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

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

da Sessão anterior. 

O Sr. Secretário- (L~ a Ata). 

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

objeção, declaro-a aprovada. O Sr. Secretário apregoará os 

processos em pauta. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 648/74 - Relator: Ministro Ru 

dor Blumm. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de Revi& 

ta de Decisão do TRT da la. Região. MAURO DA SILVA CARMO FI-

LHO E VIAÇ1íO Atm:A S1!0 PAULO S/A. 

e Milton Baptista Seabra). 

VASP. (Drs. Raul Pimenta 

O Sr. Ministro Rudor Blumm -Determinando o processamento da 

presente Rvista para melhor exame, por força da V. decisão 

proferida pelo Agravo de Instrumento, fls. 161, sobem os au-

tos principais. As Instancias percorridas deram validade ' a 
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quitação do tempo de serviço prestado .•. (lê). A douta Procu

radoria-Geral opina desfavoravelmente. ~ o relatório. 

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

tre Advogado. 

(USA DA PALAVRA O DR. HAROLDO PIMENTA). 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a p~ 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blurnm - Sr. Presidente, diz o Aresto di

vergente: "Viação Aérea Brasileira, Loide Aéreo Nacional e 

VASP - Viação Aérea de São Paulo, para as questões trabalhis

tas, formam um consórcio,,,(Lê,) Conheço pela divergência a

pontada, fls. 134. 
O Sr. Ministro Presidente - Pode ser que V. Exa. tenha razão. 

Foi decidido pela sentença, AcÓrdão e pelo laudo pericial que 

não é possivel a soma dos periodos em que o autor trabalhou 

para a Viação Aérea Brasileira como tempo de serviço aéreo, 

pois teria pedido demissão, e que ineficaz é a ressalva apos

ta à quitação de fls. 25. Porém, diz o AcÓrdão, que não assis 

te razão ao reclamante no caso, que é o cômputo de dois perio 

dos, inclusive o que prestou serviço à NAVE, pois o documento 

de fls. 12 afirmou ter pedido demissão espontaneamente a par

tir de 19 de julho de 1961, e o documento de fls. 13 eviden

cia que o postulante deu plena e geral quitação, recebendo a 

quantia de quarenta e cinco cruzeiros. Dessa maneira, insomá

vel, diz o AcÓrdão, os periodos anteriores a 19 de julho de 

1961 ••• (Lê.) V. Exa. diz que há Arestos apontados como diver

gentes, e que também se arrima o recorrente nas súmulas 20 e 

26, porque essas companhias, hoje, formam um consórcio. 
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O Sr. Ministro Presidente (Continuando) - Também conheço,poE 

que o aresto que V.Exa. citou é divergente e há alegação de 

violação das SÚmulas 20 e 26 do TST. Há divergência quanto 

ao conhecimento? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Sr. Presidente, não conhe 

ço pela"princ!pio de que à época da decisão era de Cr$ 45,00, 

A lei não obrigava a especificação de parcelas; então, a qui 

taçãa foi dada regularmente, Assim, Sr. Presidente, entenda 

que não há divergência especÍfica. Não conheço. 

O Sr. Ministra Presidente - Há outra divergência? Conhecida 

a revista por maioria de votas·, contra o voto do Ministro Ro 

drigues Amarim. Tem a palavra a Relator quanto ao mérito. 

O Sr. Ministra Rudar ~lumm - Quanto ao mérito. A afirmação de 

que "com a quitação de tempo de serviço anterior, não é pa~' 

s!vel sua soma ao posterior, pais se choca com a enunciado 
, 

da Sumula 20 da TST. Não obstante o pagamento da indenização 

de antigUidade presume-se em fraude à lei ••• (lê).Data venia 

do douto parecer, dou provimento ao recurso, a fim de reinte 

grar a reclamante na recorrida, compensando-se as importân 

cias anteriormente recebidas a titulo de indenização. 

o Sr. Ministro Presidente - t o meu voto. Há divergência? 

o Sr. Ministr:l Rodrigues Amorim 
, 

- Ha, Sr. Presidente. O reei 

bo de demissão doi de 18.6.61; é bastante claro. Nego provi 

menta. 

O Sr. Ministra Presidente - Há outra divergência? Por maio 

ria de votos, vencid:J a Ministro Rodrigues Amorim, foi dado 

provimento ao recurso para assegurar-se ao reclamante a rein 

tegração na emprego, compensando-se as importâncias anterior 

mente recebidas a titulo de indenização. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 4.281/72 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 3a. Região. Cia. Siderúrgica 

Belgo Mineira e Carlos Simões e outro e Os mesmos. Drs.: Jo 

sé Cabral e Athenágoras c. Carvalhaes. 
, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, a egr~ 

gia 3a. Região rejeitou as preliminares de deserção, prescri 

ção intercorrente, arquivamento e cerceamento de defesa. No 

mérito declara que. o ato de rescisão dos contratos de traba

lho do reclamante, imposto pelo exercicio do direito de revo 

lução é ato juridicamente consumado ••• (lê). A Procuradoria 

opina pelo não conhecimento e desprovimento do recurso da 

empresa e conhecimento parcial e provimento ao dos reclaman

tes, pagando-se os direitos postulados até à data da senten 

ça de la. Instância, rejeitadas as preliminares. É o relató 

rio. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Têm a palavra os ilustres Advoga 

dos. 

(Usam da palavra os Drs. Athenágoras Café Carvalhaes e José 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, em 1970, 

ao despachar no 49 volume, a fls. 72, o eminente Ministro 

AmarÍlio Benjamim, então Presidente do Tribunal Federal de 

Recursos, expendera o seguinte: "DaÍ por que há de se procl 

mar, sem rebuços, que o apelo da poderosa empresa Belgo-Mi

neira é, antes de mais nada, um desrespeito à Justiça." Este 

tÓpico encerrava o despacho de S.Exa. ao trancar o Recurso 

Extraordinário, interposto pela reclamada, à busca da incom

petência da Justiça do Trabalho para julgar este recurso ••• 

(Lê.) Não conheço do recurso da empresa. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr.Ministro Rodrigues Amorim - Há, Sr. Presidente. Com a 

devida vênia, os fatos são incontroversos. Tudo se operou du 

rante o inÍcio do Regime Revolucionário. A autoridade que 

privou com a empresa, de acordo com as verificações feitas, 

era um delegado da autoridade maior - não se pode fugir a i~ 

so -, e que, sendo Comandante da Região, por sua vez obede

cia ao Comando Revolucion&rio. Essas autoridades não foram 

contraditadas em qualquer processo de:que tenha conhecimen

to. Pois bem, apesar disso, mesmo com as recomendações fei

tas pelas autoridades militares, que estavam autorizadas pa

ra tal, resolveu-se fazer um acordo, em juÍzo, com a autori-

dade, na presença de um Juiz que verificou todas as condi

ções em que esse acordo era feito. Aquele que não quis acei

tar o acordo, não o teve homologado pela autoridade. Sr.Pre

sidente, entendo que há divergência especÍfica, no caso. Co-

nheço. 
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O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - No caso, V.Exa. conhece, 

praticamente, pela incompetência? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não,conheço pela divergên 

cia. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Foi alegada a incompetência? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Está preclusa. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Realmente, a matéria de 

incompetência está preclusa. Aliás, o Ac6rdão Regional - pa 

rece-me - faz uma ressalva: a empresa poderá demandar a 

União, ou o Estado, se entender que foi induzida ao erro, a 

concorrer para aquele ato. Portanto, ela tem o direito re

gressivo de demandar a União ou o Estado, se a fizeram, 

mente, incorrer no ato. 

O Sr, Ministro Presidente - Não conheço, porque tenho a im

pressão de que sérá bastante dificil encontrar arestos que 

possam servir a uma tal hip6tese, Quatro ou cinco operários 

estáveis não poderiam mais continuar no emprego, sob a acusa 

ção de que eram subversivos. A empresa alega que não é res

ponsável, mas, num gesto de muita compreensão,manda pagar a 

indenização pela metade aos estabilitários. Ap6s decorrida 

essa fase, os operários vêm pedir a complementação daquela 

indenização paga pela empresa. Qual o aresto apontado como 

divergente? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Sr. Presidente, apenas um 

esclarecimento. A quitação da rescisão do contrato de traba

lho, feita de comum acordo, e por transação, exonera a empre 

sa ... (Lê.) 

O Sr. Ministro Presidente - O Sr, Ministro Relator leu, ain

da há pouco, passagem do eminente Ministro Amarilio Benjamim 

em que S.Exa., como Presidente do Tribunal Federal de Recur-
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sos, comenta o desrespeito à própria Lei. Não conheço, por

que não há base para o conhecimento, e não quero entrar na 

apreciação do fato de que a empresa poderia ser compelida a 

isso. Não tenho elementos para tal. Quanto ao operário que 

se insubordinou contra essa atitude, diz o ilustre Advogado 

que continuou, porque não admitiu essa hipÓtese nem recebeu 

pela metade ••• 
- , 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Mas não esta no meio des-

ses. Não houve contestação alguma que invalidasse o ato. 

O Sr. Ministro Presidente- ••. enquanto os outros, natural

mente atemorizados pela situação, receberam pela metade. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente,quero situar

me, no momento, no problema técnico do conhecimento, face 

aos pressupostos processuais do cognitório, ante os termos 

do AcÓrdão e as alegações do reclamante, que pretende esse 

conhecimento para ver aberta a porta à decisão da lide, no 

, t , ' ' t meri o. A hipotese e realmente esdruxula, tangenciando en re 

o fato e o direito, porque, afinal de contas, "revolução", 

por conceito jurÍdico, é um Estado de fato, passageito, até 

o restabelecimento da ordem jurÍdica, não importando se com 

ou sem modificação. ~ a suspensão transitória da ordem jurí

dica. Este é o conceito que se pode dar, no campo do Direi

to, ao fen6meno fático da "revolução", e toda ordem jurÍdic 

reflete a ordem fática, porque não há direito sem fato. Diz 

o AcÓrdão, e da ementa logo se v€, que o ato de que decorre 

a rescisão foi de natureza militar revolucionária. Dispensa 

de empregado importa em defesa da ordem revolucionária, com 

a consequ€ncia de não poderem tais atos ser apreciados pelo 

poder jurÍdico. Daí, chegamos a um Prejulgado, que é cogente 

não para o Tribunal Superior do Trabalho, mas para as InstA 
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cias ditas inferiores, ou ordinárias, segundo o qual falece 

competência à Justiça do Trabalho para determinar a reinte

gração ou a indenização dos empregados demitidos com base 

nos Atos Institucionais. Trata-se de incompetência em razão 

da matéria, de natureza absoluta, e decretável de oficio p~ 
, 

lo Juiz. Alegou-se que o Tribunal Eederal de Recursos ja re 

solveu a matéria da competência, e que haveria preclusão. O 

argumento, por si mesmo, não basta, juridicamente, porque é 

sabido que a preclusão só opera efeitos dentro do processo. 

Esta a aaracterlstica fundamental apontada por todos os au

tores que conheço de Direito Processual, segundo a qual a 

preclusão não opera efeitos fora do processo. A regra da c 

petência é, com a regra da constitucionalidade, a preocupa

ção primeira do Juiz, que, quando decide a lide, ainda que 

silenciando quanto aos pontos, primeiro entendeu que era 

competente, e, segundo, que profere uma decisão constitu

cional, aplicando um dispositivo da ordem juridica positiva 

vigente. Ora, quanto a este ponto, pergúnto qual a razão pa 

ra não se conhecer da Revista em que se esgrime a competên

cia. t a Única critica que vejo nos autos: aquela de que o 

Tribunal Federal de Recursos, em sua decisão, se deu por 

incompetente, e competente a Justiça do Trabalho. O Tribu

nal Federal de Recursos declinou a competência para a Jus

tiça do Trabalho. Por isto, a decisão daquele Egrégio Tri

bunal não pode vincular a Justiça do Trabalho, que, se se 

der também por incompetente, poderá ocasionar um conflito 

negativo de jurisdição ou de competência. Mas, a meu ver, 

este argumento não basta. 
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O•Sr. Ministro Cogueijo Costa- {Continuando) -Eu 

-1-

entraria 

no mérito, se fosse examinar a natureza jurÍdica dos atos ê~ 

drúxulos, Trata-se de um ato que o Regional diz que decorreu 

do comando revoluckhário. Não ouvi também um argumento de OK 

dem jurÍdica, dentro do sistema revolu~cnário de então, de 

que esse comando, incorporado na pessoa do capitão ou dos ou 

tros militares que interferiram no ato da despedida, fosse in 

competente, do ponto d.e vista revolucionário, Não ouvi esse 

argumento. Então esdrúxulo por quê ? Porque operou-se uma res 

cisão, dita decorrente de uma imposição do comando revolucio 

nário, na qual o empregador, todavia, reso~u pagar uma im 

portância sob forma de indenização, no ato jurÍdico da resci 

são contratual - não vi os autos, mas me parece que foi inti 

tulada de rescisão. Se o ato decorria do comando revolucioná 

rio, o empregador nada tinha que pagar. O empregador pagou e 

alega que o fez por liberalidade, mas não se deduz a liberal! 

dade no Direito do Trabalho - pelo contrário, prova-se. Dedu~ 

-se, isto sim, que qualquer importância que o empregador paga 

ao empregado decorre de obrigação contratual ou legal, nunca 

de liberalidade, salvo prova em contrário. Entretanto, isso 

já seria adentrar no mérito, Honestamente, não vejo como fu 

gir ao problema do conhecimento pela competência. Quem pode 

dizer se esta Justiça é competente é ela, e não o Tribunal Fe 

deral de Recursos. SÓ quem pode dizer da competência ou incom 

petência da Justiça do Trabalho, a não ser ela, é o Supremo 

Tribunal Federal. O fato de o Tribunal Federal de Recursos de 

clinar de sua competência opera preclusão lá, dentro do pr~ 

cesso, porque a preclusão não sai do âmbito do processo, e a 

competência é matéria fundamental, de ordem pÚblica, e é de 

ver do Juiz decretá-la, se a parte silenciar, ou contra as 
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vontades das partes, quando for de natureza absoluta. Aqui, a 

natureza da incompetência é absoluta. A incompetência está de 

cretada pelo Prejulgado 23. Se a SÚmula, no conceito de Fred~ 

rico Marques, tem acepção normativa, não sendo equivalente ' a 

jurisprudência, sendo resultado de uma atividade além daquela 

jurisdicional, mas do Órgão judicante em formar a norma,o Pr~ 

julgado muito mais, e este se fundamentou no Ato Institucio -

nal n9 2, art. 19, que é fonte de direito para o caso, tornan 

do-o inapreciável. Se o ato foi do empregador, do comando re 

volucionário ou concomitante, isso é mérito. Pelo texto do a 

córdão, o ato decorreu do comando revolucionário - está ex 

pressa na ementa e na conclusão. Unicamente faz coisa julgada 

a conclusão do acórdão, diz o CÓdigo de Processo Civil.O Pre 

julgado que declara, que fixa a incompetência da Justiça do 

Trabalho em tais casos não pode deixar de ser aplicado por te 

o Tribunal Federal de Recursos declarado a competência da 

Justiça do Trabalho, por via da declaração da incompetência 

dele. Aqui não fica excluÍda a possibilidade de se declarar o 

efeitos da preclusão, que não pode extravasar o âmbito do prQ 

cesso. Conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conhecida a revista oferecida 

pela empresa, contra o voto dos Ministros Coqueijo Costa e RQ 

drigues Amorim. Quanto ao recurso dos autores, tem a palavra 

o Relator, 
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O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Recurso dos autores: dep2 

sitada a importância das custas em ju{zo, fls. 54 do 99 volu 

me, não há falar em violação do § 49 do art. 789 da C,L,T. 

quando a matéria é interpretativa ••• (Lê) Pelas nulidades,data 

venia, não conheço. 

