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PODER JUDICIARIO 

jUSTIÇA DO TRABALHO 

TRI.UNA.L IU~RIOR DO TRABALHO 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 17a. SESS~O ORDINÁRIA 

DA PRIMEIRA TURMA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 11 de junho de 1 974. 

Presentes os Ministros: Lima Teixeira,Pr~ 
sidente; Ribeiro de Vilhena 
(convocado), Rodrigues Amo 
rim, Coqueijo Costa e Rudor 
Blumm. 

Procurador: Dr. Pinto de Godoy. 

Secretário: Sr. Jorge Aloise. 

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

O Sr. Ministro Presidente - Havendo número legal, declaro 

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

da Sessão anterior. 

O Sr. Secretário- (Lê a Ata.) 

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

havendo quem se queira manifestar, considero-a 

Srs. Ministros, os jornais de hoje noticiaram o 

mento, nesta madrugada, do eminente Ex-Presidente 

Gaspar nutra. Quero, neste instante, prestar uma 

aprovada. 

faleci 

Eurico 

homena 

gem à memória deste grande brasileiro, não só pelos serviços 

prestados à Pátria, mas sobretudo como militar que gal 

gou todos os postos de sua carreira até alcançar a posição 

mais alta, a de Marechal do Exército. Tive a fortuna de co 

nhecer o Marechal Dutra quando Ministro da Guerra no Governo 

do Presidente GetÚlio Vargas, e pude de perto observar as 

virtudes que informam a personalidade deste eminente brasi 
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leiro, pelos gestos e atitudes, e também porque S.Exa., não 

só naquele per!odo, como nos subseqHentes, relevantes servi

ços prestou à Nação. t sempre grato mencionar, ao lado dos 

cargos elevados que exerceu o Marechal Eurico Gaspar Dutra, 

o fato de ter S.Exa. contribuÍdo decisivamente para a impl 

tação da Justiça do Trabalho no Brasil. só esse fato faz co 

que se torne credor, para nós outros, desta meta alcançada 

no campo das relações entre empregado e empregador, como t 

bém pelos serviços prestados, dando €nfase a este setor so

cial. Faço pois consignar na Ata de nossos trabalhos esta 

manifestação, que certamente é também desta Turma e da Pro

curadoria-Geral, fazendo-se ciente a famÍlia enlutada desta 

homenagem pÓstuma prestada a tão eminente brasileiro. 

O Sr. José Maria Andrade (Advogado) - Sr. Presidente, em no

me dos Advogados que militam nesta Casa, desejamos aliar-nos 

à manifestação de pesar deste Egrégio Tribunal por tão in

fausto acontecimento, o falecimento de um homem pÚblico que 

sempre aliou a humildade à grande autoridade e ao alto espí

rito democrático. Queremos desejar apenas, nesta oportunida 

de, que o culto de sua memória sirva de exemplo a todos os 

brasileiros. 

O Sr. Ministro Presidente - Serão também consignadas as pa

lavras de v. senhoria. 
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O Secretário - Processo n9 3 587/73 - Relator : 
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Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurso 

de Revista de decis&o do TRT da 2a. Região. Donato Malpighi 

e outros e Banco do Brasil S/A . (Drs. José Torres das Neves 

e José Maria de Souza Andrade). 

O sr. Ministro Presidente - Trata-se,no caso dos autos, de· 

matéria já conhecida dos Tribunais Trabalhistas. Os recla 

mantes, funcionálios do Banco do Brasil, pleitearam a compl~ 

mentaç&o da aposentadoria porque nao há confundir proventos 

previdenciários de aposentadoria com camplementaç&o contra 

tua1mente estipulada pelo empregador. (Lê.) A Procurado

ria-Geral opina pelo conhecimento e provimento da revista, 
I 

• para ser restabelecida a sentença de origem. É o relatório. 

TSl. -W 

O sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo. 

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

(Usam da palavra os Drs. José Torres das Neves e José Maria 

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

da revista pela divergência ~pontada e também face à Súmula 

51 do T.S.T. t trazido um acórdão do Pleno em que está dito: 

"Incorporam-se nas condições contratuais da relação de empr~ 

go as vantagens atribuÍdas ao empregado após a sua aposentadQ 

ria, não podendo, por conseguinte, ser revogadas de modo uni

lateral pela empresa ••• (Lê)" Conheço por entender que este a 

córdão é amplo e engloba os aspectos trazidos nos autos. 

' O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, o V. acor 

dão regional, examinando os fatos, sustenta não haver prova 

de que os reclamantes tinham direito à aposentadoria integral, 

e não proporcional ••• (Lê) Não conheço da revista, eis que dl 

vergência não se configura. A hipÓtese, aqui, é especÍfica:os 

reclamantes não completaram os 30 anos de serviço, e o acór -

dão regional entende que haveria a lesão se eles tivessem 

completado esse tempo de casa. ~ venia, não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

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

voto de V.Exa., também acho que, no caso, a divergência não 

permite o conhecimento, por inespec{ficidade. Acompanho, as 

sim, o voto do Ministro Revisor, não conhecendo. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Também não conheço, acompa

nhando a divergência. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Acompanho V. Excelência. 

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

da a revista. Redigirá o acórdão o Ministro Revisor. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 927/74 - Relator : Ministro 

Rodrigues Amorim. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Domingos Alberto 

Esteves e Cia. Docas de santos. (Drs. João Martello e Klaus 

Menge). 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Com fundamento na alínea 

a do permissivo legal recorre de revista o reclamante, a c os -
tando aos autos are~ que entende divergentes. A ementa do 

acórd&o regional é a seguinte: 11E:npregado que aceita 

sionamento no cargo de fiel de armazém ••. (Lê.)" A 

comis 

douta 

Procuradoria-Geral opina pelo n!o conhecimento ou não provi 

mento. É o relatório. 

o Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo, 

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

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

sar de Miranda L:Una ) • 
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O Sr. Ministro Presidente - En discuss!o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O E. Tribunal Regional CC?!: 

clUiu pelo comissionamento no cargo de fiel através das pr2 

vas. Os arestos apontados referem-se a cargo de confiança, 

e portanto s!o impertinentes. N!o conheço do apelo. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Também n!o conheço porque, 

na realidade, n!o há jurisprud@ncia divergente. Acompanho o 

Relator. 

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

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 915/74 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Revisor: Ministro Rodrigues de Amorim. 

Recurso de Revista de decis!o do TRT da 2a. Regi!o. Manoel 

Alves Carneiro e FEPASA - Ferrovia Paulista S/A. (Drs. Sil 

vio Pereira e Carlsos Moreira de Luca). 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, a E. Se 

gunda Regi!o, ao prover o recurso ordinário da reclamada, 

entendeu que o ãutor nao tinha direito a complementar sua 

aposentadoria,passando da referência 9 para a refer@ncia 

12 •.• (L@.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo nllo 

cimento, com base do Prejulgado 49. É o relatório. 

o Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acordo. 

conh~ 

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

(Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves). 
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O Sr. Ministro Presidente - En discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vi lhe na - Nllo conheço, face ao Pre 

julgado n9 40. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim- Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg€ncia? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O valor de Cr$ 500,00 dava 

alçada, na época. Rejeito a preliminar. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Proclamo o 

resultado: não conhecidos os embargos, face à aplicação do 

Prejulgado n9 40, vencido o eminente Ministro Coqueijo Cos

ta. 

O Sr. Secretário - Processo n9 84904 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena • Revisor: Ministro Rodrigues de Amo-

rim. Recurso de Revista de decisão do TRT da 2a. Região.João 

Damingues Ramos e Viação Aérea S. Paulo S/A Vasp. (Drs. Ulis 

ses Riedel de Resende e Ant~nio Costa Correa). 

O sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, o Egré 

gio Tribunal da Segunda Região, ao entendimento de que, a 

despeito de ter sido instituida pela reclamada· e poss\Úrem 

ambas os mesmos diretores, a Fundação dos Empregados da 

Vasp era pessoa jurÍdica distinta desta ••• (Lê.) A douta 

Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e desprovimentoda 

revista. t o relatório. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr José Torres das Neves ) 
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O Sr, Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada, Tem a 

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr, Presidente, o v, a

córdão recorrido ao cindir juridicamente a reclamação da Fun 

dação dos Empregados da VASP, ao fundamento de que não exis

te similitude de objetivos,,,(Lê.) Conheço por todos os po~ 
, - . -

tos, porque fundamentada esta a Revista, 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Também conheço. 

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

de votos, conhecida a revista. Tem a palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Afaste-se, data venia, a 

acepção de consórcio adotada pelo v, acórdão recorrido 

que,,,(Lê.) Dou provimento à revista, 
-O Sr, Ministro Rodrigues de Amorim - Nego provimento, 
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iverg~cia vou tomar os 

O Sr. Ministro Cogneijo Costa - Apena s uma pergunta: a Junta 

tinha mandado compensar? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - P arece que houve indeni-

zação anterior. 

o Sr. Ministro Cogueijo Costa - Não m anda somar, por que? 

o Sr. Ministro Rodrianes de Amorim -

dades diversas. Uma ' a Funda~ão dos e 

sistencial; a outra ' e empresa comerei 

São empresas com final! 

Empregados da VASP, a~ 

al, Não importa que no 

momento tenham diretores diversos, 

O Sr. Ministro Coguei,jo Costa - Acomp anho o eminente Minis-

tro Relator. 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - Com o Re lator. 

o Sr. Ministro Presidente - Por unani midade, conhecida a re-

vista e dado provimento para restabel ecer a sentença de ori-

gem. 

o Sr. Secretário - PROCESSO N9 912/14 - Relator Ministro Ri-

beiro de Vilhena. Revisor Ministro R o 

curso de Revista de Decisão do TRT da 

ressados: Mineração Morro Velho S/A. 

liveira (Drs. Lucas de Miranda Lima e 

ma Padua). 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - N 

te, admitida apenas por um deles, ata 

pontos: os honorários de advogados e 

drigues de Amorim. Re-

Terceira Região. Inte

e Vicente Ferreira de O 

vlilmar Saldanha da Ga-

a revista, Sr. Presiden 

to ..• {Lª·) 

ca a reclamada em dois 

os honorários de peri

ncada. A douta Procura A Revista do autor foi tra 

doria-Geral opina pelo desprovimento, ainda que conhecida a 

revista, É o relatorio, 

O Sr. :Ministro Rodri~es de Amorim - De acordo. 
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O Sr, Ministro Presidente - Tem a palavra o ilustre Advoga-

do. 

