
TST • 332 

POOEI't .JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA CO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA ?a. SESS~O ORDINÁRIA 

DA SEGUNDA TURMA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 11 de abril de 1 972. 
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Newton 
Costa, 

Procurador: Dr. Celso Carpintero 

Secretário: Dr. Eros Tinoco Marques 

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

O Sr. Ministro Presidente - Havendo número legal, declaro 

aberta a Sessão. O Sr. Secretário fará a leitura da Ata da 

Sessão anterior. 

O Sr. Secretário- (L~ a Ata); 

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

ção, aprovada a ata. Srs. Ministros, antes de iniciarmos os 

nossos trabalhos desejo que se registre em ata dois acontec~ 

mentes: um profundamente funesto e que nos entriste muito e 

outro de alegria para todos nós. O acontecimento funesto é o 

falecimento, na Última sexta-feira, do Ministro Edgard S~ 

ches, primeiro Presidente desta E. Segunda Turma em 1 954 

quando o E. Tribunal foi subdividido em Turmas, e S.Exa.veio 
' A trazendo aquele experiencia de uma vida parlamentar das mais 

brilhantes e do espirito juridico de justiça, marcando sua 

passagem por esta E. Turma e pelo Pleno com real brilho. Ago 
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ra ocorre o seu passamento que nos entristece profundamente 

e que diz muito de perto a esta E. Turma onde por uma feliz 

coincidência a Bahia sempre está brilhando e presente. Esti 

ve presente com Edgard Sanches. Está presente hoje pela bri 

lhante participação do Ministro Jeremias Marrocos, dign!ssi 

mo representante dos empregados, que de muito nos dá a sua 

colaboração, e também com grande alegria para nós a presen 

ça do Ministro Coqueijo Costa. Na verdade, a Bahia sofre a 

perda de um dos seus filhos mais eminentes e temos aqui a 

satisfação da presença, nesta E,Turma, de outros dois bai~ 

nos eminentes, mas que não diminui em nada a dor dêsse pass~ 

mente. Outro acontecimento é o aniversário hoJe do eminente 

Ministro Raymundo Moura, ex-Presidente desta E.Turma, até d~ 

zembro, quando S.Exa. deixou o pôsto para o qual lhe teria 

sido sempre assegurado, para ocupar a Corregedoria pela e~ 

colha da maioria do E.Tribunal Pleno. Peço determine o Sr. 

Secretário a comunicação ao Ministro Raymundo Moura e o r~ 

gistro do seu aniversário hoje com grande alegria para todos 

' à Exma. fam:f.lia do Ministro Edgard Sanches pela prQ. nos, e 

funda dor que causou a todos nós o seu passamento. 

O Sr. Hugo MÓsca {Advogado) - Sr. Presidente, em nome dos Ag, 

vogados presentes trazemos a nossa palavra de solidariedade 

aos Srs. Ministros pelo passamento do Ministro Edgard San 

ches com quem na minha modesta vida de mais de 30 anos deJu~ 

tiça tive a grande honra de trabalhar. Lembro-me que na Cone 

tituinte, certa vez o Ministro Ramos me chamou e recomendou 

que entregasse o Capitulo do Direito Social ao Ministro Eg_ 

gard Sanches. "Dr. MÓsca leve ao Edgard que é um dos homens 

que mais sabe de Direito do Trabalho no Brasil". Quero dizer 

a V.Exa. que realmente foi um homem de assinalados serviços 
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e que honra não só a Bahia mas o Brasil. Recebam os Srs. Mi 

nistros a solidariedade nas minhas modestas palavras realmen 

te com emoção, e inclusive' não tinha me lembrado disso,com a 

certeza de que faremos chegar à familia do nobre Ministro o 

nosso pesar. 

O Sr. Ministro Coguei.1o Costa - Sr. Presidente, apesar de 

verificar pela leitura da ata que a minha ausência se deveu 

a um motivo justificado, quero que conheçam que realmente se 

deveu a um motivo previamente justificado, E fiquei até um 

pouco constrangido quando V.Exa. me_ disse ontem que nãotinha 

recebido nenhuma comunicação da minha ausência, quando fiz 

essa comunicação por telefone ao Sr. Diretor Geral da Secr~ 

taria que não a transmitiu a V.Excelência. De maneira que 

culpa não me cabe porque seria incapaz de cqmeter a indelicA 

deza de não avisar ao Presidente da Turma e ao Presidente do 

Tribunal a minha ausência. Queria que se fizesse o registro 

em ata. 

O Sr. Ministro Presidente - Devo dizer a V.Exa. que não rec~ 

bi a comunicação, mas desde logo conhecendo a dedicação de 

V.Exa., acompanhando o seu passado sempre marcado por dediCA 

ção impar ao serviço pÚblico, tinha a certeza de que aquêle 

impedimento ocorrera e dei desde logo a justificação da a~ 

sência de V.Excelência. Agradeço a V.Exa. a comunicação.· 

O Sr. Eros Tinoco Marques (Secretário) - Sr. Presidente, em 

nome da Secretaria dêste E.Tribunal, quero me associar às mA 

nifestações da E.Turma pelo falecimento do Ministro Edgard 

Sanches, eis que tive a ventura de, na ocasião da escolha do 

Ministro Edgard Sanches para Presidente da Turma, ser desig 

nado Secretário da Turma. Em nome dos funcionários da Secr~ 

taria da E.Turma e também em nome da taquigrafia, associo-me 
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às duas manifestações propostas por V.Excelência. 

O Sr. Celso Carpintero (Procurador) - Sr. Presidente, a Pr~ 

curadoria Geral também se associa às manifestações. 

O Sr. Hugo MÓsca (Advogado) - Sr. Presidente, acabo de rec~ 

ber um mandato do nosso Diretor da Ordem para, em nome da O~ 

dem e da Associação dos Advogados, trazer a homenagem ofi 

cial das nossas entidades à figura sempre saudosa do Mini~ 

tro Edgard Sanches, expressando ainda os nossos sentimentos 

ao Ministro Raymundo Moura pela passagem do seu aniversário. 

O Sr. Ministro Presidente - Os Srs. Advogados poderão pedir 

as preferências. 

(Os Sra. Advogados pedem preferência para os processos 3388/ 

2 680/,1 284/, 3 436/71, 1 325/71, 2 550/, 2 968/71, 656/71, 

1 226/71, 1 218/71, 3 449/71, 2 968/71, 2 593/. 3 140/71). 

O Sr. Ministro Presidente - O processo 656 que o Advogado p~ 

diu proferencia foi retirado de pauta por não ter sido publi 

cada o nome de uma das partes, segundo informa o Sr. Secretá 

rio, Deferidos os pedidos. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 388/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da la. Região. RODOVIÁRIA A.MATIAS 

LTDA e ALÍPIO DE JESUS SOBRAL . 
• O Sr. Ministro Presidente - Processada a Revista em razão do 

provimento do Agravo em apenso, tem-se "sub judice" 

apelo em que a empregadora, vencida no processo de reintegrA 

ção movido pelo empregado, propõe-se a provar a falta grave 

por êle cometida .•. (lê). A Procuradoria opina pelo provimea 

to da Revista. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - De acardo, 
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O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavr~ o Sr. Advogado, 

(Usa da palavra o Dr. Hugo Mosca) 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. A nuli 

dade seria decorrente da falta de pronunciamento formal na 

apreciação da reconvenção, mas a ela alude o AcÓrdão recorri 

do de que a conversão pleiteada da reintegração em indeniz~ 

ção em dÔbro é faculdade do juiz .•. (1~). Não conheço da R~ 

vista. 

O Sr. Ministro Coguei.io Costa - Sr. Presidente, também não 

conheço. A nulidade do Acórdão por ~rro grosseiro, consisteu 

te na afirmativa do mesmo de que julgado improcedente a di~ 

pensa não pode o empregador ajuizar inquérito pelo mesmo mQ 

tive ... (1~). 

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

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 680/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. ADRIANO RAFAEL E OU 

TROS e CIA. DOCAS DE SANTOS. 

O Sr. Ministro Presidente - A Revista pretende violada a lei 

e invoca jurisprudgncia para amparo da reclamação de vant~ 

gens salariais criadas por acôrdo coletivo e tirado pelo D~ 

ereto-lei 5 ... (lg), A Procuradoria opina pelo não conheci

mente ou não provimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - De acôrdo. 

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

(Usam da palavra os Drs. José Francisco Boselli e 

César Miranda Lima). 

Leopoldo 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Não ViQ 

lada a lei, ao contrário, plenamente observada e sem juri.§. 

prudência adequada, não conheço do Apelo. Cabendo lembrarque 

o Decreto-lei nQ 5, de época excepcional ... (lê). 

·O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Há uma preliminar de intem -

pestividade, mas a matéria já está lançada no Supremo Trib~ 

nal Federal. Acompanho V.Exa. não conhecendo. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Sr. Presidente, ouvi de 

parte do Sr. Advogado que, na realidade, apesar deste Decr~ 

to ter retirado aquela vantagem, as empresas continuaram p~ 

gando até o término do tempo essa gratificação especial e s~ 

gundo também o Sr. Advogado enunciou, haveria Aresto do Pl~ 

no que diverge da matéria. Pediria a V.Exa. fizesse a verifi 

cação. 

O Sr. Ministro Presidente - O Sr. Advogado podia, indicar o 

número da folha? 

O Sr. José Francisco Boselli (Advogado) - Página nQ 204,dois 

Acórdãos do Tribunal Pleno. 

O Sr. Ministro Presidente - "Habitualidade no pagamento de 

gratificação constitui ajuste tácito... (lê)" . Outro: "Grati 

ficação semestral continuada e habitual para em caráter peL 

manente, constitui ajuste tácito ••• (lê)". 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Diante desses AcÓrdãos, 

o meu voto, "data venia" de V.Exa. e do Revisor, é no senti 

do de que realmente constitui uma divergência. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, vencido o Ministro 

Jeremias Marrocos, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 1 284/71 - Relator: Ministro 

Peres Júnior. Revisor: Ministro Jeremias Marrocos. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 3a. Região. TECIDOS BURI S/A 
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O Sr. Ministro Peres Júnior - O Acórdão do Egrégio Tribunal 

Regional da Terceira Região, mantendo decisão da Junta, n~ 

gou provimento aoiEcurso da reclamada entendendo não provada 

a alegada desidia e tendo em vista que havia prova de que o 

tempo de serviço do empregado não sofreu solução de continui 

dade ao receber indenização do perÍodo de trabalho antes da 

Lei n9 5 107 ... (1~). A douta Procuradoria Geral opina pelo 

não conhecimento ou não provimento da Revista. ~ o relatóri~ 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Alberto Couto Maciel). 
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O Sr.Ministro Presidente- Em discussão.Encerrada. Tem a pala

vra o Relator. 

O Sr. Ministro Péres JM.1.Q!: - "Data venia" da defesa do ilus

tre advogado há súmula. Quanto a des!dia é matéria de fato. A 

outra questão é a da soma do per!odo quitado, Mas o empregado, 

como diz o Acordão, continuou no emprego, e está, provado que, 

o seu tempo de serviço não sofreu solução de continuidade. Em 

face da Súmula zo, não vejo como conhecer do recurso. 

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Também. Está provado que o 

empregado recebeu indenização do primeiro per!odo, nos termos 

da Lei n6mero 5.107•••(l~).Acompanho inteiramente o Relator. 

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

não conhecida a Revista em face da Súmula 20. 

O Sr. Secrettrio-PROCESSO NO ~!t~6/7~- Relator Rezende Puech. 

Revisor Coqueijo Costa. CIA ESTADUAL DE ENERGIA EL~TRICA E 

LUIZ BARREY.Recurso de Revista da 4a Região. Drs. Ivan Carlos 

~uzzato e Luiz Lopes Burmeister. 

~Sr, Ministro Presidente- O Acórdão Regional é enfrentado p~ 

~a Revista do empregado quanto à prescrição relativamente ao 

pedido de reclassificação é contra a manutenção da transferên

cia que lhe foi impósta • Por sua vez, a reclamada recorre par 

sustentar a prescrição ~o direito postulado pela recorrente re 

lativamente ao "status" do servidor pÚblico ••• (lê) .A douta Pro 

~uradoria 

1pelos. ~ 

opina pelo conhecimento e não provimento de ambos os 
, 

o relatorio, 

Sr. Ministro Conueiio Costa - De acordo. 

~ Sr, Ministro Presidente - Tem a palavra os Srs, Advogados. 

( USA DA PALAVRA OS DRS.JOS~ FRANCISCO BOSELLI E PAULO 

BRANDA FERNANDEZ) 
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o Sr. Ministro Presidente - Em 

recurso do reclamante, conheço 

O primeiro relativ:J à prescriç 

dramento, e o segundo concenne 

discussão.Encerrada.Quanto ar 

pelos arestos de fls. 448 e 4 

ão total do direito ao reenqua 

nte à transferibilidade. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa 

" do, p:>r divergencia. 

O Sr. Ministro Presidente 
. . 
- Ha 

conhecido o recurso do emprega 

prescrição, desde que o enquad 

o prÓprio direito, inequiv:Jcam 

o Sr. Ministro C:Jg,ueijo Costa 

tra a prescrição. Se bem me le 

pela empresa.G:>staria que V.Ex 

empresa. 

O Sr. Ministro Presidente - Nã 

julgamento, em primeiro lugar, 

O Sr. Ministro Cog,uei~ Cl Costa 

se .vai chegar à con:!lusão da pr 

reclamante, tem-se que julgar, 

o Sr. Ministro Presidente -A 

amb:Js recJrrem. O aresto é exp 

O Sr. Ministro CélgueiJo .Casta 

ctição parcial, e o empregado 

- Conheço do recurso do emprega 

" divergencia ? Por unanimidade, 

do. Nego provimento, quanto ' a 

ramento, mediante acordo,atinge 

ente institu{do ••• (lê). 

