr.Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

lavra o Relator. 

• 
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O Sr.Midstro Coqueijo Costa-Há súmula do TST,n927, reconhec 

do ao comissionista· o direito ao repouso semanal remunerado, 

ante o que a súmula 201 ~Supremo,anterior, e invocada,não p~ 

de em8asar a revista.É o único argumento que há.Não conheço. 

' -O Sr.Ministro Rudor Blumm - Tam8em nao conheço. 

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

conhecida a revista. 
O Sr.Secntário-Processo 2068/74-Relator:Ministro Coqueijo Co~ 

ta- Revisor:Ministro Rudor Blumm-Recurso de Revista de decis

do TRT da Sexta Região.-Recorrente:Cia.Açucareira de Goiânia 

Recorrido: Luiz Manoel da Silva. 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa- Sr.Presidente, a revista su8iu 

por força de Agravo de Instrumento provido.A reclamação fora 

julgada procedente em parte. O Recurso Ordinário interposto 

pela empresa não foi conhecido, por falta de poderes do Advo-

gado que o su8screveu,acolhendo-se, assim, preliminar erguida 

pela Procuradoria-Regional .•• (Lê.) A douta Procuradoria-Ge

ral é pelo conhecimento e provimento.É o relatÓrio. 

O Sr.Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

O Sr.Midstro Presidente- Em discussão. Encerrada. Tem a pal~ 
vra o Relator. 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa -Violação do art.791,§ 19, da 

CLT não se tipifica.Ele permite a representação por intermé

dio,incluàive,de Advogado, mas evidentemente na forma da le

gislação especifica, e o Advogado que su•screveu o recurso 

não foi o ~ue funcionou em primeiro grau. Os acÓrdãos citados 

a fls. 50/51 nem de leve sustentam ponto de vista atritante 

com a tese Regional.Não conheço da revista. 

O Sr.Minstro Rudor Blumm- Tam8ém não conheço. 

O Sr.Ministro Presidente- Há divergência? Unanimemente,não 
conhecida a revista. 
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OrSr.Secretário-Processo 645/74 - Relator:Ministro Lima Teix 

ra-Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presidente do 

TRT da Primeira Região-Agravante:Hely Tonasse-Agravado:Greti

sa.· S .A .Fab. de Papel. (Drs. Ulisses R. de Resende e João B .L .Câm!l' 

O Sr.Ministro Presidente-Restou demonstrado que bouve desaca

to premeditado levado a efeito pelo empregado, que chegou até 

a utilizar-se de uma faca, num momento de descontrole emocio

nal, e que foi impedido.pelos seus companheiros, caracteriza~ 

do-se a falta grave ensejadora da dispensa. A mátérie,é toda 

fática. É o relatÓrio. Em discussão,Encerrada.Nego provimento 

ao agravo, para manter o despacho agravado.Há divergência? Un 

nememente, negado provimento ao agravo. 

O Sr.Secretário-Processo 756/74-Relator:Ministro Lima Teixeire 

Agravo de Instrimento de despacho do Juiz Presidente do TRT m 
Segunda Região.Agravante:Enéias Bar'Dosa dos Santos-Agravado . 
Comércio de Açúcar e Cereais Richetto.(Dr.Ulisses R.de Reseme 

O Sr.Ministro Presidente- Provada a falta grave praticada pel 

reclamante,e conseqllente demissão por justa causa,é a matéria 

apurada pelas Instâncias Ordinárias,e o despacho agravado ne

gou seguimento à revista por não estar fundamentada.É o rela-
, - , "" torio.Em· discussao.Encerrada.Nego provimento.Ha divergencia ? 

Unanimemente,negado provimento ao recurso . 