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

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência com referência 

preliminares de nulidade ? Unanimemente, não conhecida a 

vista pelas preliminares, Q.uanto ao mérito, tem a palavra 

Relator. 

' as 

r e 

o 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Q.uanto ao mérito, Sr. Pr~ 

sidente, os acÓrdãos de fls. 231 são de Turmas deste Tribunal 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Aqui há um em embargos que 

diz: "Convertida a reintegração em indenização por força de 

impossibilidade resultante do dissÍdio, devidos são os salá 

rios até à data da sentença que determinou a resilição contra 

tual." 

O Sr. José Cabral (Advogado) - Sr. Presidente, pela ordem, pa 

ra um esclarecimento de fato. O Regional não converteu a rein 

tegração em indenização; considerou o contrato rescindido na 

quela época, Isso é fato, data venia, 
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I 
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Quanto à divergência, os 

arestos citados são de Turmas. Não conheço. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O que eu li nao é de Turma 

mas, a meu ver, nada tem a ver com a espécie versada.Não hou 

ve dissÍdio. O acÓrdão valeria formalmente, mas nada tem a 

ver com a espécie. Dessa forma, também não conheço,acompanha~ 

do o Relator. 
, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sucede, porem, que o v. a 

cÓrdão recorrido deixa evidente que os reclamantes, emprega -

dos estáveis, foram despedidos por determinação de autoridade 

militar, à qual prontamente acedeu a reclamada ••• (Lê). 
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O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - (Continua lendo) O que me 

parece dif{cil, Sr. Presidente, é enquadrar os fatos, como os 

expôs o v. acórdão, num desses dispositivos citados, para que 

se considere a rescisão operada antes ou depois, A matéria de 

fato ou os fatos jurÍdicos, como os narrou o acórdão regional, 

me parece que não estão alcançados, não estão situados dentro 

da linha desses dispositivos invocados pelos reclamantes, de 

modo que não vejo como conhecer do presente recurso de revis 

ta também por este ponto. Não conheço, Sr. Presidente. 
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O Sr. Ministro Rudor Blumm - São tantos os volumes que posso 

estar errado, mas, se não me engano,vi que eles foram absovi-

dos pela Justiça. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Foram. Há documentos no 

processo no sentido de que foram absolvidos, A minha dificul

dade no conhecimento da revista é enquadrar os dispositivos _ 

vocados à hipÓtese de rescisão do contrato de trabalho, Não 

há acórdãos divergentes sustentando que as rescisões de empr~ 

gados estáveis só se operam à época da sentença, O acÓrdão re 

gional mandou se pagasse a indenização em dobro. Pela defasa

gem que existe entre os fatos e os dispositivos invocados,não 

conheço do recurso dos reclamantes, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Data venia, conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência,tomarei os v~ 

tos, O acórdão que serviria para o conhecimento foi lido pelo 

Ministro Coqueijo Costa - é do Pleno, em embargos - e diz que 

na impossibilidade da reintegração, será paga ao empregado a 

indenização correspondente, Diz o Ministro Coqueijo Costa que 

esse aresto não tem pertinência ao caso dos autos porque fora 

em acordo, ~ verdade que o of~éial que fez a comunicação à em 

presa não lhe disse que pagasse esta ou aquela importância • 

V.Exa. leu há pouco que acabou concordando com a metade ? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A empresa pagou a metade 

e eles aceitaram. 

O Sr. Ministro Presidente - Mandou que acertasse as contas, e 

acertar as contas é pagar aquilo a que o empregado teria di -

reito, O aresto lido há pouco, para mim, é divergente. Quanto 

à violação a que V.Exa. se referiu,,, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Artigos 99, 495 e 496. O 

art. 99 se refere a fraude, o 495 a indenização em dobro para 

o empregado estável e o 496 a pagar salários até a data 
efe v r cisão. 

da 
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O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - (Continuando) - Na hipÓt~ 

se especifica dos autos, eles eram estáveis, e houve uma res

cisão homologada no dia ~ • O Tribunal Regional do Trabalho , 

pelos fatos, entendeu que essa rescisão tinha efeito juridico, 

mas mandou completar a indenização até o dobro, porque a em -

presa a havia pago de forma simples. Os reclamantes, em seu 

recurso, querem receber essa indenização em dobro na data da 

sentença do Juizo, entendendo que, como eram estáveis, a res

cisão só seria operada com a sentença, e também os salários 

desde a época em que pararam de trabalhar até a sentença.Dei

xo de conhecer porque não me parece esteja a hipÓtese perfei-

tamente focada nos dispositivos invocados. Se houvesse um a 

córdão af±rmando que a rescisão do contrato de empregado está 

vel só se efetiva com a sentença, eu conheceria. A conclusão 

do v. acórdão recorrido é peculiarissima. ~ dificil conhecer. 

O Sr. Ministro Presidente - Estava na persuasão de que o acór 

dão regional havia limitado a indenização à metade. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - O Regional convalidou a 

rescisão operada na época, mas mandou se pagasse a indeniza -

ção em dobro. Não me parece facada a hipÓtese nestes disposi

tivos. 

O Sr. Ministro Lima Teixeira - Estou de acordo com V.Exa. Es 

tava partindo de pressuposto não verdadeiro, pois entendi que 

a indenização tinha sido concedida pela metade. Como o acór -

dão mandou suplementar, também não conheço. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não conheço. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Também não conheço, mas quero 

declarar que, se•o recurso da empresa fosse conhecido, eu lhe 

daria provimento para decretar a incompetência da Justiça do 

Trabalho, e portanto absolvê-la. Como não posso conhecer do 
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recurso dos empregados para piorar-lhes a situação, pela re 

gra que próíbe a reforma piorativa, limito-me a não conhecer. 

O acórdão diz que a rescisão decorreu de um ato revolucioná -

rio, de um estado de fato, e depois mandou pagar a indeniza -

ção dobrada pelo fato dessa rescisão ter sido operada median

te o pagamento de indenização simples. Sem entrar em detalhes 

não vejo ••• 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Eu me permitiria prestar 

um esclarecimento quanto a esse aspecto, Sr. Presidente, já 

que realmente há uma plena soberania no ato revolucionário,p~ 

ra não dizer autonomia. Se admitirmos que realmente o comando 

revolucionário falou neste processo e determinou a rescisão 

dos contratos, esse mesmo comando determinou se pagasse inde

nização aos empregados; por conseguinte, abriu mão de uma pr~ 

rogativa sua, determinando se pagasse as indenizações.O acór

dão regional, nesse ponto, cumpriu, data venia, o determinad~ 

mandando que se pagasse a indenização - só que deveria ser em 

dobro. Quanto a seus efeitos, o ato revolucionário ressalvou 

a decisão trabalhista, dentro do seu inquérito. O prÓprio co

mando revolucionário, pelo ofÍcio de que fala o acÓrdão recor 

rido, assegurou aos reclamantes a indenização, na época. O E. 

Tribunal Regional, parece-me que até com consciência jurÍdic~ 

ressalvou, manteve os efeitos assegurados no prÓprio ofÍcio 

enviado pela autoridade militar. A Justiça do Trabalho está 

apreciando os efeitos do ato, que já está consagrado; os seu~ 

efeitos podem ser examinados pela Justiça do Trabalho porque 

o comando recolucionário, pelo ofÍcio das autoridades milita

res, assegurou a legislação trabalhista quanto às conseqüên -

cias, desde que fossem rescindidos os contratos. 

O Sr. Ministro Lima Teixeira - Ainda há uma circunstância 
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O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Continuando meu voto, agrade

cendo a interferência do eminente Ministro Ribeiro de Vilhena, 

apenas aduzo com base no que S.Exa. acaba de dizer, que só 

quem pode determinar, na ordem jurÍdica, que o empregador pa

gue indenização, é o Poder Judiciário. Entretanto, S.Exa. re 

conhece que o empregador pagou a indenização por determinação 

de um comando de fato, o comando revolucionário, que existe 

como estado de fato. Temos,portanto, que ir às Últimas conse

qaências e chegar ao Prejulgado 23. 
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0 1 Sr. Ministro Cogueijo Costa- (Continuando) -Se o emprega-

dor, por uma determinação de fato,e não jurÍdica,pagou a 

denização, como vou disso extrair conseqi.lências jur:f.dicas 

di ,, d b - i 1 " . f i ra zer pague em o ro, e nao s mp es , se nao u eu 

in 

P!!:. 

quem 

mandou pagar de forma simples ?A situação de fato me parece 

esta: foi paga uma indenização de forma indevida, simples, e 

hoje mando que se pague na forma legal, dobrada, porque não 

foi mandada pagar a indenização simples por quem de direito, 

mas sim por uma situação de fato, e não vou transformar uma 

situação de fato numa situação de direito. Estamos num perÍQ 

do de pré-instituição, porque a Revolução é a suspensão tem~ 

rária da ordem jurÍdica. Nenhuma comunidade vive sem ordem j~ 

ridica: suspensa a ordem jurÍdica anterior, passou a vigorar 

a posterior, que seria a ordem jur:f.dica revolucionária.Não~ 

so extrair conseqi.lências jurÍdicas dali para hoje dizer que 

a indenização deveria ser dobrada, e não simples, porque inde 

nização não houve, e sim um estado de fato que obrigou o em 

pregado a sair do emprego e o empregador a lhe dar uma quan~ 

a titulo de indenização, o que é diferente de dizer hoje o Ju 

diciário "pague em dobro". Por esses argumentos, quero me cin 

gir ao problema da incompetência, que não pode estar alcança

da pelo efeito da prescrição, que é intramuros,no processo.SÓ 

quem pode declarar a competência da Justiça do Trabalho é o 

Supremo Tribunal Federal, porque quando outra Justiça o fa~ 

não retira da Justiça a quem remete o processo o direito de 

também se julgar incompetente. Também não conheço mas por fun 

damentos diferentes, se bem que respeite a profundidade, a ju 

risdicidade e o brilho dos argumentos do Relator. 

O Sr. Athenágoras Café Carvalhaes (Advogado) - Sr. Presiden -

te, embora recomendadas por uma autoridade militar, não se 
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ativeram às regras do Ato Institucional, porque o caso em es

pécie ocorreu depois de 9 de abril, quando já instituída a Re 

volução, Entendo que essa autoridade não tinha competência ad 

ministrativa de nenhuma ordem para determinar as dispensas. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conhecida a revista, contra o 

voto do Ministro Rudor Blumm, e com fundamentação diversa do 

Ministro Coqueijo Costa. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Sr. Presidente, requeiro jun

tada de voto vencido quanto ao conhecimento da revista da em-

presa, 

O Sr, Ministro Rodrigues Amorim - Sr. Presidente, peÇo vênia 

para subscrever o voto vencido, 

O Sr. José Cabral(Advogado)- Sr, Presidente, como vimos, hoje 

esta Casa teve um sensacional julgamento, com muita demonstr~ 

ção de erudição por parte_.de todos os Srs. Ministros. Requeri 

ria , portanto, a juntada aos autos das notas taquigráficas , 

para ilustrar um possível recurso de embargos para o Pleno. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, não sei s 

a parte pode requerer isso, 

O Sr, Ministro Presidente - Quem despacha, no caso, é o Presl 

dente do Tribunal, O Advogado poderá requerer as notas taqui

gráficas, e o pedido será submetido ao Presidente do Tribunal. 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr, Presidente, quanto ao p~ 

to, eu me lembro de uma achega de um dos melhores livrosque 

há no Brasil sobre essas trincas processuais, que é 110 Juiz 

e a Funçao Jurisdicional", de Mário Guimarães, ex-Ministro do 

SUpremo Tribunal Federal. S. Exa. diz que, quando o regime~ 

to prev~ que integrem as decis~es as notas taquigráficas, 

elas passam a ser fundamento da decisão. No caso, me parece 

que o nosso regimento de Tribunal não prev@ essa hipótese. 

A parte pode .pedir as notas tequigráficas e juntá-las no 

arrazoado que fizer, mas, ~ venia, apesar da boa intenção 

do nobre Advogado, eu acho que o requerimento de S.Sa. extra 

pola as normas regimentais. É preciso,. diz Mário Gúimarães,a 

autorização regimental para que as notas taquigráficas inte 

grem o acórdtlo, caso em que passam a ser os fundamentos do 

mesmo, dispensando que o Relator aduza quaisquer outros, po! 

que os fundamentos são as próprias notas taquigráficas. 
, 

O Sr. Ministro Presidente - O Sr. Advogado requerera e eu 

submeterei ao Presidente do Tribunal. 

O Sr. Secretário - Processo n9 838/74- Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Re 

curso de Revista de decisão do TRT da 3a. Região. Cooperati 

va Central dos Produtos de Leite Fábrica Estrela Branca e ~ 

noel Muniz e outros. (Drs. Luiz Carlos Betiol e José Antonio 

cúgula Guedes). 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena Entendeu a Egrégia Te! 

ceira Região, ao exame da prova, que o autor, leiteiro, era 

empregado da cooperativa reclamada, a quem prestava serviço 

subordinado, não eventual e mediante remuneração ••. (L~.) A 

douta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento ou não 
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15.15 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acordo. 