- O reclamante não recorreu con 

mbro, a prescrição é pleiteada 

a. julgasse antes o recurso da 

o, pélrque o Regimento obriga o 

do recurso do reclamante. 

- Não, Sr.Presidente,depende.Se 

ejudicaê.ilidade do recurso do. 

primeiro, o recurso da empresa 

rigor, tenho a impressão de que 

ressa a fls. 418. 

- Se o AcÓrdão deu pela pres

recorre através de recurso, ele 

nãa példe ter piorada sua situa -çao. 

O Sr. Ministro Cog,uei~o Costa 

que ser julgada no recurso da 
. 

O Sr. Ministro Presidente -Em 

recurso da empresa.Conheço pel 

437. 

o Sr. Ministr:> Cog,ueiJo Costa 

... 

- Essa matéria de prescrição te 

empresa • 

todo caso, passarei a julgar o 

a divergência de fls.435,436 e 

- Também conheço. 
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, " O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia ? Por unanimidade, 

conhecido o recurso da empresa. No mérito, saber se os empre 

gados admitidos pela reclamada, foram pela Lei 1 890/53,é qu~ 

tão de prova, afirma o AcÓrdão recorrido. Dou provimento par 

julgar prescrito o direito postulado • 

. o Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr.Presidente, o empregado t 

nha o prazo de cento e oitenta dias para pedir em outro setor 

pÚblico. Em conseqaência, julgo prejudicado o recurso da re

clamada • 

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

vota o Ministro Jeremias Marrocos? 

.o Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Tenho votado justamente no 

sentido da prescrição parcial. Nego provimento ao recurso da 

empresa. 
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O Sr. Ministro Newton Lamounier - Foi assinalado o periodo 

dentro do qual o empregado tinha de optar: .480 dias. tle dei 
. 

xou fluir êsse prazo. Acompanho V.Excelencia. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, vencido o Ministro 

Jeremias Marrocos, dado provimento ao recurso da reclamada 

para julgar prescrito seu direito. Quanto ao recurso do r_!! 

clamante, prejudicado em relação à prescrição e à transferi 

bilidade. 

o Sr. Ministro Cogueijo Costa - Se êle está prejudicado, e~ 

tá no todo. 

O Sr. Ministro Presidente - Não são duas teses. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O que não é prejudicado, é 

desprovido. 

o Sr. Ministro Presidente - A transferibilidade tem fundameu 

to no aresto de fls. 45. Conheço em relação à transferibili

dade. Prejudicado em relação à prescrição. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Também acompanho V.Exce -

lência. 

O Sr. Ministro Presidente - Prejudicado o recurso do recl~ 

mante quanto à prescrição e quanto à transferibilidade,conh~ 

cido, vencido o Revisor. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - tle recorreu contra a tran~ 

ferência? A emprêsa o transferira? 

O Sr. Ministro Presidente - Exato, e êle reclamou contra e~ 

sa transferência. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - tle considerou a transf~ 

rencia arbitrária e a emprêsa considerou a transferência c2 

mo realmente necessária. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Qual o voto de V.Excelência? 

o Sr. Ministro Presidente - Conhecer por divergência e negar 
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provimento, uma vez que a transferência é inerente ao contr~ 

to de trabalho. 

O Sr. Ministro Coguei.io Costa - Retifico o meu voto para n~ 

gar provimento. 

o Sr. Ministro Presidente - Anulada a proclama~ão em relação 

ao recurso do reclamante, relativa à transferibilidade. Por 

unanimidade, çonhecido por divergência. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Nego provimento, 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, negado provimento 

ao recurso do reclamante em relação à transferibilidade. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Negou-se provimento ao recu~ 

so? 

o Sr. Ministro Presidente - Foi julgado prejudícadó o· recu~ 

so do.reclamante. 

O Sr. Ministro Coquei.io Costa - O meu voto é para negar pr.2. 

vimento ao recurso. Enfrentando uma parte do pedido, qual s~ 

ja a da transferibilidade, não posso julgar o recurso prej~ 

dicado em parte. O prejuízo atinge o recurso. Deixa-se de 

apreciar o recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - A matéria de prescrição foi obj~ 

to também do recurso do reclamado. Na Revista os vários itens 

exigem fundamentação, então tem que ser subdivididos, tanto 

que a nossa súmula exige quando há várias teses tem que dar 

adequação a t~das elas. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Negar provimento, ~ una a d~ 

cisão final. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Os aspectos são diferen -

tes. Os direitos postulados são diversos 

O Sr. Ministro Presidente - Com restrição do Ministro C.2, 

queijo Costa, que divergia em relação à cisão na proclamação 



'fST- SS2 

PODER .JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR 00 'TRABALHO 

11.4.72 MNS/MNP 3. 

em relação às várias teses, conhecido o recurso do reclamau 

te, limitando-se a negar provimento "in totum" S.Excel~ncia. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 325/71 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Newton Lamounier. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 4a. Região. JOSt C~NDIDO SOA 

RES RODRIGUES E OUTROS e COOPERATIVA AGRÍCOLA RIO PARDO LTDA 

o Sr. Ministro Coguei.io Costa - José Cândido Soares e outros 

reclamaram contra a Cooperativa Agrícola Rio Pardo Ltda para 

pagamento de gratificação correspondentes a 1 968 e 1969 e 

as vincendas. A MM. Junta de Santa Cruz do Sul, a unanimidA 

de, julgou procedente a reclamatória, mesmo assim recorr~ 

ram ambos os litigantes .•. (1~). A Procuradoria opina 

conhecimento e provimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - De acôrdo. 

pelo 

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

(Usa da palavra o Dr. José Francisco Boselli) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada, Tem a p~ 

lavra o Relator, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O Acórdao Regional reconhece 

que as gratificações eram de balanço e que foram pagas duran

te anos seguidos. Logo, a Revista deve ser admitida ante a di 
~ 

vergencia jurisprudencial de fls. 138. Conheço do recurso, 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Também conheço. 
' ~ O Sr, Ministro Presidente - Ha divergencia ? Unanimemente, 
~ 

conhecida a Revista por divergencia. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - ~meritis, a gratificação qu 

por origem, é liberalidade, transforma-se em direito do empre 

gado desde que paga com habitualidade, integrando o salário ••• 

(lê). Dou provimento, para restabelecer a decisão de Primeira 

Instância no que toca à matéria versada na Revista. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Provada a habitualidade do 

pagamento da gratificação, a alegação da liberalidade de sua 

concessão não merece acolhida, face ao Prejulgado n9 25 do Tri 

bunal Superior do Trabalho ••• (lê). Acompanho o Ministro Rela

tor. 

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

do provimento a Revista, para restabelecer a decisão de Primei 
~ 

ra Instancia. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 2 550/71 - Relator: Ministro Je 

remias Marrocos. Revisor: Ministro ·Rezende Puech. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. ORLANDO ARNALDO e ME 

TALÚRGICA VOLTA REDONDA S.A. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Sr. Presidente, a espécie foca

lizada é de acidente do trabalho. Empregado que, percebendo da 

Cia. de Seguros o pagamento de salário de acidentado - irrisó

rio realmente - pretende ressarcimento pela entidade patronal 
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••• (lê). A douta Procuradoria Geral opina pelo não conhecimen 

to ou improvimento do apelo. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Francisco Boselli) 

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

lavra o Relator. 

B Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Sr. Presidente, a despeito 

do que disse o nobre Advogado, a respeitável decisão Regional 

acentua que a empregadora agiu correta e humanamente, recolo

cando o reclamante em sua verdadeira função ••• (lê). Não conhe 

ço. 

O Sr. Ministro Presidente - A legislação invocada pelo recla 

te obriga o INPS, não sendo atinente às obrigações da reclama

da, e nao há divergência especf~ica. Não conheço da Revista.Há 

divergência ? Unanimemente, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 2 968/71 - Relator: Ministro Je 

remias Marrocos. Revisor: Ministro Rezende Puech. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. Região. JOSIAS MEDEIROS E OU

TROS e Cia. TRANSPORTES COLETIVOS DO ESTADO DA GUANABARA, 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Trata-se de aplic~ção de m 

- " tas relativas a infraçoes de transito praticadas por motorista 

da empresa, sem que a este tenha sido assegurada defesa ••• (lê) 

A douta Procuradoria Geral opina pelo não conhecimento ou impr 

vimento. ~ o relatÓrio. 

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

r-rogado. 

(Usam da palavra os Drs. José'Francisco Boselli e Augusto 

Graffrée Thompson). 
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O Sr, Ministro Presidente- Em discussão. Encerrada. Tem a p 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro .Jeremias Marrocos- Sr, Presidente, consideran 

A 8 .. t , do o resto de fls. 3, conheço por divergencia, mas ambe 

o faço por violação, 

O Sr. Ministro Presidente- "Data vania", não conheço. V, Exa. 

poderá ler toda a fundamentação. Em seguida, divergirei. 

O Sr. Ministro .Jeremias Marrocos- Ainda o faço por violação, 

ferido que foi o art. 462 § lQ da CLT, uma vez que autoriza

do o desconto pela lei, mesmo que haja cláusula contratual 

nesse sentido, não~ admiss{vel de maneira absoluta ••• (lê), 

Conheço e dou provimento, para-restabelecer a decisão da MM • 

.Junta. t o meu voto. 

O Sr. Ministro Presidente- "Data vania", não há divergência 

espec!fica, desde que o AcÓrdão de fls. 13 refere-se à não 

comprovação de que o empregado causou preju{zos ao empregador 

No caso dos autos, o preju{zo ~ comprovado, e a responsabili

dade do reqlamante deriva das multas ••• (lê), Não·violada a 

lei de qualquer forma, não conheço da Revista. Havendo diver

gência, tomarei os votos. 
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O Sr. Ministro Newton Lamounier - Não conheço. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr.Presidente, também não co 

nheço. Parece-me que o nobre Advogado da empresa situou muit 

bem a questão jurÍdica ora debatida. Trata-se, antes de tudo, 

de serviço pÚblico em que há, portanto, uma responsatllidade 

maior, frente à própria população. Ora, a transferência me 

te convenção do poder fiscalizador de que 

ciplinador do empregador para um Órgão pÚblico,da~se 

de de lei, porque é ao Departamento de Trinsito .que compete 

punir o motorista que vinha transgredindo as normas.Essa con 

vanção me parece válida. O empregado responsável tem debitado 

o valor da multa. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - A qual é deferida a defes 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não se trata de defesa.Esta é 

válida ou não. Se válida, o empregador paga a multa em decor

rência da fiscalização da autoridade pÚblica e da punição de

corrente da norma pÚblica, e nao há mais do direito de defes 
~ 

no-transito. Mas disse muito bem o Sr.Advogado da empresa qu 

se o empregado acha que ele não cometeu o ilÍcito trabalhist 

poderá usar do direito de ação na Justiça prÓpria, do Traba

lho, porque isso não pode ser subraído ao conhecimento da Jus 

tiça do Trabalho. Defesa não há no sentido em que se quis pos 

tular, e, sim, a possibilidade de o empregado trazer para o 

imbito prÓprio um .litÍgio trabalhista que lhe parece ilegal, 

e isso o Juiz tem a liberdade de apreciar. Não pode o emprega 

dor, nem o empregado, sem a defesa administrativa do Órgãopr' 

prio, julgar a multa aplicada pelo agente do poder pú:il.ico. "Da 
- , ~ ta venia" do Relator, nao ha divergencia jurisprudencial,nem 

violação de lei frente àquele dispositivo, que diz que 

tes podem convencionar a desconta de dano dolóao."Data venia" 
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de V.Exa, acompanho o eminente Revisor. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Acompanho o Ministro Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, não conhecida a Re

vista. Redigirá o AcÓrdão o Ministro Revisor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 1 226/71 - Relator:Ministro 

Fortunato Peres Jr, Revisor:Ministro Jeremias Marrocos.Recur

so de Revista de decisão do TRT da la,Região. CONSTANTINO SA 

TANA e S/A COTONIFÍCIO GÁVEA. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Sr,Presidente, a MM,Junta jul

gou procedente, em parte, a ação para ordenar a soma dos pe

r!odos descont!nuos, considerando estável o reclamante e,as 

condenou a reclamada ao pagamento de indenização em 
A , 

contadas as impoa:-tancias pagas, alem de autorizar o levanta-

mento do F.G.T,S, A douta Procuradoria Geral entende não pro

ceder .a preliminar de deserção, e considera tempestivo o Re

curso Ordinário, ~ o rela~Ório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Nada a acrescentar, 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o Sr.Adv0gado, 

(Usa da palavra o Dr. Assu Guimarães) 

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

palavra o Relator.· 

O Sr. Ministro Peres Júnior - "Data venia" do ilustre patr.Q. 

no do recorrente,_não conheço do recurso. Entendo que os 

Acórdãos citados não são divergentes. Trata-se de empregado 

que foi indenizado de ac8rdo com o Fundo de Garantia. ll: aquel 

tese da Súmula 20, mas como há uma.preliminar, vou ler: "A 

Preliminar de deserção não se verifica ... (lê)". Rejeito tam 

bém a preliminar de violação do art. 48 do Regulamento Inte~ 

no do Tribunal, em virtude de ter sido feito relatório na 

Sessão de 21 e julgado na de 9. Rejeito ainda a preliminarde 

violação do art. 106 do CÓdigo de Processo Civil por 

de documento. . . (lê) . 

falta 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Quanto às duas primeiras 

preliminares, em realidade, estou de ac8rdo com o Ministro 

Relator; mas, existe ainda uma preliminar de violação do ar~ 

106 do CÓdigo de Processo Civil. O recurso foi interpostopor 

profissional inabilitado .•. (lê). Acolho a preliminar para 

julgar insubsistente a decisão Regional por ter admitido o 

recurso postulado por Advogado inabilitado .•. (lê). Determi 

no a volta dos Autos ao Regional para que se pronuncie sôbre 

o pedido. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Em realidade, não foi subscri 

to por Advogado. O Recurso de Revista está subscrito pela 

própria parte. A Procuradoria julgou que não seria a mesma 

assinatura, ~as entendo que são as mesmas assinaturas, tanto 

no recurso quanto nas razões finais. Foi a~rópria parte e 

não o Advogado que subscreveu. 