(Usa da palavra o Dr. Alino da Costa Monteiro). 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Quanto a honorários ad 

vocaticios, além do trancamento do v. despacho de inadmissi

bilidade do recurso, não conheço, pois a matéria se acha pr~ 

clusa, como decidiu o eg. Tribunal Regional. Pelos 

rios de perito, conheço. 

honorá 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Também conheço quanto aos 1 
I 

honorários de perito. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, pelos escla

recimentos prestados, a matéria está preclusa por quê? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Ela não foi prequestiona 

da no recurso ordinário; além disso o despacho trancou. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Ele não recorreu ordinaria 

mente. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O recurso ordinário foi to 

tal ou parcial? 

O Sr. Alino da Costa Monteiro {Advogado) - Foi total. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Não foi total, só recor

reu de honorários de perito, agora vem com honorários de ad 

vogado. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. Houve realmente 

preclusão. Conheço apenas com referência a honorários de p~ 

rito. 

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

curso quanto a hono~ários de perito. Tem a palavra o Minis 

tro Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, nego pr~ 

vimento. 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Também nego provimento. 

2. 

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

gado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 856/71 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Bernardino Pro 

vençali e Cia. Estradas de Ferro. brs.: Alino da Costa Mon 

teiro e Joaquim Antonio de Lemos Pinto Moura. 

O Sr. Ministro Presidente- Tratam os autos de reclamanteque 

não se conforma com a sentença de·origem que lhe assegurou 

apenas aà diferenças salariais. O acÓrdão, entretanto, afir 

ma que a sentença de origem concluiu que não se poderia pr~ 

mover o reclamante, por se tratar de ato positivo da empresa, 

honeroso ao seu poder de comando. Todavia assegurou diferen 

ças salariais decorrentes de sua •.. (lê). A douta Procurado

ria-Geral opina pelo conhecimento pela divergência de fls. 

127 e, no mérito, opina pelo provimento para se restabelecer 

a sentença de origem. t o relatório. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Alino da Costa Monteiro.) 
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O Sr. Ministro Presidente:- Em discussão. Encerrada. O recur 

so já está conhecido por força da decisão do Pleno. O Acór..: 

dão do Ministro Renato Machado deu provimento à Revista para 

ser restabelecida a sentença de origem, pois houve, na reali 

dade, a pretensão do reclamante que as diferenças salariais 

lhe são asseguradas, como entendeu a decisão de la Instância 

sendo no caso a prescrição parcial. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena:- Peço os autos, Tenho uma 

anotação que o valor da causa é de Cr$ 100,00. Se há coisa 

julgada, ela prefere ao Prejulgado, se bem que o Prejulgado, 

para mim, seja intocável. (Consulta os autos.) Sr. Presiden

te, o Pleno decidiu o seguinte: " A Revista, trazendo a con-
A , 

fronte jurisprudencia em sentido contrario, merecia conheci-

mento, sob pena de violação do Art. 896 da C.L.T. invocado 

... (Lê,)" Sr. Presidente, vou acompanharV,Exa, apenas em re 

ferência à coisa julgada, 
, A 

O Sr. Ministro Presidente:- Ha divergencia? 

O Sr. Aline da Costa Monteiro:- (Advogado) Sr. Presidente, 

pela ordem. Parece-me que esse processo é tão antigo que o 

Recurso Ordinário do empregado não foi julgado porque se de

cidiu contra a sentença que lhe assegurou o direito limitado, 

porque ele pretende, realmente, a promoçao, com todas as va 

tagens decorrentes, A sentença não deu; limitou, mas havia 

Recurso Ordinário. 

O Sr. Ministro Presidente:- Peço ao Revisor que leia a sen

tença. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena:- "Para condenar o recla-

mado no item ~· Item b: Pagamento de todas as diferenças sa

lariais por qualquer outro titulo que deixou de receber ••• 

(Lê.)" Realmente a sentença julgou procedente, em parte, pe-
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lo item b, A Procuradoria mandou baixar, Sr. Presidente, pó 

que entendeu o contrário, que ao tempo não cabia Recurso Or

dinário, 

O Sr. Alino da Costa Monteiro(Advogado):- Esse foi o primei

ro Acórdão, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena:- (Consulta os autoE"o) 11Bai 

xem os autos ao Regional para que aprecie o Recurso Ordiná

rio do empregado,,,(Lê,)" Não julgou o Recurso Ordinário, O 

provimento é para que o Regional julgue o recurso do recla

mante, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- Ficou prejudicado, Da:!. hou 

ve Embargos, O voto do eminente Relator é pelo provimento e 

parte, e o voto do Revisor é pelo provimento total, porque 

empregado pretende a procedência da reclamação, Por que a 

Junta negou as promoções? 
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o Dr. Aline da Costa Monteiro (Advogado) - Sr. Presidente, 

pela ordem. Tendo saido o paradigma, as vantagens seriam de

vidas só até aquela data. Essa decisEo nao vigora. 

O Sr. Ministro Presidente - O Regional teve outra fundamen

taçao; julgou improcedente. 

O Sr. Aline da Costa Monteiro (Advogado) - Sr. Presidente, 

matéria de fato. Há Acórdao dando promoçao. 

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

O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento em virtude 

do pedido de vista do Ministro Coqueijo Costa. Ministro Ribe! 

ro de Vilhena, o Sr. Ministro Renato Machado solicita a pre

sença de V.Exa. na 2a. Tunna para julgamento dos processos 

em que V.Exa. funciona como Relator ou Revisor. 

(Retira-se o Ministro Ribeiro de Vilhena.) 

O Sr. Secretário - Processo n9 1.835/73. Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre

sidente do TRT da 5a. Regiao. Companhia de Eletricidade do Es 

tado da Bahia - COELBA - e Maria Helena Damasceno. 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho do Presidente da 5a. 

Regiao deu como motivo para denegar seguimento à Revista nao 

ter ocorrido a pretendida violaçao do art. 879 da CLT, como 

pretendido nos autos, pois nEo pode a recorrente se eximir 

das horas extras prestadas ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Ge

ral opina pelo nao provimento do Agravo. ~ o relatório. Em 

discussao. Encerrada. Nego provimento ao Agravo para manter 

o despacho agravado. A Revista circunscreve-se ao reexame de 

fatos e provas, aliás já soberanamente apuradas pelas Instân

cias Ordinárias. Julgo correto o despacho agravado. Há diver

gência? Unanimemente, negado provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 231/74 Relator Ministro 

Rodrigues Amorim - Agrâvo~de Instrumento de despacho do Jui 

Presidente da TRT da 2a. Regiao - PEDRO AUGUSTO PEREIRA e 

0MNIA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S/ A • 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Agravcu de instrumento o 

reclamante contra o respeitável despacho que negou segui -

mento nos seguintes termos: "Afirma que nao atendeu aos· r~ 

quisitos do art. 837 da CLT, quando o aresto regional omi

tiu-se ••• (lê) A douta Procuradoria-Geral dá parecer con

trário ao conhecimento e provimento. ~ o relatório. 

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

palavra oRelator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Examinado foi todo o pe

dido, nno havendo portanto qualquer omissao. Pretende com o 

agravo, o agravante a revisao de matéria fática. Nego provi 

mento. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário Processo n9 366/74 Relator Ministro Limr 

Teixeira • Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi 

dente do TRT da 8a .Regiao. DAMIANA SoARES DOS SANTOS e THEO 

DDRA MARIA BARRA MSrniADO • 

O Sr. Ministro Presidente - Foi denegado seguimento pelo 

despacho a ambos os recursos de revista. o da reclamante 

nao cita jurisprudência divergente, nem qualquer dispositiv 

violado pela decisao recorrida, limitando-se a reiterar e 

ineXistência do v!nculo empregat!cio ••. (lê) A douta Procura 

doria-Geral opina pelo nao provimento de ambos os Agravos. 

~ o relatório. Em discussao. Encerrada. Nego provimento a 

ambos os Agravos, para manter o despacho agravado. Há di -

vergência? Unanimemente, negado provimento a ambos os 
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Agravos. 

.2 

O Sr. Secretário - Processo n9 398/74 Relator ~~stro Co -

queijo Costa. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da 2a. Regi~o- JOSÉ ALVES PEREIRA e SERVENG 

CIVILSAN S/A - Empresas Associadas de Engenharia. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Matéria de fato n~o compor

ta a Revista postulada e o julgamento, cremos , bem apreciou 

as provas e aplicou o direito. A douta Pcocuradoria-Geral 

em parecer do Dr. Lauro da Gama e Souza,manifesta-se con 

trariamente. É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada. Com a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O Regional deu pela inconti

nência de conduta· comprovada. Descontente com a comida, o re 

clamante provocou desordens ••• (lê) Nego provimento ao Agra-

vo. 

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

do provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 401/74 - Relator Ministro 

Rodrigues Amorim. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Presidente da TRT da 2a.Reg1no - SERGIO DOTTI e OUTROS e 

S/A PHILIPS DO BRASIL. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Denegado seguimento à Re

vista, agravou de instrumento o reclamante, alegando viola

ç~o do art. 398 do CPC ••• (Lê) Opina a douta Procuradoria~ 

Geral pelo ~o provimento do Agravo.Ê o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. ~~stro Rodrigues Amorim - Envolveu todo o apelo maté 

ria de fato e de prova já bem apreciada pelas Instâncias Su 
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riores. Nao há que falar em violaçao do art. 398 do CPC .•• 

(lê) Nego provimento. 