O Sr.Secretário-Processo 774(74- Relator: Ministro Rudor Bl 

Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presidente do TRT 

Quinta Região-Agravante:Valdenir A. Improta-Agravado:PetrÓleo 

Brasileiro S.A.-Petro'Drás-(Drs.Luciano Monteiro e Newton Peti 
Lo'Dão). 
O Sr.Ministro Rudor Blumm- Sr.Presidente, o reclamante pleite 

a reintegração dos quadros da empresa reclamada,com pagamento 

de salários vencidos e vincendos .•. (Lê.)A douta Procuradoria-
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O Sr.Ministro Presidente- Em discussão.Encerrada.Tem a pala-

vra o Relator. 
o Sr.Ministro Rudor Blumm- Não conheço do agravo por nao aten 

didos os requisitos estabelecidos no Prejulgado 43 do TST. A 

petição, a fls.l,não se fez acompanhar do indispensável ins~ 

trumento de mandato.Nego provimento. 

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

provimento ao agravo. 
O Sr.Secretário-Processo 809/74- Relator:Ministro Lima Teixei 

ra.Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presidente do 

TRT da SegundaRegião.Agravante:União de Bancos Brasileiros 

Agravado:Nivaldo P.Mendonça.(Drs.Nelson Ferreira e Pedro Dada. 

O Sr.Ministro Presidente-O acÓrdão entendeu que,não havendo 

prova de que o subscritor das razões do recurso da reclamada 

seja ãd:yogadc inscrito em qualquer das Seções ou su•seçõe 

e de que haja cumpr:l:õà-' o determinado no parágrafo 29 do art. 

56,e de que seja preposto da reclamada,não deve ser conhecido 

o recurso,porque subscrito por quem não ha•ilitado para o 

exercicio da advocacia .•. (Lê.)A douta Procuradoria-Geral opi 

na pela negativa do provimento do agravo,pois am•os os argu -

mentes foram bem repelidos pelo despacho agravado.É o relató

rio.Em discussão.Encerrada. Nego provimento ao agravo,para ma 

ter o despacho agravado, pois a revista está desfundamentada 

e não atende às exigência do art.896 da CLT.Há divergência? 

Unanimemente, não cohhecida a revista. 
O Sr.Secretário-Processo 849/74-Relator:Minietro Lima Teixei-

ra-Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presidente cb TRT 

da Segunda Região-Agravante:General Motors do Brasil S.A.

Agravada: José Carlos de Medeiroe)(Drs.Cássio Mesquita de Bar 

ros Júnior e Pedro Scaranto). 
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O Sr.Ministro Presidente- Trata-se de revista que foi negada 

por incab:Í.vel.Há wspensão injust·a do reclamante, por falta a 

serviço, por motivo de doença,justificada pelos atestados do 

INPS.O valor da causa foi arbitrado em Cr$ 618,24 •. (Lê.) A 

douta Procuradoria-Geral opina pelo não provimento do agravo. 

É o relatÓrio.Em discussão.Encerrada.Nego provimento ao agra

vo, para manter o despacho agravado.Há divergência? 

' O Sr.Ministro Coqueijo Costa- Sr.Presidente, meu voto e venci 

do.Dou provimento porque havia alçada.É nessa ocasião que se 
afere a alçada. 

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

mento ao agravo, vencido o Ministro Coqueijo Costa. 

O Sr.Secretário-Processo 862(74-Relator: Ministro Rudor Bl 

Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presidente do TRT 

da Quarta Região. Agravante:Carbon:Í.fera União Ltda.-Agravado: 

José Miguel Cardoso.(Drs.Nicanor Luz e Airton Nascimento). 

O Sr.Ministro Rudor Blumm- O reclamante foi ohrigado a gozar, 

parceladamente, as suas férias,·em face de conveniência da re

clamada- parte antes e parte depois do per:Í.odo legal. AjuizaQ 

do a reclamação a respeito, considerou o egrégio Regional qu 
11 a não observância do que precei tuan os artigos 131 e 136,pa

rágrafo 19. da CLT oiriga a empresa ao pagamento em dohro 

das férias anuais .•. (Lê.)" A douta Procuradoria-Geral, opi

na desfavoravelmente. É o relatÓrio. 