O Sr. Ministro Presidente - Realmente, parece que o Ministro 

Revisor acolhe por não ter havido pronunciamento do Regional 
; 
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sôbre as preliminares. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Entendo que não há necessidade 

da volta dos autos ao Regional. 

O Sr. Ministro Presidente - "Data venia" do Revisor, 

panho V.Excelência. Torna-se inÓcua a volta dos autos. 

acom 

O Sr. Ministro CogueiJo Costa - Sr. Presidente, julgo o r~ 

curso inadmissível em face dos têrmos expressos da Consolid~ 

ção; segundo acha-se certificado nos autos, o depósito da 

condenação foi· feito no prazo do recurso, porém posterior à 

data da interposição, A condição não é de admissibilidade, 

Não se trata de admissibilidade, e sim de trancar o recurso 

já interposto e admitido no prazo. Diz o parágrafo 19 do ar~ 

899: "Sendo a condenação de valor até 10 vêzes o salário-mi-

nimo Regional, nos dissÍdios individuais, só será admitido 

o recurso, inclusive o extraordinário, mediante prévio 

sito da respectiva importfulcia .•• (lê)". Que significa 

de pó 

• 
pr~ 

vio depósito? Essa carga P.rocessual, a parte deve cumprir 

dentro ou até o dia em que recorre, porque o prazo do recu~ 

so é uma coisa, e dentro de um recurso, outra coisa. Cabe à 

parte usar no todo ou parcialmente êsse periodo, Poder-se-á 

afirmar que a parte pode variar de recurso. Entendo dentrodo 

prazo, mas aqui não se trata de um direito, e s~m de uma ca~ 

ga processual. A_ carga é efetuar o depÓsito para admissão do 

recurso previamente. Por exemplo: se a parte tem 10 dias pa 

ra recorrer, recorre no sexto, não pode efetuar o depósito 

no sétimo. Acolho essa primeira preliminar. Não admito o r~ 

curso por falta do pressuposto processual, 

O Sr. Ministro Presidente - O Ministro Revisor 

Relator rejeitando a preliminar? 

acompanha o 

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos - No meu voto digo: "compr.Q. 
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vada sua feitura a 11/9/68. . . (lê) . " 

O Sr. Ministro Presidente - Não antes da interposição. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Queria lembrar a V.Exa.que 

a Lei 5 568 permite que o depósito se faça dentro do prazo 

do recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - É o art. 79 da Lei 5 568. A com 

provação do depósito da interposição terá que ser feito 

(lê). E cita o art. 899, § 19, 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Peço desculpas por ter tom~ 

do o tempo de V ,Excelências.· 

O Sr. Ministro Presidente - Ficou ainda em debate a prelimi 

nar s3bre a questão do art. 106 do CÓdigo de Processo Civil. 

O Sr. Ministro Coguei.io Costa - Como se trata de legitimida

de de representação, plenamente suprivel, segundo entedem al 

guns autores em matéria de civel, com mais razão no processo 

do trabalho, em que a parte tem o "jus postulandi", não ac.Q. 

lho essa preliminar por ser suprivel. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - De ac3rdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Por unanimidade, rejeitadas tô 

das as preliminares. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Quanto ao conhecimento, na pa~ 

te do mérito, não há divergência. O caso é de Fundo de Garan 

tia: O Acórdão recorrido afasta qualquer hipÓtese de fra~ 

de, ainda que presumidamente a lei de Fundo autorize a qu~ 

brado contrato por duplo ac3rdo, .. (lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Divirjo do Relator. Em 

realidade, verifica-se que existe fraude. Dai porque consid~ 

ro divergentes os AcÓrdãos constantes. Poderiamos até ade~ 

trar no mérito para chegar ao ponto de afirmar que se trata 

da tese esposada pela Súmula 20 .•• (lê). Não houve uma sol~ 
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ção de continuidade, apesar de todo o indicio de que resol 

via-se o contrato, mas ~le continuou, tanto assim que ao té~ 

mino as férias voltou e reingressou na empr~sa. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Vou ler o Acórdão: "o recurso 

merece provido eis que a quitação de fls. se mantém perfeita 

inclusive sacramentada... (lê)" . 

O Sr. Ministro ,Jeremias Marrocos - Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - "Data venia" do Revisor, aco!!!. 

panho o Relator porque o pressuposto para o aresto divergen 

te é a ocorr~ncia de fraude, quando a fraude foi afastada p~ 

las.Instâncias de prova. Não conheço . 
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, .. 
""º'-"S""r_.._..Mi...,.n'"'i"'s""t""r"'o'--"C""o""q""u"'e"'"i'"'i"'o'-"C""o""s"'t""'a - Tambem nao conheço. Acho que 

hoje é muito difÍcil se presumir fraude à estabilidade quando 

há qualquer pagamento, quanto mais na hipÓtese de pagamento 

integral. A Constituição, depois da Emenda na 1, traz uma sé

rie de modificações em alguns textos e se atentarmos hoje pa-
• ra o texto que se refere a estabilidade chegaremos a conclu-

são - melancÓlica ou não, não importa - de que não existe ~ 
, 

estabilidade no Brasil. Chega-se ate a admitir, se houver uma 

reforma para acabar com a estabilidade - aquela que o traba-- , lhador tem o direito de permanecer no emprego - ela nao sera 

inconstitucional porque a Constituição de 1 946 dava estabili . - , dade no emprego, mas ~ atual nao da mais. Estabilidade atual• 

mente com indenização ou fundo de garantia equivalem-se. Não . . 
significa mais direito ao cargo. Feito esse preambulo, perg 

to: como deduzir fraude de um documento de empregado que diz 
• H , 

que recebeu e assinou. A preocupaçao e para instituir a esta-

bilidade sobretudo pelo sistema do fundo de garantia. Hoje é 

difÍcil~ 
, 

O Sr, Ministro Jeremias Marrocos - Ho Tribunal temos a Sumul 

na 20, apenas para responder a V.Exa. que diz: "Não obstante 
' 

o pagamento da indenização de antiguidade, presume-se em fra 
.. -de a lei a resiliçao contratual se o empregado permaneceu 

prestando serviço ou se tiver sido, em curto prazo, readmiti-

do". 
, -O Sr, Ministro Cogueijo Costa - A Sumula nao obriga o Juiz. 

Por isso acho que o Prejulgado é inconstitucional. "Data ve-

" nia", acompanho V,Ex:celencia. 

~ Sr. Ministro Newton Lamo1mier - Na verdade não houve inter

rupção do contrato de trabalho do empregado, mas posteriorme 
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te êle optou pelo regime do :t.'undo de garantia. Estavel ou nã 

não p~dia optar •. Acompanho o Ministro Relator. 

o'sr. Ministro Presidente- Por maioria, vencido o Ministro .. -Revisor,. nao conhecida a: Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 1 218/71 Relator: Ministro 
• 

Jeremias Marrocos. Revisor: Ministro Rezende Puech. Recurso 

dê revista de decisão do·TRT da la. Região. Superintendência 
. 

~ de Serviços Medicos - SUSEME. Manoel Rodrigues-de Souza e ou-

tros. 
• 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Sr. Presidente; inconfor-
.. . 

- . , -mando-se a Suseme contra o Acordao Regional que a condenara .. 
. ~ 

ao pagamento do adicional insalubridade,·salario profission 

diferença de prorrogação, férias da lei nO 1 284, além de ju-- . -, ros e correçao monetaria, foi interposta a Revista com apoio 

em:ambas as al!neas ••• (lê). to relatÓrio. 

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

vogado. 

(USA DA PALAVRA O DR. AUGUSTO GAFFREE THOMPSON) • 

• 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Preliminarmente rejeito 

a preliminar atinente aos reclamantes faltosos. Havendo m~ 

tivo ponderoso, a representação para um dos mandantes, co

mo acontece no caso de atendentes de enfermagem com padrão 

••• (J.ê). De ressal.tar.-se, preliminarmente, que os Aoordãos 

trazidos em xerox não foram conferidos, estando em desaco~. 

do com o art. 230 Consolidado; portanto inaceitáveis para 

confronto. Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente Tamb~ não conheço, principal-

mente porque esta entidade profissional ressente-se de re

presentação e dada a pr6pria condição do serviço da recla

mada os reclamantes deizaram de comparecêr. Em serviço de~ 

ta natureza, realmente a ausencia de onze reclamantes des

de logo estaria denunciada pela presunção farta, clara e 

precisa de que a ausencia prejudicaria serviço. Acompanho 

v. Excia. Há uma outra prel.iminar da douta Procuradoria em 

relação ao despacho, mas já resolvida pel.o Pleno. v. Excia. 

não conhece ? 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Não conheço. 

o Sr, Ministro Presidente - Por unanimidade, não conheci

das as preliminares por falta de fundamentação. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - O restante é reexame -

de matéria fática. Temos o ponto da correção monetária, 

focalizado pelo ilustre advogado. t de nosso entender que 

a autarquia está sujeita como qualquer outra entidade. 

O Sr. Ministro Presidente -Já est6 decidido,pelo Pleno. 

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Apenas em homenagem ao 

ilustre advogado, devemos verificar que o Decreto Lei nR75 
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meciona que o dep6sito será feito na conta vinculada do 

empregado. Estas entidades estão sujeitas a conta vincula 

da. 

O Sr. Ministro Presidente - Aplica-se na dÍvida trabalhi~ 

ta este previlegio da lei. Não conheço. Acompanho v. Exc~ 
lencia. Por unanimidade, não conhecida a R~~ista quanto à 

inatualidade da correção monetária, em relação a autarqui 

a estadual recorrente. Há ainda a questão da aplicação do 

salário profissional. O aresto de folhas 111 autoriza o 

conhecimento em relação a aplicação deste salario profis

sional a entidade cívil • 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - O não conhecimento se 

refere a divergencia. Abrange tudo. 

O Sr. Ministro Presidente - Foi invocada violação da lei. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Por violação da lei, -

·não.conheço-

0 Sr. Ministro Presidente - O aresto de folhas 111 daria 

margem-ao conhecimento em re~ação ao sal~rio profissionaL 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - ~ esse. Veja por exem -

plo o Venerando Acordão nl! 1683, prolatado no julgaménto 

do RO nl! 3.068, pela Egregia 21! Turma do Tribunal Reg1onal. 

A lei 3.969 diz que o salário profissional dos médicos .. (lê) 

~enciona de maneira generalizada, mas não está de acordo com 

os requisitos da Súmula 38. 

O Sr. Ministro Presidente- Acompanho V. Exa., uma vez não 

formalizados os elementos para o conhecimento.· 

O Sr. ministro Jeremias Marrocos - Não cita violação de lei. 

O Sr. Ministro Presidente - ~ por divergência jurisprudênc~ . -
v. Excelência, em relação a violação de lei •.• 
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O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Não verifico violação. 

Trata-se de salário profissional dos médicos. ( Consulta os 

autos). 
O Sr. Ministro Presidente- V. Exa., poderia apontar o pr~ 

ceito? 

O Sr. Augusto Grafee Thompson - ( Advogado ) - A Lei nll). 99 

61, art. 42. 

O Sr. Ministro Cooueijo Costa - Pessoas físicas ou jurÍdi-

cas de Direito Privado? 

O Sr. Ministro Presidente - V. Exa., não conhece? 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos -Não conheço. 

O Sr. Ministro !residente - Há um julgado mo Ministro Victo 

Russomano do Pleno, em que S. Exa. reputa, dá exegese do art 

42, mandando aplicar a esta entidade a lei n2 3.999. Não te-

nho rresente essa argumentação. Mas pelo art. 42, parece

que procede a argdição. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Com relação ao recurso -

dos autores, realmente eles têm direito ao salário profissi~ 

nal decorrente da lei nll 3.999 ••. (lê). 
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o Sr. Ministro Presidente - M as, o art. 49 parece preciso. 

o Sr. 

mento 

Ministro Coqueijo Costa 

para desprovimento. Mos 

- Pelo menos mereceria conheci 

tro a V.Exa. dezenas de decisÕe 

d:> Supremo, não minhas. Há ce 

Tribunal examina o pressupost 

por violação de lei e negar p 

rta confusão, porque, quando o 

o, não prejulga, Posso conhecer 

rovimento. Uma coisa não obsta 

outra. Tem que se ver se o ju lgado violou,em tese. 

O Sr. Ministro Presidente 11 - Data venia", divirjo do Ministr 

" Relator, Conheço. Havendo di v ergencia, tomarei os votos. 

o Sr. Ministro 

o Sr. Ministro 

o Sr. Ministro 

o Sr. Ministro 

Cog,uei,;!o Casta 
, 

Peres Junior -

Newtan Lamouni 

Presidente - p 

- Conheço. 

Conheço por viol~ção de lei. 

er - Conheço. 

or maioria, vencido o Ministro 

Relator, conhecida a Revista pela violação do art. 49 da Lei 

3 999. Tem a palavra o Minist 

o Sr. Ministro Jeremias Marro 

possa divergir. Dou proviment 

O Sr. Ministro Presidente - D 

cedente a reclamação. Há di v e 

dade, acolhida a Revista para 
, , -

çao. Redigira o Acordao o Min 

nistro Relator foi vencido em 

O Sr. Secretária - PROCESSO n 

queijo Costa. Revisor:Ministr 

Revista de decisão do TRT da 

MONTEIRO E C ia. DE TRANSPORTE 

RA e OS MESMOS. 

