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.JUSTIÇA DO TRABALHO· 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 16a. SESSÃO ORDINARIA 

DA PRIMEIRA TURMA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 06 de junho de 1974 • 

Presente os Ministros: Lima Teixeira , 
Presidente; Rodrigues Amorim 
Ribeiro de Vilhena (Convoca
do), Rudor Blumm e Coqueijo 
Costa. 

Procurador: Dr. Pinto de Godoy. 

Secretário: Sr. Jorge Aloise. 

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

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

berta a sessão. Será _procedida a leitura da ata. 

O Sr. Secretário- (Lê a ata.) 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão.a ata. Não havendo 

quem se queira manifestar, aprovada. 

O Sr. Secretário - Processo n9 754/74 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de Re 
" vista de Decisão do TRT da la. Região. Companhia Internacio-

nal de Engenharia e Gitahy da Silva Valente e Outros. Os Mes 

mos. (Drs. João v. de M. Francó::em José E. de s. Santos.) 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O recurso ordinário dos re

clamantes foi provido pela Terceira Turma do Primeiro Regi~ 

nal na conformidade do parecer de fls. 222 a 228, isto é, 

"para que a rescisão contratual seja por injl,ista causa, ne

gando-se, por falta de prova, a pretendida equipara~ão sala-



~ODE .. JUDICIARIO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

06/06/74 SSO/MN/RS 13:40 -2-

rial, •• (Lê.)" A douta Procuradoria-Geral opina pelo conheci

mento das revistas, "mantida a decisão impugnada," ~ore

latório, 

O Sr, Ministro Rudor Blumm - De acordo, 

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

(Usa da palavra o Dr. Roberto Riet Correa.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a p~ 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - A revista da empresa se funda 

em violação do art. 818 e em jurisprudência atritante. Desde 

que a reclamada despediu e invocou justa causa, não cabia mais 

aos reclamantes provar a despedida, fato desconstitutivo. A 

empresa competia demonstrar a falta grave extintiva do direi 

to pretendido pelos autores, e não o fez, diz o acÓrdão ••• 

(Lê) Não conheço da revista da empresa. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

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

conhecido o recurso da empresa. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A revista dos empregados ' e 

parcial, visando tão somente à denegada equiparação salarial. 

A empresa negou o vinculo empregat!cio com os paradigmas e a 

Delegacia Regional do Trabalho constatou não estarem eles re 

gistrados como empregados da firma reclamada ••• (Lê) Não Conhe 

ço da revista dos empregados. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também nao conheço. 

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

conhecido também o recurso dos reclamantes. 
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O Sr. Secretário: Processo n9 1060/74. Relator: Ministro Co 

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

vista de decisão do TRT da la Região. SBIL- SEGURANÇA DOS 

BANCOS E INDUSTRIAL LTDA. E OS IAS e OS MESMOS E ORNELAS DE 

AZEVEDO. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- Sr. Presidente, a Egrégia 

Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da la Região 

deu provimento,em parte, ao recurso do reclamado, para decre 

tar a prescrição bienal que fixara em 12 por semana, as ho

ras extras, determinando que o adicional incidisse ••• {Lê.) A 

douta Procuradoria-Geral, em parecer da Dra. Emiliana Mart 

de Andrade, opinou pelo não conhecimento do recurso da recla 

mada, e conhecimento e provimento do apelo do reclamante 

ra restabelecer a respeitável decisão originária, quanto 

número de horas extras. t o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- De acordo. 

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

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Revista da empresa. A tese q e 

envolve é, data venia, insustentável. Guarda de banco, de at 

vidade póliéial, que trabalha armado não tem função equipara 

da a de vigia, de caráter passivo, tanto que seu horário é d 

seis horas. Não conheço da Revista da empresa. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente, 

não conhecida a Revista da empresa. Tem a p~lavra o Relator 

quanto ao recurso do empregado. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A Revista do empregado vem 

pela nulidade do Aéórdão por violação do art. 280 do Código 

de Processo, que exige fundamento de fato e de direito, nos 

quais se fundaria o Acórdão recorrido. O argumento é despido 

de jurisdicidade. ~ só ler o decisório de fls. 97/99. Não co-

nheço da Revista do empregado. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Nada a acrescentar ao voto do 

Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? unanimemente, nã 

conhecida a Revista do empregado. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 678/74 - Relator: Ministro Co 

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

ta de decisão do TRT da 5a. Região. Petróleo Brasileiro S/A. 

-Petrobrás- e Salvador Ferreira da Cruz. (Drs. EdilbertoQuin 

tela Vieira Lins e Manoel Hermes de Lima.) 

O Sr. Ministro Coguei.io Costa - O egrégio Quinto Regional n~ 

gou provimento ao recurso ordinário da Petrobrás porque en -

tendeu parcial a prescrição a ser aplicada, incidente sobre 

as parcelas salariais resultantes do enquadramento, não ati~ 

gindo as promoções automáticas. (Lê.) A douta Procuradoria

Geral opina pelo conhecimento e desprovimento. É o relató -

rio. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Não há violação e sim inter

pretação do art. 11 consolidado, mas a divergência jurispru

dencial de fls. 72/4. serve ao conhecimento. Conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também conheço. 

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

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

O Sr. Ministro Coquei.io Cof'ta - Como remarca bem a propósito 

o parecer da douta Procuradoria, "reconhecido o di rei to de ~ 

quiparação ao cargo efetivo exercido pelo reclamante, com di 

reito a diferenças salariais anteriores ao biênio liberató -

rio, logicamente o mesmo deverá ocorrer em relação às promo

ções, a cujo acesso há de se contar da data anterior à que 

foram reconhecidas as diferenças salariais, já que o periodo 

se acha irremediavelmente prescrito para qualquer direito ••. 

(Lê.)" Com esses e outros fundamentos, que o Pleno tem aco:J.h!.. 
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do, e inclusive a Turma, por maioria, nego provimento à re -

vista, porque a reclama~ão por promo~ão e enquadramento vi

sa ao pagamento de salário, pelo que a prescrição incidente 

é parcial, sobre cada presta~ão, quando se renova mês a mês 

a lesão que faz nascer a ação condenatória. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente -Há divergência? 

O Sr. Ministro Rodri~ueR Amorim - Sr. Presidente, só uma ex

plica~ão. A promo~ão considerou prescrito o direito anterior 

a dois anos. Mas só as parcelas não vencidas? Ou considerou 

também a evolução da promoção horizontal anterior a doisanos 

para, somados, pagar só os proventos anteriores aos dois anos 

da reclamatória? 

O Sr. Ministro Coquei,1o Costa - Não. A prescri~ão tem que 

ser sempre bienal, mas ocorre que é parcela por parcela qua~ 

do se trata de reclama~ão por promo~ão ou enquadramento. En

tão, entende essa corrente que a prescri~ão continua a ser 

bienal, continua a ser parcial. O empregado não visa jamais 

' -a promo~ao ou enquadramento, pura e simplesmente, me~mo por-

que não há promo~ão, em Direito do Trabalho, sem aumento de 

salário. O que ele visa, por vià· da promoção, é salário.De~ 
A A -sa forma, mes a mes se renova a lesao ao empregado. Não im -

porta que tenha sido impedido na promoção, há cinco anos a

trás; não se trata de prescri~ão, - porque há cinco anos de

veria ter sido promovido e não foi - e sim das consequências 

daquela promo~ão, porque o que - ' -prescreve nao e a promo~ao, 

é o salário. Esse é o meu ponto-de-vista. 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Sou vencido quanto à ques

tão de a promoção retroagir há mais de dois anos. 

O Sr. Ministro Co9ueijo Costa - Nego provimento. O conheci -

menta foi unânime. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Dou provimento em parte,p~ 

ra que a promoção só se estabeleça a partir de dois anos an

teriores à reclamatÓria, sem efeitos anteriores. 