.3 

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

negado provimento ao Agravo. 

o Sr. Secretário - Processo N9 410/74 - Relator Ministro Ro 
.c; 

drigues Amorim. Agravo de Instrumento de Despacho de Juiz 

Presidente do TRT da 2a. Regiao - USINA AÇUCAREIRA ESTER 

S/ A e IRENEU GAGLIARDI -

O St ... lli:nistrõ-.Rodrigues Amorim- Inconformada com o respei

tável despacho denegatprio de seguimento de Revista, agra -

vou a reclamada alegando má apreciaçao por parte do Regio -

na~ de fatos •.• (Lê) A douta Procuradoria-Geral opina pe

lo nao provimento. ~ o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim- Báseia-se toda a controvér 

sia sobre matéria fática. A configuraçao do cargo de con

fiança é poder de prova, e o Eg. Regional deu pela verific~ 

çao de improded@ncia do inquérito, tendo em vista que o 

cargo do requerido era efetivo ••• (~)Nego provimento. 

O Sr. ~ftnistro Presidente - Há divergência? Unanimemente , 

negado provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 418/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente da TRT da 5a. Região, PETRÓLEO BRASILEIRO S/A e WAL 

DEMAR CORREIA DA SILVA E OUTROS, 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho do Presidente da 5a. 

Região esclarece que o manual de pessoal da recorrente, Pe 
, , 

trus, assegurava peculio e salario-base aos empregado que 

se tornasse total ou permanentemente invalidade para o tra 

balho •• , (lê}. A douta Procuradoria-Geral opina pelou não pro 

vimento do Agrávo, t o relatÓrio. Em discussão, Encerrada, 

Nego·p~ovimento ao Agravo para manter o despacho agravado 
' 

que, aliás, está muito ··bem elaborado por seus jurídicos 

fundamentos, pois não há que se falar em prescrição no caso 

em espééie, e os Arestos apontados não configuram divergê~ 

cia, estando a Revista ao desampa.ro 
, 

legal, e tambem por ~ 

plicação da SÚmula 42 do TST, Entendo correto o despacho, 

Há divergência ? Unanimemente, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 449/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira, Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente da TRT da 3a. Região. LIVRARIA JOSt OLYMPIO EDITORA 

S/A e RITA DE CÁSS.IA HORTA VIEIRA, 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho agravado deu como m~ 

tivação para negar seguimento à Revista e entendeu que se d 

cute a legitimação da retensão de devolução •• (lê), A douta 

Procuradoria-Geral opina pelo provimento ao Agravo, t 

tório.Em discussão. Encerrada, Nego provimento para manter 

integralmente o despacho agravado. Entendo que a Revista 

não atende as exigências do art. 896 da CLT, como aliás, foi 
, 

bem formalizado pelo despacho agravado aplicando a Sumula 

n9 31 do TST. Correto o despacho, Há divergência ? Unanime

mente, negado provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 450/74 - Relator: Ministro Ro 

drigues Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do JP do 

TRT da 3a. Região. Ferreira & Filhos Limitada e Milton Luiz 

Vitor. Drs.: Wenio Balbino de Castro e Silviomar Ferreira Sou 

to. 

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

da com o respeitável despacho denegatÓrio, agrava a reclama

da para este Colendo Tribunal Superior do Trabalho afirmando 

estar a revista fundamentada. Alega que a quitação foi total 

quanto ao recibo de horas extras no ano de 1970 ••• (L~.) A 

douta Procuradoria-Geral opina pelo desprovimento da 

ta. É o relatório. 

revis 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Nego provimento. 

fática. . • (Lê.) 

Matéria 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia? Negado provime~ 

to ao agravo, por unanimidade. 

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

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

da 4a. Região. Pedro Waldemiro Muller e"Banco Francês e Bra 
• 

sileiro S/A. Drs.: Selmae Vargas e Mário Aurvalle. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O respeitável despacho agr~ 

vado salienta que o V. AcÓrdão Regional entendera que bancá 

rios, ocupantes do cargo de Secretári~ de agência, podem ser 

enquadrados no parágrafo único do artigo 224 da Consolidação 

das Leis do Trabalho ••• (L~.) A douta Procuradoria-Geral opl 

na pelo provimento do agravo. É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Proclama o egrégio Tribunal 

Regional que o bancário que se encontra na situação do arti 

go 224, § 29, tem direito às 6 horas extras, até o número de 

8 horas diárias ••• {Lg.) Dou provimento ao agravo para man 

dar processar a revista. 

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

do provimento ao agravo para que se processe a revista. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 461/74 - Relator: Ministro Ro 

drigues Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do JP do 

TRT da 4a. Região. Empresa de Onibus Bianchi Limitada e Os 

valdo Oelrich. Drs.: Yedo Moer Oliveira e Tarso Fernnando Gen 

ro. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Sr. Presidente, agrava de 

instrumento a reclamada, reportando-se às razões recursais 

de fls. 66/69, contra o respeitável despacho de fls. 4o, que 

denegou seguimento à revista porque não ••• {Lg,)_A douta Pro 

curadoria-Geral opina pelo improvimento do apelo. t o relatá 

rio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Sr. Presidente, transferin 

do a empresa a responsabilidade do pagamento das multas pr~ 

ticadas pelo seu motorista, ora agravado, na direção de vei 

culo de sua responsabilidade, conforme decidiu o V. AcÓrdão 

Regional ••• {Lê.) Dou provimento ao agravo para melhor exa 

me. 

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

do provimento ao agravo para a subida da revista, para me 
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O Sr. Secretário - Processo n9 468/74 - Relator: Ministro Li 

ma Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do JP do TRT 

da 2a. Região. Saul Guazzelli e Torneados de Precisão Asteca 

Limitada. Drs.: José Roberto de Oliveira Motta e Celso J.Fam 

brini. 

O Sr. Ministro Presidente - O respeitável despacho agravado 

de fls. 2, do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Re 

gião, denegou seguimento à revista porque o julgado bem apr~ 

ciou as provas e com todo acerto aplicou o direito. As Ins 

tâncias Ordinárias, alicerçadas na prova, concluiram que o 

reclamante pretendia o reconhecimento do tempo de serviço de 

1 de agosto de 1958 a 31 de dezembro de 1966 ..• (Lê.) A dou 

ta Procuradoria-Geral opina pelo não provimento do agravo. t 

o relatório. Em discussão. Encerrada. Nego provimento ao 

agravo e mantenho o despacho. A revista está desfUndamentada 

não se enquadrando nos pressupostos exigidos pelo art.896 da 

Consolidação das Leis do Trabalho ••. (lê). Há divergência?Ne 

gado provimento ao agravo, por unanimidade. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 477/74 - Relator: Ministro Co 

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

da 4a. Região. Mario Antoni~ Nehels e Companhia Carris Porto 

Alegrense. Drs,: Ignez Soares Pinto de Moraes e Levone EngeL 

O Sr. Ministr~ Coqueij~ Costa - Sr. Presidente, o despacho 

agravado não viu configurada a hipótese jurÍdica de relação 

contratual ilicita, ensejadora da rescisão indireta •.• {lê). 

A Procuradoria-Geral opina pelo desprovimento do agravo. É o 

relatório. 

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

palavra o Relator. 

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

fundou-se em que a pericia demonstrou que houve aumento sala 

rial e que houve •.• (lê). Nego provimento ao agravo. 
I 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, negado provimento ao agravo. 

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

drigues Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do JP do 

TRT da 4a. Região. Manoel Mirage Fernandes e Destilaria Rio 

grandense de Petróleo S/A. Drs.: José Antonio R. do Cato e 

Jorge F. Oliveira. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Sr. Presidente, agrava de 

instrumento o reclamante contra o respeitável despacho de 

fls., alegando não existir .•. (lê). A douta Procuradoria-Ge 

ral opina pelo improvimento do apelo. É o relatÓrio. 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Sr. Presidente, toda a ma 

téria ventilada no presente processo é de prova. As Instân 
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cias Ordinárias bem aplicaram o direito ••• (lê). Nego prov! 

mento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 505/74 - Relator: Ministro Li 

ma Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do JP do TRT 

da la. Região. Laboratório de Técnicas Digitais Datamec Ltda 

e Jair Mitrano de Queiroz. Drs.: Francisco Durval C. Pimpão 

e Eurico de Andrade Fernandes. 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho não permitiu o conheci 

mento da Revista, por entender inexistir divergência aponta

da, O fato de o Relator não desejar julgar com argumentos seu 

e valer-se dos do ilustre Procurador Regional não invalida o 

julgado ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral opina pelo provi 

mento, para melhor exame. É o relatório. Em discussão. Encer 

rada. Ora, diante do ocorrido, não encontro razões, senão p~ 

ra negar provimento ao Agravo, para manter o despacho agrava . -
do ••. {lê). Nego provimento, Há divergência? Por unanimidade 

de votos, negado provimento ao agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 516/74 - Relator: Ministro Li 

ma Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do JP do TRT 

da 3a. Região. Fepasa - Ferrovia Paulista S/A e Márcio Al 

ves Ferreira. Drs.: José Carlos R. Maciel e Lino Geraldo Piz 

zi. 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho agravado de fls. 49, 

que denegou seguimento à Revista, entendeu que, discute-se o 

direito à licença premio em pecúnia, com argÜições de " caren 

cia de ação e prescrição ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral 

opina pelo não provimento do agravo. ~ o relatório. Em dis 

cussão. Encerrada. Nego provimento ao Agravo. Matéria conhec 

da, pois a revista não se sustenta, face à iterativa juri~ 

prudência do Pleno, no sentido do despacho agravado, com cor 

reta aplicação da súmula n9 42. Nego provimento. Há divergê~ 

cia? Unanimemente, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 520/74 - Relator: Ministro Co 

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

da la.Região. Brasil Danças Limitada e Marlene dos Santos. 