O Sr. Ministr:> Cog,uei,;!o Costa 

ro Relator. 

-cos - Conhecida a Revista, nao 

o. 

ou provimento para julgar impro 

rgência ? No mérito, por unanimi 

julgar improcedente a reclama-

istro Revisor, uma vez que o Mi 

parte. 

9 3 449/71 - Relator:Midistro Co 

o Newton Lamounier. Recurso de 

la. Região. ANTÔNIO RODRIGUES 

S COLETIVOS DO ESTADO DA GUANABA 

" - Antonio Rodrigues Monteiro a-

juizou reclamação contra a C MTC do Estado da Guanabara,pedin

adigma Valdira Vieira Fernandes. do equiparação salarial à par 
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Por unanimidade, a MM. Segunda JCJ da Guanabara julgou a re

clamação improcedente, fls. 120; O empregado pagou as custas 

••• (lê). A douta Procuradoria Geral opina pelo conhecimento e 

provimento da Revista do empregado, prejudicado, em conseqüên 

cia, a da empresa. ~ o relat5rio. 

O Sr. Ministro Newton Lamoúnier - De acordo. 

" O Sr. Ministro Presideate -Tem a palavra os Srs. Advogados. 
, " (Usam da palavra os Drs.Jose Torres das Neves e Augusto Gra-

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coguei.1o Costa - Conheço da Revista do empr~ 

gado pela violação dos arts. 832 da Consolidação e 877 do CÓ 

digo de Processo Civil. O Acórdão da Turma Regional julgou o 

mérito sem antesapreciar preliminar de intempestividade 1~ 

vantada pelo empregado, reco~rido ••• (lê). 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Merece acolhida a prelimi

nar de nulidade ••. (lê). Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente- Por unanimidade, conhecido o r~ 

curso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coguei.io Costa - "De meritis", é nula a se.!l 

tença recorrida. Dispõe o CÓdigo de Processo Civil que na 

sentença em que se resolver questão prejudicial o juiz dec~ 

dirá igualmente do mérito da causa, salvo se esta decisão fÔr 

incompativel com a proferida na questão inicial ••. (lê). A~ 

sim, dou provimento à Revista do empregado para, anulando o 

AcÓrdão recorrido, determinar que a E. 3a. Turma do 19 Regio 

nal prolate ato em que preliminarmente aprecie a intempesti

vidade do Recurso Ordinário da emprêsa, alegada nas contra -

razões do reclamante às fls. 145 e, em consequência, fica 

prejudicada a Revista da empregadora. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Lá antecipei meu voto no 

mérito que é o mesmo do Relator. 

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

dado provimento à Revista do empregado, anulando-se a decisão 

recorrida :e determinando-se a volta dos autos ao Tribunalde 

origem para que profira novo julgamento com a apreciação da 

preliminar arguida em contra-razões do reclamante. Prejudic~ 

do o recurso do reclamado. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO n9 2 593/71 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Newton Làmounier. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 4a. Região. SOCIEDADE CARBO

NÍFERA PROSPERA S.A e LUIZ FRANCISCO GOULART E OUTRO. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A reclamação de Luiz Francis

co Goulart e Gumercindo Joãó Marinho, ajuizada contra a Sacie 

dade Carbonifera PrÓspera S.A, pedindo gratificação sobre os 

lucros do ano de l ·968, foi julgada procedente pela Junta de 

Conciliação e Julgamento de Criciúma ••• (lê). A douta Procura 

doria Geral opina pelo conhecimento e desprovimento. ~ o rela 

tÓrio. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Carlos Fernando Guimarães) 

o Sr. Ministro Presidentée- Em discussão. Encerrada, Tem a p~ 

lavra o Relator, 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Proclamou o AcÓrdão recorrido 

que se trata de uma gratificação sobre lucros, já incorporada 

ao contrato de trabalho dos reclamantes face à habitualidade 

••• (lê). Conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Os arestos trazidos a cola

ção tratam de não serem exig!veis as gratificações de caráter 

liberal. Não é isso, porém, o que se discute nos autos. A pró

pria recorrente admite ••• (lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Conheço porque existe jurispru 

dência que diz que a gratificação de balanço ou sobre lucros 

nao é salário • 

. O Sr. Ministro Newton Lamounier- A própria recorrente admite 

que a gratificação tem caráter habitual. 
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O Sr. Ministro Cooueijo Costa - Mas aqui há a ementa de um 

Acórdão, que foi o que eu citei, Por outro lado, o Acórdão 

recorrido diz, na sua ementa: "As gratificac;:ões anuais está

ticas denominadas sobre lucro passam a fazer parte do contra 

to de trabalho, e como tal não podem ser retiradas". 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - São gratificac;:ões contra

tuais, A tese é de que é contratual, 

O Sr. Ministro Coaueijo Costa - Pela habitualidade. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - A empresa não o nega. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Tanto nega que na própria Re 

vista há Acórdãos que dizem: "As gratificac;:ões de balanc;:o ••• 

(lê)". Como ela admite a contratualidade? 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Os arestos trazidos a cola 

ção tratam de não serem exigiveis gratificac;:ões de caráter 

liberal. Não é isso, porém, o que se discute nos autos, A 

própria recorrente admite que a gratificac;:ão é contratual. A 

tese é outra. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Gostaria que V.Exa. me mos-

trasse onde a empresa admite isso. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - O Acórdão admite. 

O Sr. Ministro Cooueijo Costa - Mas não a empresa. O Acórdão 

entende que a gratificação passou a ser contratual face ' a 

habitualidade. A empresa, na Revista, sustenta a tese contr' 

ria, de que a gratificação sobre lucros nunca se incorpora 

ao salário. Para mim, isso basta para conhecer. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Acompanho o Relator. Conhec;:o 

em face dos Acórdãos citados, 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Acompanho o Revisor, por 
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que a gratificação se tornou contratual. 

O Sr. Ministro Presidente - Peço vista em mesa, para profe

rir o meu voto. Suspenso o julgamento em virtude do pedido 

de vista do Ministro Presidente. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 140/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. Região. Edson Nunes Dias e 

Outros e Rede Ferroviária Federal S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - Trata-se de pedido de equipara

ção salarial e de reclassificação. As Instâncias percorridas 

negaram ambos os pedidos, porque sem preju!zo ••• (lê). Pare

cer contrário da douta Procuradoria Geral. ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Moura Rocha). 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada.Conheço, 

" por divergencia, nos termos do douto parecer. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Também conheço. 
, " o Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia ? Por unanimidade, 

conhecida a Revista, por divergência. A SÚmula 6 deste Trihu 

nal refere-se à autoridade que, por seu ato, deve sancionar 

quadro de carreira. Assim, legitima para todos os efeitos a 

homologação pelo Ministério dos Transportes, com o que se im 

poe a aplicação do art. 461. da CLT. Dou provimento para ju 

gar procedente a reclamação, 

O Sr. Ministro C0queijo Costa - De acordo. 

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

dado provimento à Revista para julgar procedente a reclamaçã 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 1 713/71 - Relator:Ministro 

Newton Lamounier. Agravo de instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da la. Região. ATHAYDE SOARES DIAS E OUTRO 

e Cia. DE TECIDOS "NOVA AMtRICA". (Drs.Humberto Soares de Ca 

valho e E. S. Viveiros de Castro). 

O·Sr. Ministro Newton Lamounier -Decidiu o Egrégio Regional 

que o pagamento do adicional de insalubridade, a que fazem 

os agravantes, só é devido no perfodo correspondente entre 

ajuizamento da reclamatÓria até a data em que eliminada a 
,.. 

salubridade. Para concluir desta forma, a Instancia firmourse 

" em dois laudos periciais, um dando pia existencia do agente 

agressivo, e outro, comp+ementar, verificando a elimina~ão da 

insalubridade. A douta Procuradoria opina pelo não provimento 

do Agravo. t o relatÓrio. 

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

lavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - O fundamento da Retista fo 
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somente o ·de violaÇão do art. 39 do Decreto-lei 389.No Agra

vo, acrescentaram os .empregados ofensa ao art. 896,letra b 
A 

e dtvergencia jurisprudencial. Deixo de considerar os funda-

mentos acrescentados no Agravo ••• (lê). Nego provimento ao 

Agravo. 

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

negado provimento ao Agravo, Está suspensa a Sessão, 

\ 
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O Sr. Ministro Presidente - Esta reaberta a Sessão, 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 593/71 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Newton Lamounier. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 4a. Região, SOCIEDADE CARBO 

NÍFERA PROSPERA S/A e LUIZ FRANCISCO GOULART E OUTRO. (Pedi 

do de vista do Ministro Rezende Puech. Os Ministros Coquei 

jo Costa e Peres Júnir conheceram do recurso. Os Ministros 

Newton Lamounier e Jeremias Marrocos não tomaram conhecimen-

to). 

O Sr. Ministro Presidente - "Data venia" da divergência, C.Q. 

nheço da Revista acompanhando o Relator, porque o que plei 

teia conforme a inicial é gratificação sobre lucro de balan

ço. Há divergência especÍfica apontada na Revista e lida p~ 

lo Relator, são todos Arestos relativos à gratificação de 

balanço e com conclusão contrária o que .foi adotada pelo 

Acórdão recorrido, Conheço.pela divergência, Devolvo os a~ 

tos ao Relator, 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - No mérito trata-se realmente 

de gratificação de balanço, que, como qualquer outra espécie 

de gratificação é, em principio, liberalidade. Mas, segundo 

a jurisprudência remansada e doutrina dominante, se transfo~ 

ma ... (lê), Nego provimento, 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - De acordo com Relator. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Pela ordem. Exatamente a empr~ 

sa não nega em continuar pagando essa gratificação. Mas se 

essa gratificação sempre fora paga, tem que estar no exerci 

cio da atividade. A tese, no meu entender, é diferente. A 

recorrente sustentou, nas Instâncias recorridas, que a grati 

ficação concedida está condicionada,., (lê). Ela, não está n~ 

gando a gratificação. 
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O Sr. Ministro Presidente - V.Exa. da provimento? 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Dou provimento. 

2. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria de votps, vencido o 

Sr. Ministro Peres JÚnior,negado provimento ao ~ecurso. 

o Sr. Secretário - Processo n9 2 263/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. OLEGÁRIO DE SOUZA e 

CIA. AUXILIAR DE TRANSPORTES COLETIVOS. 

O Sr. Ministro Presidente - A reclamante foi despedida sob 

acusação de falta grave tida como provada pelas Instâncias 

recorridas. Vem a Revista de folhas, contra-arrazoada e com 

parecer da Procuradoria pelo não conhecimento e não provimen 

to. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Coguei.io Costa - De acordo, 

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

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

O Sr. Ministro Presidente- Em discussão,'Encerrada. Trata-

se de Revista provida pelo T.R.T. da 2a. Região por eventual 

equívoco atribuído ao volume de serviço. Não conheço do ap~ 

lo, 

O Sr, Ministro Coguei.io Costa - Também não conheço, 

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

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 299/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. S/A FÁBRICA DE TECI 

DOS E BORDADOS LAPA e MARIA DE LOURDES DA COVA CAMPOS. 

O Sr. Ministro Presidente - Tendo como obstativa da estabili 

dade sua despedida, a reclamante postulou indenização em do 

bro e demais verbas .•. (lê). A Procuradoria opina pelo não 
I 
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conhecimento e não provimento. ~ o 

o Sr. Ministro Cogueijo Costa - De 

16,40 

relatório. 

acordo. 

o sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. 

3. 

Não CQ. 

nheço quanto à preliminar, não cabendo ao Juiz a faculdade 

de usar .•• (1~). No mérito conheço pela diverg~ncia de fls. 

54 e dou provimento parcial para reduzir a indenização a fo~ 

ma simples. 

O Sr. Ministro Coguei.io Costa - Na Revista alega-se prelimi 

narmente cerceamento de defesa, que não houve. As dificuld~ 

des operacionais seriam fruto de obsol~ncia de métodos de 

trabalho ••• (1~). Como não merece ser conhecida no mérito a 

procedência ••. (lê). 

o Sr. Ministro Presidente - Por unanimidade, não conhecido 

quanto à preliminar. l'to mérito vou prosseguir na votação. CQ. 

nheço pela divergência e V.Exa. não conhece. 

o Sr, Ministro Newton Lamounier - Também não conheço. 

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Acompanho V.Excel~ncia. 

o sr. Ministro Presidente - Por maioria, não conhecida a R~ 

vista, vencidos os Ministros Relator e Peres Júnior. Redigi 

rá o Acórdão o Sr. Ministro Coqueijo Costa. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 525/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. NATALINA 

e S/A I.R.F. MATARAZZO. 

REGANHAM 

O Sr. Ministro Presidente - Recorrem de Revista reclamante 

e reclamada, arguindo a primeira e pretender aviso-prévio, 

por despedida indireta e a segunda afirmando a legitimidade 

de transferência imposta ao reclamado .•• (lê). A Procurad.2, 

ria opina pelo nãoconhecimento e não provimento de ambos ap~ 

los. ~ o relatório. 
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O Sr. Ministro Cogueijo Costa - De acordo, 

o Sr. Ministro Presidente - Com a pàlavra o Sr. Advogado, 

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

4. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Não CQ 

nheço do recurso do reclamante ante a súmula 31. Trata-se de 

aviso-prévio na despedida indireta.· 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa -Não·conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Não conhecido o recurso do recl~ 

mante, por unanimidade. Quanto à revista da reclamada, não 

conheço eis que o que se discute é exclusivamente matéria de 

fato: abuso de direito. 

O Sr. Ministro Coguei.io Costa - Não conheço da Revista da r~ 

clamada. 