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

vra o Relator. 

O Sr.Ministro Rudor Blumm- Os arestos citados como conflitan

tes, um não o é, e o outro não indica fonte de puelicação, o 

que contraria a SÚmula n9 38 •.. (Lê.) De acordo com o parecer 

da douta Procuradoria-Geral, nego provimento • 
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O Sr.Ministro Presidente- Há divergência? Unanimemente,nega-

do provimento ao agravo. 

o Sr.Secretário - Processo 869/74-Relator: Ministro Lima Te 

xeira - Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presidente 

do TriDunal Regional do Traialho da Oitava Região.- Agravan

te: Amando Homem de Siqueira Cavalcanti - Agravado: Banco do 

Brasil S.A.(Dr.Jamil Moreira Sales). 
' O Sr.Ministro Presidente-Pagamento de gratificação natalina 

que, nos termos da Lei n9 4.090, corresponderá a 1/12 da re

muneração devida em dezemiro ... (Lê.) A douta Procuradoria

Geral opina pelo não provimento do 'agravo, pois o agravante 

não evidenciou qualquer um dos pressupostos autorizados pela 

CLT. É o relatÓrio. Em discussão.Encerrada. Nego provimento 

ao agravo e mantenho o despacho agravado. Realmente, a revis 

ta não está enquadrada àquelas exigências do art.896 da CLT, 

como iem acentuou a douta Procuradoria-Geral.Há divergência. 

Unanimemente, negado provimento ao agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 893/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz Pre 

sidente~da TRT da 2a. Região. HOSPITAL BRASILIA S/A e JANE 

MARTINS MARTINEZ BIASSI. 

O Sr. Ministro Presidente - As instâncias dizem que a rela

ção empregatícia ficou evidenciada, mas não restou configur~ 

da a dispensa do empregado, como não foi demonstrado, por ou 

tro lado, o alegado abandono de emprego. Nesse caso, cabe ra 

zão à recorrida no que diz respeito a condenação em 11 dias 

de férias relativas a 1971 •.• (1ê). A douta Procuradoria-Geral 

opina pelo não provimento do Agravo. Não apontou na Revista 

a agravante nem jurisprudência divergente nem violação de noL 

ma legal. É o relatório. Em discussão. Encerrada. Nego provi 

mente ao Agravo, para manter o despacho a~ravado. A revista 

está desfundamentada e não corresponde àquelas exigências dos 

pressupostos legais. Há divergência ? Unanimemente, negado 

provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 902/74 - Relátor: Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz Pr~ 

sidente da TRT da 3a. Região. MARIO BORTOLINI e FRANCISCO A

RA"ÚJO ROCHA. 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho esclarece que, concomi 

tantemente, Recurso de Revista protocolado sob o número 3223, 

, j com base na alinea b do art. 896, e Recurso Ordinário com fun 
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damento ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral opina pelo não c~ 

nhecimento do Agravo por falta de objeto. É o relatório. Em 

discussão. Encerrada. Não conheço do Agravo. Há ausência total 

das peças essenciais ao seu julgamento. Há divergência ? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa -~ venia, Sr. Presidente,o 

juizo tem que mandar colocar no processo as duas peças obrig~ 
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tórias no Agravo, independente da parte. Pergunto se não es 

tá conhecendo por falta dessas duas peças, que hoje são tres, 

quais sejam: certidão da decisão agravada, certidão da inti

mação do despacho, e hoje se acrescentou a Procuração do A~ 

vogado. Essa, evidentemente, não se aplica. Se é porque estã 

faltando essas peças, tem que fazer diligência para completa 

o instrumento, porque a obrig.a.ção é do ju:Ízo. 

· O Sr. Ministro Presidente - Nilo tem o AcÓrdão. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O AcÓrdão não é obrigatÓrio. 