O Sr. Ministro Presidente - Há outra divergência? Então, prQ 

clamo o resultado: por maioria de votos, negado provimentoao 

recurso contra o voto do Ministro Rodrigues Amorim, vencido 

em parte. 

O Sr. Secretário - Processo n9 80,/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da la. Região. Fundação Legião Brasi 

leira de Assistência e Maria Castex de Freitas. (Drs. Carlos 

Humberto Reis Neto e Júlio Cezar Martins.) 

O Sr. Ministro CogueiJo Costa - O recurso ordinário da recl~ 

mante foi provido para ser julgada procedente a reclamatória, 

porque a autora pretende enquadramento ou equiparação indir~ 

ta.Estatistico que é, executa serviço privativo do seu cargo, 

conforme diz a per!cia,que é de nivel universitário,enquadrá 

vel na Classe Especial "N", fls. 141. Pelo não conhecimento 

ou desprovimento opina a Procuradoria. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Co9ueijo Costa- A LBA, na revista, alegapre~ 

crição, não da ação, mas do direito, porque a lei é de 1965. 

Ora, sabido é ~ue a lei não prescreve. Bem entendeu o Acór -

dão recorrido, ao dar pela prescrição bienal parcial das di-
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ferenças salariais. (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço. 

-2-

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

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 809/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região. Fepasa - Ferrovia Pau 

lista S/A. e Vicente Rodrigues Furtado. (Drs. Mario Bastos 

Cruz Teixeira Nogueira e Ibiapaba de Oliveira Martins JÚnio~ 

O Sr. MiniRtro Coguei,1o Costa - A Terceira Turma do Segundo 

Regional negou provimento ao recurso ordinário da empresa , 

porque a partir do advento do Estatuto dos Ferroviários de 

São Paulo as relações jurídicas passaram a se reger pela Le

gislação Trabalhista. Houve dupla penalidade e uma suspensão 

superior a 30 dias,ea pena determinada em 15 de janeiro de 

1970 só foi aplicada a partir de janeiro de 1971. A sentença 

da Junta, que tornou sem efeito a ~egunda penalidade .•• (Lê.) 

O parecer da douta Procuradoria-Geral é no sentido do não co 

nhecimento ou desprovimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o ilustre 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 Cogueijo Costa - Não há conhecimento pela pr~ 

tensa incompetência, tantas vezes firmada e afirmada pelo 

T.S.T. No mérito, invoca-se um acÓrdão de Turma do T.S.T. e 

uma achega doutrinária de Evaristo de Morais Filho. Não co -

nheço da revista. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também nao conheço. 

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

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 891/74 - Relator: Ministro Co 

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

ta de decisão do TRT da la. Região. Refinaria Piedade S/A. e 

JÚlio Vasconcelos Tabuaço e outros. (Drs. Dirceu Cardoso Gas 

par e Ulisses Riedel de Resende,) 

O Sr. Ministro Coouei,1o Costa - A primeira Turma do Primeiro 

Regional deu provimento ao recurso ordinário dos reclamantes 

para j\Jlgar a reclamação procedente, porque não se engloba no 

percentual pago a titulo de comissão a parcela do repouso re 

munerado. (Lê.) O parecer da douta Procuradoria-Geral é no 

sentido do desprovimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coguei,1o Costa - SÓ o primeiro Acórdão, tran!!_ 

crito a fls. 27, é reàlmente divergente, pelo que conheço da 

revista. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também conheço. 

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

nhecida a revista. Quanto ao mérito, tem a palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Coaueijo Costa - No mirito, porim, i de se n~ 

gar provimento ao apelo. Via de regra, o chamado salário com 

pressivo nao i admitido no Direito brasileiro, salvo no caso 

expresso dos bancários ••• (Lê.) Nego provimento à revista. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Tambim nego provimento. 

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

gado provimento à revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 576/74 - Relator: Ministro Li 

ma Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena.Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. João Munhão e~AVE 

S/A. - Distribuidora Paulista de Veicules. (Drs. Ulisses Rie 

del de Resende e Dicio Sanchis.) 

O Sr. Ministro Presidente - Sustenta o acórdão que o recla -

mante fora suspenso por dirigir auto de cliente da reclama -

da, sem autorização. Vo~ta o reclamante ao trabalho e,segu~ 

do testemunhas, fls. 24, ameaça deixar o carro do chefe sem 

Óleo no carter, para danificar o motor ••• (Lê.) A douta Proc~ 

radoria-Geral opina pelo não conhecimento da revista. ~ o re 

la tório. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo. 

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

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

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

nheço da revista por versar reexame da prova. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Justa causa. Tambim não 

conheço. 

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

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 706174 - Relator: Ministro Co 

queijo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de Re-
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vista de decisão do TRT da 2a. Região. Companhia Siderúrgica 

Paulista - COSIPA - e João Carlos Rodrigues Coelho. (Drs.Ana 

Maria Basilio Gasparini e Ulisses Riedel de Resende.) 

O Sr. Ministro Coguei,1o Costa - O recurso ordinário do empr~ 

gado foi provido para ser julgada procedente a reclamação. A 

integração do periodo do aviso-prévio no tempo de serviço do 

empregado decorre do parágrafo segundo do artigo 487 da C.4~ 

••• (Lê.) O parecer da douta Procuradoria-Geral é no sentido 

do não conhecimento.ou desprovimento. ~o relatório. 

O Sr. Mini~tro Rudor Blumm - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o ilustre 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 Cogueijo Co~ta - O simples pedido de desentra 

nhamento de documento não pode consubstanciar uma nulidade 

processual, o que seria um absurdo e um retrocesso à forma -

listica do processo antigo que não se coaduna com a process~ 

alistica do atual processo trabalhista. (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Não conhecida a 

revista, unanimemente. 

O Sr. Secretário - Processo n9 735/74 - Relator: Ministro Li 

ma Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena.Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. José Gabriel Ferrei 

ra e Outros e S/A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo.(Drs.Ulis 

ses Riedel de Resende e Ruth cinquini Coelho.) 

O Sr. Ministro Presidente -As Instâncias Ordinárias, alicer 

çadas na prova, entenderam que incontroverso o salário dos 

trabalhadores, na espécie dos autos, que compõe-se de umapar 

te fixa, - salário por hora, à 

outra variável, consistente de 

disposição do empregado -

A - ( A ) premio-produçao ••• Le. A 

e 

Pro 

curadoria opina pelo conhecimento e acolhe a preliminar de 

nulidade arguida nos autos. Se acolhida, opina pelo não co -

nhecimento e improvimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Rubem Jose' da Silva.) 
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O Sr. Ministro Presidente:- Em discussão. Encerrada. Na real! 

dade, às fls. 7, nao está constando o nome do Advogado. A pa~ 

ta foi publicada com Incorreção. Acolho a preliminar de nuli-

dade a partir de fls. 164 v., retornando os autos ao Regional 

para proceder ã retlficaçio da pauta, julgando o recurso,- co-

mo entender de direito. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena:- Sr. Presidente, a preliml 

nar - nome equivocado do Advogado na pauta e nas notas de Jul 

gamento - vem por divergência, não por violação. Ora, o V. A

cÓrdão recorrido não traz qualquer preceito que desautore a 

tese daquele aresto de fls, 166. O apelo seria plenamente ad-

mltido por infringência de lei. Mas por divergência, data ve-

~. não conheço. 

• 
O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- V.Exa. nao conhece por diver-

gência7 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vililena:- O acórdão nao estabelece 

tese em torno do nome do Advogado, apenas não observou a nor-

ma legal, mas não está contrariando, no seu enunciado, a nor-

ma legal. 
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O Sr. Ministro Coquei)o Costa:- A norma esti no Estatuto dos 

Advogados. Sou vencido, porque sou mais amplo nesse ponto. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim:- Hi diverg~ncia, sem indicar 

a lei. Era da prórria lei. O AcÓrdão Regional não poderia se 

referir à nulidade, porque só foi aventado depois do julgame~ 

to. 