O Sr. Ministro Presidente - Por unanimidade, não conhecido o 

re rurso da reclamada. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 995/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. JOBEL BRASIL DE PAU 

LA e MANUFATURA DE ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICO PAG~ S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - O Tribunal de origem confirmando 

decisão da Junta entendeu que aposentado o reclamante e read 

mitido no dia seguinte não fazia jus à soma anterior ••• (lê). 

A Procuradoria opina pelo não provimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Coguei.io Costa - De acôrdo. 

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

pela súmula 21 e dou provimento para julgar procedente a r~ 

clamatória. 

O Sr. Ministro Coguei.io Costa - Conheço e dou provimento ao 

recurso. 

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

conhecido e dado provimento ao recurso para julgar proceden

te a reclamação. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 174/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. SEBASTI~O DE OLIVEI 

RA e FORD - WILLYS DO BRASIL S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - O E. Tribunal de origem julgou 

provada a falta grave atribuída aoiEclamante. tste recorre 

reafirmando a inexistência de mandato de Advogado no Recurso 

Ordinário ..• (lê). A Procuradoria opina pelo não provimento. 

1!: o relatório. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - De acôrdo. 

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

nheço quanto à inexistência de mandato de Advogado já que s~ 

nado, fls. 22, com podêres outorgados anteriormente •.• (lê). 

O Sr. Ministro CogueiJo Costa - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Por unanimidade, rejeitada a pr~ 

liminar arguida pelo reclamante em relação à intempestivida

de. Conheço quanto à intempestividade pela Súmula 16 e não 

168 como se refere o AcÓrdão recorrido e dou provimento. A 

exegese do ·AcÓrdão recorrido é flagrantemente contrária à S~ 

mula 16. Dou provimento ao~curso para restabelecer a dec1 ...... 
são de la. Instância. 

O Sr. Ministro Coguei.io Costa - O Ordinário foi apresentado 

em 16/2/68. Ora a notificação foi expedida a 6 do mesmo m~s 

(lê). Conheço e dou provimento para, reformando o decisÓ 

rio da Turma Regional, considerar intempestivo o Recurso O~ 

dinário e, em consequência, restabelecer a sentença de la. 

Ins"tancia. 

O Sr. Ministro Presidente - Por unanimidade, conhecido o r~ 

curso do reclamante pela intempestividade do Recurso Ordiná 

rio conhecido pelo Tribunal "a quo", anulado êsse pronuncia-
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mento para ser restabelecida a decisão de la. Instância. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 347/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. ANTONIO PEDRO DA 

SILVA e ARTEFATOS DE COURO BLOIS TITDA. 

O Sr. Ministro Presidente - ArgÜida inversão do ônus da pr~ 

va no julgamento da Junta, mantido pelo Tribunal de origem, 

recorre de Revista o reclamante .•• (lê). A Procuradoria op~ 

na pelo conhecimento e não provimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Cooueijo Costa -De acôrdo. 
' 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. 

ço do recurso pela divergência de fÔlhas. 

Conhe 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não vejo propriamente diver 

gência jurisprudencial nem violação de lei. A emprêsa negou 

a dispensa e colocou o emprêgo à disposição do empregado. C~ 

bia a êste provar que foi despedido e não à empregadora pr~ 

var que houve justa causa. Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente ~ Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

o Sr. Ministro Newton Lamounier - Conheço. 

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Conheço. 

o Sr. Ministro Peres Júnior - Não conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Por maioria, vencidos os Minis 

tros Revisor e Peres Júnior, conhecida a Revista por di ver 

gência. Dou provimento ao recurso para julgar procedente a 

reclamação. 

O Sr. Ministro Coaueijo Costa - Nego provimento. A matéria é 

toda ela de fato e arrimada no apurado na instrução ••• (lê). 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Acompanho V.Excelência. 
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O Sr. Ministro Jeremias Marrocos -Acompanho V.Excelência. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Nego provimento. 

4. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, vencidos Revisor e 

Peres Júnior, dado provimento à Revista para julgar proceden 

te a reclamação. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 383/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Coqueijo Costa, Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. CLAUDETE DE ALMEIDA 

e COTONIFÍCIO GUILHERME GIORGI S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - Sobe a Revista para melhor exa 

me em consequência do julgamento do Agravo de fls. à vista 

da súmula 9, invocada pelo julgado Regional e sem a devida 

adequação... (lê). A Procuradoria opina pelo não provimento 

da Revista. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - De acôrdo. 

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

do recurso eis que a Súmula 9 não autorizava a conclusão 

adotada. Esta limita-se a impedir o arquivamento da reclama 

ção na audiência ••. (lê). Dou provimento desde logo ao recur 

so para julgar procedente a reclamação. 

I) Sr. Ministro Coquei,jo Costa - Conheço pela divergência J~ 

risprudencial de fls. 45 e por violação do art. 844 que não 

comina pena ao reclamante que rião comparece à audiência. No 

mérito, "data venia". dou provimento para, reformando a deci 

são Regional, mandar arquivar a reclamação. Com efeito, o re 

clamante não compareceu à audiência pelo que foi tido como 

confesso ••• (lê). O meu voto é dando provimento à Revista p~ 

ra mandar arquivar a reclamação pura e simplesmente. 

O Sr. Ministro Presidente - Por unanimidade, conhecida a Re 

vista. Agora, o Ministro Revisor diverge do meu ponto de vis 
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ta. S.Exa. está dando provimento ao recurso para julgar pr~ 

cedente a reclamação. E quero reafirmar os motivos pelos 

quais assim entendi. ~ que não foi aplicada a pena de confie 

são à reclamante na primeira audiência a sim na audiência em 

prosseguimento. A reclamada abriu mão das provas quando, na 

verdade, cabia a ela o ônus da justa causa. Entendo que<abri~ 

do mão das provas, quando tinha ~sse ônus, importou na proc~ 

dência da reclamação. 

O Sr. Ministro Coaueijo Costa - Mas a Junta teve a reclaman 

te como confessa .. o juiz admitiu provada a falta. O empreg~ 

dor não produziu prova. O entendimento do ju!zo beneficia 

a emprêsa. Mas não ?e pode agora prejudicar a empr~sa conde 

nando-a, porque cabia ao empregado provar. 

o Sr. Ministro Newton Lamounier - A Junta é que considerou 

confessa a reclamante? 

O Sr. Ministro Presidente - Aplicou a pena de confissão na 

segunda audiência e a reclamada abriu mão das provas que se 

propunha a fazer. Quem abriu mão das provas foi o reclamado 

e não o juiz. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Depois o juiz admitiu a con 

fissão. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - tle só admite a confissão 

na la. Instância. Não há que se falar em confissão quando já 

se realizava a segunda audiência. 

O Sr. Ministro Coaueijo Costa -Se V.Exa. me permite, a pa~ 

te pode reauerer o que quiser, certo ou errado, Quando o 

juiz defere o requerimento a responsabilidade tôda se trans 

fere ao ju!z, porque quem erra é o juiz. Então o juiz erra, 

aplica a confissão, a parte não produziu prova, ela vai ser 

condenada porque deixou de produzir prova_? 
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O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Acompanho V.Excelência. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Com o Revisor. 

6. 

O Sr. Ministro Presidente - Dado provimento ao recurso, ven 

cidos Revisor e Peres Júnior, para julgar procedente a recl! 

mação. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa- Requeiro, "data venia", junt.! 

da do voto vencido. 

O Sr. Ministro Presidente - Deferido. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 430/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 3a. Região. BANCO COMERCIAL DO 

ESTADO DE SlO PAULO S/A e DAGOBERTO LOPES 

O Sr. Ministro Presidente - Trata-se de bancário ao qual foi 

determinada a cessação de serviço de chefe de seção e ret8r 

no ao cargo anterior com a supressão das verbas ••• (lê). A 

Procuradoria opina pelo provimento da Revista. t o relat6rio. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De ac8rdo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Jose Torres das Neves) 
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o Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada.QuantD à 

preliminar, rejeito, As custas f:>ram pagas pelo próprio recl 

mante. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordD, 
, " O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia ? Por unanimidade, 

rejeitada a preliminar de deserção. Recurso da reclamada.Col'! 

nheçD do recursD da r~amada pelos arestos divergentes de fl 

81/84. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Também conheço. 
, " O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia ? Por unanimidade, 

. " , CDnhecida a Revista, por divergencia. No merito, dou provime 

to parcial para excluir a verba de gratificação. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Mas havia a rubrica ? Consta 

das minhas notas : no mérito, o cargo era em comissão,docume 

to de ·fls. 20. Dando-se o :retorno, não hácdireito ao salário 

percebido durante o comissiona~ento. Nego provimento, 

O Sr. Ministro Presidente - E a segunda verba ? 

O Sr, ~tlnistro Coqueij o Costa - "Data venia ", nego proviment 

A! me parece um ardil da empresa para não se responsa~i~ar 

pelo acrescimo salarial. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Verificamos, em realidade, 

que esse empregado .tinha apenas a denominação de chefe, por 

conveniência da empresa, mas não chefiava ninguém.Por isso, a 

empresa, mais tarde, achou de cortar esse principio que já ma 

contratual. A rubrica era da chefia, mas ela não existia.Nego 

provimento. 

O Sr. MinistrD Newton La.mounier - Com o Ministro Revisor, 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Com V.Excelência, 

O Sr. Ministro Presidente - Contra o voto dos Ministros Rela-

tor e Peres Júnior, negado provimento ao recurso.Redigirá o 
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AcÓrdão o Ministro Revisor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO nQ 3 454/71 -Relator:M±nistro Re-

zende Puech. Revisor:Ministro Coqueijo Costa. Recurso de Re

vista de decisão do TRT da la.Região. PIONEIRA TRANSPORTES E 

COMrnCIO Ltda. e MANOEL CLEMENTE. 

O Sr. M~nistro Presidente - O reclamante pretende integraqão 

salarial no aviso-prévio, décimo-terceiro salário e férias 

verba de diárias para viagem, por excederem a 50% dos salá 

efetivos e outras verbas deferidas, apenas estas pelo 

originário. Recorreu ordinariamente o reclamante 

cer contrário da douta Procuradoria Geral. t o relatório. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão.Encerrada. A diver

gência, bem como a violação de lei, inexistem desde que pela 

prova concluiu o Tribunal de orige~ pela integração da verba 

de.diárias para viagem, por isso que excedentes de 50% dos sa 

lários. Não conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Coqueijo C::>sta - De acordo. 
, ... 

O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia ? Por unanimidade, 

não conhecida a Revista. 

O Sr.Secretário - PROCESSO nQ 1 506/71 -Relator:Ministro Co

queijo· Costa. Agravo~ dei.".Iilstrumento de despacho do TRT da la. 

Região. PORCELANA E ST&~TITA SOCIEDADE ANÔNIMA e JORGITO SOU

ZA SANTOS. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Porcelana e Steatita S/A agra 
... 

vou-se de instrumento de despacho da Presidencia do Primeiro 

Regional que indeferiu Revista interposta no processo de re

clamação contra ela, ajuizado por Jorgito Souza Santos.A dou

ta Procuradoria Geral opina pelo desprovimento do Agravo.t o 

relatório. 



FtOOER •JUOICIÃRIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

11/04/72 MHA/MLM 17,10/15 -3-

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

lavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O Agravo é tempestivo,regular 

mente interposto. A empresa alega que houve transação que não 

se presume, A fls. 9 há um recibo de quitação, com ressalva 

de direito. Por outro lado, demonstrada não·ficou a violação 

dos arts. 9391 940 e 1 025 do CÓdigo Civil e § 29 do art,477 

da CLT. Nego provimento. 

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

negado provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO n9 1 649/71 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

2a. Região. LUIZ ALVES E OUTROS e KATSUMASSA KONISHI.(SÍtio 

Santa Luzia). 

-O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Considerando que nao estava 

devidamente fundamentado o recurso, o Exmo. Presidente do Tr!_ 

bunal da Segunda Região negou seguimento à Revista interposta 

por Luiz Alves e outros ••• (lê). A douta Procuradoria Geral 

opina pelo provimento do recurso. t o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Os Acórdãos indicados como vá 

lidos para o provimento do recurso, na linguagem do agravante, 

nao indicam as fontes com precisão, mas segundo alerta o pare 

cer da douta Procuradoria Geral, da Procuradora Emiliana Mar

tins Andrade ••• (lê). Dou provimento ao Agravo para determinar 

o processamento da Revista denegada. 
, A 

O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia ? Unanimemente, da 

do provimento ao Agravo para que se processe a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 1 702/71 - Relator: Ministro 

queijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da la. 

Região. SERVIÇOS AtREO CRUZEIRO DO SUL S.A e VIRGÍNIO PEREIRA 

DA SILVA E OUTROS. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Do respeitável despacho do Vi

ce-Presidente do Tribunal da Primeira Região, indeferindo Re~ 

ta de Cruzeiro do Sul S.A dentro do processo de reclamação de 

VirgÍlio Pereira da Silva e outros,agravou-se de instrumento a 

empresa, fornando o traslado e pagando o preparo ••• (lê). A do~ 

ta Procuradoria Geral opina pelo desprovimento do Agravo. ~ o 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - As brilhantes razoes do Pro

fessor Cossermelli, ilustre Advogado da empresa, em tese se

riam convincentes, mas não se ad~quam à espécie dos autos.Não 

houve violação do artigo 836 ••. (1ê). Nego provimento ao Agra-

vo. 

' " O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia ? Unanimemente,n~ 

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO nQ 1 835/71 - Relator; Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

2a. Região. PRODUTOS METALÚRGICOS CARFRIZ S.A e GERSON TRIS

TÃO RODRIGUES. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O recurso foi denegado porque 

matéria de fato não comporta a Revista postulada, fls. 02. S~ 

gundo o despacho agravado ••• (lê). A douta Procuradoria Geral 

opina pelo não provimento. ~ o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O AcÓrdão cogita apenas de ma

téria de fato, qual seja o que consubstanciaria a falta grave, 

segundo a empresa ••• (lê). Nego provimento. 