São obrigatórias as peças. Nego provimento. 
, , 

O Sr. Ministro Presidente - Tambem nego provimento. Ha dive~ 

gência ? Por unanimidade de votos, negado provimento ao Agr~ 

vo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 961/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz Pre 

sidente da TRT da la. Região. LIQUIGÁS DO BRASIL S/A e WALFRf 

DO REIS. 

O Sr. Ministro Presidente - Provada a não existência de presu 

ção, ·dado o ajuizamento da ação no biênio para provimento do 
, - - , Acordao. O despacho agravado sustenta que nao ha nenhuma ale-- , . gaçao valida que possa justificar o indeferimento do apelo ••• 

(lê). ~o relatÓrio. Em discussão. Encerrada. Nego provimento 

Há divergência ? Unanimemente, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretáric'- Processo n9 882/74 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz Pr~ 

sidente da TRT da 3a. Região. IE~RANGA S/A - INVESTIMENTOS, 

C~DITO E FINANCIAMENTOS e LUIZ PAULO PINHEIRO DE FIGUEIREDO. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Houve Recurso Ordinário simul 

tâneo e foram ambos desprovidos. O da empresa ora agravante, 

porque não ficou provado que o reclamante era trabalhador au-
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tônomo,posto que,assinava ponto e era fiscalizado ••• (lê). 

A douta Procuradoria-Geral, em parecer do Dr. Jayme Curivit , 

opina pela deserção ou desprovim~nto. ~ o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Data venia da Procuradoria, 

não há que cogitar de deserção, pois que as custas sequer 

foram arbitradas ou calculadas. No mérito, o Regional acen

tuou que Assessor de Instituição Financeira é obrigado a a~ 

sinatura de ponto na entrada e na saida do serviço, e ainda 

sujeito ao comando patronal ••• (lê). Nego provimento ao Agra 

vo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

negado provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo nQ 926/74 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do JP do 

TRT da 2a.Região. Cia. Múnicipal de Transportes Coletivos e 

Helitton Al~cio Cavalcante. 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa - Diz o despacho agravado que 

"matéria de fato não comporta a Revista, e o julgado bem a

preciou as provas e com todo acerto aplicou o direito". Agr~ 

va a Companhia Municipal de Transportes Coletivos, instrumen 

tando e preparando o seu recurso, que tem parecer do Dr. Ar

mando de Brito pelo não provimento. É o relatÓrio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A empresa recorrera ordina

riamente,já que inconformada com a equiparação salarial decre 

tada. Mas o Regional entendeu que a função de reclamante e pa 

radigma são id~nticas, isto é a de cobrador de 6nibus, quer 

seja elétrico ou não ••• (L~). Nego provimento ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário -Processo nQ 498/74 - Relator: Ministro Co 

queijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do JP do TRT 

da 3a.Região. Centrais Elétricas de Minas Ge~âis S/A -CEMIG 

e Jairo Sodré e outros. 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa - A tese do Regional é a de que 

nos contratos firmados para obra certa há que ser feita indi

cação pormenorizada e discriminátiva do que se vai realizar , 

sob pena de se tornar desvalioso e ineficaz o instrumento con 

tratual ••• (L~). A douta Procuradoria-Geral,em parecer do Dr. 

Alcides Nunes Guimarães, opina pelo não provimento. É o relat 

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

a palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O argumento jurfdico do va

lioso despacho agravado é perfeito, "se a decisão atacada pr 

clama a ineficácia da cláusula ••• (lg)". Nego provimento ao 

Agravo. 

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

do provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 755/74 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do JP do 

TRT da 2a.Região. José Roberto Prado de Siqueira e Banco do 

Estado de São Paulo S/A. 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa - Diz o despacho agravado que 

pela prova a Turma Regional deu pela falta grave, E a tese de 

que o Banco teria concorrido para o evento,porque lançou mão 

apenas do descomissionamento, e não da despedida, não emcon

tra amparo na lei e na jurisprudência. O Agravo está instru -

mentado e preparado, e a Procuradoria, em parecer do Dr.Adel

mo Monteiro de Barros, é pelo desprovimento. ~ o relatório, 

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

palavra o Relator. 

