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PODE~ JUOICIÁRlO 

.JUSTIÇA DD TRABALHO 

TRIBUNAL SUPE:RIOR 00 TRABALHO 

~AS TAQUIGRÁfiCAS DA 22~~SXO ORDIN~IA 

DA PRIMEIRA TURMA DO 

TRIBillLAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 22 de agosto de 1974. 

Presentes os Ministros• Lima Teixeira, 

Presidente, Barata Silva, Ru 

dor Blumm e Coqueijo Costa, 

Procurador• Dr. Pinto de Godoy. 

Secretário• Sr. Jorge Aloise. 

º-.§r. Hinistro Presidente - Havendo nÚmero legal, declaro 

aberta a Sessão, o Sr. secretário procederá à leitura da Ata 

da Sessão anterior, 

o Sr. secretário- (Lê a Ata.) 

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

havendo objeções, dou-a por aprovada, Os Ministros Rodrigues 

Amorim e Paulo Fleury.·encontrarn-se doentes e por essa razão 

não puderam comparecer à Sessão de hoje, Para que a Turma p~ 

desse funcionar convoquei os Ministros Barata Silva e Peres 
, . , 

Jun1or para que formassemos o quorum legal. O Ministro Bar~ 

ta Silv·a já se encontra presente e o Ministro Peres Júnior 

deve chegar dentro em pouco. O Sr. Secretário iniciará o pr~ 

gão dos processos. 

º-.§r. Secretário - Processo n2 l 560/74 - Relator• Ministro 

Rudor Blumm, Revisor• Ministro Lima Teixeira. Retirado de 
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pauta a pedido do Sr. Ministro Relator, 

13,35 2. 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, nós recebemos 

uma correspondência assinada pelo Dr, Henrique Francisco Ara' 

jo, 42 Procurador Geral da RepÚblica.nos seguintes termos1"A 

União Federal por seu representante legal, abaixo assinado, 

_tomando ciência hoje de que se acha em pauta, para julgamen

to, na Sessão de amanhã o Recurso de Revista n!! 1560/74, vem 

solicitar a V, Exa. se digne admitir a intervenção da requeren 

te, União Federal, invocando para tanto sua qualidade de li

tisconsorte passivo necessário,,, (lê). Assim, Sr. Presiden, 

te, peço que seja tirado o presente processo de pauta, para 

posterior julgamento, 

O Sr. Ministro Presidente - Os demais Srs, Ministros 

de acordo? (Pausa,) Retirado de pauta, 

estão 
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O Sr.Secretário - Processo 1444/74 - Relator: Ministro Ru

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

ta de decisão do TRT da Primeira Região. Recorrente: Rede Fe 

roviária Federal S.A.-E.F.C.B. -Recorrido: se•astião Correa 

Piassá. (Drs. Yvan de Gusmão F.Baptista e Ulisses R.de Rese 

de}. 
O Sr.Ministro Rudor Blumm -Pelas razÕes de fls. 107/109 con-

tra aresto de fls. 110/111, a empresa recorre do V.acÓrdão 

que condenou-a a pagar as diferenças salariais provenientes 

do exercÍcio da função de agente de estação, que desempenha

ra durante vários anos •.•• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral 

opina desfavoravelmente ao recurso.É o relatÓDio. 

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

gado. 

(Usa da palavra o Dr. Ru•em Jos~ da Silva) 

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

vra o Relator. 

O Sr,Ministro Rudor Blumm - Sr.Presidente, nao conheço do re

curso por não preencher os pressupostos do art. 896 da CLT , 

uma vez que os arestos citados como divergentes sao oriundos 

de Turma. (Lê.) Aplico o Prejulgado 40 do TST, não conhecendo 

O Sr.Ministro Presidente- Tam•ém não conheço da revista, por 

falta de alçada. Há divergência? 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa- Em primeiro lugar, pediria a 

V.Exa. que, por questão de ordem processu&o eminente Rela

tor votasse. e fossem colhidos os votos a respeito da prelimi

nar de alçada, porque S.Exa. englo•ou a alçada com o não conh 

cimento, isto porque, pode haver diferença de votos em rela

ção aos dois pontos. 

' O Sr.Ministro Presidente-V.Exa. sera atendido. Tem a palavra 
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13,40/45 2. 

O Sr.Ministro Coquei,jo Costa- Meu voto, Sr.Presidente, é que 

o valor da causa é único. A parte não pode ser privada de re 

curso pelo principio do perpetuatio jurisditionis, que é ado 

tado em todos os Tribunais Brasileiros. Aqui se adota ponto 

de vista contrário ao da Lei n9 5584. Nunca disse se era em 

qualquer instância e, sim, na Junta. Havia alçada ao tempo 

da reclamação. Rejeito a preliminar de inexistência de alçada. 

O Sr.Rubem José da Silva (Advogado) - Sr.Presidente, um es

clarecimento ao Ministro Coqueijo Costa. É que a sentença fo 

dada em 23 de agosto de 1973, quando o maior salário minimo 

era Cr$ 312,00 ; 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa- E V Exa. pode informar, na da 

ta da inicial qual era o salário-minimo? Isso é o que impor

ta. O valor da alçada é o da inicial, e não o da sentença 

' ' So e o da sentença, quando o Juiz decide o valor da causa 

no despacho e na sentença. 

O Sr.Ruàem José da Silva (Advogado) Verdade. Não houve fi«a 

ção do valor da causa e depois na primeira audiência, de co 

mum acordo entre as partes, o Juiz fixou-a em Cr$ 600,00 . 

O Sr .Ministro Coquei,jo Costa- Qual era o salário-m:l.nimo na 

data da reclamação? 

O Sr.Ruàem José da Silva-(Advogado) Era Cr$ 268,80. 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa-Mantenho meu voto, rejeitando a 

preliminar de alçada. 

O Sr.Ministro Barata Silva - ' Entendo que ha alçada. 

O Sr.Ministro Peres JÚnior - Tamàém é o meu voto. 

O Sr.Ministro Presidente- Rejeitada a preliminar de alçada, 

por maioria, vencidos os Srs.Ministros Relator e Revisor.Qua 
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to ao conhecimento, tem a palavra o Relator. 

3. 

O Sr.Ministro Rudor Blumm - Não conheço, porque os três ares 

tos citados são de Turmas do Tribunal Superior do Trabalho. 
,. , , ..... 

O Sr.Ministro Presidente- Meu voto tamàem e nao conhecendo 

da revista por não atender às exigências do art. 896 da CLT. 

Há divergência? Unànimemente, não conhecida a revista. Redi

girá o acÓrdão o MidStro Coqueijo Costa, vencedor na preli 

minar. 
O Sr.Secretário-Processo n9 1438/74 -Relator: Ministro Rudo 

Blumm- Revisor: Mi~tro'Lima Teixeira- Recurso de Revista d 

decisão do TRT da Primeira Região. -Recorrente: Orlando Roça 

& Cia. Ltda. -Recorrido: VirgÍnia Martins dos Santos e Outro 

(Drs. Dirceu Cardoso Gaspar e Ulisses Riedel de Resende). 

O Sr.Ministro Rudor Blumm- A egrégia Terceira Turma doTRT 

da Primeira Região rejeitou a preliminar de nulidade e negou 

provimento ao recurso da reclamada por ertender que a notifi

cação enviada para o endereço do réu ..• (Lê.). A douta Procu 

radoria-Geral opina desfavoravelmente ao recurso.É o relató 

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

gado. 

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

lavra o Relator. 

O Sr.Ministro Rudor Blumm - Preliminar de nulidade: na inid 

foram apontados dois endereços: o do colégio pelo seu repre

sentante legal, e uma das notificações foi entregue pelo re

presentante do colégio reclamado. Nenhuma das duas foi devol 

vida, e am8as foram receBidas ainda que encerradas todas as 

atividades do colégio ... (Lê.) Rejeito a preliminar de nuli

dade. 
O Sr.Ministro Presidente -A notificação nao foi devolvida , 

endereçada não só para a residência como para o estaieleci -

mente. Não havendo como se falar assim em nulidade, não ha -

vendo devolução. E as Instâncias de provas concluiram pelo 

alegado motivo de força maior. Tam8ém rejeito a preliminar , 

pds a notificação foi endereçada para a residência e não pa

ra o estalelecimento. Não há nos autos qualquer noticia . 

O Sr.Ministro Barata Silva - O que alega a parte, que não r 

ceieu, que mudou de endereço ? 

O Sr.Ministro Rudor Blumm- (Consulta os autos) 

(Chega a Procuradora Dra. Emiliana Martins de Andrade) 

O Sr.Ministro Barata Silva - Os autores pediram que fosse 

feita a notificação. Não foi feita a de prosseguimento, ao 

contrário do que foi pedido' pelos réus, foi mandado para 

outro endereço. É verdade? Se for verdade, eu acolho. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

-1-

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Há, Sr. Presidente. ~:-~

~.não há preliminar a rejeitar, senão esta Turma será Te~ 

ra Inst~ncia Ordinária. O que há é o conhecimento pela nulida 

de e não preliminar de nulidade a rejeitar. Quero que se con

signe meu voto, porque não conheço pela alegada nulidade da 

citação. Mas meu voto não pode ser no sentido de rejeitar a 

preliminar, porque não está sub judice a nenhuma preliminar. 

Não conheço pela nulidade. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Não conheço também pela nulida

de. 

O Sr. Ministro Presidente - Concluindo: não conhecida a Revi~ 

ta, nem pela preliminar, nem pelo mérito. V.Exa. não conhece 

com referência à preliminar. E o Relator? 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. Quanto ao mé 

rito, não comprovada a força maior, mas apenas os prejuizos. 

Para caracterização da força maior, exige a lei não ter o réu 

se socorrido, direta ou indiretamente, para o evento de que 

se trata ••• (Lê.) Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Não encontrei 

violação de norma legal que se pudesse apontar facilmente,nem 

Arestos que atentassem contra o Acórdão recorrido. Ficou apu

rado pela prova de que não houve motivo de força maior, com 

referência ao encerramento do estabelecimento de ensino. Há 

divergência? O Tribunal, por unanimidade de votos, não conhe

ceu da Revista, nem pela preliminar, nem pelo mérito. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.244/74 - Relator: Ministro 

Rudor Blumm, Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de Revi 

ta de Decisão do TRT da 2a. Região, MOISÉSLÚCIO DE OLIVEIRA e 

AUTO POSTO CENTRAL PARQUE LIMITADA. (Drs. Ulisses Riedel de 

Resende e Antonio C.G. Munhoes). 
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O Sr. Min~ro Rudor Blumm - A egrégia Primeira Turma do Trib~ 

nal Regional do Trabalho da Segunda Região negou provimento 

ao recurso do reclamante, com o que não se conforma.o recl~ 

do. (L~). Manifesta-se o douto parecer desfavoravelmente. ~o 

relatório. 

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

Advogado. 

(USA DA PALAVRA O DR. RUBEM JOS~ DA SILVA). 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, rejeito a prelim 

nar de nulidade. Não fez o reclamante prova de que no periodo 

anterior à data do registro tenha prestado serviço ao reclam~ 

do na qualidade de empregado. Por conseguinte, não deixou o 

V. Acórdão de apreciar toda a matéria alegada no Recurso Ord~ 

nário. Não conheço pela preliminar. 