Drs.: Julio Goulart Tibau e Domingos Augusto Gomes. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O despacho agravado, fls.l7, 

negou seguimento à revista que dá como violado o art. 3 - da 

C .L. T., porque a reclamada era bailarina do "quadro ativo 11 

que recebe cartões para serem furados e participa desses fu 

ros, sendo pois empregada nos termos da lei. A Procuradoria 

opina pelo provimento. ~ o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - o AcÓrdão Regional afirma 

que havia subordinação hierárquica e econômica. O recibo de 
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clarando inexistente a relação de emprego nenhum efeito pr~ 

duz ••• (lê). Nego provimento. 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 532/74 - Relator: Ministro Ro 

drigues Amorim. Agravo de-Instrumento de despacho do JP do 

TRT da 5a. Região. Banco de Investimento Industrial S/A 

Investbanco e Ananias Alvaro Gouveia. Drs.: José Carlos de 

Souza e Ernandes de Andrade Santos. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Agrava de instrumento a re 

clamada alegando que o AcÓrdão Regional violou o Art. 39 

C.L.T., tendo em vista ser o reclamante agente autônomo 

(lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo improvimento 

apelo. É o relatório. 

da 

... 
do 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Nego provimento ao agravo. 

Matéria de fato. Nas Instâncias percorridas deram pela re 

lação empregaticia. Não houve, portanto, violação do art. 39 

da C.L.T. (Lê.) Nego provimento. 

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

gado provimento ao agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 539/74 - Relator: Ministro Ro 

drigues de Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do JP do 

TRT da 6a. Região. Engenho Pagão e Eenedito Earbosa da Silva 

Drs.: Adalberto Guerra e Cicero José Martins. 

' O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Foi negado seguimento a re 

vista nos seguintes termos: "Matéria de rescisão contratual", 

concluindo o ilustre Relator que não havia nada a fazer se 

não considerar a decisão em contrário .• A nulidade argUJ.da é 

inoportuna, na conformidade do que está às fls. 59 ..• (lê). 

Contraminutado o apelo, a douta Procuradoria-Geral opina p~ 

lo não provimento. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Confirma o respeitável de~ 

pacho denegatório incabivel a Revista, por desfundamentada. 

Nego provimento. 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 550/74 - Relator: Ministro Li 

ma Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do JP do TRT 

da 2a. Região. Isolina Christ e Irmandade da Santa Casa de 

MisericÓrdia de São Paulo. Dr.::Ulisses Riedel de Resende. 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho entendeu que o Tribu 

nal bem apreciou a prova. As Instâncias Ordinárias, alicerç~ 

das na prova, entenderam que a atividade exercida pelo recla 

mante, exposto aos raios "X", sem meios de proteção, é insa

lubre ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral opina pelo não pr~ 

vimento do Agravo, pois o agravante não demonstrou validame~ 

te violação de lei. É o relatório. Em discussão. (Pausa). En 
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cerrada. Nego provimento ao Agravo e mantenho o despacho agr~ 

vado. A Revista não demonstrou validamente a violação da Lei 

3 999; ao contrário, não estava habilitado e não se ajusta 

às exigências do art. 896 da C.L.T. Nego provimento. Há di 

vergência? {Pausa). Unanimemente, negado provimento ao agr~ 

vo. 

O Sr. Secretário- Processo n9 575/74- Relator:.Ministro Co 

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

da 2a. Região. Philco Radio e Televisão Ltda e Maria do Car 

mo Pereira. Drs.: Décio de Jusus Borges da Silva e Ulisses 

Riedel de Resende. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O recurso diz respeito ao 

julgado, não envolvendo, a meu ver, pronunciamento. O desp~ 

cho agravado é atacado na contra minuta de fls. lO, receben 

do parecer da douta Procuradoria-Geral pelo não conhecimento, 

por inexistente nos autos o teor do recurso de revista. É o 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Data venia, não é requisito 

indispensável do agravo a certidão do recurso de revista de

negado, Existe o CÓdigo de Processo Civil apenas a teor do 

despacho agravado,,,(L~.) Conheço do agravo, No mérito, como 

se v€, o recurso ordinário da empresa era parcial, voltava

se apenas contra a condenação da diferença de férias alegan

do ser do empregado a prova da aquisição do direito.,,(L~.) 

Nego provimento, 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~cia? Unanimemente, .ne 

gado provimento ao agravo. 



~O O E. R ,JUOICIAR lO 

.JUSTICA 00 TRABAL.HO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

11/6/74 MAC/IB 15,10 - 1 -

O Sr. Secretário - Processo n9 589(74. Relator: Ministro Li

ma Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do JP do TRT 

da la. Região. AMÉRICO AUGUSTO e VIAÇnO PAVUNENSE. 

O Sr. Ministro Presidente - Foi ' negado seguimento a Revia-

ta denegada, pois a matéria discutida no AcÓrdão é de que 

tendo enguiçado o limpador do pára-brisa de seu 6nibus, o 

reclamante recusou-se a levar o véic'ulo para conserto na ga

ragem. Foi então pedido que fosse à garagem, a pé ou trazen

do o vefculo ••. (lê). A Procuradoria opina pelo não provimen

to do Agravo. :11: o relatório. Em discussão. Encerr.ada. Nego 

provimento ao Agravo para manter o despacho agravado, pois 

na realidade desfundamentada a Revista, não tendo suporte 

para o que se pretende. Correto o despacho denegatório. Há 

divergência? Unanimemente, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9599(74. Relator: Ministro Co

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

da 2a. Região. CHUNDI ITIOKA e JOnO BUZZELLI FILHO. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Matéria de fato, não compor

ta a Revista postulada, diz o despacho agravado, fls. 10. O 

Agravo está às fls. 2. "Foi estruturado e preparado .•• (lê)". 

A Procuradoria entende que a matéria é fática pelo que não 

deve ser provido. :11: o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa -0 Regional deu provimento ao 

Recurso Ordinário do empregador, reclamado, para manter ape 

nas as horas extras, absolvendo-o do restante do pedido por 

que demonstrada a intenção do reclamante de deixar o empre

go isento de formalidades porque não tinha um ano de servi~ 

ço. Matéria de fato ••• (lê). Nego provimento ao Agravo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3099/73. Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Embargos de Declaração opostos à decisão da 

egrégia la. Turma proferida em Sessão do dia 18/04/74. FEPA

SA - FERROVIA PAULISTA S/A e ACÓRDAO DA EGRÉGIA la. TURMA. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A FEPASA embargou de decla

ração do AcÓrdão para que esclarecesse se o adicional é de

vido a partir do ajuizamento da reclamatória ou sê-lo-á da 

sentença originária. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O AcÓrdão foi publicado no 

dia 15 de maio de 1974 e os Embargos foram apresentados a 19 

do mesmo mês e ano. São tempestivos e merecem acolhida. A 

Revista da empresa, ora embargante, não foi conhecida, nada 

haveria a declarar, pois que subsiste o AcÓrdão Regional na 

parte em que se reduziu a condenação do adicional a partir 

do momento do ajuizamento da reclamatória, nos termos do ar 

39 do Decreto-Lei 389. Mas havia Recurso Ordinário também 

do empregado •.• (lê). Recebo os Embargos para declarar que, 

segundo a decisão tomada na Turma refletida no AcÓrdão de 

fls. 239/40, o adicional insalubridade só é devido a partir 

da data do ajuizamento da reclamatÓria, com a ressalva do 

meu voto. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, 

admitidos os Embargos para declarar que os efeitos da conde 

nação do adicional são a partir da data do ajuizamento da 

reclamatória. 
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O Sr. Secretário: Processo nQ 84/74. Relator: Ministro Rodr" 

gues Amorim, Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de r 

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

TRANSPORTES COLETIVOS e JOS~ TEODORO, 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim:- Com fundamento nas&1neas 

~e~ do Art. 896 da C.L.T. recorreu de Revista a reclamada, 

inconformada com a respeitável Decisão Regional que confir-

mou a sentença da Junta, Alega que, tendo o recorrente sofr" 

do acidente do Trabalho, veio a retornar ao serviço,,,(lê). 

Opina a douta Procuradoria-Geral pelo conhecimento e provi

mento, ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- De acordo, 

O Sr. Ministro Presidente:- Tem a palavra o ilustre Advoga-

do, 

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

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

palavra o Relator, 

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

Os arestos trazidos à colação não se prestam para divergên

cia, por serem de Turma deste Colendo Tribunal, e não houve 

violação do art. 461. Justamente o defeito do AcÓrdão Regio

nal ao afirmar que 11 o reclamante está classificado como me 

"i (L")" can co,.. e, 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, alega-se vio 

laçao também do art. 461, que não incide. A hipótese não é 

de equiparaçao. O trabalhador requisitado nao pode servir de 

paradigma, como também nao pode ser rebaixado de salário. A

companho o Ministro Relator, nao conhecendo da Revista. 

o Sr. l-ünistro Presidente - Há divergência? Unanimemente, na 

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 1.856/71. Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurso 

de Revista de decisao do TRT da 2a. Regiao. Bernardino Prove 

çali e Cia. Paulista de Estradas de Ferro. (Adiado em virtu

de de pedido de vista do Sr. Ministro Coqueijo Costa.) 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, o Pleno man

dou que a Tunna apreciasse a Revista, que é do empregado. A 

Revista foi interposta porque a sentença da Junta só acolheu 

uma parte do seu pedido, nao acolhendo aquela referente à e

quiparaçao. o Regional, por unanimidade, nao conheceu desse 

recurso do empregado porque lhe faltava, segundo a decisao, 

alça da. Ora, se o Pleno mandou a Tunna julgar, acho que a 'fur 

ma, nesse julgamento, agora deve adentrar-se no mérito, co

nhecida que já está a Revista. Realmente, há duas posições. 