-2-

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

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Peço os autos, Sr. Pres 

dente. Observa-se que os arestos trazidos pela recorrente, f 

ram objeto do processo, individualmente, e se resolveram ca 

sos similares e afins ... (lê). Não conheço quanto ao julgamen 

to extra petita, e o Acórdão Regional não firmou tese em sen 

tido contrário. Não conheço do recurso da empresa. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Também não conheço. 

O Sr. José Alberto Couto Maciel (Advogado) - Pela ordem, Sr 

Presidente, matéria de fato. São dois os aspectos do Recurso 

de Revista. Deixou-se de lado a relação de emprego, porque s 

ria discutir matéria de fato. Mas há o aspecto em que o Egré 

gio Regional deu a readmissão, sem que o empregado a pedisse 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Esse aspecto é curioso. A 

meu ver, há nulidade por julgamento extra petita. Tenho sus 

tentado que a Justiça do Trabalho não pode considerar resci 

dido o contrato por despedida indireta, quando o empregado s 

considera despedido e a lei não autoriza. Mas isso é em pre

juízo do empregado e não da empresa, A empresa está alegando 

uma nulidade que a beneficiaria do ponto de vista da nulida

de. O empregado despedido indiretamente, optou, ao invés da 

indenização em dobro, e a Justiça não pode mandar reintegrar 

cingindo-se então, a sentença, à justa causa do empregador. 

Acolhendo a sentença, mandaria pagar a indenização, não aco

lhendo, absolveria a empresa. A sentença não fez nem uma nem 

outra coisa, mandou reintegrar. Ora, há interesse da empresa 

em não querer a volta do empregado. Há condenação de indeni 

zação em dobro. Vem a Justiça, à guisa de Salomão, mas não 

Salomonicamente, e julga ultra petita • Eu me insurgirei. O 
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MM. Sr. Juiz do Trabalho só pode transformar reintegração e~ 

indenização nos casos de inquérito, porque a lei autoriza, re 

não o empregado comum, pode optar pela despedida indireta, in 

denizável. O empregado estável não pode perder a indenização 

em dobro, porque é seu direito. A Justiça manda reintegrar co 

base em que, se não violados os artigos 49 e o 128 do CÓdigo 

36. Se há esta divergência, acho que a nulidade pode interes

sar à empresa. Ela quer.· a absolvição e a Justiça mandou rein 

tegrar. Fora do objeto da lide, houve o julgamento extra eti 

ta , proferiu-se julgamento nulo, porque o MM. Sr. Juiz do 

Trabalho não tem esse poder, ele dá ou nega a pretensão. O 

ele profere, em iguais circunstâncias, é negar ou dar a prete 

são. 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - São dois empregados. O tem 

po reconhecido em sentença não era discutivel. Foi negada a 

relação de emprego e isto foi reconhecido, por sentença, a 
, 

ambos. Mandou-se readmitir o empregàdo estavel e ao outro pa 

gou-se a indenização. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O empregado estável leva des 

vantagem, não pode ter a despedida indireta e a Justiça diz 

que ele não está despedido. Tem que dar ou negar. Conheço po 

este aspecto. 

o Sr. Ministro Presidente - No particular, negada a rescisão 

indireta o contrato volta ao normal. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não volta, Excel~ncia. Data 

venia, não há isso em nenhuma jurisprudência que conheço. Há 

declaração prévia e unilateral de vontade. A lei autoriza a 

parte a renunciar ao contrato. Está roto. Ele é estável, fie 

submetido ao Direito Potestativo de apreciação da sentença. 

Se a sentença disser que houve despedida, paga indenização, 

se não houve, absolve a empresa. A Consolidação diz: "Reinte 

grar quando improcedente o inquérito." Q.uando instaurado, se 

o inquérito re~el~ a incompatibilidade das partes, ao invés 

de transformar a reintegração em indenização, inverte-se os 

fatos, indenização em reintegração, com base em que? Não há 

interesse social em jogo, porque o empregado estável tem di

reito de renunciar a estabilidade. Não se pode impor a esta-

bilidade. Ele tem direito de se considerar despedido indire

tamente. 

O Sr. Ministro Presidente - O empregado pediu rescisão e con 

tinuou trabalhando? 

O Sr. José Alberto Couto Maciel -(Advogado)-· Sim, Excelência 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Isto, a lei permite sem que 

afaste o problema. 
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O Sr. Ministro Pr'esidente- Não importa ae a lei admite, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Acompanho os Ministros Relator 

e Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço, embora en-
, 

tenda que o argumento apresentado pelo ilustre Advogado e 

válido, porque o empregado pediu a rescisão indireta, e não 

a reintegração, Não sei se há AcÓrdão apontado como diver-

gente. 

O Sr. Ministro Ribeico de Vilhena - Não conheço. O AcÓrdão 

Regional nada declara em sentido contrário ao entendido·:no 

Aresto. Se o autor continuou recebendo, a ação julgada ••• 

(l~) 

O Sr. José Alberto Couto Maciel - (Advogado) -Mandou readmi 

tir. 

O Sr. Minist~o Ribeiro de Vilhena - Ele se conduziu mal, Não 
, 

ha confronto de tese, data venia. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conhecida a Revista, contra 

o voto do Ministro Coqueijo Costa. Suspensa a Sessão para o 

lanche. 
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(Assume a Presidênci a o Sr. Ministro Coqueijo Costa.) 

o Sr. Ministro Presidente - Está reaberta a Sessa:o, a que e

usência, por alguns minutos, do Sr. ventualmente presido na a 

Presidente, Ministro Lima Teixeira. O Sr. Secretário apregoa 
, 

ra os processos. 
-

O Sr. Sec.retário - Preces 

Coqueijo Costa. Revisor: 

vista de 

so n9 1.185/74. Relator: Ministro 

Ministro Rudor Blunun. Recurso de Re 

a la. RegiS:o. Carlos Alves de Souza 

o-Roussel S .A. ( SARSA) • 

decisS:o do TRT d 

e Laboratório Silva Araúj 

o Sr. Ministro Presidente - A Terceira Turma do Primeiro Re-

gional, por maioria, reje 

ceamento de defesa e nego 

itou preliminar de nulidade por cer 

u provimento ao Recurso Ordinário d 

a Procuradoria-Geral, em parecer do 

, manifesta-se pela intempestividad 

vimento. ~ o relatório. 

reclamante ••• (Lê.) A dout 

Dr. Raymundo Monte Coelho 

da Revista ou pelo despro 

o Sr. Ministro Rudor Bl unun - De acordo. 

o 

o 

Sr. Ministro Presidente 

(Usa da palavra o Dr 

Sr. Ministro Presidente 

- Tem a palavra o ilustre Advogado • 

• José Francisco Boselli.) 

da:o Regional é de 20 de f 

- Em discussa:o. Encerrada. O Acór

evereiro de 1974, e o Recurso Ordi

de março de 1974 ••. (Lê.) NS:o conhe 

estiva. 

nário foi protocolado a 4 

ço da Revista, por intemp 

o Sr. Ministro Rudor Bl unun - Também na: o conheço • 

o Sr. Ministro Presidente 

conhecida a Revista, por 

- Há divergência? Unanimemente, na: 

intempestiva. 
-

O Sr. Secretário - Preces so n9 525/74. Relator: Ministro Co

Ministro Rudor Blumm. Recurso de Revi 

a. RegiS:o. Companhia Telefônica Bra 

da Silva. 

queijo Costa. Revisor: 

ta de decisa:o do TRT da 1 

sileira e Edoson Baptista 
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O Sr. Ministro Presidente - A Primeira Turma do Primeiro Re-

gional, à unanimidade, deu provimento em parte ao Recurso Or

dinário interposto pela empresa, para decretar a prescriç~o 

parcial, porquanto diferenças decorrentes de isonomia salari

al só retroagem seus efeitos até o momento em que se configu

ra a equiparaça:o de atribuições e de funções ••• (Lê.) A douta 

Procuradoria-Geral, em parecer da lavra do Dr. José Paulo Vi

eira, opina pelo na:o conhecimento ou desprovimento. É o rela

tório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

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

O Sr. Ministro Presidente - Em discussa:o. Encerrada. O art.l~ 

em si, só será violado se se contar a prescriçao trabalhista 

em mais de dois anos. No mais, a matéria será sempre de inter 

pretaçao, já que este é o único dispositivo a respeito cons

tante da CLT ••• (Lê.) Nao conheço da Revista. 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - Também na:o conheço. 

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

conhecida a Revista. 

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

beiro de Vilhena. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Recurso 

de Revista de decisa:o do TRT da 2a. Regia:o. Companhia Docas de 

Santos e Rubens Spinelli. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, decidiu a 

Bgrégia Segunda Regia:o que na:o cabe à Justiça do Trabalho ava 

liar o mérito de atestados médicos fornecidos pelo INPS •• ,(Lê~ 

~ douta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento ou na:o 

provimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acordo. 
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o Sr. Ministro Presidente - Tem a 

(Usa da palavra o Dr. Carlos 

o Sr. Ministro Presidente -Em di 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena 

da:o recorrido, que o atestado méd 

impassível de dúvida, ou de sindi 

ser declarado nulo ou na:o ••• (Lê • ) 

vergência, que se na:o configura. 

16,20/35 -3-

palavra o ilustre Advogado. 

Arnaldo Selva.) 

scussa:o. Encerrada. Tem a 

-Entendeu-se, no V. Acór

ico fornecido pelo INPS é 

cabilidade, para o fim de 

Não conheço, mesmo por di-

-
o Sr. Ministro 

o Sr. Ministro 

Rodri!S!:!es Amorim - Também ntl:o conheço. 

vergência? Unanimemente, na:o 
-. 

Presidente - Há di 

conhecida a Revista. 
-

O Sr. Secretário - Processo n9 1. 

Ribeiro de Vilhena. Revisor: Mini 

curso de Revista de decistl:o do 

027/74. Relator: Ministro 

stro Rodrigues Amorim. Re

T da 2a. Regill:o. Walter GoTR 

mes Pinheiro e Hospital Geral da Lapa Ltda. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Entendeu a Egrégia Segun

cistl:o indireta quando a em

ações - 139 salário, férias 

balhador, fundada em inexis

€!.) A douta Procuradoria-Ge

da Regitl:o na:o se justificar a res 

presa deixa de pagar certas obrig 
-
- e de efetuar o registro do tra 

tência de relaça:o de emprego ••• (L 

ral opina pelo ntl:o conhecimento e na:o provimento. to relató-

rio. 
-

o Sr. Ministro Rodrigues Amorim -
-

o Sr. Ministro Presidente - Tem a 

(Usa da palavra o Dr. José T 

o Sr. Ministro Presidente - Emd 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena 

De acordo. 

palavra o ilustre Advogado. 

erres das Neves.) 

iscussa:o. Encerrada. Tem a 

ça:o, data ~. na:o conheço, e i 

- Sr. Presidente, por viol~ 

s que stl:o inaplicáveis à es-
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pécie os artigos 302 e 303 do CÓdigo de Processo Civil. Reco 

nhecida pelo Egrégio Tribunal do Trabalho a relaçao de empre 

go, fica a empresa sujeita às sanções especificas, com eficá 

cia retroativa ••• (Lê.) Conheço quanto à rescisao indireta. 

O Sr • Ministro Rodrigues .Amo rim - Também conheço • 

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

nhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. ~flnistro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, quanto ao 

mérito, o suporte da despedida indireta, data venia, nao pare 

ce configurado na espécie ••• (Lê.) Nego provimento. 

O Sr. Ministro Rodrigues .Amorim - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Admitindo-se que se possa deduzir 

do entendimento que tenha o tomador do trabalho que inexiste 

relaçao de emprego -- do que decorreria boa-fé --, poderia es 

se tomador do trabalho escapar a toda legislaçao trabalhista. 

Isso foi dito por v. Excelência Na hipótese, ficou constata-

da a existência da relaçao empregat{cia? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Ficou. 

O Sr. Ministro Presidente - Se ficou constatada a existência 

da relaçao de emprego, é porque a lei aplicada era a do tra

balho, tanto que o Poder Judiciário, posteriormente, determi

nou ser essa relaçao jur!dica de trabalho, por isso se apli

cando a lei trabalhista. O empregador, a meu ver, nao se pode 

situar na boa-fé pelo fato de pensar que não era empregador, 

porque seria chegar à conclusao de que alguém pudesse, ainda. 

que de boa-fé, furtar-se ao cumprimento da lei, alegando ign2 

rá-la, pois seria uma forma de ignorância da lei que teria 1~ 

vado.o empregador a julgar que não o era, e que existia uma 
relação jur{dica de trabalho autônomo. 
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O Sr. Ministro Presidente (Continuando) - Vem o Poder 

1. 

Judi 

ciário e reconhece que aquela relação juridica é de trabalho 

subordinado ao consentimento do empregador. A meu ver não s! 

tua_na boa-fé para lhe retirar o ônus trabalhista.Data veni~ 

dou provimento para julgar .•• 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Apenas um esclareciment~ 

Sr. Presidente. Estou, em principio, inteiramente de acordo 

com V.Exa., mas o problema é o seguinte: Certa vez estava in 

terrogando uma testemunha e perguntei a ela qual era sua pr~ 

fissão. Ela respondeu-me que era autônomo, Então, perguntei

lhe o que era 11 autônomo", e ela não sabia. A parte pede con 

versão; e esclareço que é como o caso da hipÓtese, profissi~ 

nal liberal, e que essa zona 11 gris 11 é o caso do 11 autônomo" -

evidentemente é um caso excepcionalissimo. 

O Sr. José Torres das Neves (Advogado) - Sr. Presidente, p~ 

la ordem. O Regional só traz um argumento em favor de que a 

violação se deu desde o inicio do contrato de trabalho, 

O Sr. Ministro Presidente - Acho que no requerimento da tes 

temunha deveria ser impugnada a hipótese, porque a resposta 

não era da testemunha. Veja V.Exa. que a tese, de qualquer 

sorte, é sobre Direito do Trabalho e leva à conclusão de que 

se situa na boa-fé. O empregador que, pensando que não era 

empregador, deixou de cumprir a obrigação trabalhista. O fa 

to da zona cinzenta, a queêse refere Deveali, não significa 

que alguém possa, por esse motivo, excusar-se de promover 

empregado qualificado de nivel mais elevado, que se possae~ 

cusar da aplicação da lei, O empregado provou a boa-fé? Se 

provou, a boa-fé também é um direito, De modo que não vou 

presumir a boa-fé em detrimento do direito do empregado. Es 
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tou dando provimento para julgar a reclamação procedente. 

2. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, reformulo meu 

voto acompanhando V.Excelência. 

o Sr. Ministro Presidente ~Verifica-se empate. Desempatar~ 

mos quando da volta do Exmo. Sr. Ministro Presidente. 

O Sr. Secretário - Processo n9 942/74 - Relator: Ministro Ro 

drigues Amorim. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la; Região. Cia. Antártica Pau 

lista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexo e Pedro Ma 

noel da Silva. Drs.: Nelson de Azevedo Branco e Ulisses Rie 

del de Resende. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Fundamentando-se no permi~ 

sivo legal, recorre de revista a reclamada, dando como viola 

do o V. AcÓrdão Regional .•. (lê). A douta Procuradoria~Geral 

opina pelo não provimento do apelo. É o relatÓrio. 

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

tre Advogado. 

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

palavra o Relator. 

O Sr, Ministro Rodrigues de Amorim - Conheço pela diverg~n

cia. 

O Sr. Ministro Presidente - O eminente Ministro Relator co

nhece pela diverg~cia e eu, também, Os votos já são conhecl 

dos. Verifica-se, portanto, 6 empate, Aguarda-se o 

do eminente Presidente da Turma para desempatar. 

retorno 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 936/74 - Relator Ministro Ri-

beiro de Vilhena. Revisor Ministro Rodrigues de Amorim. Re

curso de Revista de Decisão do TRT da Segunda Região, Inte

ressados: Josete Luiz da Silva e Nadir Figueiredo- Indústria 

e Comércio S/A. (Drs. Ulisses Riedel de Resende e Sergio Ru

bens Maragliano). 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Alega-se a justa causa 

pela diverg~ncia de fls. 13 a 2l •.• (L~.) Parecer favorável 
. . 

da douta Procuradoria Geral. t o relatório, 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Com 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, 

-1 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Não foi o reclamante no

tificado para prestar depoimento pessoal. Adotou-se solução 

simplista com o objetivo de logo decidir, sem maiores percal 

ços, com o exame do ~nus probat6rio ••• (Lê). Conheço. 

O Sr, Ministro Rodrigues Amorim - Não conheço. Meu ponto de 

vista é que não pode ser aplicada a pena de confesso ao re -

clamante quando a reclamatória está sendo contestada. 

O Sr, Ministro Presidente - Havendo divergência, vou tomar 

os votos. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também conheço. Conhecido o re

curso, por maioria. Tem a palavra o Relator. 

o Sr. Mi~o Ribeiro de Vilhena - Dou provimento para jul

gar procedente a reclamação. Custas-ex:1vi legis. 

o Sr. Min~ro Rodrigues Amorim - Nego provimento pela conse

qliência, 

O Sr. Ministro Presidente - Haverlo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Mi~ro Rudor Blumm - Dou provimento, 

O Sr. Ministro Presidente - Dou provimento. Por maioria, da

do provimento ao recurso para julgar a reclamação procedente 

O Sr. Secretário - Processo n9 1091/74 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Revisàr: Ministro Rodrigues Amorim. Re -

curso de revista de decisão do TRT da la.Região. ALCIDES DE 

SOUZA PEREIRA E METALON INDltSTRIAS REUNIDAS S/A. (Drs. Odi: 
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lon Martins e Almir Pazzianotto Pinto.) 

16,50 -2 

o Sr, Ministro Ribeiro de Vilhena -Decidiu o egrégio Primei-, 
ro Regional como indenizado o peri~do de 1956 a 1960. Não se 

considerava para fins de soma e indenização ainda que readmi 

tido o reclamante no dia seguinte ao da primeira saida, fls. 

40. A Revista vem por violação dos arts. 99 da CLT, § 39 do 

art. 17 da Lei 5107/66 e afronta às Súmulas 20 e 4l ••• (L~). 

A douta Procuradoria opina pelo conhecimento e provimento. t 

o relat6rio, 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acordo. 

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

do, 

(USA DA PALAVRA O .DR. JOSg MOURA ROCHA) 

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

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Ainda que se abstrais se 

o art. 99 da CLT, o v. ac6rdão afrontou a Súmula 20, Conheço. 

o Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Tamb~m conheço. 

o Sr. Mi~ro Presidente -.Há diverg~ncia ? Unanimidade, co -

nhecida a revista. Tem a palavra o Relator. 

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

se complemente a indenização paga, até 60% sobre o valor rel 

tivo aos anos de 1956 a 1972. Do que se lhe apurar deve dedu 

zir a quantia paga pela quitação intermitente, isto é, cr$ 

23,21, fls. 17. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Acompanho o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia ? Unanimemente, 
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dado provimento ao recurso nos termos do voto do Relator. 

-3 

O Sr. Sectetário - Processo n9 1/74 - Relator: Ministro Ri

beiro de Vilhena. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Origem 

JCJ de Paranaguá. ANTONIO RAULINO DOS SANTOS E AUXILIUVI 
• 

CONSTRUÇOES CIVÍS LTDA. (Drs.·Dionfzio L. Colombi e Wilson 

de França.) 

O Sr. ~ftnistro Ribeiro de Vilhena - Assim se historia o cas 

dos autos: 11 Contra Henr:tque J. Juthel e perante a M.M. Junt 

de Florianópolis postularam os autores a sua reclamação. A -

quele, em sua defesa, alega que, nas mesmas condições dos re 

clamantes, prestou serviço no Porto de Paranaguá para a Fir 

ma Auxilipavi ••• (l~). A Procuradoria Geral opina pela compe

t~ncia da . M. M. Junta suscitada. :t: o relatório. 

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

palavra o Relator, 

, -
~ Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A materia nao se revela 

tão simples assim e isto porque a reclamatória foi proposta 

contra um reclamado e a exceção ratione loci somente apare 

ce quando se alega também qualidade de empregado e aponta ou 

tra pessoa, a empresa excipiente como empregadora. Por ai 

a exceção de incompetência fic·ou indissoluvelmente ligada ' a 

de legitimação de parte, O primeiro reclamante aceitou o fo 

rode FlorianÓpolis. Com isso •.. (Lê.) Conheço do conflito 

por ser caso dele e julgo-o improcedente para declarar comp~ 

tente a MM.Junta de Conciliação e Julgamento de FlorianÓpolis 

suscitada. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Nada a acrescentar. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? A Turma, por una 

nimidade, conheceu do conflito e julgou improcedente para de 

clarar competente a Junta de Conciliação e Julgamento de Flo 

rianÓpolis suscitada no conflito, Devolvo a Presidência ao 

Ministro Lima Teixeira. 
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(REASSUME A PRESI~NCIA O MINISTRO LIMA TEIXEIRA) 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Sr. Presidente, pela ordem. 

Há dois casos de empate, um no conhecimento e outro no méri 

to, dependendo de V. Excelência. 

O Sr. Ministro Presidente - O Sr. Secretário apregoará. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 027/74 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena, Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Re

curso de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. WALTER GO 

MES PINHEIRO E HOSPITAL GERAL DA LAPA LTDA. (Adiado o pro -

cesso em virtude de empate ocorrido na votação. O eminente 

Ministro Lima Teixeira desempatará.) 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Trata-se de reconhecimento 

da relação de emprego de empregado estabilitário. Acompanhei 

o Ministro Relator, não conhecendo. 

O Sr. Ministro Lima Teixeira - Quanto ao mérito, qual foi o 

voto de V. Excelência? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - O reclamante era médico 

de um Hospital, e dizendo-se empregado reclamou a relação 

de emprego. Deu o contrato por rescindido porque a empresa 

não pagava o décimo-terceiro salário, férias e não o regis

trara no Hospital, não recolhia para o INPS. Trabalhou mais 

de 10 anos. A MM. Junta Regional entendeu que ele não era 

empregado e negara a rescisão indireta. Nós aqui na Turma 

conhecemos da Revista. Ocorreu empate. Entendi que se a re

lação de emprego era duvidosa, a empresa não descumpriu a 

lei, isto é, ela não procedeu de má fé. Se fosse uma rela

ção de emprego comum, admitiria, mas se trata de médico · e 
• 

ela deixou de cumprir . a obrigação, na suposição de que 

ele não era empre~ado. Não havia razão para dar o contrato' 
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de trabalho por rescindido. Ele já contava mais de 10 anos 

de casa. Mantive a reintegração. O empregado deu por res

cindido. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Minha tese, Sr. Presidente, 

foi a seguinte: Admitir-se que a empresa, ou o empregador, 

por pensar, cogitar, que ·,não há relação de emprego seja o 

trabalhador autônomo, aquele que lhe serve, e por isso pos 

sa descumprir continuadamente, por muito tempo, as obriga

ções trabalhistas, para, na hora em que for ajuizado, per

sistir em que não era empregado, porque pensou que não era, 

será erigir-se conseqd@ncia excessiva da boa fé. Todo con

trato de trabalho se baseia, afinal, na boa fé. Assim não 

haveria qualquer contrato. A empresa, pensando que era au

tônomo, não cumpriu as obrigações trabalhistas. Era relação 

jurídica de trabalho. Era o empregado subordinado, tinha di 

rei tos. Como se deduzir que a boa fé leva o empregador ao 

desconhecimento da lei, a mesma lei que havia dado a rela

ção de emprego e na qual o empregado se baseara que deveria 

conduzir o empregador ao mesmo raciocínio. As normas de Di

reito Material existem para serem cumpridas por ambas as 

partes. Fora e antes do Juízo. Só quando há conflito é que 

vão a Juízo. Até dei um exemplo absurdo: "Toda vez que o 

empregador alegar a inexistência de relação de emprego, di 

zendo que não cumpriu obrigações trabalhistas porque, na 

boa fé, p:nsava que não havia contrato de trabalho, estaria 

se desobrigando, praticamente, de conhecer a lei." O que 

não se pode admitir. Argumentou o eminente Ministro Ribeiro 

de Vilhena que se trata dos casos das zonas cinzentas em 

que o contrato não apresenta caracteres tão nítidos. Dada a 
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observação, o profissional que é liberal, mas sujeito a uma 

relação de emprego num Hospital, numa Companhia, ou num ser 

viço qualquer que seja, a meu ver, não importa muito, porque 

a ninguém é dado o direito de se excusar de cumprir a lei a 

legando desconhecê-la. Daí, conhecer, em tese, porque o em

pregador não pode descumprir as obrigações. Com isso não se 

pode exculpar ou absolver a empresa. Discordei por esses 

fundamentos. 
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O Sr. Ministro Presidente - Havia dúvida quanto ao liame em

pre~atício, isto por vários anos. Finalmente a própria Jus

tiça vem fixar a característica do empre~ado. O empregador , 

no particular, como disse o Ministro Vilhena, ia sofrer, em 

função dessa demora ao se apurar a relação empregatícia, um 

grande prejUÍzo. Além do mais, manteve a boa f~ asse~rando 

trabalho a este médico durante mais de dez anos, porque não 

se conservar, a~ora, a relação empre~aticia? Porque, de lo~o 

se admitir, no particular, uma infrin~~ncia contratual que 

não existia para mandar-se pa~ar indenização. Concluo no sen 

tido do voto do Ministro Vilhena que manda conservar este 

liame empregatício, ou seja, a reinte~ração. Ele não che~ou 

a ser despedido? 

o Sr. Ministro Cogueijo Costa - Ele se considerou despedido. 

O Sr. Ministro Presidente - Por conse~uinte, negamos provi

mento. Por mabria de votos, ne~ado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 942/74 - Relator: Ministro 

~odri!Ues Amorim. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recur

so de Revista de Decisão do TRT da la. Re~ião. CIA. ANTARTI 

CA PAULISTA INDÚSTRIA B:MSILEIRA DE BEBIDAS e CONEXO e PE 

DRO MANUEL DA SILVA. (Drs. Nelson de Azevedo Branco e Ulis

ses Riedel de Resende). (Desempatará o Ministro Lima Teixe1 

ra). 

O Sr. Ministro Rodri!Ues Amorim - A questão é de conhecime~ 

to. Trata-se ou discute-se a questão da supressão de horas 

extraordinárias habitualmente prestadas. A empresa não prec 

sando mais dos serviços suprimiu as horas extraordinárias. 

O Sr. Ministro Coguei.1o Costa - Sou sempre vencido, como o 

Ministro Amorim. Integração das horas extraordinárias. 

O Sr. Ministro Presidente - Acompanho aqueles que mandam in 

te~rar. 
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O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Estamos conhecendo do r~ 

curso da empresa pela iterativa jurisprudência. 

o Sr. Ministro Presidente - Também aplico a súmula n9 42.Por 

maioria de votos, não conhecida a Revista. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 955/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do Tribunal Regional do TRabalho da 3a. Re 

gião. ANTÔNIO OLIMPIO FILHO E OUTROS e BANCO NACIONAL S/A. 
, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Os reclamantes, Escriturarias 

do Banco Nacional de Minas Gerais S/A, atual Banco Nacional 

S~, foram guindados aos cargos de Procuradores, onde perma 

neceram percebendo uma gratificação mensal a título de comi 

são de cargo, além de gratificação semestral, não sendo op

tantes pelo FGTS ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral opina 

pelo conhecimento parcial e não provimento. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Tem a pàlavra 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 Rudor Blumm - Conheço do Recurso pela diver 

gência apontada a fls 101/103. 
, 

O Sr. Ministro Presidente - Para que a matetia fique, em r~ 
, , 

sumo, esclarecida, o caso e de reclamante bancario que al~ 

ga ter exercido no Banco reclamado, o cargo de Procurador, 

percebendo comissão em valores diversos. Já em vigor o De

creto-lei n9 754, o Banco fez incorporar aos seus salários 

aquela comissão, pagando as diferenças sobre o valor de 1/3 

de sua remeneração, com efeito retroativo à data do referi7 

do Decreto-lei •••• (lê). Também conheço pela divergência apo 

tada a fls. 101/103. Há divergência ? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - "Cargo de confiança é aqu 

le ern::que o exercente tem um mandato, expresso ou tácito, 

para representar o empregàdor ••• (lê". 
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O Sr. José Torres das Neves (Advogado) - Pela ordem,Sr. Pre

sidente. Esclareço ao Ministro Rodrigues Amorim que o único 

argumento do Regional foi que ele recebia 1/3, e só porque 

recebia 1/3 do cargo efetivo concluiu-se que o cargo era de 

confiança. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Tenho a impressão que a d~ 

verg~ncia não se adapta ao Acórdão Regional, que aliás tem 

vários fundamentos. 