O Sr. tlinistro Presidente:- "i! nulo o julgamento, quando a 

pauta é publicada sem o nome do Advogado". Acórdão do Tribu-

nal Regional. Ministro Relator Amaro Barreto. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim:- São disposiç~es legais. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena:- O problema e estabelecer 

uma disciplina para a parte saber recorrer; se e ou nao caso 

de violação. Não conheço quanto a preliminar. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- Conheço por infring~ncia. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente:- Por maioria de votos, foi conhec! 

da a Revista. No mérito, dou provimento para acolher a preli-

minar. Hi diverg~ncia? Por unanimidade de votos, foi acolhida 

a preliminar de nulidade, a parti r do prece i to de fls. 154 e 

verso, retornando os autos ao Regional para proceder a regu -

lar notificação das partes, julgando o recurso apos, como en-

tender de direito. 

O Sr. Secretirio - PROCESSO N! ]61/74:- Relator: Ministro Li-

ma Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. Região. Recorrente: R~de Fe~ 

roviiria Federal S/A - 7a. Divisão - Leopoldina. Recorrido 

Ojalma Porto Barreto e Outros. 

O Sr. Ministro Presidente:- Endende o acórdão que a Resolução 
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197/62 Instituiu o saiãrio-famrlia para os servidores traba-

lhistas da Rede, na mesma base existente para os servidores 

funcionários públicos e o fez, exatamente, para assegurar tr~ 

tamento Igual ãsduas categorias de servidores ... (lê.) A Procu 

radoria-Geral opina pelo não conhecimento da Revista. ~ o re-

latórlo. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena:- De acordo. 

n Sr. Ministro Presidente:- Tem a palavra o ilustre Advogad~ 

(Tem a palavra o Dr. Atino da Costa Monteiro.) 
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O Sr. Ministro Presidente:- Em discussio. Encerrada. Nio vou 

conhecer da revista porque os arestos apontados nio conflgu-

ram a divergência, partindo de outros pressupostos que nao 

os admitidos pelas Instâncias de prova e aponta outros ares-

tos que não são de Turma ••• (lê.) A Revista não se enquadra ãs 

exigências do art. 896 da C.L.T. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vllhena:- Acompanho o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente:- Hi divergência? Unanimemente, nao 

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário- PROCESSO N~ 1.152/74:- Relator: M I n I s t r o 

Rodrigues Amorim. Revisor: 11lnlstro Coqueijo Costa. Recurso d 

Revista de declsio do TRT da 2a. Região. Recorrente: Manoel 

Perelr~ Filho e outros. Recorrido: Petróleo BrasileiroS/A 

Petrobris. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorln:- Recorrem de Revista os re

clamantes, com fundamento nas alrneas do permissivo legal. In 

conformados com a respeitivel decisão do TRT, alegam violação 

do art. 9~ da C.L.T. e apontam arestos de fls. 313/314 ••• (1ê.) 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo nao conhecimento e nao 

provimento do recurso. t o relatório. 

O Sr. Ministro Coryueijo Costa:- De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Aline da Costa Monteiro.) 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim:- Não conheço. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- Também nio conheço. 

O Sr. Ministro Presidente:- Hi divergência? Unanimemente, nao 

conhecida a revista. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N~ 4,023/72:- Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região, Recorrente: ~icolau Ga 

briel Saad, Recorrido: Fazenda do Estado de São Paulo, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- Ap5s rejeitar preliminar de 

Incompetência, a 2a. Turma do 2~ Regional deu provimento ao 

recurso ordlnárlo.da Fazenda de São Paulo para julgar a reei~ 

mação Improcedente porque nao cabe equiparação de servidor con 

tratado pela CLT a vencimento de funcionário estatutário, pois 

não permite a diversidade de regimes que regem as duas rela-

çoes jurídicas, Vem de revista o autor vencido, com parecer 

pelo não conhecimento ou desprovimento, da lavra do Dr. 

nando Ramagem Soares. ~ o relat5rio, 

O Sr. Ministro Runor Blumm:- De acordo, 

Fer-

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

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

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

lavra o Relator, 

O Sr, Ministro Coqueijo Costa:- A Constituição assegura equi

paraçao salarial aos trabalhadores, mas não aos servidores p~ 

bllcos. Quem é contratado pelo Poder Público para trabalhar 

pelo regime da CLT é servidor público, Jato sensu- , regido p 

la Legislação Trabalhista e não se aplica aos que servem ao 

Estado sob regime estatutário. Logo não pode haver a pretendl 

da equiparação que s5 prosperaria se o paradigma fosse também 

contratado pela lei consolldada ••• (lê,) Não conheço da revis-

ta 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Também nao conheço, 
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O Sr. Secretário: Processo n9 3293/ Relator: Ministro Co-

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

vista de decisão do TRT da 2a Região. ORLANDO FONTE E OUTROS 

e FAZENDA CANA VERDE - FÁBIO GARCEZ MEIRELLES. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- Sr. Presidente, a Egrégia Se 

gunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Re

gião, deu provimento ao recurso da empresa para excluir da 

condenação as verbas indenizatórias de 11 despedimento nao 

comprovado" e as diferenças 11 caracterizado como estável ••• 

{Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina p~lo não conheciment 

do recurso. t o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumrn:- De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa:- Na inicial os autores se di 

zem despedidos sem justa causa, vale dizer, dispensados . dl 

retamente. Pedem indenização em dobro porque eram estáveis, 

aviso prévio, 139 salário, férias e diferença de salário-ml 

nimo ••• (Lê.) Conheço do recurso pela Súmula 28, porque se 

determinou a reintegração sem salário e as diferenças sa

lariais foram excluldas da sentença, sem qualquer fundamen

to. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente:- Há divergência? Conhecida aRe~ 

vista, por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- No mérito, dou provimento, 

em parte, à Revista dos autores, a única 11 sub judice 11
, para 

lhes reconhecer salários até a data da reintegração, e res 

tabelecer a respeitável sentença no que toca a diferenças 
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O Sr. Ministro Presidente:- Há divergência? Dado provimento 

parcial à Revista, nos termos do voto do eminente Ministro 

Relator. 

O Sr. Secretário: Processo n9 3735/73. Relator: Ministro R~ 

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

ta de decisão do TRT da 2a Região. S/A INDÚSTRIAS REUNIDAS 

FRANCISCO MATARAZZO e MARIA ZECHINI. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Sr. Presidente, a veneranda se 

tença originária, confirmada pelo V. Acórdã.o Regional decla

rou a rescisão indireta do contrato de trabalho para conde

nar a reclamada a pagar à reclamante indenização legal, cal

culada na base do salário da data do trânsito em julgado da 

sentença, bem como os demais direitos ••• (Lê.) A douta Pro

curadoria-Geral opina pelo não conhecimento e não proviment 

do recurso. ~ o relatório. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente:- Não conheço. Há divergência? Não 

conhecida a Revista, por unanimidade. 



~ODIER .IUOICIÁRIO 

-JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

06/06/74 MFC - 14.45/50 1-

O Sr. Secretário - Processo n9 3 805/73 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a, Região. EMPRESA AUTO ONI 

BUS ALTO DO PARÍ LIMITADA e OSCAR FELÍCIO DE OLIVEIRA. 

O Sr. Ministro Presidente - As Instâncias de prova entendera 

que o valor da causa foi fixado em Cr.$ 1.000,00 de comum 

acordo com as partes, fls. 83, e que a contestação não nega 

os inde·:rerimentos da equiparação salarial, salientando apena 

que a diferença é resultante do adicional por tempo de servi 

ço resultante de sentença normativa. A douta Procuradoria-Ge 

ral opina pelo não conhecimento do recurso, t o relatório. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo. 