Uma, de v. Exa., que dá provimento para restabelecer a sen

tença da Junta, mas parece que a sentença da Junta nao está 

em causa, porque o empregado recorreu contra ela na parte em 

que nao acolheu o pedido de equiparaçao. Apesar de ser um e 

maranhado, esse processo, de idas e voltas a Inst~cias dive 

sas, o Acórdao Regional nao conheceu do recurso do empregado. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Julgou prejudicado. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Com esse argumento cai por 

terra minha fundamentaçao. Diz a sentença da Junta, que ne-
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gou provimento ao recurso do reclamante, que o reclamante é 

carecedor de açao, quando pretende equiparaçao ••• (Lê.) A Jun

ta negou a equiparação sob dois argumentos: Primeiro, se fos

se dada ao empregado, ele passaria por cima de outros empre

gados mais antigos na carreira; segundo, a reclamada, tendo 

dispensado os paradigmas, obstaria a equiparação. Nennhum dos 

dois argumentos, a meu ver, procede, porque o primeiro nao ig 

teressa ao reclamante, que está pretendendo seu direito; que 

o reconhecimento dessa equiparaçao seja feito a ele, antes de 

ser feito a outros mais antigos; e em segundo lugar, o fato 

de a reclamada dispensar os paradigmas seria contra ela, por

que nao se pode admitir a condiçao potestativa no Direito, 

to menos no Direito do Trabalho. 
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O Sr. r.finistro Coqueijo Costa(continuando) O direito do em

pregado ficaria à mercê desse poder da empresa de despedir 

o paradigma. Daquele momento cessaria a equiparaç~o porque 

nao existe mais no quadro da empresa o empregado a quem 

o equiparando pretende se assemelhar, Ficaria ao critério 

unilateral do poder do empregador retirar o fator causal da 

equiparaçao, dispensando o paradigma. D Direito do Trabalho 

nao pode acolher um argumento desses. Com estes fUndamentos, 

acompanho o voto do Hinistro Re'ii:isor, que dá provimento pa 

ra julgar a reclamaçno procedente, in totum • 

O Sr. r.finistro Presidente- Havendo divergencia, vou tomar 

os votos. 

O Sr. l.finistro Dodrie;ues Amorim - Sr. Presidente, a matéria 

já é muito conhecida. Tenho ponto de vista firmado. O recl~ 

manta, na inicial, dá um elenco de nomes sempre pontifica -

dos, como o tal Spalone. Ele nao provou deu direito a ess 

equiparaçao ou ascençao à referência a que pretende. 

o Sr. Hinistro Presidente -Ele quer passar da ref. 12 pa

ra a 16. 

O Sr. llinistro Rodrigues Amorim - Nao fez prova, existem ou 

tros escalões; ele nao pode perturbar mais o quadro da ma -

neira como já foi perturbado pela empresa. O meu ponto de 

vista é pela improcedência da reclamaçao. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm -Acompanho o Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria de votos, dado pr2 

vimento para julgar procedente a reclamatória, vencidos em 

parte o Ministro Lima Teixeira e in totum os Ministros Ro

drigues Amorim e Coqueijo Costa. Redigirá o Acórdao o Hinis 

tro Ribeiro de Vilhena. 
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o Sr. Secretário -Processo n9 811/74 Relator Ministro Ri

beiro de Vilhena e Revisor Hinistro Rodrigues Amorim. Recur

so.:de Revista de decisS:o do TRT da 2a .RegiS:o MAURO BENEDITO 

J:LLLEIA e BANCO FRANCES E ITALIANO PARA A AH .DO SUL S/ A 

( SADAJ.IERIS ) 

o Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. presidente, vem o 

apelo com o aresto em divergência e apontando a violaçe:o dos 

arts. 442 e 443 da CLT, integraçe:o de horas extraordinárias 

na remuneraçe:o para efeito do repouso semanal. Em contra 

razões, opina a douta Procuradoria pelo conhecimento. Ê o 

relatório. 

osr. Ministro Rodrigues Amorim - Nada a acrescentar. 

O Sr. Ministro Presidente - Com a palavra o ilustre Advoga

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

O Sr. Ministro Presidente - Em discusse:o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. ~ftnistro Ribeiro de Vilhena - Conheço pela divergên

cia de fls. 53/54. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Também conheço. 

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

vista, por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Dou provimento para in 

cluir as horas extras habituais no repouso remunerado, se 

gundo jurisprudência fundamentada e sedimentada. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim- Nego provimento. 
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O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Acompanho o Revisor, data ve

nia do Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Com o Relator, 

O Sr. Ministro Presidente - Também acompanho o Relator. Por 

maioria de votos, foi dado provimento para se excluir do re 

pouso remunerado as horas extras habitualmente trabalhadas, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 642/74 - Relator Ministro Li

ma Teixeira, Revisor Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da Primeira Região. Interessados : 

João Peres Filho e Outros e R€de Ferroviária Federal S/A, 

{7~ Divisão - Leopoldina) (Drs, Juanenyr Teixeira de Assump

ção e Ary Alves de Moraes), 

O Sr. Ministro Presidente - A sentença de origem determinou 

o pagamento do adicional, quinqU~ios, salvo quanto aqueles 

em relação aos quais a reclamada arglliu ação de litispend~

cia o que em execução poderá ser apurada, No que tange aos 

ferroviários aposentados,,. {L€,) A douta Procuradoria- Geral 

opina pelo conhecimento e provimento, pois a prescrição ' e 

parcial, e quanto ao mérito, invoca a súmula 52, pois os ap2 

sentados tgm direito à complementação fazendo jus à gratifi

cação prevista, ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo, 

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

(Usa da palavra o Dr, Carlos Arnaldo Selva), 

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

da revista pela diverggncia apontada. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Conheço pela SÚmula 52. 

O Sr. Ministro Presidente -No mérito dou provimento parare~ 

tabelecer a sentença de origem de acordo com a Súmula 52. Há 

diverggncia? Unanimemente, conhecido e dado provimento ao 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N~ 704/74 - Relator Ministro Li

ma Teixeira. Revisor Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da Segunda Região. Interessados: 

Raul Pereira Ramos e Banco do Estado de São Paulo (Drs. Ulis 

ses Riedel de Resende e Arnor Butles Maciel). 

O Sr. Ministro Presidente - O respeitável acórdão não conhe-

ceu do recurso da reclamada porque intempestivo e deserto, 

como demonstrado nos autos, fls. 261. Conheceu do recurso do 

reclamante e lhe deu provimento por entender que o reclamado 

agira com abuso de direito, dizendo o reclamante que não pr~ 

ticara qualquer falta, pois na realidade exercia a função de 

contador ••• (Lg,) É o relatório, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo. 

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

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

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

nheco de ambos os recursos, quer do empregado, quer do empr~ 

gador. Quanto ao apelo do empregado versa o mesmo reexame de 

prova por pretender promoção, por merecimento, sem qualquer 

base legal. Inadequado o respeitável aresto apontado como di 

vergente. Quanto ao apelo do empregador também não vou conhe 

cer nem pela preliminar de nulidade por falta de base para 

tal, porque inexistente, nem quanto ao mérito por pretender 

a reavaliação da prova ••• (Lg,)Nãoconheço de ambos os recur 

sos. 

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

O Sr. Ministro Presidente - Há diverggncia? Não conhecidos, 

ambos os recursos, por unanimidade, 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 74/74 - Relator Ministro Ri

beiro de Vilhena. Revisor Ministro Rodrigues de Amorim. Re

curso de Revista de Decisão do TRT da Segunda Região.Intere~ 

sados: Obermaier do Brasil S/A, - Equipamentos Industriais e 

Francisco Flores Navarro (Drs. Durval Emílio 

Ulisses Riedel de Resende), 

Cavallari e 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, dois os 

fundamentos do V. Acórdão Regional para altear o salário do 

reclamante ••• (L~.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo não 

conhecimento e não provimento. :1!: o relatório, 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - 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. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Não conheço. 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Também não conheço, 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia? Por unanimidade 

de votos, não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 82/74 - Relator Ministro Ri

beiro de Vilhena. Revisor Ministro Rodrigues de Amorim, Re

curso de Revista de Decisão do TRT da Segunda Região. Inte-

ressados: Abidias Ferreira Lemos e outro e Eucervi - Engenha 

ria e Construções Ltda, (Drs. Ri se ala Abdala Elias e 

Logulo). 

Fleury 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, o v, a

córdão regional, entre outros pontos não impugnados, firmou 
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que a transfer~cia dos autores foi definitiva, não fazendo 

jus ao ••• (LI'L ) A douta Procuradoria-Geral opina pelo não co 

nhecimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - De acordo, 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Não conhe~o. 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~cia? Por unanimidade 

de votos, não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 236/74 - Relator Ministro Li-

ma Teixeira. Revisor Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da Segunda Região, Interessados 

Wilson C€ndido de Melo e Outro e Varig S/A. - Viaqão Aérea 

Rio-Grandense (Drs. Ulisses Riedel de Resende e Pedro Augus

to de Frei tas Gordilho). 

O Sr. Ministro Presidente - Sustenta o acórdão recorrido, 

fls. 141/145, que é perfeitamente admissível a propositura 

de inquérito por via reconvencional. A reclamatória do empr~ 

gado estável .•• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral é pelo não 

conhecimento do recurso, por versar reexame de prova. ~ o re 

latório. 
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O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo, 
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O Sr. Ministro Presidente- Em discussão, Encerrada, Nos te~ 

mos em que foi posta a questão, não conheço da Revista, nem 

pela preliminar, nem pelo mérito, por versar a reapreciação 

da prova apurada soberanamente pelas Inst€ncias Ordinárias, 

por não ajuizado o apelo que prescreve o art9 8g6, Não conhe 

ço. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Não conheço pela recon

venção, mas conheço no mérito, dada a diverg~ncia de fls. 54, 
11 in fine 11

• O empregado provou que era doente, Se era doente, 

não se pode presumir que abandonou o serviço. 

O Sr. Ministro Presidente - As Inst€ncias de prova conclui

ram que, após terminada a licença, o empregado não procurou 

mais o trabalho, Se assim procedeu, se deu depoimento decla

rando q~ não era doente, muito menos louco. Havendo diver

g~ncia, vou tomar os votos. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa (Consulta os autos.) Empregado 

estável que se julga despedido indiretamente. Pelo art.483 o 

Juiz não pode mandar reintegrar porque julga fora do pedido. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Mas foi despedida. direta. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Se foi despedida direta é d! 

ferente. Ele pede indenização. Como pode mandar reintegrar? 
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O Sr. Ministro Coguei,io Costa- (Continuando.) Senão chegare 

mos ao absurdo de dizer que o empregado que não é estável tem 

mais direito que o estável. O não estável pode ser despedido 

indiretamente e reclamar a indenização. A despedida indireta 

é opção do empregado, ou ele pede - mesmo não sendo estável

a volta ao status quo ~ do ato praticado pelo empregador, 

ou ele pede indenização. Pedindo indenização o Juiz não o po 

de mandar voltar, não sendo estável. Sendo estável o Juiz po 

de mandar que ele opte, porque é uma defesa da estabilidade, 

a meu ver, muito estranha. Como ele pode mandar reintegrar 

o empregado foi dispensado? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Ela alega que o empregad 

foi dispensado com dolo; estava doente, incapacitado. A em

presa alega que ele abandonou o emprego na reconvenção. 

