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

berta 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. Não havendo 

quem queira manifestar-se, declaro-a aprovada. O Sr. Secre

tário anunciará os processos constantes da pauta. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1.773/73. Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da la. Região. Laldir Poltronieri Rosa e Edi-

tora F.T.D. S.A. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O Agravo vem nos autos prin

cipais. O despacho agravado está a fls. 177 e se funda na SÚ

mula 42 do TST. Foi contraminutado a fls. 183 e tem parecer 

da douta Procuradoria-Geral a fls. 185. t o relatÓrio. 
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O Sr, Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada. Tem a 

palavra o Relator, 

O Sr, Ministro Coqueijo Costa - Diz o AcÓrdão que o emprega

do, com seu procedimento irregular, provocou a extinção da 

filial para ficar com a representação da editora, ·e adotou 

a noção de des!dia como falta de rendimento quantitativo e 

qualitativo do trabalho,,.(Lê.) Nego provimento ao Agravo. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3.465/73. Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 4a. Região. Direceu Gomes Dorneles 

e Banco do Estado do Rio Grande do SUl S,A, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Versam os autos sobre bancário 

exercente de cargo de confiança que percebia gratificação co~ 

respondente a 1/3 do seu salário normal, e a indagação é se 

deverá ele cumprir a jornada normal de 8 horas sem direito a 

horas extras. O V, AcÓrdão recorrido entendeu que o recorren

te deve cumprir a jornada normal de 8 horas sem direito a ho

ras extraordinárias.,,(Lê,) A douta Procuradoria-Geral opina 

pelo conhecimento e provimento, para restabelecer a decisão 

originária em todos os seus termos. t o relatÓrio. 

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

tre Advogado. 

(Usa da palavra o Dr, José Alberto Couto Maciel.) 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm- Sr. Presidente, conheço do recu~ 

so pela divergência jurisprudencial apontada a fls. 122/123. 
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O Sr. Ministro Presidente - Realmente, há divergência juris

prudencial apontada, Também conheço. Há divergência? Conhe

cido o recurso por unanimidade, Quanto ao mérito, tem a pa

lavra o Relator, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Quanto ao mérito, Sr. Presiden

te, meu ponto de vista já ~ conhecido nesta Turma e no Ple-
, 

no, Cargo de confiança e aquele em que o empregado tem am-

pla autonomia funcional. Tem poderes de gestão e de repre

sentação de empregador: pune, admite e demite empregados, a 
, 

gindo como se fosse o proprio empregador, Existe a lei espe-

cial, Essa deve ser aplicada, e não olvidada, para incluir 

no caso da legislação geral,,.(Lê.) Dou provimento ao recur

so para restabelecer a sentença de origem. 
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O Sr. lünistro Lima Teixeira - Conheço e nego provimento, poi, 

o bancário que exerce funçao de confiança, que percebe 

terço da gratificaçao do salário, na forma do art. 224~§29 , 

nao faz jus às horas extraordinárias além das seis , pois 

hipÓtese o salário normal é de oito horas. Havendo divergên 

cia, tomarei os votos. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Com V. Exa. data venia 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Com V. Exa. data venia 

do Relator. 

9-Sr,-Ministro Coqueijo Costa - De acordo com o Revisor, dat 

venia. do Relator. 

O Sr. lünistro Presidente - Por maioria de votos, negado pr 

vimento ao recurso, contra o voto do Ministro Rudor Blumm. 

Regigirei o Acórdao. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 080/73 Relator Ministro Li 

ma Teixeira - Relator lünistro Coqueijo Costa. Recurso de Re 

vista de decisao do TRT da 2a. Regiao - Fundaçao Armando Al 

vares Penteado e Virgílio Luiz Leonardi e outros. 

O Sr. Ministro Presidente -As Instâncias ordinárias alice~ 

çadas na prova, deram pela existência da relaçao empregati -. . 
cia; e demon~trada de maneira indisfarçável a alteraçao nas 

relações entre as partes, através de convênio, quando proas~ 

guiram os recorridos em seus misteres, apenas se lhes atri -

buindo o recolhimento de mensalidades dos alunos emdecorrên-

cia à remuneraçao ~professores. Assim, todos os meios para 

o exercício de suas funções eram fornecidos pela recorrente. 