O Sr. Ministro Presidente -Qual a preliminar que V.Exa. ci

tou? 

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

Não há preliminar. Foi alegado na Segunda Instancia. ~ conhec 

mento ou não por julgamento citra petita • 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço, ~ venia, 

nem pela preliminar, nem pelo métito. Do que· se depreende do 

autos, não fez o reclamante prova de que o periodo anterior ••. 

(1~.) Não conheço. Há diverg~ncia? 

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

O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento, face ao pe

dido de vista do Ministro Coqueijo Costa. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 793/74 - Relator: Ministro Ru

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

de Decisão do TRT da la. Região. BANCO COMtRCIO E INDÚSTRIA DE 
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MINAS GERAIS S/ A. e SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMEN 

TOS BANCARIOS DE ITAPERUNA. (Drs. Elpidio Mayrink da Silveira 

e Olegário M. Colly). 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - o Sindicato dos Empregados em E~ 

tabelecimentos Bancários, em Itaperuna, propôs ação de cumpri 

mento em sentença normativa, fls. 6, no tocante ao pagamento 

de gratificação por tempo de serviço. (L~.) A douta ProcuradQ 

ria-Geral opina pelo conhecimento parcial da Revista, para ~ 

se apure em execução as verbas postuladas. ~ orelatório. 

osr. Ministro Presidente - De acordo. Tem a palavra o ilustre 

Advogado. 

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

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

lavra o Relator. 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, data venia da do 

ta Procuradoria-Geral, entendo que o recorrente não teve com

pensado o tempo de serviço, indemonstrada a violação de norma 

legal, ou de jurisprud~ncia divergente, como esclarece o V. 

Aresto recorrido. Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Realmente, a ação de cumprimento 

que foi aceita com refer~ncia ao pagamento .•• (L~.) Também nã 

conheço da Revista. Há divergência? Unanimemente, não conheci

da a Revista. 

• 
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O Sr. Ministro Coguei.jo Costa:- Sr. Presidente, peço o pre

gão do RR-1244/, para o qual pedi vista. 

O Sr. Ministro Presidente:- Deferido. 

O Sr. Secretário: Processo n9 1244/74. Relator: Ministro Ru 

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

vista de decisão do TRT da 2a Região. MOIStS LÚCIO DE OLIVEI 

RA e AUTO POSTO CENTRAL PARQUE LTDA. (Adiada a proclamação 

em virtude do pedido de vista em Mesa do Sr. Ministro Coque1 

jo Costa.) 

o Sr. Ministro Cogueijo Costa:- Não conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior:- Também não conheço. 

O Sr. Ministro Barata Silva:- Não conheço. 

' ~ -O Sr. Ministro Presidente:- Ha divergencia? Unanimemente,nao 

conhecida a Revista. 

o Sr. Secretário: Processo n9 1096/74. Relator: Ministro Ru

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

ta de decisão do TRT da la Região. BANCO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS S/A. e EDMUNDO AMORIM PEREIRA. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Trata a hipótese de transferên 

cia de empregado bancário com mais de nove anos de serviço 

na empresa, tendo sido transferido da Usina Volta Redonda, 

no Rio de Janeiro, para Formiga, em Minas Gerais .•• (Lê.) A 

douta Procuradoria-Geral opina desfavoravelmente. t o rela

tório. 

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

tre Advogado. 

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

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

palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Sr. Presidente, conhe~o pela 

"' divergencia apontada a fls. 73, mas vou verificar se real-

mente é divergente, (Consulta os autos.) Os arestos não se 

ajustam, não têm pertinênda. Não conhe~o. 

O Sr. Ministro Presidente:- Também não conheço da Revista, 

porque os arestos apontados não se ajustam à hipótese, Há d! 
~ - - , vergencia? Unanimemente, nao conhecida a Revista, nao so por 

estar devidamente fundamentada, assim como em face da súmula 

deste Tribunal, 

O Sr. Secretário: Processo n9 283/74. Relator: Ministro Ru 

dor Blumm. Revisor: M.inistro Lima Teixeira, Recurso de revi_!! 

ta de decisão do TRT da la Região, CERCINIÁRIO AIRES DE MEL

LO E OUTROS e REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/ A. 7a DIVISÃO -LEO

POLDINA, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Decidiu o V.Acórdão da Primeira 

Turma do Tribunal Regional da la Região que os ferroviários 

da Rede Ferroviária Federal S,A, não fazem jus ao adicional 

"qliinqtiênio" estabelecido pela Lei n9 4545/64, Inconformado, 

recorre de revista para o TST, •• (Lê.) A douta Procuradoria

Geral opina pelo provimento do recurso do reclamante e não 

provimento do recurso da empresa. t o relatório. 

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

tre Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. Carlos Arnaldo Selva) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço do recurso dos recla-

" mentes pela divergencia jurisprudencial. 

O Sr. Ministro Presidente - Também conheço. Há divergência? 

Conhecido o recurso, por unanimidade de votos. Tem a palavr 

o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Trata-se de matéria superada 

pela iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior do 

Trabalho, sumulada inclusive na Súmula 52. Dou provimento 

ao recurso dos reclamantes para julgar procedente a recla-

mação. 

O Sr. Ministro Presidente - Dou provimento para assegurar 

aos reclamantes a gratificação de qilinqilênios, consoante a 

Lei n9 4545. Há divergência? 

o Sr. Ministro Cog,uei.:Jo Costa - Peço vista em Mesa. 

o Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento em virtu 

de do pedido de vista do Ministro Coqueijo Costa. 

O Sr. Secretário - Processo n9 937/74. Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da la, Região, COMPANHIA AMÉRICA 

FABRIL e WILSON FRANCISCO DE MENDONÇA. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sobem os autos principais face 

ao ;provimento do Agravo de Instumento para melhor exame da 

Revista. No Agravo, o recorrente oferece julgados que permi 

tem a complementação de depÓsito insuficiente, quando tal 

ocorre por mal{cia ou equivoco da parte. O douto parecer é 

desfavorável, t o relatório. 

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

tre Advogado. 
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( Usa da palavra o Dr. Carlos Arnaldo Selva) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - O recurso veio com irregulari-

dade e procura arrimo no cerceamento de defesa. Essa figu

ra é uma tábua de salvação em casos de pouca esperança ••• 

(Lê.) De acordo com o douto parecer, não conheço da Revista 

O Sr. Ministro·Presidente- Trata-se de férias em dobro, pe 

la concessão fora do tempo. Não conheço da Revista, porque 

- " nao tem consistencia o alegado cerceio e nem se ajusta, qum 

to ao mérito, àquelas exigências e pressupostos do art. 896 

da CLT, Por desfundamentada, não conheço. Há divergência? 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - No relatório falou-se sobre 

insuficiência de depósito, 

O Sr. Carlos Arnaldo Selva (Advogado)- Sr.-Presidente, p~ 

la ordem. Matéria de fato. A Revista havia sido indeferida 

porque o Regional havia acrescido a condenação e a empresa 

depositou a diferença. A Turma deu provimento porque, de a

cordo com a orientação deste Tribunal, não havia necessida

de de complementar o depÓsito, Essa a razão do provimento 

para melhor exame, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Barata Silva - Tenho uma dÚvida, Sr. Presi

dente. São férias que não foram concedidas no periodo, ou 

gozadas fora do prazo? 

O Sr. Ministro Presidente - :Férias em dobro pela sua con

cessão fora do prazo. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O empregado gozou as férias? 

Porque, a· meu ver, a empresa é obrigada a pagar os doze me-
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ses seguintes ao do periodo aquisitivo, que não pagou. Não 

pagou, então se transforma não mais no direito de gozar e 

sim em indenização em dobro, pelo principio da proibição de 

gozar dois periodos dentro de doze meses. Se ele gozou, não 

há o que pagar. 

O Sr. Minist.ro Rudor Blumm - Diz.~ a inicial: " No periodo 

de 7 a 31 de janeiro de 1972, o reclamante esteve de férias 

reativas ao periodo de 70 a 71, cujo prazo concessivo expi

rou-se no dia 4 de janeiro de 1972 ••• (Lê.) 

O Sr. Ministro Presidente -V. Exa. pode ler o AcÓrdão? 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Diz a ementa do AcÓrdão: " O

brigação de conceder férias nas épocas em que a lei determi 

na, como mandamento de ordem pÚblica, que a vontade das par 

tes não pode alterar, aceitação por parte do empregado de 

entrar em gozo de férias ••• (Lê.) 

O Sr. Ministro Barata Silva -E há divergência apontada? 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência apontada porque 

o que se alegou foi que teria havido cerceio de defesa. Mas 

isso não tem qualquer consistência, como demonstrado nos 

autos, e, se não me engano, o Advogado citou trecho do Acór 

dão, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - "Dispensada a prova testemunh 

••. (Lê.) 

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

O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento em virtu-

de do pedido de vista do Ministro Coqueijo Costa • 
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O Sr. Secretário - Processo n9 283/74 - Relator: Ministro Ru 

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

ta de Decisão do TRT da la. Região. CERNICIÁRIO ARES DE MELO 

E OUTROS E REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. (Pedido de vista do 

Ministro Coqueijo Costa). 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Conheço do recurso do emprega 

do por divergência jurisprudencial. 

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

do o recurso do empregado. Quanto ao mérito, Relator e Revi

sor dão provimento para assegurar aos reclamantes a gratifica 

ção, 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Acompanho, 

O Sr. Ministro Presidente - No mérito, por unanimidade de vo 

tos, dado provimento para assegurar aos reclamantes a gratifi 

cação adicional quinqUênio, consoante a Lei 4 345. Tem a pala 

vra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço da preliminar de c~ 

rência de ação, por ultrapassados os arestos tidos como diver 

gentes • 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço. Entendo que a Revist. 

não se encontra devidamente fundamentada, nem por divergência 

nem por violação de norma legal. Há divergência? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, com razão o 

eminente Ministro Peres Júnior quando atiladamente bateu no 

ponto: o empregador foi vencedor e o Regional reformou para 

julgar improcedente, Ele não tem recurso. Não conheço, porque 

incabÍvel. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - A parte vencedora deixa de re

correr na questão, por exemplo, da prescrição, que é o caso. 
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Sucede que fica precluso, porque devia ter recorrido, pois pe 

diu a prescrição e não foi dada. Mas, o empregador recorreu. 

Digamos que o Tribunal entendesse de dar pela prescrição e 

ele não tivesse recorrido; não podia dar. Daí a cautela devi 

da à decisão deste Tribunal. Fica precluso, porque ela devia 

ter recorrido. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Peço vênia a V. Exa. para não 

me considerar marinheiro no barco dessa decisão. Entendo que 

não há preclusão, se a parte é vencedora, não obstante tives

se alegado a preliminar de prescrição, ela não pode recorrer, 

nem é obrigada a recorrer. Se a Instância, posteriormente, r~ 

formar contra ela, que venceu todas aquelas preliminares que 

podia alegar no outro recurso extraordinário, não há prescri

ção nenhuma. Desse modo, peço para ficar fora do rol dos que 

acham que há preclusão. Respeito a decisão do Tribunal. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Acho que não me fiz explicar. 