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

sentença da Junta: 11Julgo procedente o inquérito e proceden 

a reclamatória, o que adveio da reconvenção ••. (Lê.)" O em 

pregado recorreu; e o Regional manteve. Vem o empregado de 

Revista. V.Exa.conhece por que Acórdão? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Pelo de fls. 154 in fine 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa 

doença. 

' . - Mas o Acordão não fala em 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vi lhena - O que depreendi do Acór 

dão é que o empregado continuava doente. 
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O Sr. Ministro Coquei,jo Costa - Mas a licença para doença 

terminou e ele não retornou. Acompanho o Relator, ~ venia 

do Revisor. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Retifico e acompanho V. 

Exa., Sr. Presidente. 

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

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 334/74. Relator: Ministro Li

ma Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena, Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a, Região,WILSON CANDIDO DE 

MELO E OUTRO e VARIG S/A. VIAÇAO AÉREA RIOGRANDENSE. 

O Sr. Ministro Presidente - As Instâncias de prova acharam 

que não foi configurada a pretendida equiparação salarial, 

pois os reclamantes Wilson Cândido de Melo e Antônio Pereira 

da Silva trabalham em serviço executado na bancada, enquanto 

' que o paradigma trabalha na pista das aeronaves, o que e bas 

tante para demonstrar ••• (lê). A Procuradoria-Geral opina pe

lo não conhecimento por se tratar de matéria puramente fá

tica. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo, 

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

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

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

nheço da Revista. Matéria probatória que já foi decidida pe

las Instâncias Ordinárias. Não há nem mesmo Arestos que en

trem em conflito com o AcÓrdão recorrido. 

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

O Sr. Minist~o Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não foi conhecida a Revista. 
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O Sr. Secretário - Processo nQ 356/74. Relator: Ministro Li 

ma Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena, Recurso 

de Revista de decisão do TRT da la. Região, CIA. DE TRANSPO 

TES COLETIVOS DO ESTADO DA GB e JO~O ARGEMIRO ALVES E OUTRoc 

O Sr. Ministro Presidente - Sustenta o AcÓrdão recorrido ~e 

a ação em tese é viável, porque os autores e paradigma advie 

ram da mesma empresa, Cia, de Carris, Luz e Força do Rio de 

Janeiro Ltda, e que não é impecilho à ação o fato de estarem 

os autores e paradigma servindo ao Estado da Guanabara ••• (le 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e provi

mento do recurso da ré, prejudicado o recurso dos reclaman

tes, É o relatório, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo, 
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O Sr. Minstro Presidente:- Em discussão. Encerrada. Quanto 

ao recurso da ré, data venia, não conheço. Os arestos aponta 

dos não conriguram divergência, face ao apurado: pelas Ins

tâncias Ordinárias e laudo pericial, constituindo-se a Revia 

ta em reavaliação da prova, e também porque não ocorreu vio

lação de norma legal. Quanto ao recurso do empregado, também 

não conheço. Matéria fática. Equiparação não configurada. 

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

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

não foram conhecidos ambos os recursos. Está suspensa a Ses 

-sao. 
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O Sr. Ministro Presidente - Reaberta a Sessão. 

O Sr. Secretário - Processo n9 507(74. Relator: Ministro Ro

drigues Amorim. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. Região. REDE FERROVIÁRIA FE 

DERAL S/A - ?a. DIVIS1t0 - LEOPOLDINA e ARGEMIRO DO CARMO E 

OUTROS. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O AcÓrdão Regional manteve 

a sentença reformando a reivindicação da categoria para arti 

fice, ante a prova pericial. Consequentemente, as diferenças 

salarims são devidas. Com referência aos quinquênios, hoje é 

pacifica a jurisprudência favorável à pretensão ••• (Lê.) A 

Procuradoria opina pelo não conhecimento ou não provimento. 

:t: o relatório. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - A Revista ataca a decisão 

no tocante ao enquadramento dos autores como artÍfices quan

do, declaradamente são trabalhadores de oficina. Na hipÓtese, 

há divergência apontada. Conheço. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Qual a divergência? Achei qu 

a de fls. 175 não caracteriza atrito jurisprudencial. A Tur

ma negou provimento porquanto, comprovado por perÍcia a fun

ção de artÍfice, devidas são as diferenças salariais respec

tivas ao biênio não prescrito. Quanto aos quinquênios ••• (Lê. 

Por esse Acórdão de fls. 175, ~ venia, não vejo divergên

cia para conhecimento da Revista da Rede Ferroviária. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - SÓ para fins de enquadra

mento no quadro. O art. 72 do Regulamento do pessoal da Es-
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trada de Ferro Leopoldina assegura ao empregado diferenças ••• 

(Lê.) Conheço e dou provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, vou tomar 

os votos. O Relator está conhecendo. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - SÓ por aquele aspecto do .. 
salário do cargo efetivo, que tem que haver reconhecimento 

da função superior de acordo com o Regulamento da empresa, 

tem que se seguir o primeiro salário da categoria superior. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não conheço porque houve pe

r!cia que chegou à conclusão de que eram artÍfices e têm que 

receber as diferenças 'salariais. 
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, , 
O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Sei que e materia de pr~ 

v a. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Então na cabe. 
, 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não se esta cogitando do 

fato dele ter passado a trabalhar como artÍfice. Isso não 
, , 
e materia de prova. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - t problema de especifi 

cidade. ~ venia, não conheÇo. 

O Sr. Ministro Presidente -Parece que o AcÓrdão que V.Exa. 

leu, face ao aputado pela prova .•• o problema é a posição 

que ele já tem no quadro. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - As Instâncias anteriores 

entenderam que a classificação dos autores não pode ser al 

terada, sendo de prova e fato a matéria ••• (lê). O AcÓrdão 
, 
~'amplo. Precisa ficar esclarecido. 

O Sr. Ministro Presidente -V, Exa. entende que a sentença 

não deu, nem o AcÓrdão esclareceu. 

O Sr. Ministro Coguei,io Costa - Sr. Presidente, ~ venia 

respeito os argumentos do eminente Ministro Relator, mas 

matéria de conhecimento é eminentemente jurÍdica, não admi

te nem Agravo, para melhor exame. Tem que haver violação ou 

divergência especÍfica. Ainda que cometa uma injustiça, não 

conheço, porque esta Instância é de legalidade e não de ju~ 

tiça. ~ata venia, não conheço. 

•O Sr. Ministro Presidente - Realmente, o AcÓrdão apontado 

não configura a divergência. Acompanho V. Excelência. Por 

maioria de votos, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 812/74 - Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Revisor: Ministro Coqueijo Costa, Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a, Região, CIA. BRASILEIRA 
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GIVAUDAN e JO~O CARDOSO NETO. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Alegando violação do art. 

832 da CLT, bem como pacifica jurisprudência do E. TRT, re

correu de Revista a reclamada, inconformada com a decisão 

Regional que, reformando sentença da Junta de Conciliação 

e Julgamento, deu pela procedência do pedido.,.(lê). A dou

ta Procuraodira opina pelo conhecimento e provimento do ap~ 

lo. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não há violação do art.832 
, -da CLT. Reveste-se o V. Acordao Regional de todo o teor le-

gal. A jurisprudência apontada a fls. é impertinente ao caso 

As quatro preliminares arg~idas visam revolver fatos e prova 

e sendo fática a questão,não conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Sr. Presidente, também nao 

conheço, mas o conhecimento vem com uma preliminares. são 
, 

varias. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Quatro preliminares, mas 
, 

o que se pretende e revolver fatos e provas. 
, 

e Sr. Ministro Cogueijo Costa - V.Exa. reexaminou tambem? 
, - -O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Sendo fatica a questao, n 

conheço. 

O Sr. Ministro Coguei,jo Costa - Sr. Presidente, um comentári 

Parece que a empresa queria que a correção monetária 
, 

se sobre os dbbitos trabalhistas do empregado. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Não conhecida 

a Revista, unanimemente. 

O Sr. Secretário - Processo n9 930/74 - Relator: Ministro 
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Rodrigues Amorim. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. SEBASTI~O NASCI 

MENTO SANTOS e CONSTRUTORA K.E. LTDA. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O reclamado inconformado 

com o V. AcÓrdão Regional, que confirmoua decisão da Junta 

de Conciliação e Julgamento pela improcedência da ação p~ 

la confissão ficta, recorre de Revista por este Colendo Tri 

bunal Superior fundamentando seu pedido em ambas as alineas 

do permissivo legal ••• (lê). A douta Procuradoria opina pel 

conhecimento e provimento. t o relatÓrio. 

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Imposta que foi pelas In 

tâncias Ordinárias a pena de confissão, nada pode alegar o 

reclamante quanto ao cerceio de defesa. Os arestos trazidos 

a cotejo não se ajustam.ao caso. Não conheço. 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, a 3a. Turma 

do 29 Regional negou provimento ao recurso ordinário do re 

clamante porque cientificado da audiência, o reclamado não 

compareceu à segunda audiência, pelo que foi tido como con 

fesso ••• (Lê.) Conheço. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não conheço, sobretudo p~ 

la jurisprudência acostada a fls. 32, porquanto a Consolida-
- , çao e clara ao impor a pena de confesso apenas ao revel recla 

mado, como no caso, é a empresa, nunca o revel reclamante a 

quem prevê o arquivamento da reclamatória. t um dos aspectos 

protecionistas do Direito do Trabalho e também geral. Não co 

nheço, porque é matéria de sobra conhecida. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, vou tomar 

os votos, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente,esta que~ 

tão de confissão, revelia, arquivamento, data venia tem havi 

do um descaminhamento processual, que não é poss!vel. Temos 

que estabelecer um corretivo para essas distorções procesua~, 

que tem decidido com efeitos fatais para o processo. Conheço, 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - No caso, a matéria é até 

sumulada. O reclamante não compareceu à la. nem à 2a. audiên 

cias. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa- Veja V.Exa. a Ata de fls. 9 

da primeira audiência em que o reclamante não comparecera. 