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

nheço da Revista. Matéria :fática, No caso, a equiparação sa

larial caracterizada consoante a manifestação das Instâncias 

ordinárias. Os arestos apontados como divergentes não se aju 

tam ao caso dos autos. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unânimemente, nã 

conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 848/73 - Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim, Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 6a, Região. JOSt LEONCIO GAL 

v-1:0 FILHO E OUTROS e ESTADO DE PERNAMBUCO. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - José Leoncio Galvão Filho 

e Outros, exercendo a função de motorista para o Governo do 

Estado de Pernambuco, inconformados com o Acórdão Regional 

que deu pela improcedência da reclamação, recorrem de revis

ta para este Colendo Tribunal com fundamento nas disposições 

legais. Alegam que quando contratados para o cargo de motori 
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ta pelo regime da CLT, o Estado de Pernambuco tinha que res 

peitar o salário-minimo profissional. A douta Procuradoria-. 

Geral opina pelo provimento do apelo. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O AcÓrdão Regional declara 

que o Estado de Pernambuco tinha sido exclúido dos efeitos d 

dissidio co~ivo. Assim, a divergência apontada não se aplica 

ao presente caso •. Não houve violação da Súmula n9 44. A sen

tença normativa não obriga a quem não faz parte do .dissidio,; 

Não conheço. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa -V. Exa. não conhece? O Recur

so Ordinário interposto pela empresa foi provido pelo Sexto 

Regional para julgar a reclamação improcedente. Sustenta o 

AcÓrdão recorrido que "tem direito a salário profissional o 

motorista contratado pelo regime da CLT, mesmo a serviço do 

Estado." Conheço pela divergência jurisprudencial acostada a 

fls.65/66 que diz que motorista contratado pela CLT, mesmo 

não gozando da prerrogativa de funcionário pÚblico, tem direi 

to ao salário profissional. Vejo uma divergência, data venia, 

do Relator, que me leva a conhecer. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não conheço, porque a dive 

gência não abrange aquele ponto capital. O Estado de Pernambu 

co foi excluido do dissidio coletivo e não podia ser parte. 

Não se pode condenar a quem não foi parte. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa -Anotei alguma coisa sobre o 

Prejulgado n9 44: "Os empregados de pessoas juridicas de dire 

to público interno sujeitas à jurisdição das Leis do Trabalho 

são alcançadas pelas condições estabelecidas em sentenças nor 

- - "' -. 
.. . . , 

' . 
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e trabalho, salvo se benefi

or lei especial. 11 Conheço , 

endo divergência tomarei os 

a - Conheço, Sr. Presidente. 

O Estado de Pernambuco não 

empregados não podiam ser 

partes, mas o Estado é 

Eles querem os efeitos 

obrigado 

do Prejul 

a cumprir a sentença coletiv • 

gado n9 44. Eles não podem s 

sindicalizar, mas sofrem os dire i tos. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhen a - O dissídio é intersindi-

cal. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Mm não pode a tingir o Est 

do. 

O Sr. Ministro Cog,uei~o Costa - Atinge pela interpretação do 

Prejulgado n9 44 do TST. 

o Sr. Ministro 
' 

Rodrigues Amo rim Não conheço. Sou vencido. 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - Con heço. 

o Sr. Ministro Presidente - Conh ecido o recurso, por maioria. 

Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodri~ues Amorim 

mesmo porque no Prejulgado tem 

Nego provimento ao recurso 

um finalzinho: "Se beneficiá -

rios de reajustes salariais por lei especial." São beneficia-

dos pelo próprio Estado de Perna mbuco. 

O Sr. Ministro Cog,ueiJo Costa - (Lê o Prejulgado n9 44) Não 

está provado nos autos. 

O Sr. Ministro Rodri~ues Amo rim Eles querem receber salá -

rio superior pelo Estado de Per nambuco. 

O Sr. Ministro Cog,ueiJo Costa - Ante as gratificações que re-
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cebiam, mas não fixadas por lei. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo"divergência tomarei os v 

tos. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Data venia, estas ques -

tões de dissÍdio coletivo de Estados, MunicÍpios, tenho pont 

de vista firmado. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Estava me preparando bem 

para decidir sobre estas questões normativas que é mais um e 

trave feito a esta Justiça. (Consulta os autos) 

O Sr. Ministro Presidente - Acompanho o Revisor. Por maiori , 

dado provimento ao recurso para ser restabelecida a sentença 

de origem, contra o voto do Ministro Rodrigues Amorim. Redig 

rá o AcÓrdão o Ministro Coqueijo Costa. O Ministro Rodrigues 

Amorim pede justificativa de voto, na qual é atendido. 
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O Sr. Secretário - Proces8o n9 4?4/74 - Relator: Ministro Li 

ma Teixeira, Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena.Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. Região. Sueli Luis~ Pinho 

Silva e Supermercados Leão S/A. (Drs. Miguel Carlos Melgaço 

Paschoal e Antonio Pereira Leitão.) 

O Sr. Ministro Pre~idente - Trata o caso dos autos de empre

gada que fora demitida e recebera as indenizações a que ti

nha direito, menos o salário-maternidade .•• (Lê.) A douta Pr~ 

curadoria-Geral acolheu a preliminar de deserção, por nãopr 

vado o pagamento das custas. Era de se considerar deserto o 

recurso ordinário, pois a matéria de ordem pública independe 

de arguição das partes. Vencida a preliminar, no mérito, opi 

na a douta Procuradoria-Geral pelo não provimento da revist~ 

por achar que o Prejulgado n9 40 não pode transformar-se em 

arma de golpes de empregado. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo. 

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

à preliminar de deserção, não foi arguida no recurso ordiná

rio e só agora é suscitada. Rejeitara. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Conheço pelo § 49 do art 

789 da C.L.T., porquanto a reclamada, ao recorrer ordinaria

mente, não pagou as custas. Aliás, ela própria o reconhece 

nas contra-razões da revista. No caso, seria o conhecimento 

e provimento para considerar deserto o recurso. 

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

considerar deserto o recurso ordinário. 

O Sr. Ministro Coaueijo Costa - A princípio, pensei que o Re 

lator havia dito que se alegava deserção na Revista, porque, 

na realidade, se as custas não foram pagas numa instância, a 

a parte recorre e ninguém declara, essa obrigação subsiste 
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Se a parte não é atendida recorre de novo. Podíamos, hoje , 

também dizer: "Preliminarmente, está deserta a Revista". Mas 

não sei como ela alegou; se foi·para conhecimento ou para de 

s_erção da revista. De qualquer forma, está deserta. A senten 

ça da Junta só condenou nas custas. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena -A empresa perdeu na Jun

ta e ganhou no Regional. A e~pregada alegou violação do § 4~ 

na revista. Conheço e dou provimento para declarar deserto o 

recurso da empresa. 

O Sr. Ministro Coaueijo Costa - Estou esclarecido. De acordo 

com o Ministro Ribeiro de Vilhena. O acórdão regional é nulo 

Decidiu quando não podia. 

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

nhecido e dado provimento ao recurso para declarar deserto o 

recurso ordinário da empresa, restabelecida, assim, a sente~ 

ça de Primeira Instância. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 482/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região. Alice Ferrari Piloto 

e Mário Bisaglia - Engenharia e Construções Ltda. (Drs. Vire 

te de Paulo Tescari e Cássio Celso Tavares.) 

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

Turma do Segundo Regional, por voto de desempate, deu provi

mento ao recurso ordinário da reclamada, para julgar a recla 

mante carecedora de ação, fls. 40. Dada a inexistência da re 

lação empregatícia, a reclamada não é proprietária do prédio 

..• (Lê.) O parecer da douta Procuradoria-Geral é no sentido 

do conhecimento e provimento. ~ 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, apurou o Re

gional, pelas provas, que a reclamante, Alice Ferrari Piloto 

procedia à limpeza das partes comuns do ediffcio, bem como de 

salas ocupadas pela empresa .•• (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecido o recurso. 