Nesse caso, a empregadora perdeu. Suponhamos que ela vá entraJ 

com Embargos sobre a prescrição. Se ela não tivesse recorrido 

de Recurso de Revista, o Pleno diria que estava precluso, po~ 

que ela devia ter recorrido. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - V. Exa. está alegando com uma 

possibilidade. AÍ são pontos de vista. Como meu ponto de vis

ta, data venia, não é esse, porque não ocorre preclusão ••• 

Preclusão, em definição, é o seguinte: é a perda da oportuni

dade processual que a parte, que pode praticar um ato, sofre 

por não praticá-lo. A preclusão pode ser temporal ou lÓgica. 

Se for por um determinado prazo que ela não podia usar, a pr~ 

clusão é temporal. Se há uma deliberação anterior, diferente, 

ela não pode praticar um ato que seja antin8mico com o ante-
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rior, a preclusão é l6gica. Veja como o argumento de V. Exa., 

a princípio, estava certo. Se o empregador foi vencedor,não 

podia recorrer, não podia alegar preliminar nenhuma. Logo, 

ele não sofre preclusão, porque não decaiu de praticar um at 

que ele podia, quando a preclusão é a perda da prática do ato 

que a parte podia praticar. Quando se decide, data venia, que 

devia alegar por cautela, não está se decidindo juridicamente 

A preclusão é a perda da faculdade processual de praticar o 

ato que se podia praticar. Se a parte que foi vencedora não 

podia recorrer, não pode sofrer preclusão, porque nenhum ato 

ela podia praticar. Se depois vier a perder, como perdeu, re

nasce a possibilidade de alegar todas aquelas faculdades pro-

cessuais. Ainda que se diga que havia preclusão, data venia, 

não há. Portanto, estou coerente com o meu ponto de vista,qu~ 

aliás, não é meu, é do Direito Processual. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - V. Exa. está coerente com seu 

ponto de vista, mas assim não tem entendido o Tribunal. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Estou um pouco confuso, porque 

o Relator fez alusão ao recurso da empresa que pretendia ca

rência de ação. O Ministro Peres JÚnior falou em prescrição. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Nao sei porque alegou carência 

de ação, se julgava prescrito. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Porque acha que os aposentado 

não poderiam ter deferida a pretensão. Ela ganhou in totum , 

porque o Regional deu provimento para julgar improcedente a 

reclamação. Não podendo recorrer, ela não sofre preclusão de 

coisa alguma, e não pode praticar ato nenhum. Só se sofre pr~ 

clusão quando se pode praticar o ato, quando se tem de prati

car o ato, e não se pratica. 
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O Sr. Ministro Barata Silva - Não conheço, de acordo com a 

fundamentação do Ministro Coqueijo Costa, mas o resultado é 

o mesmo. 

o Sr. Ministro Coqueijo Costa - O resultado é o mesmo, mas pe 

ço a V, Exa,, Sr. Presidente, que faça constar uma frase: 

11 Nl1o conheço, por incab:Ível a Revista, pois a empresa foi ven 

cedora e não podia recorrer. 11 

O Sr. Ministro Presidente - Por unanimidade de votos, não c2 

nhecida a Revista. O Ministro Coqueijo Costa, que também não 

conheceu, entende que é incab:Ível a Revista, porque a empresa 

não podia recorrer, uma vez que fora vencedora in totum, no 

Regional, 

O Sr. Secretário - Processo nQ 1 236/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região, INDúSTRIAS QUíMICAS 

ELETRO CLORO S/A E ANTONIO BENEDETTI E OUTROS. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, a egrégia Tercei 

ra Turma do TRT da Segunda Região deu provimento ao recurso 

para condenar a reclamada no pagamento das gratificações su

primidas de prestações vencidas e vincendas, como for apurado 

em execução, tudo acrescido de juros e correção monetária ••• 

(lê) Manifesta-se a douta Procuradoria-Geral desfavoravelment 

:g o relatório. 

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

tre Advogado, 

(Usa da palavra o Dr. Carlos Arnaldo Selva) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada, Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr, Presidente, a gratificação 

paga por vários anos configura-se ajuste tácito, A sua incor 

poração ao salário dos empregados, de forma que sua suspen

são unilateralmente feita pelo empregador, ofende o art.468 

da CLT ••• (Lê,) Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço da Revista, não só 

porque os Arestos apontados não configuram a diverg@ncia, 

como dado à iterativa jurisprudência do Pleno. Aplico a sú

mula 42. Há divergência? Unanimemente, não conhecida a Revis 

ta, 

O Sr. Secretário - Processo nQ 3.546/73. Relator: Ministro 

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

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

TRANSPORTES COLETIVOS e VITÓRIO MORETTO. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Visando compelir à reclamada a 

complementar seus ganhos como aposentado, prop8s o reclaman-

te a presente ação. Pretende o reclamante seja condenada a 

reclamada a lhe pagar as diferenças,,,(Lê,) Opina a douta 

Procuradoria-Geral desfavoravelmente. É o relatório. 

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

Advogado, 

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

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

palavra o Relator. 

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

recurso, porque entendo que a jurisprud@ncia é iterativa nes 

te Tribunal, sobre esta hipótese, 
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O Sr. Ministro Presidente - Caso da C.T.C. do Estado de São 

Paulo. Trata-se de complementação de aposentadoria por cláu

sula contratual, como medida outorgada por uma das direto

rias anteriores da reclamada, obtendo êxito o reclamante nas 

Instâncias Ordinárias. Alega a reclamada, inicialmente, a 

incompetência da Justiça do Trabalho como curial em todos 

esses recursos, e a prescrição do direito de pleitear o re

clamante a postulação, por entender que com a aposentadoria, 

com a extinção, por conseguinte, a relação de emprego não 

mais teria cabimento de existir. Quanto a essas preliminares 

apontadas, a matéria é pacifica, realmente, no Tribunal. A 

matéria não merece qualquer apreciação. A prescrição do di

reito de pleitear foi parcial. No particular, também, a maté 

ria é pacifica. Entender-se que a aposentadoria extingUe-se 

também é matéria pacifica. ArgÚi-se com referência à comple-

mentação, que os empregados não tinham direito, estando pro

vado nos autos que não há cláusula contratual. Não conheço, 

nem pelas preliminares, nem pelo mérito. Aplico a súmula 42 

do TST. Há divergência? 

O Sr. Ministro Barata Silva - Quanto à essa matéria de pres

crição, ainda ontem, ao relatar um processo, verifiquei que 

há certa divergência, tanto que não se conseguiu nem sumular. 

Embora eu me filie à corrente de que ela é parcial, acho que, 

por cautela, deviamos verificar se há divergência. Para evi-

tar a volta, seria o caso de conhecer e negar provimento. No 

Pleno, a maioria entende que a Revista está fundamentada e 

manda voltar à Turma. 

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

recurso e nego provimento ao mesmo. 

O Sr. Ministro Presidente - Também reformulo. Conheço daRe-
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vista pela diverg~ncia, rejeitando as preliminares, porque 

não t~m qualquer fundamento, negando provimento para manter 

o AcÓrdão recorrido, pelos seus juridicos fundamentos. Há 

diverg~ncia? Conhecido o recurso pela diverg~ncia, rejeita

das as preliminares, e, no mérito, negado provimento para 

manter o AcÓrdão recorrido, pelos seus juridicos fundamentos 

O Sr. Secretário - Processo n9 506J74. Relator: Ministro Ru

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

ta de decisão do TRT da 4a. Região. CIA. ESTADUAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA e VILSON SCHUMAN. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - O Sr. Vilson Schuman reclamou 

contra a Cia. Estadual de Energia . Elétrica, requerendo seu 

enquadramento como Comutador LT-RT-Classe A, estágio inicial 

com pagamento das diferenças salariais resultantes, e inci

d~ncia em todas as parcelas remuneratórias, bem como férias 

vencidas e proporcionais, 139 salário, indenização referente 

ao tempo anterior à opção, levantamento do Fundo de Garantia 

de Tempo de Serviço pelo cÓdigo 01, juros e correção monetá

ria ••• (~.) Opina. o douto parecer desfavoravelmente. É ore

latÓrio. 

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

Advogado. 

(Usa da palav~a o Dr. Silvio Cabral Lorenz.) 
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O Sr.Ministro Presidente- Em discussão.Encerrada.Tem a pala-

vra o Relator. 

O Sr.Ministro Rudor Blumm - Não conheço da preliminar de nuli 

dade. 

O Sr.Ministro Presidente- Trata-se de enquadramento funcio

nal do quadro alegado de carreira.A prescrição foi tida como 

parcial de trato sucessivo,prescrevendo,apenas,as prestações 

anteriores ao biênio.Os arestos apontados como divergentes 

são cÓpias de cÓpias autenticadas;não trazem nem as assinatu

ras dos membros do Tribunal Regional.No CartÓrio é dado como 

certificado,e aqui na Turma havido variação de pronunciament 

nesse sentido.Há os que· entendem que isso não pode se consti 

tuir dentro da Súmula,embora tenhamos colegas que entendam q1 

sim,porque acreditam serem equivalentes. V.Exa. poderia veri

ficar o AcÓrdão • 

O Sr.Ministro Rudor Blumm Tem autenticação,mas não tem assin 

tura • 

O Sr.Ministro Barata Silva--O AcÓrdão foi expedido antes da 

publicação, como certificado • A parte toma conhecimento antes 

da publicação do AcÓrdão. R e 
, 

cebe uma copia que não é assinada 

o próprio Aardão recebe o vi sto na 
, 

não é assinado,ev copia, e 

dentemente.Foi publicado e t iraram o xerox. t o intrumento a-

presentado nos autos. Acho que dado à circunstancia,é a única 

maneira que a parte tem de comprovar a divergência. 
, 

O Sr.Ministro Presidente- Para se conhecer, so se se admitis-

se como equivalente es~e tipo de certidão,sui generis • 

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

O Sr.Ministro Presidente- Suspenso o julgamento,face o pedi 

do de vista do Ministro Coqueijo Costa. 
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O Sr.Secretário-PROCESSO N9 937/74 - Relator: Ministro Ru -

dor Blumm - Revisor: Ministro Lima Teixeira - Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da Primeira Região - Interessados: 

Cia. América Fabril e Wilson Francisco de Mendonça (Drs.sér

gio Moreira de Oliveira e Alino da Costa Monteiro)Adiada a 

proclamação em virtude do pedido de vista do Ministro Coque! 

jo Costa. 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa-
, , 

Sr.Presidente, ha certas hip~ 

teses na legislação brasileira que não podem ter solução 

senão jurisprudencial.Por exemplo: o trabalho extraordinário 

pode ser prestado indefinidamente, .porque a lei não limitou 

no tempo. Aqui é uma dessas hipÓteses.As férias que são adqui 

ridas e não concedidas no prazo de gozo, e sim,no ano subse

q~ente, fora do prazo de gozo, mas vigente o contrato de tra 

balho devem ser concedidas em dobro, ou devem ser pagas eml 

dobro? Sendo pagas em dobro, pode o empregado não gozá-las,ou~ 

deve 
, 

o empregador paga-las em dobro e ainda concedê-las em d 

bro? - .... , primeiro lugar, 
; 

admitir Sao as tres hipoteses.Em se nos 

que o empregador possa 
, 

dobro, fora do mos pagar as ferias em 

ano concessivo, chegaremos à conclusão de que o instituto da 
, ' , ferias, .. norma tutelar :!:rrenunciavel, desaparece da._ legisla 

ção .o que fará o empregador ? Não concederá no ano de gozo , 
11 , 

e no subsequente paga em dobro.E levara todo b tempo do con-
, , , 

trato pagando ferias em dobro. Jamais o empregado gozara fe-

rias, recebendo-as, todas, em dobro. Parece-me que este não 

pode ser o intÚito do legislador, que estabelece as férias 

como o descanso anual, remunerado, de um per!odo continuado, 

j -'1m, , cu o m~n o e de sete e o maximo de 20, salvo avença contra-

tual, para a recuperação de forças fÍsicas e psiquicas do em-

pregado e seu convivio familiar. Por outro lado em beneficio 
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da empresa,evitando acidentes de trabalho, deficiência de pro 

dução, tudo enfim, que decorra de estafa. Então fica o impas

se.No caso dos autos, o que sucedeu foi exatamente isso: venc 

do o per!odo concessivo, que é o ano subseqllente ao aquisiti

vo, o empregador concedeu as férias, já extraper!odo concessi 

vo.O empregado gozou-as, e vem reclamar o pagamento em dobro. 