Dai, sem dÚvida, assumindo os riscos do negócio e da essênci 

de suas atividades, a manutençao de Cursos de Professores .•• 

(Lê) A douta Procuradoria-Geral opina pelo nao conhecimento 

da Revista, insistindo na negativa da relaçao empregatícia e 
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alegando delirio da prova, porém sem fUndamentaçao a Revista. 

É o relatório. 

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

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

(Usa da palavra o Dr. José Alberto Couto Maciel ) 

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

nheço da Revista por versar o reexame da prova, relação em

pregatícia comprovada, e por entender que houve delÍrio da 

prova, que se alega como jurisprudgncia inadequada à espécie 

dos autos, e sem demonstração de norma legal que tivesse si

do violada, IncabÍvel a Revista, Além do mais, desfundamenta 

da, Não se enquadra às exiggncias do art. 896 da CLT, 

O Sr, Ministro Coqueijo Costa - Também não conheço, 

O Sr, Ministro Presidente - Há diverggncia? Unanimemente, nã 

conhecida a Revista, 

O Sr, Secretário - Processo n9 3.364/73. Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim, Revisor: Ministro Coqueijo Costa, Recurso 

de Revista de decisão do TRT da la, Região, Churrascaria Pas 

seio Limitada e Fernando Rocha dos Santos, 

O Sr, Ministro Rodrigues Amorim - O AcÓrdão Regional deu pr2 

vimento ao recurso da reclamada para excluir a dobra salari

al e honorários advocatícios, mantendo a sentença originária 

quanto às parcelas de horas extraordinárias, aviso-prévio, 

férias vencidas e proporcionais, natalina proporcional e sa

lário de repouso ••• (~.) A douta Procuradoria-Geral opina pe 

lo conhecimento e provimento parcial da Revista, t o relató

rio, 

O Sr, Ministro Coqueijo Costa - De acordo, 

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

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

(Durante a sustentação, chega o Procurador Dr, Celso 

Carpintero,) 
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O Sr. Ministro Prestiente - Em discussão. Encerrada. Tem a p~ 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Conheço da Revista apenas 

na parte referente ao cálculo das gorjetas com base na diver

gência de fls. 60, e aponta como equivoco a fls. 30. Conheço. 
~ A 

O Sr. Ministro CoQueijo Costa - Conheço pela divergencia. 
X 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conhecida, por 

unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Havendo norma coletiva que 

disciplina, para efeito legal, a incorporação da gorjeta à re 

muneração dos garçons, contraria o acordo coletivo. Dou provi 

mente em parte ao recurso, em conformidade com a norma coleti 

va de fls. 15 e 16. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A gorjeta no direito braáilel 

ro pode ser hoje tarifada. Vê-se nos autos que o acordo sin

dical previu "para o efeito da estimativa da gorjeta". Tornou 

se, pois, cláusula, inserida ••• (Lê.) Dou provimento em parte 

para mandar calcular as gorjetas de acordo com as normas do 

acordo intersindical de fls., que absolutamente não contraria 

a ~. porque no direito brasileiro não diz o quanto da gorje

ta. Se um acordo intersindical tarifa a gorjeta e dá todos os 

critérios para o cálculo das mesmas - acordo que sendo inter

sindical foi feito e assistido pelo Órgão de classe do empre

gado -,não há que se presumir que esse acordo possa ser viola 

dor da lei ou dos interesses do empregado. ~ venia das al~ 

gações do brilhante Advogado, acompanho o Ministro Relator. 

O Sr. José Torres das Neves (Advogado) - Pela ordem, Sr.Pre

sidente. Matéria de fato. Como fui Advogado desse sindicato, 

quando se fez este acordo, tinha-se em vista regular aqueles 

- " restaurantes e bares que nao tem possibilidade de auferir qu~ 
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-to se percebeu de gorjetas, porque a gorjeta nao fica conta-

bilizada em qualquer livro. SÓ para essas hipÓteses, então, . 