0 Sr·. Secretário - ProceRso n9 524/74 - Relator: Ministro Co 

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

ta de decisão do TRT da la. Região. José Pedro da Silva < e 

Sperry Rand do Brasil S/A.- divisão UNIVAC. (Drs. Tarcisio 

Loureiro Maia e Eduardo Dias Manhães.) 

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

foi julgada improcedente, mas a Segunda Turma do Primeiro Re 

gional deu provimento em parte ao recurso ordinário da empr~ 
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sa, para excluir da condenação a indenização .•• (Lê.) A douta 

Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e provimento do 

recurso, para restabelecer a sentença de primeiro grau. ~ o 
relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Onde há a violação do art. 

99 e da Súmula 20 do T.S.T., se o reclamante foi indenizado 

legalmente, quando despedido por mais de uma vez, e acabou 

optando pelo F.G.T.S., o que significa renúncia automática à 

estabilidade adquirida ou por adquirir? Também pela jurisp~ 

d@ncia oferecida a Revista não prospera. Não conheço, porque 

juridica a tese sustentada no Acórdão Regional. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço, data venia, do recurso 

por diverggncia jurisprudencial apontada às fls. 101/102. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo diverg~cia, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Ribeiro Vilhena - Sr. Presidente, ouvi do Mi~ 

nistro Relator que realmente o reclamante foi indenizado mais 

de uma vez, anteriormente à opção. Data venia de S.Exa., vo 

acompanhar o Ministro Revisor. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Com o Sr. Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - O empregado foi indenizado várias 

vezes. 

O Sr. Ministro Coquei,io Costa -E depois optou pelo F.G.T.S. 

Não pode ser estável e nem pode pretender a indenização do 

tempo anterior, porque já foi indenizado. A tese juridica é 

essa. 

O Sr. Ministro Ribeiro Vilhena - Os periodos anteriores tgm 

que ser examinados como se ele estivesse dentro da faixa da 

Consolidação. Se por duas ou trgs vezes foi indenizado, houve 

fraude. o que ele quer é pagar a indenização total em dobro , 

compensando-se as parcelas recebidas. Normalissimo dentro da 

Consolidação. Ele não tem a estabilidade, mas em dobro a inde 

nização do periodo anterior. 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Somado com o tempo da op-

ção? 

OSr. Ministro Ribeiro Vilhena - Fora da opção. 

OSr. Ministro Rodrigues Amorim - Mas ele já recebeu as inde

nizações por tempo anterior. 

O Sr. Ministro Ribeiro Vilhena - Recebeu sucessivamente vá

rias indenizações. ~a fraude, data venia. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - ~ fraude à estabilidade. 

O Sr. Ministro Ribeiro Vilhena - Houve fraude quando ele es

tava dentro do regime da C.L.T. 

O Sr. Ministro Coguei.io Costa - A Consolidação só manda ind.§_ 

nizar em dobro quando vários periodos somados, ainda que in

denizados, demonstram fraude à estabilidade. 

O Sr. Ministro Ribeiro Vilhena - Há a Súmula 20. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Súmula 20: "Não obstante o pagª

mento de indenização de anti~idade, presume-se em fraude à 

lei a.resilição contratual se o empregado permaneceu presta~ 

do serviço ou tiver sido, em curto prazo, readmitido." 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Não manda pagar ·em dobro. 

Mas se a soma atinge a estabilidade, manda pagar em dobro. 

O Sr. Ministro Ribeiro Vilhena - Houve fraude, porque foi 

indenizado várias vezes. Depois vamos verificar se ele tem 

indenização simples ou em dobro. Quer dizer, somando-se todo 

o tempo e deduzindo-se as parcelas recebidas como compensa

ção, como nós temos dado aqui. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Peço verificar o que diz a sen

tença de origem. 
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O Sr. Minist~o Coquei,jo Costa - Diz a sentença de origem: 11Fo 

dispensado, e não abandonou o emprego. Afirma a ré que aban

donou, mas o argumento fulmina a afirmativa." Portanto, con

siderou que foi dispensado sem justa causa; não.houve o aban 

dono. Em virtude da dispensa a sentença passa a analisar os 

cont:ra tos do autor: "De 22 de agosto de 1952 à 14 de março 

de 1960; de 19 de junho de 1960 à 19 de julho de 1968, visto 

que em relação aos três contratos já era o autor optante." 

A soma dos dois contratos dariam 16 anos. "Mas da afirmativa 

do autor, em confronto com a prova testemunhal, pode-se con

cluir, sem sombra de dÚvida, que embora entre um contrato e 

outro haja um intersticio, prestou o autor serviço sem solu

ção de continuidade patente, portanto a ação maliciosa da em 

presa em querer obstar que o autor atingisse a estatística. 

Vamos ver o que diz o Acórdão Regional, que está sub judice: 

"Discute-se a soma dos períodos contínuos, dispensada a com

pensação. O reclamante tem três contratos de trabalho, tendo 

recebido indenização dos dois primeiros e optado pelo FGTS 

..• (Lê)". 
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O Sr. Ministro Coguei,io Costa (Continua lendo.) O argumento 

do Acórdão Regional é de que a soma dos periodos, para efei~ 

to de estabilidade, já não teria sentido, porque o empregado 

no terceiro contrato optou. Mas na realidade o empregado 

que opta com mais de 10 anos perde a estabilidade, mas não 

perde a indenização dobrada. Então, a fraude persiste, não 

para que o empregado possa adquirir a estabilidade, porque 

ele renunciou definitivamente na opção, mas para que ele pu

desse, no caso de rescisão injusta, receber indenização, não 

simples, mas dobrada. Já tinha, pela soma, dezesses anos. Re 

considero meu voto. Conheço. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - També~ reconsidero. Mando 

compensar o já recebido. 

O Sr. Ministro Pres üdente - Há divergência? Conhecida, por 

unanimidade, a Revis~a. Tem a palavra o Relator, quanto ao 

mérito. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Dou provimento para, refo 

do o Acórdão Regional, restabelecer a sentença de origem. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, dado provimento à Revista para ser restabelecida a 

sentença de la. Instância. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 536/74 - Relator Ministro Ru

dor Blumm. Revisor Ministro Lima Teixeira. Recurso de Revia-

ta de decisão do TRT da 2a. Região. BANCO DO BRASIL S/A e J9 

s:&; MARIOTINI. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - O V.Acórdão Regional não conhe

ceu do Recurso Ordinário por deserção da Revista. Recorre a 

empresa, buscando fundamentação para o apelo em ambas as 
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al~neas do art. 896 da CLT. Por norma violada aponta o art. 

50 da Lei 4595, de 31 de dezembro de 1964, eis que estaria 

isenta do prévio depósito de custas para recorrer ou gozar 

de privilégios e favores ••• (lê) Opina a douta Procuradoria 

Geral desfavoravelmente. E: 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 Blumm:- Não conheço do Recurso. Não a 

tende a Revista a nenhuma das exigências contidas no Art.896 

da C.L.T. A lei posterior a de n9 4.595, de 31 de dezembro 

de 1964, Decreto-lei 779, de 21 de agosto de 1969, discipli

na a aplicação de normas processuais trabalhistas à União F~ 

deral, aos Estados, Municlpios, Distrito Federal e Autarqui

as ou Fundações de direito pÚblico, expressamente de pessoas 

de direito pÚblico, que gozem de privilégios, e ainda assim, 
- A "" A quando nao explorem atividades economicas. Quanto a divergen 

cia, o aresto indicado não serve, eis que o mesmo é de Turma 

Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente:- Também nao conheço, porque o Bag 

co do Brasil não goza mais do privilégio face ao Decreto-lei 

779. A deserção é evidente. Há divergência? Unanimemente,não 

foi conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário: Processo n9 586/74. Relator: Ministro Lima 

Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a Região. CIA. MUNICIPAL DE 

TRANSPORTES COLETIVOS e JOS~ BALDI E OUTROS. 