Mas nós estamos no âmbito de um Recurso Extraordinário,como é 

o Recurso de Revista e não podemos decidir nada sem o conheci 

mente, a não ser quando se trata de pressupostos formais de 

prazo da Revista, de falta de custas, falta de depÓsito,por -

que quando isso é dos recursos anteriores,também não é preli

minar,é conhecimento. Então, haverá ensejo para o conheciment 

Por violação, não há, mas por jurisprudência, a que está acos

tada aos autos pelo empregador, é fmta - jurisprudência rela-
' , , "' tiva as ferias, porque ele junta tambem jurisprudencia so 

bre cerceamento, porque há prova. 11 Gozadas as férias,ainda 

ue fora do per!odo legal,em plena vigência do contrato de tra 

alho,não ná que se falar em pagamento em dobro 11Divergência 

rontal.Não estou dizendo que está certo ou errado,mas há di-

ergência frontal, porque o AcÓrdão decidiu: "Gozadas as fé -

ias,ainda que fora do perÍodo legal, em plena vigência do co~ 

rato, tem que paga~ em dobro 11 Esse AcÓrdão aqui dlz: 11Goza -

as as férias, ainda que fora do per!odo legal, em plena vigên 

ia do contrato de trabalho, não qá que se falar em pagamento 

m dobro 11 Bastava esse AcÓrdão, mas se segue um outro, no mes-

, o sentido: 11 Sem recusa de concessão de férias ••• 11 Já emiti 

voto quanto ao ponto, achando que se o intuito do legislador 
, 
e fazer com que o empregado descanse para revigorar as suas 

forças,o pagamento em dobro só ocorrerá seàe não conceder. 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa (Continuando) - Mas, se o empr 

gador concede fora do prazo, o empregado aceita a concessão 

goza haverá um ilicito administrativo, apenas, que sujeita 

empregador às penas previstas na Consolidação. Mas como vamos 

condenar o empregador - como nesse caso as instâncias condena 

ram - que concedeu férias, e o empregado não era obrigado a 

aceitar. Se as férias foram concedidas fora do periodo de go

zo, o empregado pode dizer: "Não quero, quero em dobro." Ai 

ele vem buscar o pagamento. Mas ele aceitou as férias, gozou

as e depois vem cobrá-las em dobro. Nesse ponto,ai, o direito 

afina com a moral. t empregador porque deu as t,érias, não pod 

ser punido duas vezes, pagar em dobro e ainda estar sujeito a 

ilicito administrativo; mesmo dando fora do prazo está sujeit 

ao ilicito. Data venia, conheço da Revista por divergência ju 

risprudencial frontal. 

O Sr. Ministro Presidente - V. Exa. quer verificar o que deci 

diu o Acórdão? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De~idiu que gozadas as férias 

fora do periodo, em plena vigência do contrato, o empregado 

tem direito ao pagamento em dobro. Está no AcÓrdão' "Gozadas 

as férias, ainda que fora do periodo, em plena vigência do co 

trato, não há que se falar em pagamento em dobro." Se houvesse 

rescisão de contrato, o problema já era indenizatório. Conheç9 

P Sr. Ministro Rudor Blumm - Existe divergência. Conheço e no 

mérito nego provimento • 

J Sr. Ministr~ Presidente - O Acórdão apontado dá impressão de 

rue há divergência, mas tinha anotado.Não conheço da Revista , 

arque esses arestos não estariam se atritando com o Acórdão. 

3aseou-se toda a fundamentação do recurso em carêncià de ação, 
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cerceio, 

o Sr. Ministro 

o Sr. Ministro 

CoqueiJo Costa 

Presidente - o 

- Não conheci pelo cerceio. 

Acórdão apontado, aliás são vá-

rios, entendi que não se ajust 

diz que as férias, quando não 

empregador ao pagamento em dob 

diz que o empregado vem pleite 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa 

aria ao caso dos autos, porque 

são pagas em tempo, conduzem o 

ro. t esta a condenação. V. Exa 

ar o pagamento agora ? 

to em dobro. Desde a inicial e 

- Ele gozou e pleiteia o pagame 

le diz isto. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm -

zo. 

O Sr. Ministro CoqueiJo Costa 

to. 

O Sr. Ministro Barata Silva -

denização. Se não paga nos doz 

Não posso admitir que ele quei 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa 

tou no conhecimento. Não disse 

O problema é que foi fora do pr 

Estou no plano do conhecime 

O pagamento se transforma em i 

e meses, o empregador é punido . 

ra ser punido. 

- Data venia, isto é mérito. Es

se o empregado tem razão ou não 

estpu dizendo que os dois Acór dãos colidem. 

divergência? o Sr. Ministro Presidente - Há 

o Sr. Ministro Peres JÚnior - Conheço. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Conheço ~penas quanto às férias. 

Não conheço quanto ao cerceio. 

O Sr. Ministro Presidente - U nânimemente, não conhecido o re-

urso com referência a alegaçã o de cerceio. Conhecido apenas 

:10 que se refere às férias, po r maioria. ~uanto ao mérito, co-

1!0 vota V. Excelência? 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - Nego provimento, 

o Sr. Ministro Presidente - T ambém nego provimento. No parti-
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cular, entendo que o empregado faz jus, mesmo·nas várias hi 

póteses enfocadas pelo Ministro Coqueijo Costa. Se não me en 

gano o Pleno já se manifestou a respeito. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Para o Pleno, realmente, esta 

corrente é vitoriosa. Sempre sou vencido. Acho que é indeniz 

tória. E, vou mais adiante, entendo que o pronunciamento do 

Pleno está colidindo com a própria lei, não só o art. 143 que 

obriga sejam as férias anualmente concedidas, mas também co 

aquele outro dispositivo, que não permite a concessão de dois 

periodos de férias num só. Se não admitirmos que aquelas fé -

rias gozadas foram no segundo período e, não no primeiro, for 

çosamente, damos a possibilidade de gozo em doze meses de doi 

periodos de férias, que é expressamente vedado pelo art. 131 

da CLT, § Único , só com autorização do Ministério do Trabalh • 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Em colaboração com o Ministro 

Coqueijo, vou ler o que diz o § único do art. 143: "o emprega 

dor que deixar de conceder férias ao empregado que as mesmas 

tiver feito jus ficará obrigado a pagar-lhe uma importância •• 

(lê). Ora, aquele que não conceder. Não diz, conceder ou não 

dentro do prazo. E o empregador concedeu. A lei não diz que 

deixar de conceder dentro do prazo. Neste caso, o empregador 

concedeu as férias. Portanto, nada tem que pagar. Por outro 1 

do, se ele não concedesse, não teria que gozá-las, porque man 

da pagar em dobro, e,não gozar em dobro. Pagar em dobro, que 

diferente no meu entendimento, data venia das opiniões em con 

trário. 

A Sra. Emiliana Martins de Andrade (Procuradora ) -Mas , tam 

bém, não diz que deve deixar de conceder. Manda pagar em dobr 

Quer dizer, conceder e pagar em dobro. ~ a presunção. 
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O Sr. Ministro Peres Júnior - A lei proibe, Não pode acumula 

Teria que gozar daquele ano também. Gozaria duas ~érias num 

ano. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Art. 143: "O direito de reclamar 

a concessão das féria~ prescreve em dois anos, contados da da 

ta em que findar a época em que devem ser gozadas. Parágrafo 

Único: 11 0 empregador que deixar de conceder férias a emprega

do que às mesmas fizer jus ficará obrigado a pagar-lhe uma im 

portância correspondente ••• (lê)." 

O Sr. Ministro Barata Silva - só com a licença do Ministério 

do Trabalho pode ser permitida a acumulação de férias, no má

ximo, em três períodos. Parágrafo primeiro: 11 0 Ministério do 

Trabalho mediante requerimento de entidade sindical, represen 

tativa poderá permitir a acumulação de, no máximo, três perí~ 

dos de férias ••• (lê)." Mas, no caso, não houve pedido de acum 

lação. Realmente, não podiam ser c9ncedidos, no mesmo período 

de doze meses, dois períodos de férias. 

O Sr. Ministro Presidente - Relator e Revisor negam proviment 

ao recurso • Há divergência? 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Há, Sr. Presidente • 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, a percuci€n 

cia do Ministro Peres Júnior levou S. Exa., a meu ver, ao 

ponto fundamental. Em primeiro lugar, esse dispositivo está 

nas Disposições Gerais, e como parágrafo informativo que tr 

ta da prescrição das férias - o que não é ;a hipótese. Por

tanto, _.mal colocado, porque não devia ser parágrafo, mas ar 

tigo, porque não trata de prescrição. Todavia, o parágrafo 

diz: 11 O empregador que deixa de conceder férias ao emprega-

do ••• 11 
- esta é a condição - 11 

••• que às mesmas tiver feito 

jus ••• 11 
- adquirido, portanto - 11

• , • ficará obrigado a pagar 

lhe a import~ncia correspondente em dobro. 11 Diz' S. Exa., com 

muita intelig@ncia e juridicidade na interpretação, que se o 

parágrafo dissesse" ••• ao empregador que deixar de conceder 

férias ao empregado no período legal, no período de gozo ••• 11 

Mas não, a condição é uma só: deixar de conceder. Por isso, 

disse no meu voto: "Se o empregador as concede extemporanea

mente, .o empregado pode recusar, a meu ver, e pode reclamar 

a indenização em dobro. 11 O que ele não pode é se- locupletar, 

isto é, gozar as férias fora do período e depois vir cobrá-

las em dobro. Em vista disto disse que a ordem jurídica tem 

que afinar com a ordem moral, porque não e o caso de dizer 
• • I que quem paga mal, paga duas vezes, ja que se as ferias fos~ 

sem dentro do período concessivo, não eram pagas, eram conce

didas, pois as férias são descanso. O pagamento em dinheiro 

assume, imediatamente, o aspecto indenizatório, 

O Sr. Ministro Peres Júnior - t proibido pagar em dinheiro. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Tanto é proibido, como diz V. 