se aplicaria o acordo. Naquelas hipÓteses onde há contabiliz 

ção não haveria necessidade de se aplicar o acordo, uma vez 

que se tinha o salário apurado, efetivamente. 
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O Sr. Ministro Cogueijo Costa - A explicação, data venia, 

mão me demove, porque acho que não está em jogo o fato. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, temos 
, 

ouvido aqui, no E. Pleno, inclusive ha poucos dias na pala 

vra do Ministro 
, 

Coqueijo Costa, um ensinamento que ja vem 

de Mário de la 
, 

Cueva, alias, com quem S.Exa.priva intelec-

tualmente, e segundo o qual, Sr. Presidente, o contrato de 

trabalho é um contrato realidade. Qualquer pactuação entre 
, 

as partes, ou qualquer norma, tem a sua eficacia ou opera 
, 

ate quando essa norma corresponde ao fato, porque as regra 

dizem respeito ao contrato de trabalho são regras que di~ 

ciplinam o fato, isto é, aquele conjunto de situações efeti 

va e sucessivamente vividas pelas partes. Por isso que a le 

define o que seja empregado, salário, gorjeta, etc, e extra 

a conseq~ência disso. Realmente, Sr. Presidente, tem havi

do acordos sobre gorjetas, áreas de prestação de serviços. 

Esses acordos geralmente, gozam de aceitação e de efeito na 

esfera previdenciári'a, dada a dificuldade de se apurar a mé 

dia percebida pelo garçom ou pelo prestador de serviço dura 

te a semana, o mês, etc. Entendo, realmente, que esses acor 
, , -dos gozam de uma certa eficacia, mas ate onde nao se possa 

aferir a realidade efetiva do montante da remuneração perc~ 
, 

bida pelo empregado. Se no caso ha elementos para apurar-se 

que o empregado auferiu importância superior àquela em tese 

acordada, estaremos fugindo ao preceito imperativo que i~ 

cide se dermos a eficácia a esse acordo, que é hipotético. 

Estaremos fugindo à realidade para dar prevalência ao acord 

Somente por essas razões, sem maior significação, data veni , 

a despeito das lições dos Ministros Relator e Revisor, vou 
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O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Com o Relator e Revisor, data 

venia. 

O Sr. Ministro Presidente - As considerações que o Ministro 

Ribeiro de Vilhena acaba de fazer, realmente, são interessa 

' tes. Ficou provado tambem que esses gar.çons recebiam mui to 

mais do que foi convencionado. A prova não deixa dÚvida a 

respeito, tanto assim que neste sentido é o AcÓrdão. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - V.Exa. me permite, Sr. Pr 

sidente ? Estaria de pleno acordo com o Ministro Ribeiro de 

Vilhena se o acordo coletivo fosse especÍfico para a previ

dência social. Mas não; o acordo é amplo, para os devidos e 

feitos legais. Não se pode contrariar o acordo coletivo 

por 'interesse de uma das partes, que em determinado 

momento acha que não lhe convém. Ou o acordo tem aplicação 

- ' para todos,ou nao tem para ninguem. 

O Sr. Ministro Presidente - Acompanho o Ministro Ribeiro de 

Vilhena. 

O Sr. José Torres das Neves(Advogado) -Pela ordem, Sr. Presi 

dente. Antes que V.Exa. proclame o resultado, para prestar 

' um esclarecimento ao Ministro Rudor Blumm. No caso ha um a-

cordo que diz que se calcula na base do salário-mÍnimo. Ne~ 

se processo o empregado recebia muito mais que o mÍnimo, e 

vai se considerar como máximo. Não é possível. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Tendo em vista os esclarecimen 

tos agora prestados pelo Sr. Advogado, entendo que recebia 

muito mais. Assim, acompanho a divergência. · 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria de votos, foi negado 
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provimento ao Recurso, contra os votos do eminentes Ministr s 

Coqueijo Costa e>Rodrigues Amorim, que pedem juntada de voto 

vencidos, os quais são deferidos. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3252/73 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. Regi~o~ LUIZ CARLOS DEXHEI 

MER e BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - A matéria questionada é sobre a 

jornada reduzida do art. 224 da CLT, entendendo o AcÓrdão 

Regional que os empregados das denominadas "Financeiras" nã 

estão amparados pelo referido dispositivo. A ementa do V. 

AcÓrdão recorrido situa a controvérsia quando diz: "Ainda 

que bancários, não se beneficiem da jornada de 6 horas diá

rias estabelecida pelo art. 224 da Consolidação os emprega

dos das Companhias de Crédito", Financiamento e Investimento 

criadas pelo Decreto n9 7583, de 25 de maio de 1945, das 

quais os Bancos de Investimentos são um prolongamento. Daí 

ter dado provimento ao recurso para absolver a reclamada da 

condenação imposta ••. (lê). A douta Procuradoria-Geral opi

na pelo conhecimento e provimento da Revista para ser rest~ 

belecida a respeitável sentença de origem. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - De acordo. 