O Sr. Ministro Ribeiro Vilhena - Sr. Presidente, à diverg~n

cia seria indispensável que os Acórdãos divergentes falassem 

em Procuradores, também em função especifica. Essa função de 

Procurador de Banco é uma função que ninguém sabe o que é. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Para melhor entendimento 

vou ler o AcÓrdão Regional. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Estamos esclarecidos, Excel~ 

cia. Acompanho Relator e Revisor. 

O Sr. Ministro Ribeiro Vilhena - Não conheço. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim- Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecido, por maioria de votos, 

vencido o Ministro Ribeiro Vilhena. No mérito, tem a palavr 

o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - No mérito, entendo, como a dou

ta lla. Junta de Belo Horizonte, que os reclamantes não exer 

cem cargo de confiança .•• (l~). Dou provimento ao recurso par 

determinar seja incorporado ao salário do reclamante a grati 

ficação do Decreto-lei n9 754, de 11 de agosto de 1969,fazen 

do-se a compensação com a quantia já incorporada a todas as 

demais verbas. 

O Sr. Ministro Presidente - Dou provimento no sentido de re~ 

tabelecer a sentença de origem, pois a alteração contratual 

restou positivada, visto que a integração aos salários do r~ 
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clamante da chamada comissão de cargo paga no Banco jamais 

poderia ser retirada, pois antes o cargo poderia ter sido de 

confiança, todavia, não posteriormente à incorporação deter

minada pelo Banco reclamado ... (l~). Havendo diverg~ncia tom~ 

rei os votos. 
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O Sr. Ministro Coquei.jo Costa:- Sr. Presidente, peço vista 

em Mesa. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim:- Sr. Presidente, nego pro

vimento porque o documento de fls. 6, que causou essa celeu 

ma toda da promoção, está redigido da seguinte forma: "Te

nho o prazer de levar ao seu conhecimento que em data de 17 

Último recebi a proposta ••• (Lê.) 11 Não passa a ser considera 

da promoção, evidentemente, porque todo cargo de procurador 

representante ou não, pode ser representação de função,isso 

é óbvio, e poderia ser condicionado.Estoll de acordo com o 

Acórdão Regional e nego provimento. 

' O Sr. Ministro Presidente:- V.Exa. nao se referia a incorpo 

-raçao determinada pelo banco? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim:- Sim, o Banco fez essa in-

-corporaçao. 

O Sr. Ministro Presidente:- O banco fez incorpora~ o salári 

àquela comissão, pagando o valor de 1/3 com efeito retroati 

vo à data do referido Decreto 784. Se mandou incorporar, nã 

é possivel retirar depois. Adiado o julgamento em virtude d 

pedido de vista do Ministro Cõqueijo Costa. 

O Sr. Secretário: Processo nQ 192/73. Relator: Ministro Lim 

Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurso de 

revista de decisão do TRT da la Região. MARCIAL BATISTA PIS 

CO e CIA. AMERICANA FABRIL. 

O Sr. Ministro Presidente:- O caso dos autos é de reclaman

te que pleiteia rescisão indireta de seu contrato de traba

lho, com fundamento nos Arts. 498 e 483, d,da C.L.T., com 

pagamento de indenização dobrada, relativamente ao tempo de 

serviço anterior à opção pelo regime do Fundo de Garantia 
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por ~empo de Serviço. A mora salarial, diz o Acórdão, res

tou provada ••• (lê) A douta Procuradoria-Geral, antes, já se 

havia manifestado pelo não provimento. É o relatório. 

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

" O Sr. Ministro Presidente:- Tem a palavra os Srs. Advogados 

(Usam da palavra os Drs. Hugo Mosca e Francisco 

Domingues Lopes) 
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O Sr, Ministro Presidente:- Em discussão, Encerrada, O Pleno 

chegou a entrar no mérito, decidiu o mérito porque deixou 

claro que o Ac6rdão tinha se restringido apenas à singeleza 

da questão, segundo os elementos que se encontravam nos au

tos, para alterar a mora salarial, Conheqo e, no mérito, dou 

provimento à Revista, a não ser quanto aos honorários de ad

vogado, pois incabiveis, não preenchidos os requisitos da 

Lei 5584, A mora salarial restou comprovada de modo inequiv~ 

co, impondo-se o pagamento de indenização em dobro como esta 

"' belecido na sentença de la Instancia, 

"' O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena:- Acompanho V,Excelencia, 
, "' O Sr. Ministro Presidente:- Ha divergencia? 

O Sr. Mtnistro Rodrigues Amorim:- Sr. Presidente, realmente 

houve mora, Essa mora, no inicio da instrução, já estava san 
- , "' da, nao mais existia, O empregado tem 55 anos, e uma existen 

cia, Evidentemente, já está aposentado e é optante, Não. e

xiste.mais a figura da estabilidade, e não seria a indeniza

ção em dobro, que entendo como sendo um bem social, Não é de 

le propriamente, mas de todos os outros empregados, Há milha 

res de empregados que pagam e serao prejudicados, ~ em bene

ficio de todos, Nego provimento, 

"' O Sr. Ministro Presidente:- Havendo divergencia, vou tomar 

os votos, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- Sr. Presidente, acompanho 

V,Excelência, 

O Sr, Ministro Rudor Blumm: - " Com V.Excelencia. 

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

mento ao recurso, para restabelecer a sentença de origem. 

O Sr. Secretário: Processo n9 955/74.Relator: Ministro Rudor 
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Blumm, Revisor: Ministro Lima Teixeira, Recurso de revista 

de decisão do TRT da 3a Região, ANTÔNIO DLÍMPIO FILHO E OU

TRO e BANCO NACIONAL S/A,(BANCO NACIONAL DE MINAS GERAIS S/~ 

(Pedido de vista do Ministro Coqueijo Costa), 

O Sr, Ministro Coqueijo Costa:- Sr. Presidente, ia dar ovo

to imediatamente após os esclarecimentos trazidos à Casa pe

lo eminente Ministro Rodrigues Amorim, A tese é a seguinte: 

Tenho sustentado ponto-de-vista sobre essa questão de cargo 

de confiança. Segundo a lição doutrinária de Eduardo Cosser

nelli, é empregado em comissão aquele que é encarregado de 

certa função,,,(lé) Com essas considerações, acompanho o emi 

nente Ministro Rodrigues Amorim, ~ venia, 

O Sr, Ministro Ribeiro de Vilhena:- Sr. Presidente, só tinha 

dÚvida quanto ao conhecimento; quanto ao provimento, data ~ 

~, não tenho dÚvida alguma, O cargo de Procurador é hoje 

praticamente, um cargo de servente qualificado, ~ empregado 

para serviços gerais, Recordo-me bem da hipótese, O estabele 

cimento parece que criou esse cargo apenas para desmembrar 

certas funções exercidas por outros empregados com a finali

dade de descumprir a lei, Perguntei a um gerente de banco o 

que era Procurador e ele não conseguiu explicar, ~ um funcio 

nário para serviços gerais, recebe ordens, cumpre ordens de 

serviço, Data venia, acompanho V,Exa,, Sr, Presidente, e o 

Ministro Rudor Blumm, 

O Sr. Ministro Presidente:- Por maioria de votos, conhecido 

o recurso e dado provimento ao mesmo para ser restabelecida 

" a sentença de la Instancia, 
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O Sr. Secretário - Processo n9 805/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Recur

so de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. PETRÓLEO BRA 

SILEIRO S/A - PETROBRÁS E SÉRGIO SALGADO. 

O Sr. Ministro Presidente - Sentença e AcÓrdão entenderam, 

preliminarmente, que a controvérsia sobre a admissibilidade 

da ação de consignação de pagamento e na reconvenção no pro 

cesso trabalhista é de saudosa memória, de vez que houve 

jurisprudência maciça naquele sentido e mesmo que o réu re

ceba a parte ••• (Lê) A douta Procuradoria-Geral opina pelo 

não conhecimento do recurso. 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. Carlos Arnaldo Selva) 

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

Acórdãos que são abordados no sentido mais amplo dão margem 

ao conhecimento, embora, no mérito, a solução será muito di 

ferente. Conheço, embora, no mérito negue provimento. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Problema de iterativa 

jurisprudência, Acompanho V. Excelência. 

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

curso e negado provimento, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 123/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Recur 

so de Revista de Decisão do TRT da 2.a. Região. LIGHT SERVI:

Ç_OS :OE ELETRICIDADE S/A E ARIOVALDO NEIVA PINHO. 

O Sr. Ministro Presidente - O Acórdão admitiu que alguns 

dos reclamantes trabalhavam em subestação, onde são incum

bidos da observação de painéis de relÓgio, um deles na Por-

taria e outros no serviço de . lJrontidão, só atendendo a 
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chamados de emergência ••• (Lê) A douta Procuradoria-Geral 

opina pelo não conhecimento de•ambos os recursos. ~ 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 Francisco Boselli) 
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O Sr. Ministro Presidente - En discussão. Encerrada. Não co 

nheço da revista da empresa porque desfundamentada. Nao se 

demonstrou violaç&o de norma legal e nem mesmo 

cia atritante. A revista dos empregados nao merece melhor 

sorte, por pretender o reexame das provas. Não conheço. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Também na o conheço de am 

bos os recursos, de acordo com V. Excelência. 

O Sr Ministro Presidente - Há divergência? Na: o conhecidas~ 

bas as revistas, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 783/74 Relator : Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurso 

de Revista de decisa:o do TRT da la. Região. Petróleo Brasi

leiro S/A - Petrobrás e José Damião dos Santos. (Drs. Carlos 

Alberto Ferreira de Souza e Hugo Mósca). 

O Sr. Ministro Presidente - Sentença e acórd&o entenderam 

que a reclamaçao anterior teve como objeto adicionais notur 

no e de periculosidade, Nesta reclamatória,o pedido é de ho 

ras extras, pois durante longos anos o reclamante exerceu 

suas funções em horário misto •.• (Lê.) A Procuradoria-Geral 

opina pelo não conhecimento. ~ 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~ Hugo Mosca.) 

o Sr. Ministro Presidente - En discussa:o. Encerrada. Nao co 

nheço da revista, pois a jurisprud~ncia apontada às fls. 45 

nao tem pertin~ncia com o caso dos autos ••• (Lê.) É o meu 

voto. 

O Sr, Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo. 
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O sr. Ministro Rodrigues Amorim- Há, sr. Presidente.Com a 

devida v~nia, entendo que as horas extraordinárias podem 

ser suprimidas a qualquer época. NUo há direito a se inte

grar no salário tais horas extras, sob pena inclusive de se 

ofender a lei. Conheço. 

O sr. Ministro Coqueijo Costa - Entendo que a hipótese nllo é 

essa, pois do contrário concordaria com o Ministro Rodri

gues Amorim. Trata-se de jornada mista, e voto de maneira 

diferente porque nada impede seja contratada a jornada mis-

ta, enquanto que a lei e as convençtles impedem o contrato 

de trabalho com duraçao maior d~que oito horas. Quando o 

empregado tem modificada a jornada de mista para diurna com 

perda do adicional, há alteraçao contratual, porque ele de 

corria de uma cláusula licita. NUo conheço. 

O sr. Ministro Rudor Blumm - NU o conheço. 

O sr. Ministro Presidente - Por maioria de votos, não conhe 

cida a revista. 

O Sr. Secretário Processo n9 3 808/73 - Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 4a. Região. Maria Salvelina 

e outras e Indústria Textil Cia. Hering. (Drs. Antônio Car

los S. Maineri e Luiz Carlos Lopes Madeira). 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Sr. Presidente, com fun 

damento nos permissivos legais, recorrem os reclamantes, 

inconformados com o acórdão de fls. 147/149 .•. (L~.) Opina 

a douta Procuradoria-Geral, acolhendo a preliminar de exclu 

s!lo, pelo conhecimento e provimento do apelo. É o relatório. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Sr. Presidente, é de se no 

tar inicialmente que várias reclama~ões foram arquivadas. O 

critério de apura~ao global passou a individual. Pela prime! 

ra forma, a produ~ao era apurada ..• (Lê.) Nao conhe~o. 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A Segunda Turma do Quarto R~ 

gional deu provimento parcial ao recurso ordinário da empre

sa sem dizer para que fim processual - tanto na certidao co 

mo na conclusao do acórdao nao se diz para que é o provime~ 

to . Vê-se da ementa que foi a reclamada absolvida da conde 

naçao ••• (Lê.) 

dado. 

Conheço pela violaçao do art. 468 consoli-

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência,tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Vista em mesa. 

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

de do pedido de vista do Ministro Ribeiro de Vilhena. 

O Sr. Secretário - Processo n9 503/74 - Relator : Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de 

Revista de decisao do.TRT da 6a. Regiao. Marinho José da 

Costa e Instituto Nacional de Previdência Social- INPS.(Dr~ 

Moacir Cesar Baracho e Carlos Antonio Varella Barca). 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Rejeitada a preliminar de 

incompetência, o Sétimo Regional, por maioria de votos, deu 

provimento ao recurso ordinário do INPS para julgar a recla 

maçao improcedente, sob o fundamento de que, em caso de aci 

dente do trabalho, a incapacidade temporária após um ano é 

automaticamente considerada permanente ... (Lê.) Opina a dou 

ta Procuradoria-Geral pelo provimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm- De acordo. 

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

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Coqueijo Costa- Diz o art. 20 do Decreto-
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lei 7 036, de 10/ll/44, o que proclamou a ementa do Acórdao: 

a incapacidade temporária, se dura mais de um .ano, transfo!, 

ma-se automaticamente em permanente, total ou parcial, e c2 

mo tal é indenizada •.• (Lê.) Na o conheço da revista. 

O sr. Ministro Rudor Blumm - sr. Presidente, eu conheço pela 

divergência jurisprudencial de fls. 212. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Diz o acórdão de fls. 212: 

110 periodo de afastamento decorrente de acidente de trabalho 

é computado como tempo de serviço 11 • Não é a hipótese , pois 

não se trata de afastamento. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Data venia, conheço por - -
que o principio juridico do Regional é que, após o periodo 

de um ano, é automaticamente considerado permanente, nao ha 

vendo que cogitar do tempo de serviço do empregado para qua1 

quer efeito. O acórdão nao distingue. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Acompanho o Relator po_!: 

que, no caso, o afastamento por acidente de trabalho perd~ 

rou mais de um ano e, pela lei, passa a invalidez 

te. 

permane_!! 