Exa. - que mais uma vez demonstrou suas qualidades, que não 

me canso de exaltar -, que se fosse possível transformar essa 
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obrigação de fazer numa obrigação de dar, quer dizer, obri-
. ' gação de conceder ferias em pagamento, não haveria o insti-

tuto das férias, que seriam indenizáveis, quando não o são. 

As férias somente são indenizáveis quando se rompe o contra 

to, porque, no caso, há impossibilidade material de o empre 

gador cumprir o preceito da obrigação de fazer, que se trans 

forma numa obrigaç~o de dar,de caráter nitidamente indeniza

tório. O contrato não se rompeu, disseram ambos os Acórdãos 

colidentes. O empregado gozou as férias - salvo engano meu. 

Vejamos a inicial: " ••• que, no período de 7 a 31 de janeiro 

de 1972, o reclamante esteve de férias relativas ao período 

concessivo de 1970/71, cujo prazo concessivo expirou-se no 

dia 4 de ~>janeiro de 1972. 11 Portanto, o empregador deu as 

férias fora do prazo - tinha que dá-las até 4 de janeiro e 

começou a dá-las no dia 7 -, e o empregado as gozou. Depois 

alega que, como foram concedidas fora do prazo, a reclamada 

lhe deve pagar em dobro. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - A questão é de apenas três diro 

O.Sr. Ministro Coqueijo Costa - Mas isso não importa; foi 

realmente fora do prazo, dai ter salientado que o empregador 

não fica impune, sofre as conseqtiências do ilícito adminis

trativo. Mas como é possível o empregadar.conceder as férias, 

que são gozadas, colimado o objetivo, o empregado descansou, 

e depois vir receber em dobro, como indenização, num contrat 

que não se rescindiu? Data venia, fico ainda com esta inter

pretação, e, no caso, dou provimento à Revista para julgar a 

reclamação improcedente, sem prejuízo das penalidades adminis 

trativas a que está sujeito o empregador, aplicáveis pela au

toridade competente do·Ministério do Trabalho. 
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O Sr, Ministro Peres Júnior - Acompanho o voto do Ministro 

Coqueijo Costa, pelrn seus fundamentos. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Dou provimento, Sr, Presidente 

O Sr. Ministro Presidente - Quanto ao mérito, por maioria 

de votos, dado provimento ao recurso da empresa, para julgar 

improcedente a reclamação, sem prejuizo das penalidades ad

ministrativas a que está sujeita a empresa, vencidos os Mi

nistros Relator e Revisor, que negavam provimento, Redigirá 

o Acórdão o Ministro Coqueijo Costa, 

O Sr. Secretário - Processo n9 842/74. Relator: Ministro Ru

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

ta de decisão do TRT da 2a, Região, CIA, DE CIGARROS SOUSA 

CRUZ e BELMIRA DE MORAIS, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Versam os autos sobre a recla-

mação interposta por ex-empregada da Companhia de Cigarros . 

Sousa Cruz, ora recorrente, segundo a qual fora ela, a re

corrente, na sua qualidade de empregada estável, analfabeta, 

vitima de uma revisão contratual que de forma alguma lhe pro 

porcionou as vantagens legais decorrentes da mesma ••• (~.) 

A douta Procuradoria-Geral opina desfavoravelmente, ~ o re

latório, 

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

da, Tem a palavra o Relator, 

O Sr, Ministro Rudor Blumm - Sr, Presidente, não conheço do 

recurso, Os arestos de fls. 70., apontados como divergentes, 

são de Turmas do TST, imprestáveis, portanto, para o conheci 

mento da Revista, 

O Sr, Ministro Presidente - Trata-se de complementação da in 

denização a empregada estável, por rescisão amigável, em quan 

tia inferior a 6o%, com visível infringência da Lei n9 5,107 
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Ass:l.m entenderam as Instâncias probatórias. Também não co

nheço da Revista. A matéria não padece de qualquer dúvida 

ou diverg@ncia, e infringiu-se, no particular, a própria lei 

o que foi corrigido pelo Acórdão R~gional, caindo a matéria, 

agora, no campo do reexame da prova, com arestos ultrapassa

dos. Aplico ao caso a Súmula n9 42, face à iterativa juris

prud@ncla do Pleno, Há diverg@ncia? Por unanimidade de votos, 

não conhecida a Revista, com base na Súmula 42, iterativa 

jurisprud@ncia do Pleno. 

o Sr, Secretário - Processo n9 506/74. Relator: Ministro Ru

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

ta de decisão do TRT da 4a, Região. CIA, ESTADUAL DE ENERGIA 

E~TRICA e WILSON SCHUMAN, ( Suspenso o julgamento em virtu

de do pedido de vista do Ministro Coqueijo Costa.) 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Parece-me que não se está co 

nhecendo a Revista porque a divergência que a suportaria vei 

em cópias de AcÓrdãmque não atendem à Súmula n9 38, Data 

venia, os Acórdãos t@m no verso a autenticação necessária do 

próprio Tribunal que os prolatou. Do Cartório ••• Qual Cartó

rio? 

O Sr. Ministro Barata Silva - O tabelião, "A presente cópia 

conserva a repnodução fiel do documento que foi apresentado," 

O Sr, Ministro Coqueijo Costa - Então, é uma reprodução de 

cópia,,, 

O Sr. Ministro Presidente -Uma cópia de cÓpia ••• 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - SÓ poderia ser autenticada 

pelo Cartório da Justiça do Trabalho. 

O Sr. Ministro Barata Silva - B um documento de notificação 

do Tribunal ••• 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa -Mas o Código de Processo nã 

permite. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não traz nem a assinatura. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A assinatura é o de menos. 

O Sr. Ministro Barata Silva - As ementas são assinadas? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Exato. V. Exa. tem razão nis 

so. Se ela viesse autenticada pelo Órgão que proferiu a de

cisão- como disse no meu voto- ••• Mas foi um Cartório ••• 

O Sr, Ministro Barata Silva- Com mais razão ainda, •• 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não, com menos razão, porque 

ele autenticou uma cópia não autenticada, quer dizer, a au

tenticação do Cartório público não autentica o documento. Um 

Acórdão ê autenticado pelo Cartório do Tribunal Regional do 

Trabalho; a parte vai ao Cartório público e tira uma cópia, 

que o Cartório público autentica, Vale, porque esta autenti

cada pela Justiça do Trabalho, mas, no caso, não está auten

ticada pela.Justiça do Trabalho. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Mas está, Excel@ncia. ~ a noti 

ficação, mandando a cópia ao Advogado, dizendo: "Levo ao co

nhecimento de V. Sa. que a Primeira Turma ... (Lê.) 11 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Esse documento está enviando 

Acórdão que ainda não foi publicado. Como v. Exa. leu: " ••• 

será publicado, •• 11 

O Sr. Ministro Barata Silva- Mas tem data marcada ••• 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Mas pode não·~ ter havido pu

blicação, •• 

O Sr. Ministro Barata Silva - Houve impugnação quanto a isso? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O problema é que a Súmula 38 

obriga o revestimento formal, objetivo, do documento que en

seja o conhecimento, para impedir que o Juiz diga: 11 Essa de-
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cisão foi assiln mesmo, porque fui eu quem dei. 11 :E; para is

so. Não ilnporta o que o Juiz diga; importa e que o documen

to, independentemente, esteja formalizado, e que possa de."" 

monstrar que houve julgado, naquele sentido. Data venia, o 

Cartório da Justiça do Trabalho não autenticou, Essa reme~ 

sa<. de cópia - como V, Exa, sabe - é :Ilegal, é irregular, r_ 

quer dizer, todas as notificações que o Tribunal Regional 

da 4a, Região faz são irregulares, porque manda uma cópia, 

não assinada, para a parte, dizendo: 11 0 Tribunal resolveu 

isso ontel;ll,,. 11 

O Sr, Ministro Barata Silva -Por antecipação ••• 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - • • • porque não publica no 

Diário Oficial depois, Um terceiro, interessado, jamais sa

berá ·_o que o Tribunal Regional da 4a. Região decidiu; jamá 

poderá entrar, como terceiro, para intervir no feito, porque 

só quem sabe é a parte que recebe o documento, e quem vá ao 

vestibulo do Tribunal onde se afixa no quadro a decisão, qu~ 

do a lei diz que, por esta razão, seja publicada no órgão 

oficial, para valer erga homines, pois, apesar de se dizer 

que a sentença vale entre as partes, tanto ela pode atingir 

a outros que terceiros podem intervir, Mas isto está fora de 

questão, ~ venia, quem autenticou o documento foi o Car

tório público, dizendo que esse documento lhe foi apresenta

do, mas não tem a capacidade de dizer que esse documento es

tá autenticado, porque não está. Data venia, não conheço. 

O Sr, Ministro Barata Silva - Ele faz parte de um todo, fir

mado pelo ~iretor-Geral do Tribunal, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O que está numa fotocópia, 

também, em que se diz que 11 será publicado ••• 11 
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O Sr. Ministro Presidente - Há outro aspecto, além deste a 

que me referi. O que se decidiu é que a prescrição é parcial 

de trato sucessivo, em matéria de enquadramento em quadro de 

carreira. 

o Sr. Ministro Barata Silva - Quanto ao mérito, não tenho 

dúvida, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Mas se formos deci~ isso, 

estaremos dando autenticidade ao documento. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Por isso sustentei que tenho 

visto ultimamente, muitas vezes, com muita freqilgncia, o Ple 

no mandar baixar às Turmas, inclusive nesses casos. Portanto, 

conheço, embora vá negar provimento. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - ~ venia do Ministro Barata 

Silva, não conheço, porque quem é que me pode dizer que essa 

cópia foi a anexada por aquele memorando do Tribunal? A parte 

pode bater uma outra cópia e mandar tirar cópia xerográfica. 

O Tribunal, quando manda esse memorando, dizendo que junta a 

cópia que será publicada, devia autenticá-la, para que se sou 

besse ser ela a enviada por aquele memorando, 

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

da a Revista, aplicando-se ao caso a Súmula n9 38, vencido o 

Ministro Barata Silva. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1.122(74. Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região. BENEDITO ALBERTO DA 

SILVA E OUTRO e NEYMAR - INDÚSTRIA E COMtRCIO DE TECIDOS LTDA 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, os reclamantes, 

inconformados com o V. Acórdão da Primeira Turma do Tribunal 

Regional do Trabalho da 2a, Região, recorrem com Recurso de 

Revista para o TST ••• (~.) O parecer da douta Procuradoria-
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O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Tem a palavra o i

lustre Advogado. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, com base na pe 

r{cia, o egrégio Regional inadmitiu a ocorrência de redução 

salarial, mas a questão transcende, ao que parece, o laudo 

pericial, limitados os cálculos aos ganhos anteriores e pos 

teriores ••• (lê) Conheço do recurso e lhe dou provimento, 

de acordo com o douto parecer, para restabelecer a sentença 

de·origem. 

O Sr. Ministro Presidente - Conheço pelos Ac6rdãos de fls. 

92/93 e também por violação do art. 468 da C.L.T. Esses op~ 

rários vinham trabalhando com determinadas máquinas e depoi 

a empresa entendeu de se modernizar, o que importou em 

ção salarial dos empregados ••• (lê} Conheço da Revista 

dou provimento, restabelecendo a sentença de origem. Há di

vergência? 