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

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

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

ço da Revista pela divergência apontada às fls. 68/69. 

O Sr. Ministro Coquei,jo Costa - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, conhecida a Revista. No mérito, dou provimento pa 

ra restabelecimento da sentença de origem, pois as empresas 

financeiras estão, na verdade, enquadradas no gênero bancá-

rio e, consequentemente, abrangidas no que prescreve o art. 

224 da CLT, com horário de seis horas para os seus emprega

dos, cuja exceção só se refere aos que exercem função de che 

fia, que não é a hipÓtese dos autos e não está em jogo no 

momento. Assim, o empregado que trabalha além das seis horas 

como na espécie, faz jus às horas extraordinárias e Ultra

passa do horário bancário. No caso em tela é até um Banco, 

não de investimento, e não pode fugir ao critério legal.Dou 

provimento para restabelecer a sentença de Primeira Instân

cia em todos os seus termos. 

O Sr. Ministro Coquei,jo Costa - Acompanho V. Excelência. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

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

devida vênia. O Banco de investimento, as financeiras, etc., 

não se equiparam aos Bancos; não estão no elenco dos Bancos. 

A lei é especifica. 

O Sr. Ministro Presidente - Há outra divergência? Por unani 

midade de votos, conhecida a Revista e, no mérito, por maio 

ria de votos, dado provimento para ser restabelecida a sen

tença de origem. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2647/72 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. JOKO PAULINO FIGUE 
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REDO E BANCO REAL S/A (Drs. José Torres das Neves e Moacyr 

Belchior) 

O Sr. Ministro Presidente - Por força de decisão do Pleno, 

fls. 118/119, retorna o processo a esta Turma, por entender 

aquele Relator no Pleno que a Revista da reclamante está f~ 

damentada por divergência, e para ser apreciado o mérito.Su~ 

tenta o Acórdão Regional, fls. 48/49, que na oportunidade da 

rescisão do contrato do recorrente foi aposta ressalva no 

termo homologatório - fls. 6. Com base nisso, pretendeu na 

ação diferenças sobre o recebido e por não computadas as ho 

ras extraordinárias e gratificações semestrais ••• (lê).~ o 

relatório. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo, 

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

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

Belchior) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada, Meu vo 

to é entendendo que, conhecida como se encontra a Revistapor 

força de decisão do Pleno, nego provimento ao recurso, não 

só quanto às horas-extras, por ser o empregado Chefe de Seçã 

e receber a gratificação superior a 1/3 do salário do cargo 

efetivo, como por exercer cargo de confiança (art. 224, § 29 

da C.L.T,) Quanto à pretensão das gratificações semestrais 

que se acham incluÍdas na quitação, consoante bem analisou o 

acÓrdão recorrido, mantenho integralmente. Nego provimento. 
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O Sr. Ministro Presidente - Tenho a impressão de que 

1. 

, 
o acor 

dão da Turma, que retorna, não foi meu. Se não me engano foi 

do Ministro Renato Machado e só voltou em virtude de se ter 

descoberto que havia divergência no Pleno. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa- Sr. Presidente, não tenhopr~ 

curação para defender os deuses, mas tenho para defender a 

Bahia. Em primeiro lugar, S.Exa., que tratou de Deus,deveria 

ter tratado de deuses e deusas do sincretismo afro-baiano 

mais do que afro-brasileiro. Foi uma injustiça omitir do ele 

co do Olimpo os deuses da minhà terra. Mas um desses deuses 

vivos vem trazido pelo outro ilustre Advogado e, como queira 

nizando o fato de ter sido citado como matemático. Como, ta~ 

bém, sou músico quero dizer que todo músico é matemático,po~ 

que a mÚsica se baseia fundamentalmente na Matemática. Res 

guardados os principias da Matemática pura, euclidiana, ou o 

que seja, é um direito do músico' Caetano Velôso sustentar 

que 2 e 2 são cinco. Pelo menrnharmoniosamente. Quanto< ao 

mais, acompanho V.Exa. A Revista está conhecida por força de 

decisão do Pleno e não vejo, senão, a incidência dos arts. 