O Sr. Ministro Presidente - Conheço. Conhecido o recurso,por 

maioria de votos. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, no mérito ' 
coerente com o voto que dei no conhecimento, nego provime_!! 

to, pois o preceito da lei é claro: a incapacidade tempor~ 

ria que dura mais de um ano se transforma em permanente, to 

tal ou parcial. Portanto, não se vai computar esse tempo por 

mais de um ano. 

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

entendo que a indenização a acidentado nao se confunde com 

a trabalhista nem afeta o contrato de trabalho •.• (Lê.) Dou 

provimento à revista, para restabelecer a sentença de origem. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - só se a partir de um 

ano deixar de ser acidente porque, se continua a sê-lo, te 

mos que reformar o art. 49. 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - A lei diz que o acidente 

de trabalho passa a ser beneficio permanente, normal - desa 

parece, portanto, a quest!o do acidente de trabalho. 

provimento • 

Nego 

O Sr. Jfinistro Ribeiro de Vilhena- Se o art. 49 dissesse 

assim, eu accmpanharia V. Exa., mas ele diz: "o periodo de 

atastamento do empregado por motivo de acidente de traba-

lho~ •. 11 Restabeleço a sentença de primeira instância. 

O Sr. Ministro Presidente - Acompanho o Revisor. Dado provi 

mento ao recurso, para ser restabelecida a sentença de ori

gem, contra o voto dos Ministros Coqueijo Costa e Rodrigues 

Amorim. Redigirá o ac6rdão o Revisor. 

O Sr. Secretário - Processo n9 767174 - Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Regino. Tinturaria e Es 

tamparia de Tecidos e José Felicio Barbosa e outros. 

B. Ribeiro dos Santos e Ulisses Riedel de Resende). 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Interpõe recurso de 

{Drs. 

revis -
ta a reclamada com f'undamento no permissivo legal e alega que, 

por motivo de força maior, não ccmpareceu à audiência de ins 

trução, raz!o pela qual foi julgada confessa ••• {1@). A dou 

ta Procuradoria-Geral opina desfavoravelmente ao conhecimen 

to e ao provimento. É o relat6rio. 

O Sr. Ministro Coqueijo costa- 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 pa 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não conheço da Revista. Não 

elidida a confissão, impossível a discussão de matéria de fa

to por ela abrangida. Ademais, os primeiros arestos citados 

não se ajustam à Súmula n9 38, e, validamente, não se trouxe 

violação legal. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Conheço pela jurisprudência 

de fls. 50. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Vejamos os autos: "Só quand 

há constatação no sentido de horário permanente superior a oi

to horas ••• (Lê.) 11 Sem indicação de fonte, nem processo. "Em

bora prestadas continuadamente, as horas extraordinárias não 

passam a integrar as condições contratuais, podendo cessar a 

qualquer momento pela só vontade de qualquer dos contratantes •• 

(Lê.) 11 Sem indicação de fonte. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A fls. 50, há a tese de que a 

reclamada suprimiu unilateralmente meia hora extra diária tra

balhada pelos reclamantes há mais de doze anos, enquanto a ou

tros trabalhadores continua assegurando serviço suplementar --

fls. 44/45. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Exato, mas não há Acórdão de 

acordo com o Prejulgado n9 38. 

b Sr. Ministro Coqueijo Costa - Peço os autos, Sr. Presidente. 

(Consulta-os.) Aqui diz o seguinte: "o AcÓrdão é da la. Regiã 

Relator Oto Ferreira da costa, Revista Legislação do Trabalho, 

n9 30, página 300. 11 
_ Está a fonte. Data venia, vamos levar ao 

extremo a súmula 38. o outro também contém o Órgão, a fonte de 

publicação e a página. Que mais exige a súmula 38? 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não; isso quando não há fon

te. Vejamos a súmula n9 38: 11 Para comprovação da divergência 

justificadora do recurso é necessário que o recorrente jun

te certidão, ou documento equivalente, do acÓrdão paradigma 

ou faça transcrição do trecho pertinente à hipótese, indican-

d i 11 o sua or gem ••• - a origem, no caso, é a Revista - 11 
••• e 

esclarecendo a fonte da publicação, isto é, Órgão oficial ou 

repertório id8neo de jurisprudência. 11 Um deles está a:!. SÓ 

quando o interessado traz por certidão a decisão é que se a

plica a primeira parte da súmula 38, mas, se ela invoca e dá 

a fonte .de repertório idôneo de jurisprudência, está cumprida 

a súmula. Data venia, conheço. 

O Sr. José Torres das Neves {Advogado) - Sr. Presidente, pela 

ordem. Matéria de fato. O AcÓrdão Regional tem dois fundamen

tos. Em primeiro lugar, aquele que diz que se aplica a pena 

de confissão; em segundo, aquele que declara ter sido o trata 

mento discriminatório, e, quanto a essa parte, o AcÓrdão Regio 

nal diz, especificamente, que a divergência não é abrangente. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Essa é a súmula n9 23, que foi 

al copiada, em má hora, do Supremo Tribunal Federal, e trans

lantada para o processo do trabalho. Nunca consegui aplicá-~ 

orque no processo comum o pedido geralmente não é diversifi

aspectos, sob um único pedido, exigem a súmula do 

premo, e a divergência abrange o todo. Aqui, com a mesma cau 

mais de uma causa, são vários os pedidos. Vá-se en

ontrar um Acórdão que satisfaça a todos esses gostos e nunca 

e conhecerá. Data venia, já declarei uma vez que sou contra o 

ransplante que fizeram da súmula do Supremo para a de número 

23, deste Tribunal. 
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O Sr. Ministro Rodri~es Amorim - Houve confissão, inclusive, 

Foi confesso quanto à meia hora, portanto, por se tratar de 

matéria de fato, não conheço, 

O Sr, Ministro Presidente - Em f a 

os votos, 

o Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena 

o Sr, Ministro Rudor Blumm - Tamb 

ce da divergência, tomarei 

- Não conheço, 

ém não conheço, 

o Sr. Ministro Presidente - També m não conheço, Por maioria 

de votos, não conhecida a Revista , vencido o Ministro Coquei-

jo Costa, 

O Sr. Secretário - Processo n9 48 

Teixeira, Revisor: Ministro Ribe i 

vista de decisão do TRT da 2a. R e 

derúrgica Paulista - COSIPA, 

3/74. Relator: Ministro Lima 

ro de Vilhena. Recurso de Re 

gião, Rui Barboza e C ia, Si 

O Sr. Ministro Presidente - O c as 

mais de nove anos de serviço na e 

o dos autos é deempregado co 

mpresa, Cia. Siderúrgica Pau 

lista, e que reclamou a indenizaç 

recebida, por entender que houve 

ão dobrada, deduzida a parte 

propÓsito obstativo à sua es 

tabilidade,,, (L€,) A douta Procur adoria-Geral opina pelo conhe 

por achar que, entre os jus

simples reestruturação de em-

cimento e provimento da Revista, 

tos motivos, não se pode incluir 

presa. ~ o relatório, 

o Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo, 

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

orres das Neves,) (Usa da palavra o Dr, José T 

o Sr, Ministro Presidente - Em di 

da Revista pela divergência apont 

súmula n9 26. 

scussão, Encerrada, Conheço 

ada e, também, com base na 

P Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Também conheço. 

vergência? Unanimemente, co-P Sr. Ministro Presidente - Há di 
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nhecida a Revista. No mérito, dou provimento à Revista para 

restabelecer a sentença de origem, pois, tendo o reclamante 

mais de nove anos de serviço, e despedido sem justo motivo, 

entendo ter direito à indenização dobrada, por presumida 

obstatividade, porque mera reestruturação, nestas circuns

tâncias, não abre ensanchas para justificar justo motivo pa 

ra a demissão, sem infringência evidente da súmula n'i' 26. 

o Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Dou provimento. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

o Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Há, Sr. Presidente. Sou 

vencido. 

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

' vimento a Revista para restabelecer a sentença de origem, 

vencido o Ministro Rodrigues Amorim. 

O Sr. Secretário - Processo n'i' 3.808/73. Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 4a. Região. Maria Salvelina 

e outras e IndÚstria Têxtil Cia. Hering. (Adiada a proclama

ção em virtude de pedido de vista do Sr. Ministro Ribeiro de 

Vilhena.) 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, no que 

diz respeito às empregadas antigas, que gozavam de um siste

ma de pagamento incidente sob a forma global, a empresa não 

podia alterar o pagamento para passar a fazê-lo individuada

mente, por peça. Não só houve alteração de critério, como a 

alteração acabou sendo lesiva. Se algumas empregadas se pre

valeciam disso para auferirem melhor salário à custa de ou

tras, isso é irrelevante. Data venia, acho que houve realmen 

te alteração lesiva e que a empresa só poderá adotar esse cr 

tério para as novas empregadas -- as antigas são intocáveis. 
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Data venia, Sr. Presidente, conheço pelo artigo 468, e dou 

provimento para, reformando o AcÓrdão Regional, restabele

cer a sentença de origem. 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Acompanho o voto do Ministro Re 

visor. Por maioria de votos, conhecida a Revista, vencido o 

Ministro Relator, que tem a palavra. 

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

velmente vou favorecer as empregadas displicentes. No méri-

to, dou provimento, com o Sr. Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, dado provimento ao recurso para ser restabelecida 

a sentença de Primeira Instância. Lavrará o AcÓrdão o Sr. 

Revisor. 

o Sr. Secretário - Processo n9 489(74. Relator: Ministro Li

ma Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena, Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Benedita de Oli

veira Varjão e S,A. IndÚstrias Reunidas F. Matarazzo. 

O Sr. Ministro Presidente - Sentença e AcÓrdão entendem que 

não se caracterizou intuito obstativo à percepção do salá-

rio-maternidade, quando, à época da rescisão contratual, a 

empregada se encontrava no per!odo inicial da gestação, não 

sendo notório seu estado de gravidez ••• (Lê.) A douta Procu

radoria-Geral opina pelo conhecimento e provimento, com base 

no Prejulgado n9 14, ~ o relatÓrio, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo, 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o ilustre Advogacb, 

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

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

ço da Revista pela divergência de fls. 52. 
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O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Conheço, também, pelo Pre 

julgado n9 14. 

O Sr. Ministro Presidente - Há di verg@ncia? Por unanimidade, 

conhecida a Revista. No mérito, d ou provimento para seu jul

ois, embora despedida fora 

ores ao parto, faz jus a ges 

despedida sem justa causa, 

gada procedente a reclamatória, p 

do periodo de seis semanas anteri 

tante ao salário-maternidade, se 

' a hipÓtese prevista aut que e nos os. 

o Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena 

o Sr. Ministro Presidente - Há di 

do provimento para julgar procede 

- Acompanho V,Excel@ncia, 

vergência? Unanimemente, da

nte a reclamatÓria. 

O Sr., Secretário - Processo n9 451 

ro de Vilhena, Revisor: Ministro 

Revista de decisão do TRT da 2a. 

1/74. Relator: Ministro Ribe 

Rodrigues Amorim. Recurso de 

Região, FEPASA - Ferrovia 

Paulista S,A. e Antônio Sanches 4 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena 

versa licença-prêmio, e o V. AcÓr 

- Sr. Presidente, a espécie 

dão Regional recorrido, de-

pois de rejeitar a preliminar de prescrição,,,(Lê.) A douta 

Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento e não provimen-

to, ~ o relatório, 

o Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acordo, 

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

erres das Neves,) (Usa da palavra o Dr, José T 

o Sr. Ministro Presidente - Em di scussão. Encerrada, Tem a pa-

lavra o Relator. 

p Sr, Ministro Ribeiro de Vilhena Não conheço, pela súmula 

p9 42. 

:) Sr, Ministro Rodrig1.1_es Amorim -

Q_ Sr. Ministro Presidente -Há div 

~onhecida a Revista. 

Também não conheço. 

ergência? Unanimemente, não 
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O Sr. Secretário - Processo n9 911/74. Relator: Ministro Li

ma Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena, Recurso 

de Revista 'de decisão do TRT da la. Região, Jorge Ferreira 

dos Santos e outros e Rede Ferroviária Federal S,A, - Estra-

da de Ferro Central do Brasil, 

O Sr, Ministro Presidente - A espécie dos autos é de pedido 

de cancelamento das comissões, decorrente da recusa do traba

lho aos sábados, e restabelecimento da semana inglesa, A sen

tença foi favorável aos autores, por inaplicabilidade do art. 

240 da CLT, A reclamada alegou cerceio de defesa ••• (L@,) A 

douta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento da Revia 

ta, pois os arestos apontados não guardam conexão com a hipÓ

tese julgada, e o restante da matéria é exclusivamente de prE 

va. 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, José Torres das Neves,) 
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O Sr. Ministro Presidente:- Em discussão. Encerrada. Como fo 

pos~a a matéria em debate,e face à prova, não encontro funda 

mento para conhecer da Revista, pois os arestos apontados nã 
~ ~ -tem correta petinencia com o caso dos autos, e nao se demons 

trou violação de literal disposição de lei. Considero incabi 

vel a Revista por nao estar enquadrado aos pressupostos exi

gidos. Não conheço. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena:- Preliminar de falta de 

litis contestatio, violação do art. 832 e divergência.Esta 

não ocorre, pois não há sentido oposto ao Art. 832 da C.L.T. 

invocado. Não conheço. Quanto ao mérito, conheço pela diver

gência de fls. 50/52 - Acórdãos Regionais. 

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

votos. 
~ O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- Aqui alega-se divergencia. 

O Sr. Ministro Presidente:- Não encontrei. Como foi posta a 

matéria, o empregado não teve qualquer prejuizo. Trabalhava 

41 horas e o empregador assegurou que pagava por fora, se 

porventura ocorresse, as horas extraordinárias. Então, donde 

se partir, com a invocação de revezamento, se até esse reve

zamento era fixado?" O Acórdão entendeu, todavia, que do con 

fronto dos depoimentos dos reclamantes ••• (lê)" 
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O Sr. José Torres das Neves - (Advogado) - Pela ordem, Sr. 