O Sr. Ministro Barata Silva - Peço vista em Mesa. 

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

do pedido de vista do Ministro Barata Silva. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1145/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região. JADIR GUEDES BERNAR 

DI e BANCO AMÉRICA DO SUL S/A. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - O v. AcÓrdão Regional nao co

nheceu do Recurso Ordinário por ralta de reparo. Assim dec~ 
~ 

diu em consonancia com o parecer da douta Procuradoria Regi 

nal, porque o reclamante não eretuou o pagamento das custas 

(lê). A douta Procuradoria-Geral opina ravoravelmente. . . . 
t o relatÓrio. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - -Pedida a conversao do julga-

mente em diligência, a rim de juntar-se a guia de recolhi

mento do valor das custas, ·tenho como justiricado o interes 

se da parte •.• (lê). Conheço e dou provimento, para rerormar 

o AcÓrdão Regional, determinando que o apelo ordinário seja 

conhecido e julgado como de direito. 

O Sr. Ministro Presidente - Apesar de correta a decisão Re

gional, comprova-se o pagamento das custas no prazo legal. 

Pedida a conversão do julgamento em diligência ••• (lê). A

companho o Relator. Há divergência ? 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Peço vista em mesa. 

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

tude do pedido de vista do Ministro Coqueijo Costa. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1252/74 - Relator: Ministro 

Rudor Blumm. Revisor : Ministro Lima Teixeira. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. SUPERGASBRÁS - DIS 

TRIBUIDORA DE GÁS - INDS. E COMtRCIO S/A e ROMERO CARVALHO 

DE MEDEIROS E OUTRO. 
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O Sr. Ministro Rudor Blumm - A recorrente opõe-se ao nao 

reconhecimento do exerc!cio de cargos de confiança pelos 

autores, que viram deferidos seus pedidos de horas extras 

com fundamento na al!nea c do art. 462 da CLT ••. (lê). A do 

ta Procuradoria-Geral opina pelo improvimento da Revista. 

~ o relatÓrio. 

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

rada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Diz o AcÓrdão de fls. 249: "A 

chefe de serviço ou ocupante de cargo de confiança não são 

devidas horas extras. Chefiando um.dos departamentos da e~ 

presa, não se sujeitando a horários, não tem o empregado d 

reito ••• (lê)". Conheço e nego provimento. 

' O Sr. Ministro Presidente - Tambem conheço e nego provimea 

' ~ to. Ha divergencia ? Unanimemente, conhecido e negado pro-

vimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1145/74 - Relator: Ministro 

Rudor Blumm. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. JADIR GUEDES BERN 

DI e BANCO ~RICA DO SUl S/A- (Pedido de vista do Ministr 

Coqueijo Costa). 

O Sr. Ministro Coguei,jo Costa - Sr. Presidente, só há deser 

ção quando as custas não são pagas, quando não ~ão pagas 

em parte, ou quando são pagas, no todo ou em parte, fora d 

- ' ' prazo. Mas nao e a hipotese, pois o Regional, num zelo 

sivo pelo celeridade, não quis conceder uma diligência re

querida da tribuna, pela qual o Advogado se comprometia a 

demonstrar, como o fez, que pagara as custas. O que importa 

saber agora, é a data do pagamento das custas, se no prazo 

ou não, porque se pagou fora do prazo, não vale. Elas foram 
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pagas no dia 10.05.73. Vamos verificar, partindo da senten

ça, se a 10.05.74 ele ainda tinha prazo para efetuar esse 

pagamento. 
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O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão não chegou a julgar? 

O Sr. Ministro Coguei,jo Costa - o AcÓrdão negou a diligência 

Como ele não p6de apresentar o comprovante das custas na In& 

tãncia Regional, ele o faz agora, o que é licito. Quero sa

ber apenas a data. (Consulta os autos). A decisão é de 20 de 

março de 1973, e o Recurso Ordinário foi protocolizado em 

4/5/73. Acompanho Relator e Revisor. 

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

cido e dado provimento ao recurso, reformando-se o Acórdão~ 

gional, retornando os autos para que seja julgado o Recurso 

Ordinário como de direito, pois não há que se falar em fal

ta de preparo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1122/74 - Relator: Ministro 

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

vista de Decisão do TRT da 2a. Região. BENEDITO ALBERTO DA 

SILVA e OUTRO e NEYMAR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS LI

MITADA. (Drs. Ulisses Riedel de Resende e José A. Castilho} 

(Pedido de vista do Ministro Barata Silva). 

O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, na realidade , 

pela petição inicial, os reclamantes não pede~,como eu supu

nha, uma reformulação do contrato para a garantia de uma mé 

dia salarial. O pedido é sim~smente da diferença entre o 

preço anteriormente pago, 0,020 por ponto, e o que passou a 

ser pago, 0,017. Foi exatamente o que a sentença deu: os 
• 

acréscimos, férias, descanso semanal e mais a incidência da 

nova tarifa sobre o salário normativo. A Junta julgou proce

dente a reclamação, mas o Regional entendeu que não havia pre 

juizo porque, na realidade, teriam passado a ganhar mais,cou 

forme a perfcia. Entretanto, o problema não é só de ganhar 

mais, porque eles passaram também a produzir mais. Conseq~eu 

temente, o salário deles teria subido, ao invés de diminuir. 
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Como ·há jurisprudência válida sobre o assunto, conheço da Re

vista por divergência e por violação e desde logo lhe dou prQ 
• vimento, para restabelecer a decisão vestibular. 

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

O Sr. Ministro Peres Júnior - Não conheço por violação. Conh~ 

ço apenas pela jurisprudência citada. 

OSr. Ministro Cogueijo Costa - Também vou conhecer não por 

violação, mas por divergência. 

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

do o recurso, pela divergência citada. No mérito, Relator e 

Revisor dão provimento, para ser restabelecida a sentença de 

origem. Há divergência? 

O Sr. Ministro Coaueijo Costa - Divirjo e peço a palavra par 

dar o meu voto. Sr. Presidente, estou lendo um artigo do Pro-

fessor Orlando Gomes que vem quase que como uma luva ao assun 

to, no qual S.Exa. enfoca o que está denominando de 11 desempr~ 

go tecnológico". A grande indústria está levando a um novo ti 

po de desemprego, que o professor baiano chama de "desemprego 

tecnolÓgico", isto é, a dispensa coletiva de trabalhadores em 

conseq&ência de mudanças na organização do trabalho e na técm 

ca de produção, que determinam a redução do pessoal de determ 

nada empresa. Eu disse que se ajustava como uma luva porque, 

no caso, não houve despedida, mas a causa é a mesma, pois as 

empresas procuram se modernizar, mudar a sua eqUipagem, suam 

quinaria, Salienta o Professor Orlando Gomes que há três inte 

resses em jogo, nessa modernização. Diz ele: "Tem a empresa o 

interesse de se modernizar, adotando novos métodos e técnicas 

que incrementam a sua produtividade e rentabilidade, e permi

tem a redução do seu quadro de empregados ... (1~) •11 A questão 

é delicada. Trata-se de saber até que ponto a modificação da 

:naqUinaria pode afetar certo tipo de salário, quando ele é pa-
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go por peça ou tarefa. Délio Maranhão também sustenta que,não 

havendo a redução do salário, ainda que modificada a tarifa , 

ainda que modificado o meio de produção, o instrumento de tra 

balho, como a máquina mais nova vai produzir muitom mais, não 

há violação do art. 468. Vejam V.Exas. que, no caso, se deu 

precisamente isso: a empresa modernizou sua maquinaria.Se ela 

for pagar o mesmo preço por peça ou tarefa, jamais se modern~ 

za, e entra em processo de falência: seu passivo vai ser mai 

que o ativo. Então, ela não moderniza a sua maquinaria. Isso 

vai contra aqueles interesses maiores, sociais, a que o Dire~ 

to do Trabalho deve atender, pois a Consolidação diz que o D~ 

reito do Trabalho não pode estabelecer normas que visem a ex

tinguir a empresa, porque esta é a fonte do emprego, a fonte 

do lucro, a fonte do imposto. A empresa é o núcleo da socied~ 
, 

de moderna. Um direito novo foi criado, e e inclusive estuda-

do à parte, o direito empresarial, e até nos pa!ses socialis

tas e comunistas já surge a empresa do tipo capitalista con

temporâneo. No caso, foi reduzido o preço, mas o salário não, 

porque a prova técnica assim diz. A matéria é de prova. A pro 

va é técnica, porque pericial. Ela não vincula o Juiz, que po 

de julgar contra a prova pericial, evidentemente, mas ela exi 

te para o Juiz pedi-la ou ser obrigado a fazê-la, quando a lé 

manda, porque os seus conhecimentos, em principio, são insufi 

cientes. Se bem que pudesse julgar contra a per!cia, no caso, 

o Juiz ~ guo julgou de acordo com a mesma, que diz não ter ha

vido redução de salário. Como mandar pagar uma diferença em 

consequência da modificação da tarifa salarial, se dela não de 

correu diminuição salarial e se ela era imprescindível para a 

odernização da maquinaria da empresa? Não podemos faz~_-lo, sob 

ena de acontecer o que o professor Orlando Gomes disse, a ~ 
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trario sensu: "Medida jurÍdica entravará o crescimento e o 

progresso das empresas." NÓs não podemos conceber que, no re

gime de organização capitalista, em que se garante a empresa 

como a maior expressão da propriedade individual e dos bensre 

produção, a ordem jurídica desse regime vá resultar ou no pe-

recimento da empresa, ou no seu entravamento, impedindo-lhe a 

modernização por força de se carrear para o débito da mesma 

um aumento de salários que ela não comportará. Com a máquina 

mais nova, ela produzirá mais celeremente, produzirá mais, e 

pagando na mesma base ela não terá lucro,ou terá um lucro me 

nor do que tinha quando usava maquinaria antiga. t uma contra 

dição. 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- (Continuando,) No caso, ve 

jo, data venia, que a maquinaria foi atualizada, mas a dou 

trina também, Délio Maranhão, em seu livro 11 Direito do Tra 

balho" diz que a máquina é para reduzir o trabalho e, con

seqllentemente, o juiz tem que estar atento aos salários,po~ 

que a produgão pode ser quantitativa ou qualitativa. Por v~ 

zes o empregado passa a muito mais, embora trabalhando me

nos. Por isso houve redução do preço da tarifa. 

O Sr. Ministro Barata Silva:- Concordaria com V,Exa,, nao 

fora esse detalhe: eles trabalhavam em 15 teares e passaram 

a trabalhar em 20. Nesse caso, trabalham mais, 

O Sr. Ministro Coquei.jo Costa:- Não com maior energia, por

que posso trabalhar em um tear pesad!ssimo e passar a tra

balhar em três com trabalho mais leve, Mas isso não está na 

perlcia, ~ por isso, ~ venia, que nego provimento à Re

vista. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Sr. Presidente, o eminente Mi 

nistro Coqueijo Costa sustentou esse ponto-de-vista, mas,com 

a modernização da indústria, reduziu-se também o número de 

empregados e o salário, e, conseqllentemente, restringiu-se a 

folha de pagamento. 