O Sr,Ministro Coqueijo Costa - As faltas imputadas são as de 

emissão de cheque sem provisão e a do artigo 508, peculiar ao 

bancário, qual seja, a de contumaz impontualidade no pagamen

to de dÍvidas legalmente exig!veis ••• (Lê), Nego provimento ao 

Agravo. 

O Sr. Secretário- Processo n9 820/74 - Relator: Ministro Co 

queijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do JP dp TRT 

da 2a.Região. União de Bancos Brasileiros S/A e Nivaldo Palme 
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ra Mendonça. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - ~ o seguinte o despacho ag 

vado: 11 Concluiu a Turma que, sob o r6tulo de encarregado,não 

passava o reclamante de bancário, sem qualquer qualificação. 

Na verdade, mero continuo e que por isso não poderia ser ti 

do como exercente de cargo de confiança para os efeitos do 

artigo 224, § 29, da C.L.T •••• (Líil)". A Procuradoria,em P!. 

recer do Dr. Celso Carpintero, é pelo desprovimento. ~ o re 

lat6rio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O Regional ante a prova en

tendeu que o cargo do reclamante não era de confiança,posto 

que de contínuo ele passou a encarregado, com jornada de 8 

horas diárias ••• (líil). Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário -Processo n9 1474/74 - Relator: Ministro Ru 

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

ta de decisão do TRT da la,Região. José de Brito e Rede Ferr 

viária Federal S/A- Leopoldina. (PEDIDO DE VISTA DO MINISTR 

COQUEIJO COSTA) • 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, o Ac6rdão 

foi publicado no Diário Oficial da Guanabara de 18 de março 

de 1 974, que incindiu numa segunda-feira, e o Recurso Ordi

nário foi protocolizado no dia 27 de março, que recaiu numa 

quarta-feira. Entrou no nono dia,quando o recurso cabe em oi 

to e se conta conforme a regra legal, com exclusão do dia do 

inicio, e inclusão do dia final. Por isso, nas contra-razões 
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a empresa levantou a preliminar de intempestividade da Revia 

ta, que tem prefer~ncia absoluta para julgamento. ·porém, sabi 

do é, e consagrada até na jurisprud~ncia dà Tribunal Superio 

do Trabalho, que o Diário Oficial na Guanabara circula na 

parte da tarde, pelo que invariavelmente adiciona-se de um 

dia o prazo de recurso nessas hipóteses. t a razão pela qual 

rejeito a preliminar de intempestividade,porque contando-se 

como manda a jurisprud~ncia e a cautela o recurso entrou no 

oitavo dia, ou seja, dentro do·prazo. Rejeito a preliminar d 

intempestividade, que no caso é preliminar porque foi da Re

vista. 

O Sr. Ministro Presidente - Como vota o Ministro Relator ? 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também rejeito a preliminar. 

O Sr.Ministro Presidente - Também rejeito, Há divergência~ 

Por unanimidade de votos, rejeitada a preliminar.Quanto ao c 

nhecimento, tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço, de acordo com a súmula 

52 do T,S,T, 

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

c ido o recurso por unanimidade·. Tem a palavra o Relator, quan

to ao mérito. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Dou provimento no sentido de re'· 

vigorar a sentença de or~gem. 

O Sr.Ministro Presidente - Dou provimento para ser restabele 

cida a sentença de origem. A matéria hoje é pacifica e até 

sumulada:Súmulas 51 e 52. Há diverg~ncia? Por unanimidade de 

votos,dado provimento ao recurso para restabelecer a sentenqa 

de origem. Agradeço a presença do Ministro Peres Júnior,que 

deu uma excelente colaboração à Turma,com sua experi~ncia e 
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