Não houve audiência, foi adiada; na segunda ele'cnão compare

ceu, então, aplicaram a pena de confesso. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim- A juntada da contestação es 

tá nos autos. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Para esse argumento, para es 
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te ponto de vista, não está sumulado. A SÚmula diz que se nã 

compareceu é caso de arquivamento. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Tem que se julgar com os 

elementos constantes dos autos. 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - A tese defendida pelo Mi 

nistro Coqueijo Costa é a de que não pode haver pena de con 

fesso ao reclamante. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não pode haver pena de con 

fesso pelo fato de que qualquer das partes, não prestando d~ 

poimento, só há pena de confesso nas soluções para o reclama 

do revel, como na maioria das vezes, é o patrão. A Consolida 

ção só aplica, porque indiretamente protege o empregado.O e~ 

p:f.rito da Consolidação é protecionista. O CÓdigo Civil é igua 

litário, é a legislação do proprietário, ele sai de lá para 

dar esse aspecto. O CÓdigo de Processo de Trabalho não quis 

a reconvenção, e não querendo expressamente a rescisÓria,que 

não quis a confissão pela ausência das partes, e vem a juri~ 

prudência aplicar principio do Processo Civil antagônico com 

o Processo do Trabalho. {Consulta os autos.) Há duas corren

tes as quais me filio: a dos Ministros Rodrigues Amorim e do 

Ministro Victor Russomano: "É preciso que h!l-ja uma intimação 

com a condição de confesso. Aqui não há essa intimação. Co 

nheço da Revista. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - A SÚmula diz que não cabe 

arquivamento, e sim prosseguimento, mas não prosseguiu. 

O Sr. Ministro Presidente - Leia a SÚmula 9. Nessa segunda 

audi~ncia, não se aplica a pena de confesso ao empregado. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A inversão do ônus da prova 
, 
e para proteger o empregado. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não faz prova em sentido 

contrário. {Peço os autos.) {Consulta-os.) Mas não impede qu 

seja aplicada qualquer sanção à parte contrária. 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Mas não se aplica a 

apenas quando a lei prevê. 

1. 

sanção 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Data venia, Sr. Presidente. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - O que está acontecendo no 

processo é que daqui a. pouco o empregado vai dizer que não 

deu qualquer motivo para ser dispensado por justa causa. ~ 

uma inversão branda do ônus da prova. 

' O Sr. Ministro Coqueijo Costa - E ela e sempre para proteger 

o empregado. Assim dizem os doutos. 

O Sr. Ministro Presidente - Na segunda audiência, aplicou-se 

a pena de confissão, por não ter sido contestada a ação. A 

SÚmula diz que não importa em aquivamento do processo. Mas 

não foi arquivado, foi julgado. O eminente Ministro Coqueijo 

Costa está conhecendo por quê? 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Porque a meritissima Junta 

aplicou a confissão ficta. Julgou e deduziu a prova da con 

fissão ficta. O fato de o e~pregado não ter prestado depo! 

mento foi por não ter sido notificado. 

O Sr. Ministro Presidente - Creio que o egrégio Tribunal Ple 

no tem seguido esta orientação. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Houve um caso de voto de 

desempate. Eu fiquei vencido. o egrégio Tribunal Pleno conv~ 

lidou a confissão ficta do empregado, na Sessão de quarta-fe 

ra Última. Não comungo, 11 data venia11
, deste entendimento do 

egrégio Tribunal Pleno. Mas há julgados em sentido contrári~ 

O Sr. Ministro Presidente - O egrégio Pleno tem acompanhado 

o Revisor, conhecendo. Vou tomar os votos, face à divergên -

cia. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço do recurso face o arti 
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go 844 da Consolidação que é claro: 11 o não comparecimento do 

reclamante à audiência, importa em arquivamento da reclama 

ção, e o não comparecimento do reclamado importa revelia, 

além de confissão, quanto à matéria de fato 11
• Acompanho o 

eminente Ministro Revisor. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A parte podia invocar o 

CÓdigo do Processo Civil que trata do problema da constituti 

vidade, no que diz respeito ao ônus da prova. Conheço. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - SÓ alegou o artigo 832 e a 

divergência. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria de votos, conhecida a 

revista, contra os votos do eminente Ministro Rodrigues Amo 

rim e desta Presidência. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Sr. Presidente, a reclama 

da contestou que a despedida do autor foi porque estava tra 

balhando de má vontade. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Dou provimento para 

procedente a reclamação. 

julgar 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Com o eminente Ministro Revi 

ser, Exa. 

O Sr. Ministro Presidente - No mérito, por maioria de votos, 

foi dado provimento ao recurso para julgar procedente a re 

clamatória, contra os votos do eminente Ministro Rodrigues 

Amorim e desta Presidência. Redigirá o acÓrdão o Ministro Co 

queijo Costa • 

.. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.075/74 

-1-

Relator Ministro 

Rodrigues de Amorim. Revisor Ministro Coqueijo Costa. Recur

so de Revista de Decisão do TRT da Segunda Região, Interes

sados Chrysler Corporation do Brasil e João Rodrigues Tei

xeira (Drs, Jairo Polizzi Gusman e Antonio Marcos de Mel-

lo). 

O Sr, Ministro Rodrigues de Arnorim - Sr, Presidente, recorre 

de revista a reclamada inconformada com a respeitável deci

são regional que deu provimento parcial ao recurso do recla

mante, condenando-a a pagar diferenças de férias, décimo-ter 

ceiro salário ,,,(Lg,) A douta Procuradoria-Geral opina pelo 

provimento do apelo, É o relatório. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo, 

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

lavra o Relator. 

O Sr, Ministro Rodrigues de Amorim - Sr. Presidente, rejeito 

a preliminar, de acordo com o provimento n9 25 do Conselho F e 

dera.l da Ordem dos Advogados do Brasil. Há uma alegação de 

que o conhecimento foi assinado por um estagiário, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa. - Sr. Presidente, é uma. deci

são que violou doze normas juridica.s. No arrazoado se alega. 

que o recorrente não teve tempo de demonstra.r,,,(Lg,) Creio 

que V. Ex~ não conh~ce pela. preliminar de legitimidade, 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Foi a.rgllida. pela Procu

radoria.. 

O Sr, Pinto de Godoy (Procurador) - Não procede a prelimi-

nar, 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Mas a. preliminar já foi re-
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jeitada. Não vou julgar preliminar de legitimidade 

não há. 

-2-

porque 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - A preliminar, inclusive, 

vem com diverg~ncia sobre a questão dos estagiários .•• (lê). 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - (Continua lendo) Rejeito 

a preliminar. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Rejeito porque entendo, pelo 

art. 791, que além da participação em Juízo, o solicitador 

referido, que é o estagiário, hoje, pode praticar todos os 

atos que lhe são permitidos pelo Regulamento da Ordem, atual 

mente Estatuto dos Advogados. 

O Sr. Ministro Presidente - Relator e Revisor rejeitam a pre 

liminar. Há divergência? Unanimemente, rejeitada a.prelimi

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

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - No mérito, conheço pela 

divergência apontada. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Sr. Presidente, sobre a vi2 

laçlo, já vi que o Sr. Relator não conhece. A jurisprudência 

alinhada refere-se a exigência da habitualidade das horas 

extraordinárias para permitir os efeitos que a sentença lhe 

emprestou, mas se está firmando no Prejulgado 24 e na Súmu

la 24 do T.S.T., que se refere ao requisito da habitualida-

de, porque entendeu como provada. A decisão a guo baseou-se 

em que estava provado o requisito da habitualidade, e apli-
' 

cou, em conseqffência, o Prejulgado e a Súmula que se refere 

a este requisito como de normas jurÍdicas no campo do Direi 

to do Trabalho, como vem acontecendo. De modo que não há di 

vergência. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - A Junta não reconheceu a 

habitualidade. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O Regional reconheceu, ta~ 

to que aplicou o Prejulgado 24 e a Súmula 24; e a empresa 

vem dizendo que não há habitualidade, não há divergência 
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porque baseada na prova, no Prejulgado e na Súmula. O Regio 

nal diz que há habitualidade. A Junta não julgou improcedeQ 

te; julgou procedente em parte. o Regional deu provimento 

para acrescentar à condenação diferenças de férias e abono 

e complementação do F.G.T.S., para tanto, complementando 

as horas extras, porque habituais. Então, o recurso vem por 

divergência de habitualidade, que a meu ver não há, porque 

a decisão se escora no Prejulgado e na Súmula. Data venia, 

não conheço. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim·- O Regional, conforme está 

esclarecido, não se refere especificamente à habitualidade. 

Conheço por divergência nesse ponto, e acompanho o parecer 

da douta Procuradoria-Geral, para dar provimento. 

O Sr. Ministro Coquei,jo Costa - V. Exa. se lembra de que 

houve uma convenção do Fundo de Garantia de Tempo de Servi

ço e o relatório do Ministro Arnaldo Sussekind foi aprovado 

por unanimidade. Incide as horas extras sobre a habitualida 

de. Para outros efeitos se exige a habitualidade. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Há pouco, na 2a. Turma, 

julgamos dois Agravos em que a empresa tentava a Revista 

contra horas não habituais para efeito do Fundo de Garantia 

Meu ponto de vista, emitido lá, continua aqui. Acompanho o 

Ministro Revisor, não conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - No caso, não se exige a habitu~ 

lidade porque é para o Fundo de Garantia. Também não conhe-

ço da Revista. Por maioria de votos, não foi conhecida a Re 

vista. Redigirá o Acórdão o Ministro Coqueijo Costa. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 379/74 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Revisor: Ministro Rodrigues de Amorim.R~ 

curso de Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. AZOR ALVES 

FILHO E OUTROS e ITALCABLE - SERVIZI CABLOGRAFICI RADIOTELE

GRAFICI e RADIOELETRICI SOCIETA PER AZIONI. (Drs. Ulisses 

Riedel de Resende e Manoel Esteves Galiski). 