O Sr. Ministro Coquei,jo Costa:- Mas a! nao há qualquer pre

julzo para ninguém, só o de a empresa despedir os excedentes. 

Não é o caso. V.Exa. tem razao quando acentua isso. A empre 

sa pode despedir empregado não estável; ela pode fazer isso~ 

Qual o illcito? Nenhum. Socialmente, é um prejulzo, mas não 

há irregularidade, 

O Sr. Ministro Barata Silva:- Se esses empregados tiveram o 

contrato alterado, com prejulzo, e a empresa nem sequer con 
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O Sr. Ministro Peres Júnior:- Que importa o número de tea

res? Data venia, se tenho u•a máquina manual que custa 

Cr$ 500,00 e compro uma de Cr$ 2.000,00, em que o cidadão 

vai trabalhar menos ••• Nesse caso, estão ganhando o mesmo 

salário. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:-~ venia, se recebessem mais, 

não iriam reclamar. 

o Sr. Ministro Presidente:- Os argumentos oferecidos pelo 

Midatro Coqueijo Costa têm procedência. De fato a empresa 

precisa modernizar seus teares. Não encontro muita razão p~ 

ra aumentar exageradamente o número de teares modernos, ex! 

gindo um esforço maior para os trabalhadores e sem ganho. 

Quanto ao mais, não há dÚvida, as fábricas terão que se mo 

dernizar. Se adotássemos critério diferente, estarfamos imp~ 

dindo o progresso destas fábricas. 

O Sr. Ministro Barata Silva:- Entendo que a modernização das 

indústrias visa diminuir o trabalho dos empregados. 

O Sr. Ministro Peres Júnior:- Diz a perlcia que houve aumen 

to de trabalho? 

O Sr. M1..nist r o· Barata Silva:- A sentença de " Primeira Instan 

c ia. Aparentemente, a perlcia chegou a essa conclusão. Ter-

mina dizendo que o salário não sofreu redução, apenas o 

quantum salarial. SÓ por esse fato, concluiu que não houve 

prejulzo e se esqueceu de analisar o problema de maior tra

balho, se houve redução no preço da tarifa. Isso o Acórdão 

não diz. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa:- Se a empresa quer produzir 
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O Sr. Ministro Peres Júnior:- Isso beneficia a todos os em 

pregados, também! 

O Sr. Ministro Barata Silva:- Se ganhassem mais, evidente

mente não viriam reclamar, No caso, reclamam inclusive a 

incidência do salário normativo que a empresa não lhes p~ 

gou, 

O Sr. Ministro Presidente:- Relator e Revisor estão conhe

cendo da Revista com fundamento em divergência jurisprude~ 

ciàl e, no mérito, dão provimento para restabelecer a sen

ten~a de origem. Os Ministros Coqueijo Costa e Peres Júnior 

negam provimento, Desta forma, por maioria de votos, foi da 

do provimento ao recurso para restabelecer a senten~a de o

rigem. 

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

juntada de voto vencido, 

O Sr. Ministro Presidente:- Deferido. 

O Sr. Secretário: Processo nQ 1410/74. Relator: Ministro R~ 

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

vista de decisão do TRT da la Região. MANOEL ANTÔNIO NUNES 

FILHO e S/A JORNAL DO BRASIL, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- O reclamante, inconformado com 

o Acórdão Regional que negou provimento ao Recurso Ordiná

rio, recorre de revista para este T.S.T. O AcÓrdão Regional, 

que fez suas as razões expendidas no.parecer da Procurado

ria, negou provimento ao Recurso Ordinário do autor ••• (Lê.) 

A douta Procuràdoria-Geral opina pelo não conhecimento ou 

improvimento do recurso. ~ o relatÓrio. 
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O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Em discussão. Encer-

rada. Tem a palavra o Relator. 

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

não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço da Revista, pois a 

decisão não fere lei ou a coisa julgada, e a Revista não 

vem fundamentada, como seria de se desejar, com apoio na ju 

risprudência divergente ou violação de lei. Acompanho o Re

lator, nos termos do parecer do Sr. Procurador-Geral. Há di 

vergência? Unanimemente, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1486/74. Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região. OSVALDO RUIZ e PRE

FEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - As instâncias de prova concl 

ram que o reclamante é funcionário pÚblico, tanto é verdade 

que já exerceu na Prefeitura a função de Chefe, exercendo 

agora a função de Diretor-Geral da Receita, tendo sido. ad

mitido pela Portaria n9 2178 em 2.7.69 no cargo de Diretor

Geral da Lançadoria, cargo tipicamente de servidor pÚblico, 

contribuindo mediante desconto nos vencimentos para o Insti 

tuto de Previdência Municipal, não estando sob o regime da 

CLT. (Lê.) O parecer do Ministério PÚblico é no sentido do 

provimento do recurso. ~ 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 

eis? 



,.OOII.R ,JUDICIÀAIO 

.JUSTJCA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

22.08.74 TMB/HL 16,20/25 -1-

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Há, Sr. Presidente. Data ve 

nia, na hipótese, em primeiro lugar, "se alega uma nulidade 

por violação de lei. O Juiz, violando o princípio que os ro 

manos denominavam functus officio, decidiu a causa duas ve

zes, no grau em que ela se encontrava, isto é, numa exceção 

de incompetência em que, segundo a Consolidação, a decisão 

dela será terminativa, se acolhida, ou meramente interlocu

tória, se desacolhida. Então, o Juiz rejeitou a exceção pa

ra, posteriormente, acolhê-la. O detalhe que me escapa é se 

essa nulidade foi sanada logo após, como manda a Consolida

ção, para o ato do Juiz. Mas, para mim, não importa. Prejuí 

zo haveria, porque a parte passou a ter o direito àquela j~ 

risdição da Justiça do Trabalho, com a rejeição da exceção, 

quando foi acolhida. Depois, perdeu o direito à jurisdição 

especial da Justiça do Trabalho. O prejuízo está a!. Resta 

saber a oportunidade da alegação que, para mim, não importa, 

pois há outro dispositivo no Código de Processo anterior que 

diz que quando o Juiz puder dar, no mérito, a favor da par

te, não se decretará a nulidade. Conheço e dou provimento pe 

las razões seguintes: enquanto no Direito do Trabalho a re

gra que se presume é da existência de um contrato de traba· 

lho entre quem presta serviço e quem aceita, ainda que tac! 

tamente, se esse trabalho se reveste da condição de subordi 

nação, no Direito PÚblico a regra é inversa. Não se presume 

nunca, no regime estatutário, o status de funcionário, po~ 

que não há contrato de funcionário público - a relação não 

é contratual, é estatutária, tem que ser provada. A forma do 

contrato de trabalho pode ser escrita, verbal, tácita e ex

pressa. No contrato pÚblico ela tem que ser escrita. Quando 

o Poder PÚblico contrata estatutariamente o servidor, é uma 
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coisa, mas quando contrata pela Consolidação, aí passa a re 

lação jurídica para a égide da Consolidação. Ora, no caso se 

diz que é ~uncionário pÚblico, mas não se prova. O ~ato de 

exercer aquela che~ia não significa que ele não tenha sido 

admitido pela Consolidação, porque o servidor pÚblico, admi 

tido pela Consolidação, regido pela Consolidação, pratica a 

tos de Estado, como outro funcionário que é estatutário, s~ 

gundo a lição do Professor La~ayette Condé. Ao mesmo tempo, 

há um outro argumento que não desnatura a relação de empre

go: o fato de se descontar do salário dele para a mesma ins 

tituição para a qual descontaria o servidor estatutário, por 

que o que caracteriza a relação de emprego é uma pessoa fÍsi 

ca que presta serviço a uma pessoa fÍsica ou jurÍdica de di 

reito privado ou de direito pÚblico, quando esta contratar 

pelo regime trabalhista da Consolidação, em que há prestação 

de serviço contra a prestação de salário, ~iscalização, horá 

rio, etc. Todos sabemos, sobejamente. Desse modo, deduz~ que 

o regime é consolidado, porque não há prova de que o regime 

era estatutário, porque a Prefeitura não juntou a prova de 

que há no quadro a vaga e o ato nomeando, na forma do seu e~ 

tatuto, para aquele cargo, O fato de o Acórdão dizer queãe 

era funcionário não quer dizer nada, porque o Juiz não vin

cula o ad guem pelo que ele diz, mas de acordo com os fatos, 

as provas e o direito, porque só existem os fatos provados 

e a norma tem que ser adequada. Assim, conheço por violação 

ou jurisprudência e dou.~rovimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Talvez o AcÓrdão que li possa 

servir, porque se refere ao ato administrativo. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Não há prova disso nos autos 
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O Sr. Ministro Barata Silva - Data venia, o Acórdão diz que 

é estatutário. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Como se vai deduzir que o r~ 

gime dele era estatutário? Diz que é, mas não que está pro-

vado. Nesse caso, pelo vista em Mesa. Se encontrar o ato ad 

ministrativo, a prova de que é funcionário, reformulo meu vo 

to. Não se pode, por mera alegação, deduzir um regime esta

tutário, ao passo que um contrato trabalhista, consolidado, 

pode-se deduzir faticamente. Se uma pessoa começa a traba

lhar para outra, por contrato tácito, recebe ordens, presta 

serviço e no fim do m@s não é remunerado, reclama ao Juiz 

do Trabalho que manda pagar. No serv~ço pÚblico, no regime 

estatutário, isso não ocorre jamais. ~ preciso que haja um 

cargo, uma vaga, nomeação por ato administrativo perfeito 

da autoridade competente e que seja remunerado pelos cofres 

pÚblicos. Há prova disso? Se houver, reformulo meu voto. 

(Consulta os autos) As fls. 26/28: "O reclamado ocupava o 

cargo de Diretor-Geral ••• (1@). 11 Está caracterizado. Data 

venia, tendo em vista estes documentos, reformulo meu voto 

para não conhecer. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecida a Revista. 
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O Sr.Secretário-Processo n9 1519/74- Relator: Ministro Coque 

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

de decisão do Tribunal Regional do Tra~alho da Terceira Re -

gião. - Recorrente: Raquel Alves Porto - Recorrido: Prefeitu 

ra Municipal de Bandeira. (Drs. Geraldo Magella S.Freire e 

Rezk Camillo A. Ede). 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa -A Primeira Turma do Terceiro 

Regional rejeitou a preliminar de incompetência e, no mérito, 

por maioria, deu provimento ao recurso ordinário da reclamad 

~ -para absolve-la da condenaçao, julgando o reclamante carece 

~or de ação ..• (Lê.) Manifestou-se a douta Procuradoria-Gera 

em parecer do Dr.Justino José da Silva, pelo conhecimento e 

desprovimento. É o relatório. 

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

vra o Relator. 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa - O Regional entendeu que a 

reclamante era empregada e não servidora pÚ~lica e mais, ela 

foi contratada em 16 de novemàro de 1.969, quando já em vigo 

o Ato Complementar n9 52 de 2 de maio de 1969, que veda nome 

ção, contratação ou admissão de funcionário ou servidor. No 

entanto, admitiu-a o prÓprio marido, então prefeito Munici -

pal para o Serviço de Correios, o que seria nulo, frente ao 

art. 69 § 29 do mesmo ato •.• (Lê.) Conheço. 