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

gado provimento ao Agravo. 

0-SP. Secretário - PROCESSO nQ 1 ·732/71 - Relator: Ministro Je 

remias Marrocos. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

- " 3a. Regiao. INSTITUTO NACIONAL DE PROVIDENCIA SOCIAL - INPS e 

EURICO JUSTINIANO FIGUEIREDO. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Sr. Presidente, no Agravo 

interposto da decisão que não admitiu a subida da revista,"que 
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visa a reapreciação de matéria fática", foi requerida a tran!_ 

crição das peças constantes da petição de fls. 03 •.• (lê). A 

" douta Procuradoria Geral requereu, em diligencia, a juntada 

das razões de Revista. t o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Deixando o agravante de re 

querer a transcrição das peças de fls. 116/124, ao contrário 

do enunciado pelo Sr. Procurador, e sendo estas essenciais pa

ra o deslinde da questão, ••• (lê). Nego provimento. 

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

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 1 737/71 - Relator: Ministro Je 

remias Marrocos. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

4a. Região. FACIT S.A e NILTON RENATO CAPELLI. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - A tese ventilada no Agravo 

é a do cabimento ou não repouso semanal remunerado o empregado 

comissionista ; •• (lê). A douta Procuradoria Geral opina pelo 

conhecimento e desprovimento. t o relatório. 
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o Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos -Toda a hipótese gira emto 

no da aplicação da SÚmula 27, tornando a jurisprudência, ci 

tada pelo agravante na Revista,ultrapassada. Nestas condiçõe 

acolho e confirmo o respeitável despacho do ilustre Presiden 

te do Tribunal~ quo. (Lê.) Nego provimento ao Agravo. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 764/71 - Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos. Agravo de Instrumento de despacho do TRT 

da 2a. Região. 11 Metoxid11 MetalÚrgica Indústria e Com. Ltda e 

José Luiz de Vila Nova. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Entendeu a respeitável de 

cisão Regional não ter ocorrido falta grave ensejadora da 

resilição do contrato de trabalho. Quando muito, o reclaman

te deixou de comparecer em parte do aviso prévio ••• (1~.) O 

douto parecer é pelo não conhecimento;se conhecido; pelo'pró 

Yimento do recurso. t o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Todo cabimento tem a prel 

minar ar@.:! da pelo douto Procurador: "As fls. 29, quanto ao 

emolumento do Agravo, notif'icado o agravante do valor, •• (1~). 

Não conheço do Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecido o Agravo. 

o Sr. Secretário - Processo n9 1 770/71 - Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos. Agravo de Instrumento de despacho do TRT 
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da 2a. Região, Expresso Rio Grande São Paulo S/A e Silvestre 

Cardoso. 

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos - O respeitável AcÓrdão Re 

gional explicita ter a intimação da sentença ocorrido em 

24 de novembro de 1970, presumindo seu recebimento no dia 2q 

5a. feira, consoante a SÚmula 26. (Lê.) Parecer pela confir 

mação do despacho, t o relatório. 

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

palavra o Relator, 

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Por. não ter trazido, data 

venia, o bem elaborado Agravo matéria capaz de modificar o 

entendimento do despacho impugnatório, bem aplicada a SÚmula 

citada. Nego provimento ao Agravo, 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, negado provimento ao Agravo, 

o Sr. Secretário - Processo n9 1 824/71 - Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos, Agravo de Instrumento de despacho do TRT 

da 8a, Região, Departamento de Estradas de Rodagem do Pará e 

Raimundo Carmo dos Santos e outros. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - A ementa do respeitável A 
cÓrdão Regional é a seguinte: 11 0 intervalo de onze horas, no 

minimo, de que trata o art. 67 da CLT, não se confunde com o 

descanso semanal. {Lê,) 11 Parecer desfavorável, t o relatÓri 

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

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Conforme o bem elaborado 

despacho de fls., que não entendeu violado o art. 67 da CLT, 

negado foi o repouso de 24 horas, concedido apenas o repouso 

diário, •• (lê), Nego provimento ao Agravo, 
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 845/71 - Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos. Agravo de Instrumento de despacho do TRT 

da 2a. Região. Cassio Muniz S/A - Importação e Comércio e 

Ivanita Sylvia Humming. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - A agravante pretende lici 

ta a transfergncia do empregado, porquanto concordara, quan-. 
do da sua admissão, trabalhar em qualquer estabelecimento da 

empresa. (Lg,) Parecer favorável, É o relatÓrio, 

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

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Consta da respeitável se~ 

tença, acolhida pelo AcÓrdão R~gional, o que disse o prepo~ 

to da empresa, .!.!! verbis: "o controle acionário da reclamada 

passou para outro grupo ... (lê.)" Nego provimento ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverggncia? Por unanimidade 

de votos, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 869/71 - Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos, Agravo de Instrumento de despacho do TRT 

da la. Região. IndÚstrias Reunidas Caneco S/A e Jorge dos 

Santos Filho. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Contra a respeitável dec! 

são Regional, insurgiu-se a empresa, em Recurso de Revista 

trancado pelo despacho de fls. 41, agravando, então, de ins 

trumento ••• (lê.) Parecer desfavorável. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Merece confirmação o res 
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peitável despacho impugnado. A sentença da Junta mostra que 

o autor ••• (lê.) Nego provimento ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, negado provimento ao Agravo, 

o Sr. Secretário - Processo n9 1 849/71 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

2a. Região. IndÚstria MetalÚrgica São Caetano S/A e Devanir 

Rossi. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De despacho denegatório da 

Revista, exarado pelo Exmo. Presidente do 29 Regional nos a~ 

tos de reclamação que lhe move Devanir Rossi, •• (la) Parecer 

pelo desprovimento do recurso. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - As doze linhas do AcÓrdão R~ 

gional se limitam a examinar os fatos informadores da insu -

bordinação, atual e pregressa, bem assim com relação à 11 re 

beldia11
••• (lê.) Nego provimento ao Agravo. 

o sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 868/71 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

la. Região. Cia. Usinas Nacionais e Nilton Machado, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Inconformada com o despacho 

que negou seguimento a Recurso de Revista interposto no pr~ 

cesso de reclamação que lhe moveu Nilton Machado, a Cia. Usi 

nas Nacionais ••• (lê.) Parecer desfavorável. to relatÓrio, 

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

palavra o Relator. 
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o Sr. Ministro Coquájo Costa - O Acórdão Regional decidiu 

ser devida a remuneração do repouso semanal e dos dias feria 

dos ao empregado comissionista ••• (lê.) Nego provimento ao 

Agravo. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, negado provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo no 1 913/71 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

6a. Região. Tecelagem de Sêda e Algodão de Pernambuco S/A. -

TSAP - e BelÍsio Gomes de Oliveira e Outro. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Tecelagem de Seda e de Algo

dão de Pernambuco S/A agravou-se de instrumento de despacho 

denegatÓrio de Revista que interpôs no processo de reclama

ção de Bel!sio gomes de Oliveira e outro, pagando custas, ·e

molumentos e formando o traslado. A douta Procuradoria Geral 

opina pelo desprovimento do Agravo. g o relatÓrio • .. 
O Sr. Ministro Presiqente - Em discussao. Encerrada. Tem a 

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Cogue~jo Costa - O Sexto Regional decidiu que 
, , 

os honorarios do assistente judiciario, fornecidos pelo Sin-

dicato de classe do empregado, na forma do art. 16 da Lei 

5 584, não podem ultrapassar de 15% do valor lÍquido da con

denação._ Nego provimento ao Agravo. 

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

negado provimento ao Agravo. 
. , 
O Sr. Secretario - Processo no 1 439/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor:,Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Cia. Paulista de E~ 

tradas de Ferro e Agostinho AntÔnio Rodrigues e outros. Os 

mesmos. 

O Sr. Ministro Presidente - O Tribunal de origem indeferiu, 

em parte, ••• (lê). A douta Procuradoria Geral opina pelo co

nhecimento de ambas as Revistas e provimento apenas do apelo 

dos reclamantes. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Cogue!Jo Costa - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada• Conheç 

por divergência, e dou provimento ao recurso dos reclamante 
. ,, 

O Sr. Ministro CogueUo Costa - Trata-se de especie decid.ida 

muitas vezes nesta superior Instância: licença-prêmio conce

dida pela empresa aos seus empregados, a partir de 1 9591 m~ 

diante acordo coletivo, garantido posteriormente o direito 

de gozar em dinheiro parte daquela licença-prêmio,,,(lê). Co 
. 

nheço de ambas as Revistas pela divergência jurisprudencial, 
4 4 

nego provimento a da empresa e dou provimento a dos emprega-

dos para restabelecer a sentença da JCJ de Campinas, fls.21 

O Sr. 'Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Acompanho o Ministro Rev1 

sor. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Acompanho o Ministro Revi-

sor. 
. ' O Sr. Ministro Peres Junior - Acompanho o Ministro Relator, 

O Sr. Ministro Presidente- For maioria de votos, vencidosos 

' Ministros Relator e Peres Junior, conhecidas ambas as Revis-

tas e proVida a dOS reclamantes para ser restabelecida a de

cisão de Primeira Instância. Redigirá o AcÓrdão o Ministro 

Revisor, 

' O Sr. Secretario - Processo no 1 502/71 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa, Revisor: Ministro Newton Lamounier. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Rêde Ferroviária 

Federal S/A. Regional Centro Sul - 9a. Divisão - Santos Jun

diaÍ e Waldomiro da Silva Bastos. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - A reclamação de Waldomiro da 

Silva Bastos contra Rede Ferroviária S/A Regional Centro SUl 

foi julgada procedente pela 14a. Junta de São Paulo para con-
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~ . , 
danar a empresa a lhe pagar indenizaçao, aviso-previo,ferias, 

, , 
saldo salarial em dobro, decimo-terceiro salario proporcio-

nal ••• (lê). A douta Procuradoria Geral opina pelo não conhe

cimento ou provimento do recurso. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Nada a acrescentar. 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Conheço pela divergência de 

AcÓrdãos acostados a fls. 47. 
' O Sr. Ministro Nevrton Lamoun~ - Tambem conheço. 

, A 

O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, 

conhecida a Revista, por divergência. Tem a palavra o Minis

tro Relator. 
, 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Merito. A falta grave ocor-
, 

reu em outubro de 1 967, mas a empresa so despediu o recorri 

do em fins de abril de 1 968. A justa causa de resolução da 

relação de emprego deve proceder e determinar a despedida,rã 

zão pela qual a causa que resultou ••• (lê). Dou provimento à 
Revista para excluir da condenação a indenização de antigfiid 

, . , 
de, aviso-previo e decimo-terceiro salario proporcional. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - De acordo com o Ministro R 

lator. 
, .. 

O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, 

dado provimento, em parte, para excluir da condenação as ver-
... , , , 

bas de indenizaçao, aviso-previo e decimo-terceiro salario 

proporcional. 
, 

O Sr. Secretario - Processo no 1 979/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Cia. Paulista de Es 

tradas de Ferro e Álvaro Ricardo Teixeira. 
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O Sr. Ministro Presidente - Trata-se de reclamação movidapo 

empregado aposentado que pleiteia elevação do salário de con 

ferentes, por isso que através de reclamações sucessivas foi 

elevado à referência XV, desde que o direito referido decor

re da equiparação obtida judicialmente ••• (lê). A douta Procu 

radoria Geral opina pelo não conhecimento ou não provimento. 

~ o relat6rio. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço da argtl.ição de incem 

petência ou carência de ação, desde que se trata de matéria 

pertinente,,,(lê). 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - DE acordo. 

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

não conhecidas as argllições de incompetência e carência de 

ação. Quanto à prescrição, conheço, por divergência de fls. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Também conheço. 

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

conhecida a Revista, quanto à prescrição, pela divergência 

de fls. 83. Quanto ao mérito, dou provimento para julgar pres 

crita a reclamação. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - "Data venia", nego provimen

to. A competência da Justiça do Trabalho é para decidir os 

DissÍdios oriundos da relação de emprego, ainda que à época 

não mais existia o liame empregatício, e a prescrição é con

tinuada de cada parcela ••. (lê). 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Com o Ministro Revisor. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Com o Ministro Revisor. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Com o Ministro Relator. 
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O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, vencidos os Minis-
• • tros Relator e Peres Junior, negado provimento a Revista,q 

to à prescrição. á a Única tese postulada na Revista. Redigi 
, . -ra o Acordao o Ministro Revisor • 

• O Sr. Secretario - Processo no 2 583/71 -

O Sr. José Torres das Neves ~AdVogado) - Sr. Presidente, que 

tão de ordem. Peço adiamento desse processo, porque o colega 

que irá fazer a sustentação ainda não chegou até agora. 

O Sr. Ministro Presidente - Defiro. Adiado para a prÓxima Ses 

são. . . 
O Sr. Secretario - Processo no 2 678/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2ao Região. Antonio Rocha de 0-
• liveira e Iter Transportes Rodoviario Ltda. 

O Sr. Ministro Presidente - A Révista é do empregado que pr~ . -tende reconhecido o seu direito a percepçao nos lucros da em 

pregadora que o despediu sem atender-lhe esse pretenso direi 

to e não podendo prevalecer ••• (l~). Parecer desfavorável da 

douta Procuradoria Geral. á o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. À quit~ 

ção foram dados efeitos gerais. Porém, conforme observa a dO 

ta Procuradoria Geral, examinado foi o pretenso direito do 

recorrente que pela prova foi denegado. Na Revista, 

gÚi divergência, nem violação de lei. Não conheço. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Não conheço. 
, .. 