O Sr. Ministro Ribeiro Vilhena -Ao fundamento de que conde-

nados em custas, não tendo requerido isenção, nem as pago, a 

Egrégia 2a. Região declarou deserto o Recurso Ordinário dos 

reclamantes, fls. 154 ... (1~). A douta Procuradoria-Geral opi 

na pelo não conhecimento e não provimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Nada acrescentar. 

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

(USA DA PALAVRA O DR. JOS~'IDRRES DAS NEVES). 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro Vilhena - Não conheço. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Não foi conhe-

cida a Revista, unanimemente. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 415/74 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Revisor: Ministro Rodrigues de Amorim. 

Recurso de Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. PETRÓ 

LEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS e RAIMUNDO FERREIRA DE MELO. 

(Drs. Ruy Jorge Caldas Pereira e Riscala Abdalas Elias). 

O Sr. Ministro Ribeiro Vilhena -A Egrégia 2a. Região rejei 

tou a preliminar de nulidade da respeitável sentença de Pri 

meira Instância e, aplicando a Súmula 26, além de analisar 

especificamente as condições de dispensa do autor que enten 

deu-a obstativa •.. (l~). A douta Procuradoria-Geral opina p~ 

lo não conhecimento e ou não provimento. ~ o relatório. 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acordo. 

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

{USA DA PALAVRA O DR. RUY JORGE CALDAS PEREIRA). 
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O Sr. Ministro Presidente:- Em discussio. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena:- Ensina-se elementarmen-

te que a reconvençio é açao intentada pelo réu na açao do 

autor. O que essencialmente deflui dal é que o objeto da li 

de transmuda, sio partes distintas e autônomas sem os pres

supostos processuais que são convencionados na relação con

tratual •.. (lê) Nio conheço pela preliminar. Quanto ao méri

to, além da aplicaçio da Súmula 26 que se entendeu,na fase 

probatória, nio ilidido o seu intuito obstativo ••• (lê) Nio 

conheço pela SÚmula 42 e pela faticidade. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim:- Nio conheço, Sr. Preside~ 

te. Realmente nio há base para conhecimento. Caso houvesse, 

conheceria, porque na açio consignatória ou a parte aceita 

ou nio; é procedente ou improcedente. 

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

O Sr. Ministro CoqueLjo Costa:- O novo CÓdigo de Processo 

Civil, no Art. 899, assim dispÕe: 11 Quando m contestaçio o 

réu alegar que o depósito nio é integral, é licito ao autor 

completá-lo, dentro ém dez(lO) dias, salvo se corresponder 

a prestaçio, cujo ina.dimplemento acarrete a rescisio do con 

trato. 11 Subentende-se que o empregado, réu, recebeu o que 

lhe era devido em parte, mas entrou com a reconvençio. Acon 

tece, entretanto, que quando há reconvençio há açao, porque 

quando se apresenta uma açio, tem-se direito a reconverter. 

Por esta tese jurldica, data venta, não posso conhecer. 

O Sr. Ministro Presidente:- Unanimemente, nio conhecida a 

Revista. 



TST oliS2 

.. OOEI" JUDICIÁRIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

11.06. 74 IM/EM/HL 17,25 -1-

O Sr. Secretário - Processo n9 447/74 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Re

curso de Revista de decisão do TRT da 5a. Região. VICENTE 

PAULO CONCEIÇ~O DOS SANTOS E COLtGIO ANÍSIO MELHOR. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Inúmeros os pontos deci 

didos no V. Acórdão recorrido, da 5a. Região, mas o autor 

impugnara, alegando julgamento citra petita ••• (Lê) A douta 

Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento e ou não pro 

vimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Não conheço, pois não 

configurada a violação. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 654/74 - RelatorJ Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Re 

curso de Revista de Decisão do TRT da la. Região. BANCO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO E SIND. DOS EMPR. EM ESTABELECIMEN 

TOS BANCÀRIOS DE TRES RIOS. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A Egrégia Primeira Re

gião rejeitou as preliminares de nulidade e no mérito man

teve a sentença ••• (Lê) A douta Procuradoria-Geral opina pe 

lo não conhecimento e não provimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o ilustre Advogad • 

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

o Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 
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O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, essa hi 

pótese é idêntica às que já julgamos várias vezes aqui, de 

cumprimento de sentença normativa, de 40% para cargos de gr~ 

tificação. Não conheço. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Pelo mérito, não conheço, 

mas há uma preliminar. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, é o te~ 

ceiro e consecutivo caso que esta Turma examina. Corret!ssi 

mo o Acórdão Regional ••• (Lê) 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, 

não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 731/74 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Re

curso de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. NICOLAU 

ARNAUT E OUTROS E IND. DE ARTEFATOS DE BORRACHA 11STAMP 11 S/A 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Decidiu a Egrégia Seg~ 

da Região que o incêndio verificado na reclamada decorreu 

de toco de cigarro ••. (Lê) A douta Procuradoria-Geral opina 

pelo conhecimento e provimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Manifesta divergência a 

fls. 169/171. Conheço. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

conhecida a Revista. Quanto ao mérito, tem a palavra o Rela 

tor. 
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O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Peço permissão para não 

ler as três páginas de voto. Dou provimento para restaurar 

a decisão de la. Instância. Incêndio não constitui força 

maior. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Nego provimento. O Acór

dão exclui da condenação o aviso-prévio ••• (Lê.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Com o Relator, data venia • 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Com o Relator. Por maioria de vo 

tos, dado provimento ao recurso, para restabelecer a sentença 

de primeira instância. Foi vencido o Ministro Rodrigues Amo -

rim. 

O Sr. Secretário - Processo n9 775/74 - Relator: Ministro Ri 

beiro de Vilhena. Revisor: Ministro Rodrigues de Amorim. Re -

curso de Revista de decisão do TRT da 5a. Região. PetrÓleo 

Brasileiro S/A e Raimundo Santana Rossi. ( Drs. Ruy Jorge Cal 

das Pereira e José Torres das Neves~) 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - O Egrégio Quinto Regional 

admitiu a prescrição bienal e confirmou o enquadramento do au 

tor na função de auxiliar técnico de produção, que vinha exeL 

cendo desde 1962 ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina p~ 

lo não conhecimento ou não provimento, ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acordo. 

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

( Usam da palavra os Drs. Ruy Jorge Caldas Pe 

reira e José Torres das Neves.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussao. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Prescri~ao : seja pelo 

enquadramento, seja pela gratificaçao, a questao prescritó 

ria nao comporta o conhecimento. Pacíficos já se tornaram os 

pronunciamentos deste Tribunal no sentido de ser parcial a 

prescri~Uo no tocante ao enquadramento ••• (Lê.) Nao 

pelas súmulas 42 e 23 

conheço 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim- Quanto à prescri~&o, sou 

vencido. Entendo que, suprimido o adicional de 2fll, há mais 

de dois anos, a quest&o é contratual, e estaria prescrita. 

Conheço por violaçao do art. 11, para declarar prescrita a 

reclamaçao. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Ccqueijo Costa - Meu ponto de vista é 

cido. Acompanho o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Com o Relator. 

conhe 

O Sr. Ministro Presidente - Também nao conheço. Por maio-

ria de votos, nao conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 92904 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Revisor: Ministro Rodrigues de Amorim.Re 

curso de Revista de decis&o do TRT da 2a..Regi&o. 11 SESI 11 Ser 

vi~o Social da Indústria (Departamento Reg. de S. Paulo) e 

Juarez Garcia Vieira. (Drs. Bernardo Sinder e Ary Tavares). 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - decidiu a E. Segunda Re 

gHlo que o simples rescender a álcool nao configura embria 

guês, que só se configura, em sua conceitua~ao legal ... 
(Lê.) A Procuradoria-Geral opina pelo nao conhecimento ou 
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O sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acordo. 

.,.2-

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Os três primeiros 

tos só atacam o ponto da empriaguês em sua conceituação 

(lê). N!lo conheço. 

ares 

... 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Conheço porque o Regional 

n!o atacou a falta de imediatidade, pois era uma embriaguês 

habitual; entendeu que ele estaria perdoado porque a recla 

ma da não o teria punido na oportunidade. Conheço e dou pro 

vimento, para julgar improcedente a reclamatória. 
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O Sr. Ministro Presidente -A divergência citada fala em em 

briaguês, mas o acórdão não a reconheceu, Não conheço. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm- Não conheço, 

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

cida a revista. 

O Sr. Secretário- Processo n9 1 044J74- Relator: Ministro 

Ribeiro de Vi lhe na. Revisor: Ministro Rodrigues de Amorim, 

Recurso de Revista de decisão do TRT da 4a. Regi!'lo. José Ma 

noel da Costa Astrana e Banco SUl Brasileiro S/A. (Drs. Vil 

son Ferretto e Vilson Antônio Belhalva). 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Ocupante de cargo de ch~ 

fia com gratificaçao até superior a 1/3 do seu salário, o r~ 

clamante viu-se mal sucedido em sua pretensl'lo.,,(Lê.) Opina 

a douta Procuradoria-Geral favoravelmente. to relatório. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acordo, 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Nl'lo conheço. 
' , O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Tambem não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, 

nao conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 551/74 - Relator : Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do TRT da 2a. Regil'lo. Ricardo Talenti e Fer 

nando Bernardini e Companhia Limitada. (Drs. Yolie Mendonça 

Giannotti e Ernesto Picossi). 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A E. Segunda Região adm_! 

tiu eficácia à transação não homologada entre as partes, em 
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que se admitiu a compensação de um veículo. (Lê.) A 

radoria-Geral emitiu parecer fav.orável. t o relatório. 

-2-

Procu 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Porque não assegurada a 

defesa trabalhista do débito compensado, que não se afirma 

ou infirma, merece processada a revista ••• (Lê.) Dou provi 

menta ao agravo, para melnor exame. 

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

dado provimento ao agravo para a subida da revista, para me 

lhor exame. Encerrada a sessao. 