224 e 225, que não foram violados. São artigos mal redigidos 

como hoje é comum na legislação, e o principal papel dos in 

térpretes, juizes sobretudo de primeiro escoimar os erros de 

vernáculo e depois adivinhar o que o legislador quis dizer.A 

meu ver,, nesse dispositivo a legislação não quis conceituar 

cargo de confiança como aquele do art. 62 -- alter ~ --que 

tem cargo de gestão, que representa a empresa não deveria 

ser cargo de confiança. Confiança é o nÚcleo do contrato de 

trabalho. Data venia das teorias modernas trazidas brilhante -
mente pelo eminente professor Ribeiro de Vilhena numa das 
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Sessões que ilustrou com seus brilhantes votos com o princ! 

pio da segurança social, acompanho V.Exa. negando provimento 

ao recurso. 

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

gado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 822/73 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Coqueijb Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 4a, Região. Companhia Estadual 

de Energia Elétrica e Arno João Siega e Outros. 

O Sr. Ministro Presidente - A ementa do AcÓrdão de fls. 123/ 

126, esclarece matéria discutida nos autos quando afirma que 

não cabe recurso contra rejeição de preliminar, desde que a 

decisão, no mérito, tenha sido favorável ã empresa recorren 

te que podia, em contestação ao apelo dos empregados, susci

tá-la novamente. Depois, o exercicio pelos paradigmas de fun 

ções idênticas às dos outros reclamantes por mais de três a 

nos não pode ser tido como de caráter precário, Trata o caso 

dos autos de paradigma que foi trazido para a Capital, a fim 

de submeter-se a uma operação cirÚrgica ••• (lê). A Procurado 

ria opina pelo conhecimento e provimento da revista, t o re

latÓrio, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo, 

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

dos. 

(Usam da palavra os Srs. Silvio Cabral Lorenz e José Francis 

co Boselli) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Conheço 

da Revista, que está fundamentada por divergência quanto ' a 

não apreciação das preliminares argUidas em contra-razões do 

recurso. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, o Recurso OE 
dinário da empresa não foi conhecido, preliminarmente,porque 

obtivera ela ganho de causa no mérito. Assim, as prelimina -

res poderiam ter sido renovadas em contestação ao Recurso Or 
, 

dinario dos empregados. Ao recurso dos empregados, o Regio. 

nal deu provimento porque o exercício pelo paradigma de fun 

ções idênticas às dos reclamantes por mais de três anos não 

pQde ser tido como de caráter precário e transitÓrio. Alega

se a nulidade do acÓrdão, que não há porque, quanto ao pres

suposto ••• {lê). Data venia de V.Exa., não conheço da Revist 

O Sr. SÍlvio Cabral Lorenz {Advogado) - Sr. Presidente, maté 

ria de fato. Quero prestar um esclarecimento ao eminente Mi 

nistro Coqueijo Costa. Não é no Recurso de Revista que se es 

tá pretendendo a apreciação dessas preliminares. Elas foram 

argU!das nas contra-razões do Recurso Ordinário e não foram 

apreciadas pelo Regional. Não é aqui, nesta egrégia instân -

ela, que se pretende o conhecimento das preliminares. É lá, 

no Regional, que não as apreciou. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não posso julgar hoje o Re 

curso Ordinário. O Tribunal julgou que o recurso não existia 

porque quem recorreu não fora vencido. 
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o Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - Acompanho o Revisor. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, realmen

te, me parece que, data venia, na hipÓtese, a divergência nã 

ficou bem configurada em todos os seus ângulos. Acompanho o 

Sr. Revisor. 

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

O Sr. Ministro Presidente - Proclamo o resultado: por maio 

ria de votos, não conhecida a Revista. Redigirá o AcÓrdão o 

Ministro Coqueijo Costa. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 773/73 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira.- Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 4a. Região. Companhia Estadual 

de Energia Elétrica e Orestes Abreu da Silva. 