O Sr.Ministro Rudor Blumm - Conheço. 
' ~ O Sr.Ministro Presidente - Ha divergencia ? Conhecida a revis 

ta, por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa - No mérito, como acentua a Se

gwida Turma do Terceiro Regional "se a Prefeitura Municipal 

contratou a empregada, sem observância das normas contidas no 

~to Complementar n9 52, deve responder pelas conseqdências do 
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seu ato. A transgressão ... (Lê.) Dou provimento para, refor

mando o acÓrdão regional, testabelecer a sentença da Junta 

em favor de Raquel Alves Porto. 

O Sf.Ministro Rudor Blumm- De acordo. 

' ' " O Sr.Ministro Presidente- Ha divergencia? 
O Sr.Ministro Barata Silva -Nego provimento. 
O Sr.Ministro Presidente- Nego provimento. Por maioria, da-

do provimento à revista para ser restaielecida a sentença de 

Primeira Instânci~,contra os votos dos Ministros Barata Sil-

va e Lima Teixeira . 
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, 
O Sr.Secretario-PROCESSO N9 243/74 - Relator:Ministro Coquei-

jo Costa - Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presiden 

te do TRT da Terceira Região. -Agravante: Banco do Estado de 

Minas Gerais S.A. -Agravado: Carlos Frossard de Souza e Ou -
, " , tros .(Drs. Decio Fulgencio A.da Cunha e Jose Torres das Ne-

ves). 
O Sr.Ministro Coqueijo Costa - O despacho que trancou a re-

vista está às fls.l5, porque o fato de ser o reclamante apo

sentado, não exclui a competência da Justiça do Tra•alho •.• 

(Lê.) A douta Procuradoria-Geral, em parecer do Procurador 

Alcides Nunes Guimarães, manifesta-se pelo não provimento do 

agravo.É o relatÓrio. . -O Sr.Ministro Presidente - Em discussao. Encerrada. Tem a pa-

lavra o Relator. 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa - Não houve violação de lei por 

parte do acÓrdão regional. Os acÓrdãos oferecidos a cotejo na 

revista, não servem, porque Q~ é do Supremo ... (Lê.) Nego pro 

vimento ao agravo. 

O Sr.Ministro P~esidente- Há divergência?. Negado provimento 

ao agravo, por unanimidade. 

O Sr.Secretário - Processo 623/74 - Relator: Ministro Rudor 

Blumm - Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presidente 

do TRT da Quinta Região. Agravante: Al•erto Benigno Calazans 

e Outros.Agravado: Cia. ae Navegação Bahiana.(Drs.Ulisses Rie 

del de Rezende e Carlos Mesquita). 

O Sr.Ministro Rudor Blumm - Sr.Presidente, a sentença da MM. 

Junta foi feliz, de vez que os autores pretendem ser asseme 
, 

lhaveis aos demais companheiros que postularam e venceram na 

Justiça Federal, ao pesquisar esta, so•re o merecimento de 
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aumento salarial~ra os marÍtimos . A revista foi trancada 

pelo Exmo.Sr,Presidente, por entender que nao estava fundame 

tada a revista. A douta Procuradoria-Geral opina favoravel -

mente. É o relatÓrio. 

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

vra o Relator. 

O Sr.Ministro Rudor Blumm - Sr.Presidente, de acordo com o 

douto parecer, com o maior respeito ao despacho agravado de 

S.Exa. o Presidente do TriDunal a quo, parece estar fundamerr 

tada a revista. Dou provimento ao agravo, determinando a su 

'Dida da revista, para melhor exame. 

O Sr.Ministro Presidente- Há divergência? Dado provimento ao 

agravo, por unanimidade, determinando-se a suDida da revista, 

para melhor exame .. 

O Sr.Secretário- Processo 644/74 - Relator: Ministro Coquâ

jo Costa.- Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi -

dente do TRT da Segunda Região. - Agravante: José Neves -

Agravado: Cia: Brasileira Givaudan .(Drs. Almir Pazzianotto 

Pinto e Ari P.Beltran} • 

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

matéria de fato não comporta a revista •.• (Lê.} A douta Pro 
' 

curadoria~Geral, em parecer do Procurador Adelmo Monteiro de 

Barros, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. É o rela 

tÓrio. 

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

vra o Re;).ator. 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa-Apsentou o acÓrdão regional re-

' gra processual corrente, alegada pelo reu, porque caDe a ele 

provar a circunstância ..• (Lê.} Nego pDovimento. 
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O Sr.Ministro Presidente- Há divergência? Negado provimento 

ao recurso, por unanimidade. 
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O Sr. Secretário - Processo 681/74 - Relator: Ministro Coque 

jo Costa.- Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi -

dente do TriDunal Reg~onal do TraDalho da Primeira Região 

Agravante: Altair Ferreira da Silva - Agravado: Banco do Bra 

sil S.A. (Drs.Atie Cury e Oscar Milton P. Guimarães). 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa- A Junta julgou~improcedente o 

inquérito, mas a Turma Regional deu provimento ao recurso do 

Banco, pois não há decadência nem inatualidade da falta dada 

a envergadura da empresa, que procurou apurar internamente os 

fatos .•. (Lê.) A douta Procuradoria-Geral, em parecer da la

vra do Dr.Raymundo Monte Coelho é pelo conhecimento e despro 

vimento. É o relatório. 

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

vra o Relator. 

O Sr.Ministro CIDquéiJo·Cesta - Salienta, o despacho agravado 

com Dase nos fatos provados que o requerido foi suspenso em 

10 de fevereiro de 1972 e o inquérito ajuizado ·no dia 25 do 

mesmo mês e ano e incorreu decadência. Quanto à inatualidade 

da falta, não houve infringência do artigo 832 e a divergên

cia não é especifica .Nego provimento ao agravo. 

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

do provimento ao agravo. 

O Sr.Secretário - Processo n9 684J74 - Relator: Ministro Ru 

dor Blumm - Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi

dente do Tribunal Superior do Tralalho da Terceira Região 

Agravamte: Cia. Alterosa de Cerveja -Agravado: Cinésio Cân

dido da Silva e Outros. (Drs. Afrânio Vieira Furtado) 

O Sr.Ministro Rudor Blumm - Em agravo alega a reclamada cer 

ceio de defesa por não haver sido notificada para audiência 
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da puDlica~ão da senten~a, revelando, ainda, nãomaver sido 

determinado pela Junta a expedição das carteiras profissio -

nais ..• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina desfavoravel

mente ao agravo. É o relatÓrio. 

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

vra o Relator. 

O Sr.Ministro Rudor Blumm -Verifica-se que a condenação da 

empresa decorreu de sua revelia não revelada pelo Juizo que 

teria condicionado o seu não comparecimento à audiência da 

notificação da sentença .•. (Lê.) Nego provimento ao agravo. 
, ~ . 

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

provimento ao agravo. 

O Sr.Secretário - Processo 721/74 - Relator: Ministro Coquei

jo Costa - Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presiden 

te do Tri8unal Regional do Tra8alho da Primeira Região. 

vante: EspÍrito Santo Centrais Elétricas S.A. Escelsa - Agra

vado -Geraldo Vieira de Souza .(Drs. Luiz Carlos Pereira da 

Silva e Se8astião G.Soares) .,-

0 Sr .Ministro Coqueijo Costa - Decidiu o ·~':fl.egional que confi

gurada a relação empregatÍcia devido são os consectários le

gias. A Revista da empresa foi trancada pelo despacho de fls. 

70. Dai o Agravo de Instrumento devidamente instrumentado e 

preparado rece8endo parecer da douta Procuradoria-Geral pe

lo desprovimento. É o reatÓrio. 

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

vra o Relator. 

O Sr.Ministro Coquei~o Gosta- Por via de regra o reconhecime~ 

to da relação e emprego é pur~ matéria de direito. (Lê.) Nego 

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

do provimento ao agravo. 

O Sr.Secretário-PROCESSO N9 743/74 - Relator: Ministros Co -

queijo Costa - Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do Tri8unal Regional do Tra8alho da Terceira Região. 

Agravante:B.F.Utilidades Domésticas S.A. -Agravado: Iris Soa 

res Cordeiro. {Drs.Geraldo Afonso Sant'Anna e Antonio Mendes 

de Menezes). 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa- O despacho agravado de fls.l4 

entendeu que a matéria versada na revista era puramente de 

prova e não se caracterizava o conflito. Dai o presente agra 

vo devidamente preparado e instrumentado que não tem endosso 

da Procuradoria, cujo parecer da lavra do Dr.Celso Carpinter 

é pelo desprovimento. É o relatório. 

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

vra p Relator. 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa- Tudo gira em nrlor da relação de 

emprego reconhecida anteriormente em registro de empregado 

que por si não induz ao tralalho autônomo. Tem razão juridica 

o despacho agravado.{Lê.) Nego provimento ao agravo. 

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

do p~ovimento ao agravo. 

O Sr.Secretário-Processo 678/74 - Emlargos de Declaração 

Opostos à decisão proferida pela egrégia Primeira Turma, em 

Sessão de 6 de junho de 1974. Agravante: PetrÓleo Brasileiro 
, , - , 

S.A.-Petrolras- Agravado: Acordao da egregia Primeira Turma. 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa- O acÓrdão foi pullicado no dia 

13 de agosto de 1974, terça-feira.o prazo se esgotou no dia 

19, segunda-feira e ele entrou com embargos no dia 20, no 
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' porque, atualmente, o prazo para Em9argos Declaratorios pas 

sou de dois para seis dias - mesmo assim, está no sexto dia . 

(Lê.) Don pela tempestividade. Não há uma contradição inven

cível entre a fundamentação e a conclusão. Há um defeito na 

fundamentação. Gostaria de dizer por que - apesar de minha 

lavra eu a "emcampei" do eminente Procurador que a oficiou. 

Mas &asta ler para se ~verificar que o que se quis foi, real.., 

mente, conhecer e negar provimento, porque a ementa diz: 

" ' A reclamatoria por promoção e enquadramento visa ao pagamen-

to de salários pelo que a prescrição incidente é parcial . 

(rLê) Conhecido, o mérito diz o seguinte c- aqui é que import 

porque a ementa é que faz coisa julgada. Como relata, a pro

pÓsito, o parecer da douta Procuradoria-Geral: " Reconhecido 

o direito à equiparação d~ cargo exercido pelo reclamante,com 

direito a diferenças salariais anteriores ao aiênio liàerató

rio, logicamente, o mesmo deveria ocorrer em relação às promo 

ções, cujo acesso há de se contar da data que foram reconheci 

das as diferenças salariais, já que o perÍodo anterior se a

cha irremediavelmente prescrito para qualquer direito. Quer 

dizer, o perÍodo anterior às promo~Ões. Ái é que está . Tanto 

assim que não permite o ressarcimento de diferenças salariais 

daquelas promoções, paulatinamente,efetivadas_há mais de dd 

anos. Conheço dos Embargos, mas os rejeito. 

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

cido e rejeitados os embargos declaratÓrios.Foram julgados 

25 processos, em virtude de ausência de dois Mi~tros.Os meus 

agradecimentos ao eminentes Mini$ros Barata Silva, e Peres 

JÚnior que trouxeram as suas luzes a estes deàates, com ale;-' 

gria para todos, participando desta Primeira Turma. Encerrada 

a 5essão. 