Presidente. Matéria de fato. Os empregados não querem o adi 

cional; querem o direito de não trabalharem aos sábados. 

O Sr. Ministro Coquei,jo Costa - O Ministro Relator :leu na 

matéria de fato, provada, que havia obrigação de trabalhar. 
, -O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Ha 20 anos que nao traba 

, 
lhavam aos sabados. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O poder de comando do empr~ 

gador não se esgota no desuso. Ele tem direito de exigir o 
, , , 

trabalho aos sabados porque e clausula contratual. De forma 

que, a meu ver, a divergência não se ~tipifica para o conhe 

cimento da Revista. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Acompanho o Revisor. 

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

nhecida a Revista. 

O Sr. Ministro Coguei.1o Costa .- Peço vênia para me retirar. 

(Retira-se o Ministro Ccqueijo Costa). 

O Sr. Secretário - Processo n9 713/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região. BAR E LANCHES NOVA E 

RA e WALDOMIRO DA SILVA SOARES. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Condenada a reclamada por rev~ 

lia na la. Instância, não tendo comparecido à audiência desi 

nada, foi julgada procedente a reclamatÓria .•• (lê). A douta 

Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e provimento do 

recurso. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Fresidente - De acordo. 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 Rudor Blumm - Sr. Presidente, a notificação 

de fls. 20, para ciência da decisão, foi expedida no dia 26 

de março, e interposto o recurso em 6 de abril de 1973, um 

dia depois do prazo legal. Indubitavelmente, não poderia ser 

conhecido,como na realidade não foi. Não conheço do recurso 

O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão entendeu intempestivo 

o recurso. Vem, então, a reclamada e demonstra que a notifi 

cação para ciência da decisão foi recebida somente em 30 de 

março de 1973, e o recurso foi interposto no dia 6 de abril 

de 1973. Na forma da súmula 16, fez a reclamada prova do re 

cebimento da notificação para ciência da decisão, apÓs o de 

curso do prazo de 48 horas, com juntada da mesma a fls ••• (lê 

O Sr. José Torres das Neves (Advogado) - Pela ordem, Sr. Pr~ 

sidente. Levantei uma preliminar de inexistência de alçada. 

O valor real da causa é de Cr$ 544,42, e na sentença está 

confirmado esse valor para efeito de custas. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Peço vista em Mesa. 

O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento em virtu

de do pedido de vista do Ministro Ribeiro de Vilhena. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 2955/73 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da la. Região. JOS~ HOMEM SOBRINHO 

E UNISERVE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA. e OS 

MESMOS. 

O Sr. Ministro -Rudor Blumm - Inconformados com a A. decisão 

prolatada nas instâncias inferiores, recorrem ambas as parte 

postulando a empresa que se exclua da condenação- o pagamento 

do repouso remunerado ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opl 
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na pelo nao conhecimento e improvimento de ambos os recurôs. 

t o relatÓrio. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Recurso da reclamada. Não ocor

reu violação de lei e nem foram apontados arestos divergen-

' , -tes que se aplicam a especie. Nao conheço.Quanto ao recurso 

do empregado, também não conheço. 

O Sr. Ministro presidente - É o meu voto. Há divergência ? 

Unanimemente, não foram conhecidos ambos os recursos. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 824/73 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da la. Região. AGENOR SILVA E REDE 

FERROVIARIA FEDERAL S/A. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, inconformada 

com o v. Acórdão da la. Turma do TRT da la. Região, recorre 

a reclamante com Recurso de Revista, alegando divergência 

jurisprudencial. Trata a hipÓtese de complementação de apo

oontadoria ••• (lê) Opina a douta Procuradoria-Geral pelo co

nhecimento e provimento, para a reforma do AcÓrdão recorri

do e restabelecimento da sentença de Primeira Instância. ~ 

o relatório. 

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

rada. Tem a palavra o Relator. 

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

gência jurisprudencial. 

O Sr. Ministro Presidente - Conheço pela Súmula 52 e também 

pela divergência apontada. Há divergência? Por unanimidade 

de votos, conhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Dou provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Dou provimento para restabelece 

a sentença de origem. Há divergência? Por unanimidade de vo 

tos, dado provimento ao recurso, para restabelecer a senten 

ça de origem. 

O Sr. Secretário - Processo n9 399/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região. FRANCISCA DILMA BER

NARDINI E GUADALAJARA ROUPAS. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, a Revista visa 

a reforma da V. decisão regional de fls. 36/38, por enten-
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der que a aplicação da pena de confissão sobre matéria de fa 

to não impede o pagamento de salário em dobro ••• (lê) A do~

ta Procuradoria-Geral opina pelo não provimento da Revista. 

~ o relatório. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

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

rente não demonstrou validamente a violação do art. 467 da 

C.L~T •••• (lê) 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço, não há viola 

ção, e o aresto não traz sua origem, se do Pleno ou de Tur

ma. Há divergência? Por unanimidade de votos, não conhecida 

a Revista. 
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O Sr. Secretário.- Processo n9 713/74 - Relatar: Ministro 

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

vista de decisao do TRT da 2a. Regiao. Bar e Lanches Nova 

Era e Waldomiro Soares da Silva. (Drs. Renato Rodrigues Fer 

reira e Ulisses Riedel de Resende). (Pedido de vista do Mi 

nistro Ribeiro de Vilhena). 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Realmente, o processo na o 

tem alçada e, além de tudo, seria intempestivo. Nao conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Unanimemente, não conhecida a 

revista. 

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

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

vista de decisao do TRT da 2a. Regiao. Kartro Ceteco ImpOE, 

tadora e Distribuidora S/A e Antenio José Cavalcante e os 

mesmos. (Drs. José de A. N. Júnior e Luiz Carlos Betiol). 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Reconheceu o V. acórdao 

rido, com apoio na prova, o direito do empregado às 

s~es sobre os negócios já encaminhados e aceitos que 

recor 

comia -
deixa 

ram de ser concretizados por posterior questão de cotaçao de 

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

nhecimentb de ambos os recursos. É o relatório, 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Em discussao. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm- Pretende o recurso da empresa o 

reexame de matéria de prova. Nao conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço da revista da 

empresa. A matéria é fática. Há divergência? Unanimementepão 

conhecida a revista da empresa. Tem a palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Rudor Blumm - Quanto ao recurso do empregado, 

também não conheço, 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço. A matéria é fática. 

Há divergência? Unanimemente, não conhecido também o recurso 

do empregado. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 504/74. Relator: Ministro Ri

beiro de Vilhena. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 6a, Região. Severino cândido 

da Silva e outro e Caixa Beneficente do Sindicato dos Arruma

dores de Pernambuco, (Drs. Joaquim Bezerra de Medeiros e Cláu 

dio Murilo.) 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Não conheceu a Egrégia 

Sexta Região do recurso ordinário dos autores por entendê-lo 

intempestivo, fls. 44, o que os levou à revista de fls. 46/47 

que, não contraminutada, recebeu parecer desfavorável da dou

ta Procuradoria-Geral. t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Rudor B~ - De acordo. 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Não se apontam na revista 

dispositivos de lei violados nem arestos divergentes, Não co-

nheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

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

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário -Processo nQ 1.628/73. Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2a. Região, Zauli - Rio Branco 

S.A. - Equipamentos Aeromecânicos e Alcides Rodrigues. (Drs, 

~yovaldo A. da Cruz e Fausto c. de Abreu.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Incon~ormados com o despacho de 

~ls,, que negou homologação ao acordo resilitÓrio,,recorre

ram ambos os litigantes ••• (~.) A douta Procuradoria-Geral 

opina pelo não provimento, ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo. 

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

nheço de ambos os recursos, pois o suposto acordo realmente 

nao podia ser homologado, pelo visivel conluio e simulação, 

como bem esclarece o acórdão regional ..• (L~.) É o meu vo 

to. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Também na o conheço de 

ambos os recursos. 

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

conhecidos ambos os recursos. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 770/73 - Relator : Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da la. Região. Petróleo Bras i 

leiro S/A - Petrobrás - e Manoel Ursulino de Oliveira. (Drs. 

Ésio Costa e Paulo c. Rocha). 

O Sr. Ministro Presidente - Conheço pela divergência apo~ 

tada e, no mérito, nego provimento, para manter o acórdão re 

corrido. Na realidade, o empregado que alcança mais de 9 

anos a serviço da empresa e é despedido sem justo motivo dei 

xa evidenciado o intuito obstativo à estabilidade, e nesse 

caso a indenização é em dobro, face à reiterada jurisprudên

cia do Pleno ••• (Lê.) É o meu voto. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Também conheço e 

provimento. 

nego 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, 

conhecido e negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 649/74- Relator Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da la.Região. José Fernandes C~ 

valcante e Cia. América Fabril. (Drs. Eduardo Dias Manhães 
• 
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O Sr. Ministro Pr~sidente - Na hipótese dos autos, a con

denaqllo do empregado foi por dívida, constituindo exceçllo nllo 

prevista em lei, por isso nao incluída na regra geral ... 
(L~.) Conheço e dou provimento a fim de que os autos retor 

nem ao Rfgional para julgar o recurso ordinário como enten 

der de direito, por nao configurada a deserçllo na 

dos autos. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vi lhe na - Conheço pela 

hipóteEe 

violaça:o 

do art. 899 e todos os seus parágrafos e determino ao Re-

gional que jUlgue o recurso. 

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

conhecido e dado provimento à revista, a fim de que os 

autos retornem ao Regional para julgar o recurso 

como entender de direito, 

ordinário 
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O sr. Secretário- Processo n9 976/74 - Relator : 

-1-

Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Re 

curso de Revista de decisao do TRT da la. Regiao. Silvio Ro 

drigues e outros e SUperintendência de Serviços Médicos -

SUSEME. (Drs. José Antenio Poloni Tavares e Alexis Christus 

Pontes Luz). 

O sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Eln seus pontos impug~ 

dos, o V. acórdão regional decidiu que a Lei 1 254 somente se 

aplica aos radiologistas •.. (Lê.) A douta Procuradoria-Geral 

opina pelo nao conhecimento ou desprovimento. Ê o relató-

rio. 

O sr. Ministro Rodrigues Amorim - Nada a acrescentar. 

O sr. Ministro Presidente - Em discussao. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Conheço pela 

cia de fls. 53/54, conforme indicação de fls. 10~. 

O sr. Ministro Rodrigues Amorim - Também conheço. 

divergên-

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

curso, por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O sr. lünistro Ribeiro de Vilhena - Dou provimento nos dois 

pontos, para reconhecer aos autores férias de 20 dias e a 

insalubridade desde dois anos antes da reclamaçao. 

O sr. Ministro Rodrigues Amorim - Nego provimento, porque 

a lei invocada se refere a funcionários pÚblicos. Entendo 

que as férias semestrais de 20 dias sao concernentes aos 

funcionários pÚblicos da União, e nao se aplicam aos funcio 

nários regidos pela CLT. Quanto ao adicional de insalubrida 

de anterior a dois anos, está em desacordo com o Decreto-lei 

• 
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389, que determina o pagamento a partir da reclamatória. Ne 

go provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm- Com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Também dou provimento. Por maio

ria de votos~ dado provimento ao recurso, nos termos do voto 

do Ministro Relator, nos dois aspectos focalizados por s. 
Excelência. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 120/74 Relator:Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Re 

curso de Revista de decisUo do TRT da 2a. Regiao. Maria Ri 

ta de Melo e Boite Haway. (Drs. Maria da Penha Santos Lopes 

Guimaraes e 1-farba Toledo Lapa). 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - So.freu a reclamante a 

pena de confesso e entendeu a Egrégia Segunda Regiao nao j~ 

tificada sua ausência à segunda audiência ••• (Lê.) A douta 

Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e provimento. t o 

relatório. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Nada a acrescentar. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena ·- Conquanto amplamente vuJ. 

nerável o V. acórd!o recorrido, a autora não fundamentou sua 

revista. N!o conheço. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - N!o conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

n!o conhecida a revista. 

Unanimemente, 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 248J74 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Re· 

curso de Revista de decisão do TRT da 2a. negião.Alberto de 

Almeida e Wagner Manoel de Almeida e consórcio Kolhecana e 

Eurico Giogia. (Drs. Marina Gomes Pedroso e Jeyner Valério). 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - No entendimento da :Egré

gia Segunda Região, nao eram devidas as diferenças de salá 

rio-mínimo aos reclamantes, empregados safristas,porque lhes 

era imputável a causa da baixa produção •.. (Lê.) 

Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento. ~ o 

A douta 

relatório, 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Nada a acrescentar. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Não conheço, a despeito 

da vulnerabilidade do acórdão recorrido. 

o Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Também nlo conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

nao conhecida a revista. · 

Unanimemente, 

O Sr. Secretário - Processo n91.265J74 Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Re 

curso de Revista de decisão do TRT da 3a. Regiao. José satur 
. -

nino Lopes e Elet do Brasil - Instalaçoes de linhas elétri 

cas e telefenicas. (Drs. Ernesto da Silva Leão e Pedro D1Al 

clntra Kamel) . 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Em suma, decidiu-se na 

Egrégia Terceira Região que plenamente eficaz era a cláusula 

do contrato de experiência através da qual, se 

antes do prazo prefixado .•. (lê). Opina a douta 

rescindido 

Procurado-
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ria-Geral pelo desprovimento. É o relatório. 

O sr. Ministro Rodrigues Amorim - Nada a acrescentar. 

-4-
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a p~ 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Conhe~o e dou provimento 

ao recurso, para reconhecer ao reclamante o aviso-prévio. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Contrato a prazo rigorosa -

mente cumprido. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Trata-se de contrato de ex 

periência rescindido dois dias antes dos trinta. Há uma cláu-

sula no contrato estabelecendo que podia ser o mesmo rescindi 

do antes do vencimento. Essa cláusula diz que, rescindido an 

tes do prazo, aplica-se à espécie o art. 479, que manda nos 

contratos a prazo, pagar a metade do salário que faltar.O Tri 

bunal entendeu que, no contrato, essa cláusula é eficaz.Conh~ 

ço e dou provimento. "Admitido a 28 de novembro e despedido a 

23 de dezembro seguinte, não recebeu o autor o aviso-prévio ••• 

(Lê) O Regional ficou na tese de que é válida essa cláusula • 

. o Sr. Ministro Rodrigues Amorim- O acÓrdão regional diz:" O 

recorrente, fundamentando o seu apelo, apresentou inúmeras ra 

zoes ... Le. - ( ")" 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena -A-inicial diz que ele en 

trou no dia 28 de novembro e foi despedido no dia 23 de dezem 

bro seguinte. O art. 479 estabelece que, no contrato a prazo, 

o empregado despedido antes do término do mesmo tem direito à 

metade do salário que faltar. A cláusula contratual manda que 

se aplique o art. 479, quando a lei diz que, nos casos de res 

cisão antecipada, aplica-se o art. 481. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - As partes, no ajuste de fls. 