O Sr. Ministro Presidente - A ementa do acórdão sustenta que 

pode e deve haver condenação do empreiteiro principal quando 

o empreiteiro não satisfaz as condições do contrato de traba 

lho, pois a responsabilidade é solidária. Trata-se de recla 

matória interposta contra a Cia. Estadual 'de Energia Elétric 

e Orestes Abreu da Silva, sendo que este foi revel e confes

so na primeira instância ••• (lê). A Procuradoria-Geral opina 

pelo conhecimento, face à divergência, porém, no mérito,é p~ 

lo não provimento, pois outra não poderia ser a decisão, fa 

ce à disposição clara do art. 455 da CLT, que, data venia,ne 

o. reclamante se atreve a enfrentar. :11: o relatório. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Silvio Cabral Lorenz) 



TST - :532 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRI8UNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

SSO/LFA/MNP 14,15 1. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Os ares 

tos apontados como divergentes, da Quarta Região -- como a 

liás é comum naquela Região -- não trazem a fonte de public~ 

ção, porém são autenticados pelo 59 Tabelionato. Todavia, o 

despacho do Presidente do TRT, às fls. 107, entende que há 

divergência. (Lê). Conheço. 

o Sr. Ministro Coqueijo Costa - Também conheço. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Data venia, não conheço, 

Sr. Presidente. 

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

de votos, vencido o Ministro Ribeiro de Vilhena. No mérito, 

nego provimento, para manter integralmente o decidido pelas 

instâncias ordinárias. Não resta dÚvida de que a responsabi

lidade da CEE é evidente, e não há como fugir ao prescrito no 

art. 455, da Consolidação das Leis do Trabalho ••• {lê). É o 

meu voto. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Também nego provimento, po~ 

que os fatos demonstram que o xeclamado chamado Orides era 

empreiteiro da recorrente, e que a solidariedade entre os re 

clamados é de tal ordem que no Processo 585/71, a CEE acor 

dou que o reclamante ••• (lê). Estou de inteiro acordo com o 

voto de V. Exa., negando provimento. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - A empreiteira era a empre-

sa? 

O Sr. Ministro Presidente - Orides Gonçalves da Silva foi re 

vel na primeira instância. A recorrente foi condenada ao p~ 

gamento postulado, nos termos do art. 468 da CLT.~. (lê). 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Mas ocorre que a CEE é uma 

companhia de serviços pÚblicos, e como tada empresa pÚblica, 

ou de prestação de serviços pÚblicos, pode ter seus empre! 

teiros, como tem o Estado, etc. Então, como pode ela ter res-

ponsabilidade solidariamente ? Dou provimento, com a devida 

vênia. 

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

votos. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, data venia 

do Ministro Rodrigues Amorim, acompanho V.Exa. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm- Com o Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - Então, por maioria de votos, ne-

gado provimento ao recurso, contra o voto do Ministro Rodri

gues Amorim. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3519/73 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região. ABEL BARRO ALONSO E OU 

TROS e LIGHT -SERVIÇOS DE ELETRICIDADES/A. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Trata a hipótese de trabalho em 

regime de revezamento, em cumprimento a três horários, en-

tre os quais o noturno, das 22 às 6 horas, prestado em caráter 

~ermanente. A egrégia Terceira Turma do TRT da Segunda Região 

deu provimento ao recurso para absolver a empresa no pedido 

inicial.(Lê.) Opina a douta Procuradoria-Geral desfavoravelmen 

~e. t o relatório. 

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

~ogado. 

(Usa da palavra o Dr. José Francisco Boselli). 

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

~alavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, conheço do re. 

curso pela jurisprudência divergente e também pela violação 

de lei, art. 10, § Único da Lei n9 605/49. 

O Sr. Ministro Presidente -Há um Acórdão divergente, a fls. 

111, e aqui se diz que o adicional, no particular, tem ca

ráter permanente, embora haja um revezamento em cumprimento 

aos horários ••• (lê.) Conheço. Ha divergência? Conhecido o 

recurso, unanimemente. Tem a palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, meu voto é o se

guinte: Prestado em caráter permanente o trabalho noturno, in 

justificado está o ••• (lê) Dou provimento ao recurso parares 

tabelecer a respeitável sentença de Primeira Instância. 