O Sr. Ministro Presidente:- A sentença entendeu caracteriza

da a inflação salarial, e dal as diferenças salariais, porém 

a ·empresa recorreu ordinariamente para o Regional, que nao 

conheceu do Recurso por falta de depósito, visto que não foi 

feita a comprovação hábil do depósito prévio de que trata o 

Art. 899 da C.L.T., pois os documentos de fls. 87/89, com os 

quais se presume, ao mesmo tempo pretende a recorrente que 

teria feito o depósito prévio imprescindlvel para o conheci-
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mento do recurso,,,(Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pe 

lo não conhecimento da Revista,pois os arestos transcritos 

são de turma do TST, não servindo para justificar a Revista, 

e porque os documentos de fls. 87/88 são simples cópias sem 

autenticação, não se comprovando efetivo o depósito na conta 

vinculada em nome do obreiro, estando deserto o Recurso, ~ o 

relatório, 

O Sr, Ministro Ribeiro de Vilhena:- De acordo, 

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

nheço da Revista, Os arestos apontados como divergentes,além 

de não configurarem a hipótese dos autos, são de turma do 

TST, e não foi cumprido o depósito, consoante o Art,899 da 

C,L,T. são cópias de guias sem autenticação, verificando-se 

a deserção, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena:- Não conheço. 

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

foi conhecida a Revista, 

O Sr. Secretário: Processo n9 1128/74. Relator: Ministro 

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

veista de decisão do TRT da 4a Região. ESTALEIRO só S/A. e 

HUGO BENIN, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- A la Turma do 4a Regional 

não conheceu do Recurso Ordinário do reclamante, por falta 

de instrumento de mandato nos autos, e deu provimento em par 

te ao apelo da empresa para decretar a prescrição bienal,En

tendeu que o valor das horas extras habituais se integram 

na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, A 

empresa recorre de revista pelas alineas a e ~ do Art. 896 d 

C,L,T, Foi admitida, e sem contra-razÕes foi à douta Procura 
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doria-Geral, que exarou parecer assinado pela Dra. Emiliana 

Martins de Andrade pelo conhecimento e desprovimento, ~ 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:- Conheço por violação do Art. 

79 da Lei 605/49, que expressamente exclui o cômputo do tra

balho suplementar do pagamento do repouso remunerado, sem 

distinguir, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Conheço pela divergência apont 

da a fls. 78, 

O Sr, Ministro Coquei.jo Costa:- Reformulo meu voto, Conheço 

" pela divergencia, 

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

" , cido o recurso pela divergencia, Quanto ao merito, tem a pa 

lavra o Relator, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- No mérito, dou provimento à 

Revista para excluir da condenação a parcela das horas ex-
, 

tras do repouso semanal remunerado, porque e expressa dis-

posição de Lei - Art. 79 da Lei n9 605/49. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Aplicoro V,Acórdão recorrido a 

" jurisprudencia dominante no T,S,T. e outros Tribunais Regio 

nais,,,(Lê,) Nego provimento, 

" O Sr, Ministro Presidente:- Havendo divergencia tomarei oc 

votos, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena:- Nego provimento, 

O Sr, Ministro Rodrigues Amorim:- Acompanho o Relator, 

O Sr. Ministro Presidente:- Voto com o Revisor. Por maioria 



POOII:A ,JUQICIAAIO 

..JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

06.6.74 IM/ML/MD 

. 4. 

15,25 

de votos, foi negado provimento ao Recurso, contra os votos 

dos Ministros Coqueijo Costa e Rodrigues Amorim. Redigirá o 

Acórdão o Ministro Rudor Blumm. 
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O Sr. Secretário: Processo n9 756/74. Relator: Ministro Ro

drigues Amorim. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TBT da la Região. MÁRIO WERTHER RAIMUN 

DO DA SILVA e ST~NIO L. NEVES. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim:- Sr. Presidente, inconforma 

do com o respeitável Acórdão Regional que deu direito à per

cepção da participação nos lucros, por entender que a dispen 

sa do autor, ocorrida em 30 de novembro, adicionado o aviso

prévio, completou ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina 

pelo não conhecimento ou improvimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Coquei,jo Costa:- De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim:- Não conheço do recurso.Os 

arestos apontados, ao contrário do que pretende a recorren

te, são convergentes. Aplicado foi o regulamento da empresa, 

pois provado ficou que o empregado trabalhara até o Último 

dia do ano, inclusive como afirmado no V.Acórdão Regional 

às fls. 51 e seguintes. Não houve, pois, violação de lei ne 

divergência jurisprudencial. Não conheço. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- Não conheço do recurso. 

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

recurso da empresa, por unanimidade. 

O Sr. Secretário: Processo n9 810/74. Relator: Ministro Li-

ma Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurso 

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

PAULISTA S/A. e ARY FLORIO E OUTROS. 

O Sr. Ministro Presidente:- A sentença de origem julgou a 

reclamação improcedente. Condenou a reclamada a pagar ao re 

clamante o adicional insalubridade em grau médio, prestaçõe 
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vencidas e vincendas, •• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opi

na pelo provimento do recurso, ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena:- De acordo, 

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

da Revista, nos termos do parecer da douta Procuradoria-Ge

ral, sendo, como está demonstrado, tempestivo o recurso e 

dou provimento para que retornem os autos ao Egrégio Regio

nal para julgar o mérito, como de direito, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena:- De acordo, 

O Sr. Ministro Presidente:- Há divergência? Conhecido ore-

curso, por unanimidade, e dado provimento para que os autos 

retornem ao Egrégio Tribunal, a fim de 1julgar o mérito como 

de direito, por ser a Revista tempestiva. Suspensa a Sessão 

para o lanche, 
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O Sr. Ministro Presidente:- Esti reaberta a sessao. 

- 1-

n Sr. Secretário - PROCESSO N! 3.296/73:- Relator: Ministro LI 

ma Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vllhena. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Recorrente: Ferlena 

Moda Infantil Limitada. Recorrida: Alicia Figueiroa Albrechet. 

O Sr. Ministro Presidente:- O acórdão recorrido entendeu, co-

mo se verifica dos autos e pelos documentos juntados as fls. 

117, que se encontrava a recorrente no sexto mês de gravidez, 

quando se realizou a audiência em que a mesma não compareceu 

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

to da revista, pois não se afigura violação do referido arti-

go, nem divergência atritante. to relatório, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena:-De acordo. 

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

nheço. llão se verifica a alegada violação, nem divergência que 

se venha atritar com o acórdão recorrido, até porque o atest~ 

do foi anterior ã realização da audiência, mas o Juiz não le-

vou em consideração, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vllhena:- Também nao conheço. 

O Sr. Ministro Presidente:- Há divergência? Por unanimidadede 

votos, não conhecida a revista, 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N! 1.107/74:- Relator: 
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Ministro 

Rodrigues Amorim. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. Região. Recorrente: tlurilo 

Qulntão Tinoco. Recorrido: Moysés Varsano - Modas e Confec-

ções Ltda. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim:- O acórdão regional assim a

firmou em sua ementa: 11 quitação sem ressalva é válida quan

to aos direitos ali referidos.{Lê.)" A douta Procuradoria-G!:, 

ral opina pelo conhecimento e provimento do apelo. ~ o relatõ 

rio. 

O Sr. ttlnistro Coqueljo Costa:- De acordo. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues A~orim:- Quanto às preliminares ar-

gUidas pela recorrida, rejeito-as {Lê.) Conheço da revista. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa:- Também conheço pela S~mula 41. 

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

ta, por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim:- Em consequência, dou provi

mento para restabelecer a sentença da MeritTssima Junta. 