O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? For unanimidade, 

não conhecido o recurso. 
, 

O Sr. Secretario - Processo no 2 755/71 - Relator: Ministro 
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Rezende Puech. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Ananias Moreno e MQ 

veis de Aço Fiel S/A. 

O Sr. Minfstro Presidente - Revista do empregado, argfUndo 

violação do art. 1 511 do CÓdigo Civil e 462 da CLT pelo A-
~ N A cordao recorrido e invocando jurisprudencia. A reclamada pr~ 

tende intempestivo o apelo e argumenta, no mérito, contrari~ 

mente ao recurso. A douta Procuradoria Geral opina pelo não 

conhecimento ou não provimento dO recurso. f o relatÓrio. 

o,sr. Ministro Cogueijo Costa- De acordo. 

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

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

O sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. O recu~ 

so é tempestivo, pois dez de junho foi feriado em são Paulo, 

acreditando tenha sido em todos os Estados ••• (lê). Rejeito 

a preliminar e conheço do apelo pela divergência de folhas. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Não conheço da Revista, por 

intempestiva. 

' O Sr. Jose Torres das Neves (AdVogado) - Sr. Presidente, ma-
' ~ teria de fato. Sendo feriado na quinta-feira, o Diario saiu 

na sexta-feira. 
' N O Sr. Ministro Presidente - No dia 10, ha urna certidao que 

não pode ser desmentida. Reconsidero meu voto. Não conheço, 

por intempestivo. 
, N 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - O Diario Oficial de Sao Pau 

' lo circula a tarde? 

O Sr. Ministro Presidente - Não. 

o Sr. Ministro Newton Lamounier - É intempestivo. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Divirjo. 
, 

O Sr. Ministro Peres Junior - Divirjo. 



PODER ..IUDIC1ARIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

11/4/72 MHA/RS 17,40/55 -1-

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, vencidos os Minis-
, -tros Jeremias Marrocos e Peres Junior, nao conhecida a Revi~ 

ta, por intempestividade. 
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O Sr. Ministro Peres Júnior - Conheço •. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, vencidos os Minis 

tros Jeremias Marrocos e Peres Júnior, não conhecida a Revia 

ta por intempestiva. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 804/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. LÁZARO EMÍDIO e Cik 

PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO. 

O Sr. Ministro Presidente - As Instâncias percorridas manti 

veram a procedência do inquérito judicial com base no art. 

832, letra B da Consolidação. Insiste a reclamante em sua de 

fesa ••• {lê). A Procuradoria opina pelo conhecimento e não 

provimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acôrdo. 

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

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

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

da Revista por divergência de fÔlhas. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Há di vergêrioia? -,por ·unanimidade,, 

conhecido o recurso. Nego provimento ao Recurso. O preceito 

estatutário dos ferroviários invocado é expresso ao asseg~ 

raros direitos questionados ••• (lê). 

O Sr. Ministro Cooueijo Costa -Com V.Excelência. 

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

negado provimento à Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 111/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. IRMAO NICOLATTI S/A 

COM. E IND. !MP. e CIRO JOS~ FRANCISCO. 
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O Sr. Ministro Presidente- Recorrem ambos os litigantes da 

decisão Regional. O reclamante insiste na preliminar de irr~ 

gularidade no depÓsito da condenação e a reclamada pretende 

violado o art. 829 da Consolidação. A Procuradoria opina P! 

lo não conhecimento ou não provimento de ambos os recursos. 

t o relatório. 

o Sr. Ministro Coqueijo Costa - Conheço da Revista do recla 

mante. No caso, não se trata de mera irregularidade no depó 

sito da condenação, sanável segundo entendimento da maioria 

do E. Pleno ••. (lê). Acolho o recurso do reclamante e julgo 

deserto o recurso do reclamad.o. 

o Sr. Ministro Presidente- Recurso do reclamado. Conheçopor 

infring@ncia de lei, do art. 829 da Consolidação. 

o Sr. Ministro Coquei,jo Costa - Todavia, no mérito, nego pr~ 

vimento porque a jurisprudência temperou, em matéria de depó 

sito, para efeito de recurso processado, de outra forma, mas 

atendido o mesmo fim ••. (lê). 

O Sr. Ministro Presidente - Dei provimento ao recurso da re 

clamante. 

O Sr. Ministro Coaueijo Costa - Quanto ao recurso da emprês~ 

não conheço. A Única jurisprudência tida como divergente às 

fls. 867 não é. O AcÓrdão recorrido aplicou a ~ipótese da de~ 

pedida obstativa. Não conheço do recurso da empr@sa. Conheço 

do recurso do empregado mas lhe nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecido o recurso do reclaman

te, sem divergência entre Relator e Revisor, por unanimidade, 

Dou provimento ao recurso do reclamante. O Ministro Revisor 

nega provimento ao recurso do reclamante. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Nego provimento porque foi 

feito o depÓsito. 
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O Sr. Ministro Presidente - Na verdade, no caso, foi reconh~ 

cido a todo tempo a relação de emprêgo. Não feito o depósito 

na conta vinculada, importou na não abertura da conta. Houve 

um desrespeito. Aqui não se trata de facilidade de transfe -

rência, porque não houve abertura de conta vinculada, 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - A lei não comina pena de 

deserção. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não houve o depÓsito? 

O Sr. Ministro Presidente - Sim, mas não houve a abertura da 

conta.vinculada. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Acompanho o Revisor. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Com V.Excelência, 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, vencidos os Minis 

tros Relator e Jeremias Marrocos, negado provimento ao re 

curso do reclamante. Quanto ao recurso do reclamado, V.Exa. 

não conhece. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço porque entendo que 

transitou em julgado em relação a ela a decisão Regional.Por 

unanimidade, nãoconhecido o recurso do reclamado. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 010/71 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Newton Lamounier. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. ARMANDO MARTINS 

e CIA. MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Armando Martins reclamou con 

tra a Cia. Municipal de Transportes Coletivos pedindo equip! 

ração ao paradigma em diferenças salariais, férias e gratif~ 

cação de natal vencidas e vincendas. A 15 Junta de São Pau

lo julgou a reclamação procedente. • • (lê). A Procuradoria opi 

na contra o conhecimento e pelo desprovimento. ~ o relatório. 
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O Sr. Ministro Newton Lamounier - Nada a acrescentar. 

4. 

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

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

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

palavra·o Relator. 

O Sr. Ministro Coaueijo Costa - Todo o conteúdo do Acórdão 

Regional versa sôbre prova documental e testemunhal, fls.72. 

Assim, os AcÓrdãos trazidos a colação pelo reclamante não 

são conflitantes para ensejar a Revista. Não conheço. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - De acôrdo. 

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

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 494/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. SIAM ÚTIL S/A - IN 

DÚSTRIAS MEC~ICAS E METALÚRGICAS e MESSIAS SIMOES DOS SAN 

TOS E OUTROS. 

O Sr. Ministro Presidente - O Tribunal de origem negando pr~ 

vimento a ambos os recursos assegurou o pagamento das duas 

horas à disposição pleiteadas pelo reclamante, bem como di 

reito ao transporte que a reclamada oferecia ao preço de 

dois centavos e suprimiu ••. (lê). A Procuradoria opina pelo 

não conhecimento ou não provimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acôrdo. 

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

jurisprudência adequada. Por outro lado inocorre violação de 

lei e que, ao contrário, o AcÓrdão recorrido assegurou a in 

tegração de vantagem salarial tipica. Não conheço. 

O Sr. Ministro Cooueijo Costa - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 
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o Sr. Secretário - Processo n9 3 534/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da la·. Região. SILA FERREIRA e S/A 

MAGALHAES COM. E IND. 

O Sr. Ministro Presidente- A Revista sobe em·razão de Agra 

vo provido às fÔlhas. Trata-se de empregado que trabalhou lo~ 

gos anos em estabelecimento agr!cola .•• (1@). Parecer favorá 

vel da Procuradoria. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acôrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Conheço por violação do art. 65 

do Estatuto do Trabalhador Rural. O estabelecimento rural era 

explorado pelo ex-administrador que admitiu o reclamante co 

mo empregado. bbviamente para os efeitos trabalhistas op~ 

rou-se a sucessão ••• (lê). Dou provimento para restabelecer 

a decisão de la. Instância. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O meu voto coincide com o de 

V.Excelência. 
o A ' O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, 

conhecido o recurso por violação e dado provimento para res 

tabelecer a decisão de la. Instância. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 535/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da la. Região. JOAO EVARISTO DA 

SILVA e PLASTIBEL IND. DE PLÁSTICOS S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - Trata-se de transferência por e~ 

tinção de estabelecimento contra a qual se insurge a recla 

mante ••• (lê). A Procuradoria.opina pelo não provimento. to 

relatório. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa- De acôrdo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Conheço 

do recurso pela divergência. 

O Sr. Ministro Coouei.1o Costa - Não conheço. Não houve viola 

ção do art. 469, porque expressamente o AcÓrdão revela que a 

transferência motivada pela mudança de estabelecimento não 

acarretou mudança de domiéilio. 

O Sr. Ministro Presidente - Há um AcÓrdão que diz que o em 

pregado foi transferido dentro da mesma cidade, de um bairro 

para outro e que no caso assim ocorreu. Vou ler o aresto(lê). 

- Conheço. 

O Sr. Ministro Cooueijo Costa - Conheço também. 
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O Sr. Ministro Presidente - Conhecida pela divergência, por 

unanimidade. No caso, de Botafogo, Guanabara, o estabelecimen 

to foi transferido para o Estado d~ Rio, São João de Meriti, 

na forma do art. 469. Em não se tratando do § 29 desse pr~ 

cei to, ·onerado foi o reclamante •. r; (lê); Dou 'provimento· à Re 

vista para julgar procedente a reclamação. 

O Sr. Ministro Coaueijo Costa -Com V.Excelência. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, 

dado provimento à Revista, para julgar improcedente a recla 

mação. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 3 541/71 - Relator: Ministr:> 

Rezende Puech. Revisor: ~inistro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 3a. Região. FUNDAÇAO HOSPITALAR 

DO DISTRITO FEDERAL e MANOEL LEITE DE SANTANA. 

O Sr. Ministro Presidente - Trata-se de Revista que a empr~ 

sa pretende amparada pelo mau enquadramento dos fatos,argfii~ 

do nulidade do Acórdão Regional, violação de lei, quanto ao 

não cumprimento pelo empregado do periodo de aviso prévio, e 

violado, ainda, o decreto nQ 389 ... (lê). A douta Procurado 

ria geral opina pelo conhecimento apenas em relação ao adi 

cional-insalubridade e não provimento apenas em relação ao 

adicional-insalubridade. t o relatório. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Há uma 

preliminar carente de fundamentação. Não se confunde com o qu 

se diz em relação ao aviso-prévio, se claro o AcÓrdão Regi~ 

nal ao afirmar, em razão da prova, a desvalia ... (lê). Não 

conheço. Quanto ao adicional-insalubridade, se incidente so 

bre o salário profissional, "data venia" do douto parecer, 

porque a decisão tem a seu favor a Súmula nQ 17, não conheç~ 
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Assim, não conheço da Revista em qualquer dos pontos questi~ 

nados. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Também não conheço. 

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

Revista, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 581/71- Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. ANTONIO QUEIROZ e 

USINA DA BARRA S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - O.Egrégio Tribunal "a quo" negou 

aos reclamantes as vantagens do dissidio coletivo atinente 

aos empregados da Usina de açúcar, proclamando-o trabalhador 

agricola. . . (lê). A douta Procuradoria Geral opina pelo conh~ 

cimento e provimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Cooueijo Costa - De acordo. 

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

da Revista pela divergência ~e fls. 104. 

o Sr. Ministro Cogueijo Costa - Há uma preliminar de deser -

ção, Excelência; conforme anotei. 

O Sr. Ministro Presidente (Consulta os autos) - V.Exa.tem ra 

zão. Quanto à preliminar de deserção: "Houve recurso da re 

clamada, da Primeira para a Segunda Instância; as custas de 

vem ter sido pagas ••. (lê)". Não poderia haver deserção. Exa 

to? Rejeito essa preliminar. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Improcede, as custas foram 

pagas na Primeira Instância e, pela Consolidação das Leis do 

Trabalho, elas só devem ser pagas apenas uma vez, Rejeito,tam 

bém. 

O Sr. Ministro Presidente- Há divergência? Rejeitada, poruna 

nimidade, a preliminar de deserção. No mérito, conheço pela 
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divergência de fls. 104. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Também conheço. 

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

conhecida a Revista. Já por duas vezes, recentemente, o Egré 

gio Pleno proclamou o entendimento de que os trabalhadoresem 

usinas de Açúcar compreendiam-se como industriários •.• (lê). 

Dou provimento. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Nego provimento e vou justi

ficar níeu voto. O aesunto é controvertido. Importa saber se 

o conceito finalista do artigo 79 da Consolidação ainda p~de 

prosperar ante a legislação especÍfica ••• (lê). Eis por que 

até melhor entendimento de minha parte, a respeito do contr~ 

vertido assunto tanto na doutrina, como em inúmeros jurista~ 

nego provimento. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Tive oportunidade de, no 

Pleno, acompanhar o voto de V.Exa., Sr. Presidente, esposa!!_ 

do essa mesma tese. Acompanho V.Excelência. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos- Também acompanho V. Exa., 

tem sido sempre meu entendimento. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Acompanho o Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, vencido o Ministro 

Revisor e Ministro Peres Júnior, dado provimento à Revista, 

julgado procedente a reclamação. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 206(71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

' Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. AGUIMAR DE SOUZA CAR 

VALHO E OUTROS e JOAQUIM ORTMAN DE ALMEIDA E OUTRO - FAZENDA 

SAO SEBASTIAO E S~O JOAQUIM. 