8, não fizeram constar cláusula assec.uratÓria do direito red 

proco de rescisão ••• (Lê) 
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O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - O AcÓrdão diz que o cnn 
, , , 

trato foi rescindido de acordo com as clausulas. Ha uma ela 

sula que é manifestamente ilegal. A tese do AcÓrdão Regiona 

é toda em torno do art. 479. Este contrato foi feito em São 

Paulo e são milhares de processos desse tipo. A lei acaba 

revogando por um modo obliquo. Conhe~o e dou provimento ao 
, . 

recurso para reconhecer ao reclamante o aviso previo. 

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

tendo que não há divergência. Não conhe~o do recurso por vi 

la~ão, nem por divergência. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Estou éonhecendo por di 

vergência com um AcÓrdão do Pleno citado a fls. 52 e viola

~ão do art. 481. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O reclamante alega que o 

contrato deveria ser de noventa dias e não de trinta dias. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena -É dispensa antes do ven-

cimento do prazo. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Ele foi dispensado antes 

do prazo de noventa dias. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Ele foi admitido em 28 

de novembro à dispensado em 23 de dezembro. Ele alegou e a 

empresa não contestou. Veja V.Exa. a fls. 6 número 1. Fls. 

6 é a defesa. É a prÓpria empresa que fala. Admitido em 28 

de novembro e dispensado em 23 de dezembro. Estou me louvan 

do na empresa. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Ele come~ou a trabalhar 

no dia 28 de novembro, mas não foi dispensado em 30 de de-

zembro. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - 23 de dezembro. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim -Não diz isso, declara que 
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a equiparação salarial foi vedada •.. (lê). Aqui não fala que 

tenha sido dispensado. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Eu uni a inicial com a 

defesa. A inicial fala em 23 de novembro. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - A inicial diz: "A recla

mada ao impor ao reclamante cláusulas legais e contratuais, 

demonstrando nulas sem ajuste salarial, como prejudicial,já 

que pretendia maior salário que seu colega de turma, Juve

nal.(Lê). Ele quer por entender que o contrato seria de mo 

venta dias. 

O Sr. Ministro Presidente - V.Exa. mantém seu voto ? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Mantenho. 

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

do e dado provimento ao recurso para reconhecer ao recla

mante o aviso-prévio. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 127/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ribeiro de Vilhena. Recurso de Revis 

ta de decisão do TRT da 4a. Região. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NICE 

E A VELINO BEIRO. 

O Sr. Ministro Presidente - No caso, o reclamante, zelador 

do condominio, pleiteia indenização antiguidade, salário,fé 

rias e levantamento do depósito do Fundo de Garantia. Reco~ 

re a reclamada e alega cerceio de defesa ••• (lê) A douta 

Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento da Revista. 

~ o relatório. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo. 

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

nheço da Revista pela preliminar, nem pelo mérito, por ver

sar reexame de fatos e provas face aos pressupostos admiti

dos pelas Instâncias Ordinárias porque a. divergência apont~ 

da não abarca todos os aspectos da controvérsia ••• (lê) 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Os arestos paradigmas 

são do Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul. Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecida a Revista. 
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O Sr. Secretário- Processo n9 880(74. Relator: Ministro Rude 

Blumm. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de Revista 

de decisão do TRT da la, Região. WALDEMAR BATISTA DOS SANTOS 

e S/A RÁDIO TUPI. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Trata a hipÓtese de equiparaÇão 

com identidade da função, mesma produtividade e perfeição 

técnica que, no entender do v. AcÓrdão recorrido, deve ser 

provada pelo autor que a alega. A egrégia la. Turma do TRT 

da la, Região deu provimento ao recurso para julgar procede~ 

te a reclamação ••• (Lê) A Procuradoria opina desfavoravelmen

te. ~ o relatório. 

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

rada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Matéria fá

tica. Há divergência? Não conhecida a Revista, unanimemente. 

O Sr. Secretário - Processo n9 894(74. Relator: Ministro Ru

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

ta de decisão do TRT da la. Região. REDE FERROVIÁRIA FEDERAL 

S/A e JOS~ DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Versa a hipÓtese sobre a inci

dência das horas extras habituais no cálculo das férias, 139 

salário, aUXÍlio enfermidade e adicional por tempo de servi

ço. A decisão recorrida determinou a integração das horas e~ 

tras habituais, como é o caso dos autos, no câmputo ••• (Lê.) 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo desprovimento da Revis 

ta. ~ o relatório. 

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

rada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço. 
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O Sr. Ministro Presidente- Não conheço, é aplicação da sú

mula 42 do TST. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Estava conhecendo, mas aplico 

a súmula 42. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Meu ponto de vista é corlrá 

rio, mas me submeto à jurisprudência. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conhecida a Revista por a

plicação da Súmula 42 do TST. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1076J74.Relator: Ministro Ru

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

ta de decisão do TRT da 2a. Região. LADY MODAS S/A eCARMEN 

RAMALHINA DE QUEIROZ. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Trata a hipÓtese de prescrição 

ou não das parcelas vincendas e reinvidicadas em reclamação 

a.rterior que o egrégio Regional, em decisão proferida em Agra 

vo de Petição dela originário, considerou indevidas com res

salva de postulação em ação própria consoante esta fundamen

tação ••• (Lê.) A Procuradoria opina pelo não conhecimento ou 

não provimento. t o relatório. 

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

rada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço. 

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

cia? Unanimemente, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1426/73. Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Agravo de Instrumento de despacho do Ju· 

Presidente do TRT da la. Região. PLÍNIO BACELAR DA SILVA e 

FUNDAÇ~O LEGI~O BRASILEIRA DE ASSIST~NCIA. 

O Sr. Ministro Ribeiro ·de Vilhena - O egrégio 19 Regional 

repeliu nova nulidade do processo por não haver sido rigoro 
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samente observado o acordo anterior. No mérito, trancada a 

Revista, que se interpõe com fundamento em violação do art. 

229, §29 ••• (Lê.) A Procuradoria opina pelo provimento do 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - À consideração do depot 

mente pessoal do recorrido, para se concluir pela justa cau 

sa ••• (lê). Dou provimento ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

dado provimento ao Agravo para subida da Revista, para me-

lhor exame. 

O Sr. Secretário - Processo n9 232/74 - Relator: Ministro 

Rudor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pr~ 

sidente do TRT da 2a, Região. J, RIBAS & CIA. LTDA e LUIZ 

GONZAGA VIDAL E OUTROS, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - A recorrente argliiu na audiên-

ela inicial com~ factum principia, a força maior, negando, 

todavia, na decisão da la. Instância chamar à lide o poder 

pÚblico, sob alegação de que é inaplicável na espécie o art. 

486 da CLT, eis que ••• (lê). Opina a douta Procuradoria pelo 

improvimento do Agravo. t o relatÓrio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Embora com redução dos seus tra 

balhos em razão de determinação do Órgão controlador do a-

batimento visando disciplinar o abate ••• (lê). Nego provime~ 

to. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 287/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 4a. Região. FREDERICO ORTMANN e ALCIDES 

FORLIN. 
I 



TST·II32 

~OOI!.R .JVDICIÃRIO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

20.06.74 MAC/ML/LFA 19:35 -2 

O Sr. Ministro Presidente - , , ' A materia e fatica. Foi pela 

reclamada. Se não houve o cumprimento do prazo do aviso pré 

vio em serviço, foi porque o empregador concordou com sua 

imediata sa!da ••• (lê). A douta Procuradoria opina pelo não 

provimento do Agravo. t o relatÓrio. Em discussão. Encerr~ 

da. Nego provimento ao Agravo. Há divergência ? Unanimemente 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 411/74 - Relator: Ministro 

Rudor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi 

dente do TRT da 2a. Região, S/A - INDÚSTRIAS REUNIDAS MATA

RAZZO e JO~O SOARES SOBRINHO, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Recorre a empresa com Agravo de 

Instrumento contra o respeitável despacho denegatÓrio de fls 

que trancou o seguimento da Revista, por entender que o 

seu recurso interposto estava fundamentado ••• (lê). Contram1 

nutado a fls. 8/9 o Agravo, recebe parecer desfavorável da 

douta Procuradoria. t o relatÓrio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr, Ministro Rudor Blumm - Não provada nas Instâncias Or

dinárias; a falta grave imputada ao trabalhador, não cabe 
~ , , 

neste Instancia o reexame da materia fatica. Nego provimento 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

ne.gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 419/74 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Agravo de Instrumento de despacho do Ju 

iz Presidente do TRT da 5a. Região. NILTON RIBEIRO DA SILVA 

SAFRON TEIJIN S/A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS DE FIBRAS. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Versa a Revista abando

no de emprego, que o v. AcÓrdão Regional entendeu configur~ 



~OOiiR ,JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

20.06.74 MAC/ML/LFA 19:35 -3 

do e provado. Parecer desfavorável da douta Procuradoria. 

t o relatÓrio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 469/74 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Agravo de Instrumento de despacho do J~ 

~ Presidente do TRT da 2a. Região. CIA. SIDERÚRGICA PAULIS 

TA COSIPA e AMBRÓSIO RIVA. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A MM. Junta indeferiu a 
, 

reclamante a prova, atraves da qual pretendia provar o obs-
, ' taculo a estabilidade. Anulada pelo E. Regional a sentença 

da la. Intância ••• (lê). Instrumento preparado, não contra

minutado o Agravo recebe parecer desfavorável. t o relató

rio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Duvidoso é o cabimento 

da Revista em face do pedido. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

negado provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 511/74 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Agravo de Instrumento de despacho do Jui 

Presidente da TRT da 2a. Região. HENRIQUE SCHIEFFERDECKER 

e JOSt CORREIRA, 

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

trata de questão de fato foi indeferido o processamento da 

Revista, porque a Instância Ordinária entendeu ter sido iÍci 

to o pedido .•• (Lê). A douta Procuradoria-Geral opina desfa

vorávelmente~ t o relatÓrio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Trata-se de matéria de 

fato. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo N9 542/74 - Relator: Ministro Li 
~ 

ma Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi .,.., -
dente da TRT da la. Região. CASAS DA BANHA COMtRCIO E INDÚS

TRIA S/ A e MARIA LAINO BARBOSA. 

O Sr. Ministro Presidente - Relação empregatÍcia, consoante 
, 

os elementos probatorios carreados aos autos. Nego proviment 
, ~ 

Ha divergencia ? Negado provimento, unanimemente. 

O Sr. Secretário - Processo n9 543/74 - Relator: Ministro 

Rudor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi 

dente da TRT da la. Região, FREDERICO ROMEU VIEIRA e BANCO 

UNIJ\0 COMERCIAL S/A. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - O agravante teve seu contrato 

de trabalho rescindido por vontade unilateral do agravado ••• 

(Lê). A douta Procuradoria-Geral opina favoravelmente. t 
, 

o relatorio. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a · 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm -Data venia, do V. despacho den 

gatÓrio, entendo que o Aresto de fls. 69, dos autos princi-

pais, autorizam o provimento da Revista. Dou provimento ao 

Agravo para processar a Revista. 

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

dado provimento para a subida da Revista para melhor exame. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 578/74 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Agravo de Instrumento de despacho do J~ 

iz Presidente da TRT da 2a. Região. INDÚSTRIA METALÚRGICA 

FORJAÇO S/A e APARECIDO STOPA. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Decidiu-se que o prêmio 
- , 

produ~ao constitiu salario. Trata-se de pagamento de contra 

presta~ão de servi~o ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral opi 

na desfavorávelmente. ~ o relatÓrio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Matéria fática. Nego 

provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ~ Unanimemente, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 587/74 - Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Presidente da TRT da 3a. Regi&o. EMPRESA BRASILEIRA DE VARE 

JO S/A e JOS~ MARIA NUNES. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Denegado seguimento ao 
, 

Recurso de Revista por deserto, de acordo com a Sumula 25, 

interpõe Agravo de Instrumento ••. (Lê). A douta Procuradoria

Geral opina pelo provimento do recurso, a fim de que seja 
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proferido novo despacho, inclusive, quanto ao fundamento da 

Revista. ~ o relatÓrio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O autor pediu na sua recl 

maçao julgada na la. Instância quando recorreu ordináriamen 

te e obteve isenção de custas ••• (lê). Dou provimento ao A-

gravo para que se processe a Revista para melhor exame. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

dado provimento ao Agravo para a subida da Revista para me 

lhor exame. 

O Sr. Secretário - Processo n9 590/74 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Agravo de Instrumento de Despacho do 

Juiz Presidente da TRT da la. Região. CRISTIANI - NIELSEN

ENBENHEIROS E CONSTRUTORES S/A e SIND. DOS DESENHISTAS, PRO 

TEC. ARTtSTICOS INDS. COM. PROJ, TEC, E AUX. DOS EST, DA GB 

EST. DO RIO, BA, MG, PA, SC, E RIO GRANDE DO SUL, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena,- Insurge-se a reclamada 

contra o V. AcÓrdão Regional que em ação de cumprimento con 
, 

denou-a a recolher o desconto sindical mediante previo e ex 

presso consentimento dos empregados ••• (lê). A douta Prooura 

doria.Geral opina desfavoravelmente. ~ o relatÓrio. 

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

palavra o Relator. 
- I A O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Nao ha divergencia nem 

violação. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 607/74 -Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Agravo de Instrumento de Despacho do Jufz 
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Presidente da TRT da 3a. Região. BANCO COMÉRCIO E INDUSTRIA 

DE MINAS GERAIS S/A e MARIA APARECIDA SALOM!O MATTAR. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Entendeu a E. 3a. Regi-

ão lesiva a transferência de horário do autor, de manhã pa

ra a tarde, horário que vinha cumprindo há mais de 8 anos •• 

(lê). A douta Procuradoria-Geral opina :'favoravelmente. É o 
, 

relatorio. 

O ~r. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - O V. AcÓrdão Regional 

não afirma as teses sustentadas ••• (lê). Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

negado provimento ao Agravo. Está encerrada a Sessão. 

·. 