O Sr. ttinistro Coquei jo Costa:- De acordo com o Relator. 

O Sr. lllnistro Presidente:- Há divergência? Unanimemente, da-

do provimento para ser restabelecida a sentença de primeiro 

grau. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 233/7Y - Relator: Ministro Co 

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

da 2a. Região. J. Ribas & Companhia Limitada e Luiz Nicoluc 

ci e Outros. Dr;: Sérgio Alfieri. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A Revista foi denegada po~ 

que a decisão oferecida bem aplicou o direito ••. (lê). Opa 

recer da douta Procuradoria-Geral é pelo desprovimento. É o 

relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - As Instâncias Ordinárias ale 

garam ••• (lê). Nego provimento. 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 412/74 - Relator: Ministro Co 

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

da 2a. Região. Anizio Pereira Campos e Eletro Radiobraz S/A. 

Drs.: Adiba Camis e Edilberto Pinto Mendes. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O despacho agravado sustenta 
, -a juridicidade do acordao regional,que entendeu consubstanci 

da a falta grave, no fato 

~ ' " rigid~ o ve~culo ••• {le). 

de o ajudante de motorista 

A douta Procuradoria-Geral 

pelo desprovimento do recurso. É o relatÓrio. 

ter di 

opina 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Como se vê, o agravo está à 

deviva. A justa causa foi examinada com base nos fatos e es 

tes foram afastados ••. {lê). Nego provimento a~ agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, ne 
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O Sr. Secretário - Processo n9 544(74 - Relator: Ministro C~ 

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

da la. Região. Beco do Carmo Restaurante e Bar Limitada eNel 

sQn Nobre de Matos. Drs.: Carlos Alberto Baptista e Celso Soa 

res. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A Junta Julgou improcedente 

a reclamatória e o Regional reformou, porque, nula a senten

ça anterior, com base em cerceio de defesa porque o autor 

quis fazer a defesa que lhe competia •.• (lê). A douta Procu 

radoria-Geral opina pelo desprovimento do recurso. ~ o rela 

tório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A prova não poderia ser dis 

pensada porque era de fato constitutiva que incumbia ao au 

tor, salvo se a sentença lhe fosse favorável; mas foi o con 

trário .•• (lê). Nego provimento. 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 819/74 - Relator: Ministro Ru 

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

ta de decisão do TRT da 3a. Região. Cardan Minas S/A IndÚstri 

e Comércio e Adauto Silveira Alves. Drs.: Alberto Deodato Fi 

lho e Mauro Thibau da Silva Almeida. 

O Sr. Ministro Rudor ~lumm - A reclamação trabalhista propo~ 

ta por Adauto Silveira Alves, contra Cardan Minas S.A. - In 

dÚstria e Comércio, que não se conformando com o V. AcÓrdão 

que lhe foi desfavorável, interpos revista para o TST aleg~ 
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do violação de lei e divergência jurisprudencial. A doutaPr~ 

curadoria-Geral opina favoravelmente. É o relatório • 
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O Sr. Ministro Presidente - De acordo, Em discussão, Encer~ 

rada. Tem a palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, não conheço do 

recurso, porque não se enquadra nos pressupostos jurÍdicos 

processuais do art. 896, alÍneas ~e ~~ da CLT, sendo que a 

v. decisão recorrida teve vários fundamentos e não fora im

pugnada por todos eles. A súmula 23 do TST diz: " Não se co 
.. 

nhece da Revista ou dos Embargos, quando a decisão recorri 

da resolver determinado item do pedido por diversos funda

mentos, e a jurisprud@ncia transcrita não abrange a todos". 

Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente -A ementa do AcÓrdão recorrido 

diz o seguinte: " Empregado eleito diretor de sociedade anô 

nima. É tempo de serviço o do exercÍcio na função diretiva, 

inclusive porque em seu decurso há recolhimento dos depÓsi

tos de Fundo de Garantia. Admito, todavia, a despedida por 

justa causa por prática de falta grave, porém reconheceu a 

integralidade do tempo de casa, inclusivem quanto ao exer

cício do cargo de diretoria, para o efeito do recolhimento 

dos depÓsitos do Fundo de Garantia, além das férias anuais, 

139 salário de 1970 •.• (lê) 11
• Tenho a impressão de que só es 

tá em jogo, aqui, o recurso da ré, porque não houve Agravo. 

' A fls. 20 denegou seguimento a Revista do reclamante. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - (Consulta os autos) V, Exa. te 

razão, 

o Sr. Ministro Presidente - Quanto ao recurso da empresa, 

ela está recorrendo porque não quer que se compute no tempo 

de serviço do empregado, para efeito do Fundo de Garantia, 

aquele em que servia como Diretor. Tenho a impressão de que 

há AcÓrdão divergente com referência a esse recurso da em-
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presa. Conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Reformulo meu voto. Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, 

conhecida a Revista. Tem a palavra o Relator, quanto ao mé-

rito. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - No mérito, nego provimento, 

O Sr. Ministro Presidente - Nego provimento, porque o empre 

gado foi tido como faltoso, por falta grave, porém o AcÓrdã 

mandou computar no Fundo de Garantia para efeito de tempo 

de serviço. Há divergência? Unanimemente, negado provimento 

à Revista. 
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O Sr. Secretário: Processo n9 975/74. Relator: Ministro Li 

Teixeira, Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurso de 

revista de decisão do TRT da la Região, REDE FERROVIÁRIA FE

DERAL S/A(7a DIVISÃO- LEOPOLDINA E SALVADOR). 

O Sr. Ministro Presidente:- A sentença de origem julgou im

procedente a reclamatória, Recorrem os empregados para o Re-

gional que entende de dar provimento, nos termos do parecer 

da douta Procuradoria-Regional, Trata o caso dos autos de pa 

gamento do adicional de tempo de serviço (qfiinqfiênios), pre

visto na Lei 4345, como conseqfiência do complemento da_ apo

sentadoria, entendendo o Acórdão recorrido, consoante o pa

recer da Procuradoria Regional, que não há que se falar em 

prescrição,,,(L~) A douta Procuradoria-Geral opina pelo não 

conhecimento da Revista, ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena:- De acordo, 

O Sr. Ministro Presidente:- Em discussão, Encerrada, Não c 

nheço da Revista nem pelas preliminares, nem pelo mérito, 

pois a matéria debatida está coberta pela Súmula 52 do TST, 

como a de prescrição parcial, pela iterativa jurisprudência 

do Pleno,(Súmula 42) 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena:- De acordo com V,Excelên 

c ia, 

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

foi conhecida a Revista, 
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Q_~r. Secretár12 - Processo n9 48/74 - Relator Ministro Ru 

dor Blumm - Agravo de Instrumento em Despacho do JUiz Presi -

dente do TRT da 3a. Região. JOSJ!: MARTINS SANTIAGO e OUTROS e 

CENTRAIS ELJ!:TRICAS DE MINAS GERAIS (CEMIG) 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - Inconformado o reclamante com o 

despacho de fls. recorreu com fundamento no art. 897 da CLT. 

InterpOe Agravo de Instrumento. Alegam os agravantes que a re 

classificação teria sido injusta, acarretando preju!zos para 

antigos empregados, uma vez que não teriam atendido os crité

rios legais da antiguidade e merecimento. Trancada a Revista, 

dai o Agravo. A douta Procuradoria-Geral opina favoravelmen -

te. l!: o relatório. 

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

pal~a o Relator. 

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

parece-nos configurada a divergencia jurisprudencial, uma vez 

que o recorrente, na Revista,indicou Acórdão que proclama a 

reestruturação ••• (lê)Dou provimento para o processamento da 

Revista para melhor exame. 

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

do provimento ao Agravo para a subida da Revista para melhor 

exame • 

O Sr. Secretário - Processo n9 61/74 Relator Ministro Rudor 

Blumm - Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presidente 

da TRT da 3a. Região.LONDRIFARMA -OSTAM IND. FARMACÊUTICAS S/ 

A e ANTONIO MURILO DE MORAES. 