O Sr. Ministro Presidente- Os reclamantes,-vencidos na Pri 

meira Instância que aplicou a prescrição bienal, insistem pe 
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la Revista de fls., sob invocação do artigo 175 do Estatuto 

do Trabalhador Rural. Sem contra-razões, com o parecer favo 

rável da douta Procuradoria Geral, t o relatório. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - De acordo. 

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

por violação do preceito invocado, desfundamentado o AcÓrdão 

Regional. Neste particular,· dou provimento parcial. O artigo 

175 do Estatuto do Trabalhador Rural é aplicado somente 

partir de dois anos que precederam a sua viggncia, isto 

a 

• e, 

incide a prescrição nas parcelas anteriores a 18.3.61 (L~). 

O Sr. Ministro Coaueijo Costa - Também conheço e dou provi -

mento. 

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

nhecida a Revista e dado provimento parcial à mesma para qu~ 

na execução, se faça incidir a prescrição sobre as diferen -

ças dos dois anos anteriores à vigência do Estatuto do Traba 

lhador Rural. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 621/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. LanifÍcio Anglo Bra 

sileiro S/A e Jorge Petkovic. 

O Sr. Ministro Presidente - Trata-se de Revista contra Acór 

dão Regional que, dando provimento a recurso do reclaman,te, 

denegando o caráter fiduciário de direção técnica por ele 

exercida, assegurou-lhe indenização em dobro ••• {lê). Parecer 

desfavorável. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

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

dão Regional está fundamentado em relação a toda a matéria 

questionada, aliás, de natureza fática ••• (lê). Não conheço 

do recurso., .. , 
O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Tambem não conheço do recur-

so. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 789/71 - Relator: .Ministro 

' Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Newton Lamounier. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Indústrias de M~ 

quinas Agricolas Nardini S/A e Nadir José de Castro e outro& 
• 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Reclamam os empregados re~ 

neração dos dias em que a empresa fecha o estabelecimento na 

véspera ou nas datas subseqUentes a feriados, tendo a Junta 

• • • (lê). Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recur 

so. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa -~ venia do parecer de fls 

185, não conheço do recurso, O AcÓrdão de fls. versa hipÓte 

se diversa à dos empregados que solicitaram da emprésa ••• (lê) 

o Sr. Ministro Newton Lamounier - Com o Relator, 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 866(71 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Newton Lamounier. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região, Antônio Rodrigue 
• 

de Oliveira e outros e Fazenda Pão de AçÚcar • 
. 

o Sr. Ministro Coqueijo Costa - Dizendo-se meeiros, os empr~ 

gados Antonio Rodrigues de Oliveira e outros ajuizaram recla 

mação contra a Fazenda Pão de Açúcar, pedindo aviso prévio, 

férias ••• (lê.) Parecer pelo conhecimento e desprovimento do 

recurso. É o relatÓrio, 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - De acordo, 

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

palavra o Relator, 

o Sr. Ministro Coqueijo Costa - o AcÓrdão recorrido, sucint~ 

porém preciso, da lavra do eminente jurista Antonio Lamarca, 

frisa que a prova ••• (lê.) Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Com o Relator, 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecida a Revista. 

o Sr. Secretário - Processo n9 2 266/71 - Relator: Ministro 

Coqueijo costa. Revisor: Ministro Newton Lamounier. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Casa de SaÚde S 

tana S/A e Antonio Pereira Primo, 
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, 
O Sr. Ministro Coque1jo Costa - A Casa de Saude Santana S/A 

foi condenada à revelia na reclama~ão que lhe moveu Antonio 

Pereira Primo, pelo que recorreu ordinariamente, tendo a Pri 

meira Turma ••• (lê). Parecer contrário. to relatório. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa- Diz o AcÓrdão Regional: 11 A r~ 

corrente não elidiu ·a revelia, nem procurou elidi-la"- fls. 

35. A matéria de fato subsiste plenamente confessada. (Lê.) 

Conhe~o do recurso. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier- Tamb~m1 conheço do recurs~ 

o Sr. Ministro Coqueijo Costa - De meritis. Pelo texto do 

art. 467 consolidado, havendo rescisão motivada pelo empr~ 

gador ou pelo empregado, a parte incontroversa dos salários 

... (1~). Nego provimento ao recurso. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Também nego provimento ao 

recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, negado provimento à Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 301/71 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Newton Lamounier. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Dalila Maria Con 

ceição e Cia. Fiação e Tecidos Santa Adélia. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Trata-se de reclamação por 

despedida indireta, ajuizada por Dalila Maria Conceição con 

tra C1a. Fiação e Tecidos Santa Adélia, que foi julgada im 

procedente ••• {lê.) Parecer pelo conhecimento e desprovimen 

to do~curso. t o relatório. 
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o Sr. Ministro Newton Lamounier - De acordo. 

4. 

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

(Usa. da palavra o Dr. José Torres das Neves) 
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O Sr. Ministro Presidente -Em 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro CogueiJo Costa -

cial, que está a fls. 66/70. Co 

o Sr. Ministro Newton Lamounier 

o Sr. Ministro Presidente - Por 

curso. Tem a palavra o Relator. 
-

O Sr. Ministro CooueiJo Costa -

pregada haver obtido aposentado 

reclamatória não caracteriza de 

larial da empregadora. Dou prov 

ção procedente. 

o Sr. Ministro Newton Lamounier 

o Sr. Ministro 
, 

Presidente - Ha 

dado provimento ao recurso para 

ção. 

o Sr. Secretário - Processo n9 

Coqueijo Costa. Revisor: Minist 

de Revista de Decisão do TRT da 

18,40/45 1. 

discussão. Encerrada. Tem a 

Há divergência jurispruden -

nheço. 

. 
- Também conheço. 

unanimidade, conhecido o re 

"De meritis", o fato de a em 

ria posterior à propositura da 

spedida indireta por mora sa 

imento para julgar a reclama 

- De acordo. 

divergência? Por unanimidade, 

julgar procedente a reclama-

2 527/71 - Relator: Ministro 

ro Newton Lamounier. Recurso 

4a. Região. ANTONIETA DE 

AGUIAR SILVA e MAURÍCIO MATZ & CIA. LTDA. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa -

costureira Antonieta de Aguiar 

C ia. foi julgada improcedente, 

portes apresentados pela reclam 

mante". A Procuradoria opina pe 

recurso, t o relatório. 

o Sr. Ministro Newton Lamounier 

A reclamação ajuizada pela 

Silva contra Mauricio Maltz & 

"bem como subsistentes os su 

ada e não aceitos pela recla 

lo provimento, em parte, do 

- De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - A revista está plenamente fu~ 
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damentada, -tanto na violação legal que incide sobre o art. 

493 consolidado, como no que tange ao conflito jurisprude!}_ 

cial caracterizado nos acÓrdãos discrepantes transcritos a 

fls. 59. Conheço. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - De acordo. 
, ~ 

O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? Conhecido o re 

curso, por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa- No mérito, não se conmstou qu• 

haja contrato de trabalho a domfcflio de empregad~ com vinte 

e sete anos de casa que sofreu mora •.• (lê). Dou provimento 

' a revista para julgar procedente a reclamação. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - De acordo. 

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

dado provimento à Revista para julgar procedente a reclamaçã 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 571/71 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Newton Lamounier. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. SOBRASIN 

TRIA E COMÉRCIO LTDA. e GERALDO BAPTISTA. 

I 

INDÚS 

O Sr. Ministro Cooueijo Costa - A reclamação ajuizada por G~ 

raldo Baptista contra Sobrasin Indústria e Comércio para to~ 

nar clara a sentença da 18a. Junta de São Paulo, declarando 

o_primeiro carecedor do direito de ação ••• (lê). A douta Pro 

curadoria opina pelo não conhecimento ou não provimento. t o 

relatório. 

O Sr. Ministro Newton Iamounier - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cooueijo Costa - A decisão recorrida envolve 

tão-somente matéria de fato- prova de ausência de relação e~ 

pregatfcia. Não decidindo o mérito, mas sendo terminativa da 
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Instância, tÍpica interlocutória de caráter misto, o acórdão 

era, em princÍpio, recorrível de revista ... (lê). Não conhe-

ço. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Acompanho o Relator. 

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

não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 893/71 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Newton Lamounier. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. S/A I.R.F. MATA 

RAZZO e NANCI THOMAZ DE AQUINO. 

o Sr. Ministro Coqueijo Costa - A reclamação de Nancy Thomaz 

de Aquino contra S/A Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo 

pedindo aviso-prévio, indenização, saldo de férias vencidas 

e décimo-terceiro salário, foi julgada procedente, em parte, 

pela 4a. Junta de São Paulo. • . (lê). A douta Procuradoria opi 

na. pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso. t o re 

latório, 

o Sr. Ministro Newton Lamounier - De acordo. 

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

(Usa da palavra Dr. José Torres das Neves) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Entendeu o acórdão de Turma 

Regional que a recorrente, com cinco penalidades por ausên -

cia imotivada em seis anos de casa, não tinha a vida pregre~ 

sa tão ruim .•. (lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Não conheço. 

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

não conhecido o recurso. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 043/71 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Newton Lamounier. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 2a, Região. CIA.PAULISTA DE 

ESTRADAS DE FERRO e NAIR AGUIAR E OUTRA, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa --A reclamação de Nair Aguiar 

e outra contra Companhia Paulista de Estradas de Ferro, p~ 

dindo promoção à referência XVII, a partir de 19 de outubro 

de 1 964, com diferenças salariais e promoção à referência 

XVIII, a paDtir de 19 de agosto de 1 965, foi julgada proc~ 

dente, em parte, pela JCJ de Campinas ••• (1€), A douta Pro 

curadoria Geral opina pelo não conhecimento do recurso da 

Companhia e conhecimento e provimento do recurso das empr~ 

gadas. t o relatório. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - De acordo. 

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

palavra o Ministro Relator, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Revista da empresa. Procla 

mou o AcÓrdão Regional que as reclamantes fazem jus a salá 

rios idênticos aos dos paradigmas, na forma do pedido, uma 

vez que o Superior, anteriormente, rejeitou a prescrição.C~ 

nheço da Revista da empresa. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Também conheço. 

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

·conhecida a Revista da empresa, por divergência. Tem a pal!_ 

vra o Ministro Relator. 
, 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - No merito, não pode prosp~ 

rar a Revista. Nego provimento ao recurso da empresa. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Nego provimento. 

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

negado provimento ao recurso da empresa. Tem a palavra o Mi 
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nistro Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O recurso das empregadas 

pretende o restabelecimento da sentença ordinária de Primei 

ra Instância. Escora-se em farta divergência jurisprudenci 

Conheço. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Há diverggncia? Por unanimidade, 

conhecida a Revista das reclamantes. Tem a palavra o Minis 

tro Relator, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - No mérito, vê-se que a Tur

ma Regional mandou ressarcir os preju!zos sofridos pelas r~ 

clamantes, assegurando-lhes idênticos salários. Dou 

mente ao recurso das empregadas para restabelecer a 

são de Primeira Instância. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - De acordo. 

prov!_ 

de c i 

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

dado provimento ao recurso das empregadas para restabelecer 

a decisão de Primeira Instância. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 081/71 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa, Revisor: Ministro Newton Lamounier. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da la. Região. MOPEMA S/A IND. 

E COM. e MANOEL SOARES DA SILVA. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Manoel Soares da Silva re 

·clamou de Mopema S/A IndÚstria e Com6rcio autorização para 

movimentar a sua conta corrente no FGTS, A 9a. Junta da Gu~ 

nabara julgou procedente a reclamação. A douta Procuradoria 

Geral opina pelo não conhecimento ou provimento do recurso. 

t o relatório. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - De acordo, 

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

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O AcÓrdão Regional entendeu 

que, tendo o recorrido mais de um ano de casa, podia movi 

mentar a sua conta no FGTS, fls. 32. Confirmou, assim,a sen 

tença da Junta. Afirma a Revista que o recorrido só tinha 

nove meses :.de casa. Mas o recurso tinha sido indeferido por 

despacho do Exmo. Sr. Presidente do Regional, porque a re 

corrente não efetuara o depósito preparador. Rejeito a pr~ 

liminar prejudicial. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Também rejeito. 

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

rejeitada a preliminar prejudicial. Tem a palavra o 

tro Relator. 

Minis 

o Sr. Ministro Coqueijo Costa - A Revista, em si, não mere 

ce conhecimento, porque, como se viu, debate apenas matéria 

de fato, ou seja, o tempo de serviço do empregado. 

nheço. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Também não conheço. 

Não co 

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

não cohhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 201/71 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Newton Lamounier. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. EDWARD WASILEWS 

KI E OUTROS e S11:0 PAULO GENERAL SERVICE IND. E COM. LTDA. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Dizendo-se despedidos abru~ 

tamente, Edward Wasilewski e outros ajuizaram reclamação con 

tra São Paulo General Serviço IndÚstria e Com~~cio, tendo a 

17a. JCJ de São Paulo julgado a reclamação procedente, em 

parte. Recorrem ordinária e simultaneamente os dois litig~ 

tes ••• (1~}. A douta Procuradoria Geral opina pelo conheci-
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mente e desprovimento do recurso, ~ o relat6rio. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - De acordo, 

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

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

4. 

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

palavra o Ministro Relator. 

o Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não vejo por que conhecer d 

Revista, "data venia" do douto parecer de folhas, Reza o 

Ac6rdão recorrido, na parte em que examinou o ordinário dos 

empregados, ora recorrentes. que estes insistem em que os 

contratos ••• (1@), Matéria de fato. Não conheço. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Não conheço do recurso,por 

visar reexame de fato e de prova. 

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

não conhecida a Revista. Os demais processos da Pauta de 

hoje serão acrescidos aos da Pauta de quinta-feira, Está en 

cerrada a Sessão. 