O Sr_. Ministro Rudor Blumm - A reclamada, inconformada com 

o v. despacho denegatório de fls. recorre com o Agravo de In~ 

trumento com fundamento no art. 897, letra b, da CLT. Exami -

nando o Recurso de Revista fixou a E. Turma Regional o enten

dimento de que o vendedor comissionista, para todos os fins 

juridicos deve ser considerado empregado, quando o seu con -
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trato contem os pressupostos com relação empregatícia ••• 

(Lê) O parecer da douta Procuradoria-~ral é desfavorável. 

t o relatório. 

.2 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Mini~tro Rudor Blumm - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - A questão ventilada neste re

curso é puramente de fatos e provas. A mudança da estrutura 

jurídica da empresa com sua sucessão não atinge o direito 

do empregado, desde que não haja solução de continuidade na 

prestação de trabalho. Nego provimento. 

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

gado provimento. 

Q_Sr. __ Secretário - Processo n9 267/74 - Relator Ministro Ru 

dor Blumm - Impedido o Ministro Coqueijo Costa - Agravo de 

Instrumento de despacho do Juiz Presidente da TRT da 3a. Re 

gião. FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA e RICARDO ROMAN BLAi 

co. 
O Sr. Ministro Rudor Blumm - Denegada a Revista por falta 

de juntada de procuração foi interposto o presente Agravo. 

A douta Procuradoria-Geral opina favoravelmente. t o relató 

rio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Seu signatário na Revista, fun 

cionando como Advogado do agravante durante a instrução do 

feito por ter procuração arquivada na ~IM. Junta de Concilia 

ção e Julgamento, subscrevendo o Recurso Ordinário process~ 

do sem impugnação no processo. A nosso ver constitui seu 1 

gÍtimo patrono. Data venia, dou provimento para processar a 
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Revista. 

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

dado provimento ao Agravo para a subida da Revista para me 

lhor exame. 

O Sr. Secretário ~ Processo 369/74 - Relator ~ftnistro Ru -

dor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi

dente do TRT da 5a. Regi~o - IPE CONSTRUÇOES COM. E IND. 

LTDA e EDUARDO DOS SANTOS. 

O Sr. ~ftnistro Rudor Blumm - Inconformada com o v. des -

pa.cho·gJe negou seguimento à Revista, recorre a empresa com 

Agravo de Instrumento para este TST. Trata-se de empreite_:!. 

ro de obras com vínculoção direta entre o autor e o réu. A 

Revista foi trancada a fls. por estar desfundamentada. A 

douta Procuradoria-Geral opina pelo desprovimento do Agra -

vo. t o relatório. 

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

palavra o Relator. 

o Sr. ~ünistro Rudor Blumm - N~o apontada violação do art. 

455 da CLT, porque a decisão recorrida se alicerçou na 

prova dos autos para reconhecer a existência da sub-emprei 

tada ••• (lê) Nego provimento. 

Q_~~· Minist~o Presidente - Há divergência? Unanimemente, 

negado provimento ao Agravo. 

Q__ªr_. Secretário - Processo n<? 4~~ Relator Ministro· R 

dor Blumm - Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pres 

dente do TRT da 2a.Regi~o - ELETRODOS FREDOTTI S/A e MAUR 

ORLANDO FEL1CIO. 
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O Sr. Ministro Rudor Blumm - Denegada a Revista por se tratar 

de matéria de fato, Inconformada recorre a empresa com funda -

mento no art. 897, letra b, da C.L.T., com Agravo de Instrume 

to. Alega a Agravante que foi nítida a violação do art. 818 da 

c;L.T. A Revista foi trancada por não trazer a nosso ver, o ú

nico aresto divergente ••• (lê.) A douta Procuradoria-Geral o

pina desfavoravelmente. t o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não se demonstrou, de forma cabal 

~ falta do agravado, Nada se comprovou acerca da resposta a

~intosa do obreiro a ser atendido. Não demonstrada a violação 

~o art. 818 da C.L.T., e não trazendo a cotejo a divergência • 

~erto está o despacho denegatório. Nego provimento. 

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

~o provimento ao Agravo. 
b Sr. Secretário - Processo n9 524/74 Relator Ministro Rudor 

~umm - Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz Presidente 

irRT da la. Regil!o - ONIBIA S/ A IND, E COMrnCIO DE PAPEL e JOJ\:0 

UGUSTO FANZERES DA SILVA, 

b Sr. Ministro Rudor Blumm - O ~régio T.R.T, firmou tese no 

~entido de que vendedores pracistas comissionados não exclUÍdo 

pxpressamente na lei, têm direito à remuneração do repouso s 

Pal e dos dias feriados, consoante a Súmula 27 do T,S,T, Inter-

osta a Revista, foi a mesma denegada diante da Súmula 27 ••• 

~) Opina a douta Procuradoria-Geral pelo conhec;l.mento e des -

rovimento do Agravo. t o relatório. 

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

ra o Relator. 

b Sr. Ministro Rudor Blumm - A súmula 27 é no sentido de que é 
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devida a remuneraç~o do repouso semanal e dos dias feriados 

ao empregado comissionista, ainda que pracista. Mantenho o 

despacho. Nego provimento. 

.5 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 446/73 Relator Ministro Ru 

dor Blumm - Embargos de Declaração opostas a decisão proferi 

da da Egrégia la. Turma - JOSt SOUZA VIEIRA E OUTROS e Acór

dão da Egrégia la. Turma • 

O Sr. Ministro Rudor mumm - Os ora embargantes, por entende

rem omisso e obscuro o Acórdão de fls. 229/230 que negou pro

vimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos empregados 

e proveu a Revista, nos termos da Súmula n9 52, pretende se

ja declarado o entendimento referido. t o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Recebo os Embargos de Declaraç~o 

por tempestivos, e lhes dou provimento para declarar que a 

natureza da complementaç~o da aposentadoria é regulamentar ••• 

(Lê.) 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 
lt 

O Sr. Ministro odrigues Amorim - Trata-se de Embargos Decla-

ratórios. Pelo voto do eminente Ministro Relator, esta-me pa

recendo que a matéria não ficou esclarecida, mas foi omitida, 

completamente, no Acórdão embargado. Assim, não caberiam Em 

bargos Declaratórios, e assim, o recurso cabível. 



~ODEI't .IUDICI,It.RID 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

06.06.74 NL/MD 17,10 -1-

o Sr. Ministro Coqueijo Costa - {Consulta ~s autos) 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Sr. Presidente, o Acórdão 

não fala em prescrição, 11 dá provimento". 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Para que? Na conclusão é que 

está: "Dou provimento nos termos da Súmula n9 52 11
• O despa

cho agravado sustenta que no concernente à equiparação não 

foi tratado o assunto da opção. Não foi omissão na conclu

são. Foi alegado julgamento citra petita. O que os Embargos 

querem? O assunto não é de Embargos de declaração. Não conhe 

ço dos Embargos de declaração porque inadmissível, prelimi

narmente. Não é omissão na conclusão, que é o que faz coisa 

julgada, e até certas Instâncias assim procedem. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - A conclusão deve se calcar 

exatamente no voto do eminente Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Rejeito os Embargos porque 

se trata de omissão, mas não daquela suprida por via de Em-

bargos e sim omissão que resulta em nulidade que envolve o 

próprio julgamento citra petita. Não é caso de Embargos de 

declaração. Acompanho o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - {Consulta os autos) 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Pela ordem, Sr. Presidente. Al 

tero meu voto. Rejeito os Embargos. 

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

tados os Embargos. Sra. Ministros, nossa próxima Sessão se

rá no dia 11. No dia 13 não teremos Sessão. Está encerrada 

a Sessão. 