O Sr. Ministro Presidente - No mérito, dou provimento ao re

curso para restabelecer a sentença de origem, porque o traba

lho noturno, com as características de permanente, incide na 

remuneração do descanso. Não há o que discutir. Dou provimen

to ao recurso nos termos do voto do eminente Ministro Relato 

para restabelecer a sentença de origem. Há divergência? 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O problema a!, Sr. Presiden

te, é de lei e não de jurisprudência, ~ venia. A legisla

ção do trabalho, lamentavelmente, quando tratou do trabalho 

extraordinário, esqueceu de limitar o tempo. Pelo que se v@ 

na Consolidação, o empregado pode ser contratado para traba

lhar extraordinariamente a vida toda. Sem limite! Com base 

nisso, está acontecendo que a . jurisprudência vem construin

do o que chama de 11 trabalho extraordinário habitual ou conti

nuado11, etc. :g até interessante o uso dessas expressões, por 

que trabalho extraordinário não é o ordinário, evidentemente 

No caso aqui, o problema é que há uma lei específica do des 

canso que diz que não se computa o trabalho extraordinário, 

Mas a lei não distingue. E como distinguir o que a lei não 

distingue? A lei diz que o trabalho extraordinário não se 

computa no repouso remunerado. A lei é especÍfica sobre o 

repouso. Fazendo essa ressalva, data venia, nego provimento. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Também nego provimento. 

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

mento ao recurso, para ser restabelecida a sentença de ori-

l'ST - :w gero. 
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O Sr. Secretário- Processo n9 795/73- Relator: Ministro.R~ 

drigues Amorim. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 4a. Região. FRANCISCO LUIZ PERU 

CHI E COMPANHIA CARBONÍFERA Sl!.O MARCOS S/A. 

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

Regional deu provimento ao recurso da reclamada para absolvê 

la do pedido de equiparação salarial, tendo em vista a não 

identidade de funções entre o reclamante e: o paradigma. Re

corre de Revista o empregado e aponta como violado o art.461 

da C.L.T •••• (lê). A douta Procuradoria-Ge~ opina pelo coriA 

cimento e provimento do recurso. g o relatório. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Francisco Boselli) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - A ementa do Acórdão revi

sando sintetiza a matéria em debate, como se vê: "Equipara

ção, indeferimento do pedido, não existência de identidade 

de funções quanto ao.apontado paradigma, o que não ocorre co 

o empregado reclamante, substituto imediato do Chefe de Ser-

viço, ocupando a função daquele, em seus afastamentos ••• 

(lê) O Acórdão Regional tem dois fundamentos: 110 reclamante 

exerce normalmente as mesmas funções, com a mesma perfeição 

técnica e produtividade ••• (lê)." Este é o Acórdão na :ínte

gra. Não conheço. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Sr. Presidente, a tese do A

córdão é de que não ocorre identidade de funções quando o 

paradigma é o substituto imediato do Chefe de Serviço, ape-
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sar de o paradigma exercer as mesmas funções, com igual pro

dutividade ••• {lê) Conheço, face ao art. 461 porque, em tese 

ocorreu o seguinte: o AcÓrdão exigiu um requisito a mais que 

não este do art. 461. E essa é a violação • 

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

votos. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Com o Revisor, ~ venia. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, conheço 

porque esse problema é de equiparação. Não há necessidade de 

que o paradigma e o reclamante sejam permanentes. Desde que 

ocorra, ainda que por um dia, trabalho igual, que tenha havi 

do concomitância de um dia sequer, já existe a situação de 

que fala a lei. Se se criar um Óbice, como acentuou o Rela

tor, de natureza temporal, que o artigo não prevê, está-se 

violando esse dispositivo. Data venia, conheço por violação. 

O Sr. Ministro Presidente - O Ministro Revisor entende que o 

requisitos para a equiparação estão presentes no caso. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O Acórdão exigiu requisitos 

temporais que não estão no artigo. 

O Sr. Ministro Presidente - Conheço por violação do art. 461. 

Por maioria de votos, conhecido o recurso por violação do 

art. 461, vencido o Ministro Rodrigues Amorim. Tem a palavra 

o Relator. 

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

conhecido por violação, o Regional declarou que o empregado 

tinha duas funções. Uma, normal e a outra, de substituto do 

Chefe. ~ecessariamente, a equiparação não podia ser dada por

que ele, apenas em condições anormais, tinha outra função.Po 

isso, o Regional não deu a equiparação. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O AcÓrdão recorrido negou a 

equiparação,ante a presença de todos os requisitos que a lei 

exige. Em se tratando de substituto, nem a lei exige, nem a 

lÓgica ampara ••• (lê). Dou provimento à Revista para, refor-
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mando o AcÓrdão Regional, restabelecer a sentença da Junta. 

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

mento ao recurso, para ser restabelecida a sentença de ori

gem, contra o voto do Ministro Rodrigues Amorim. Redigirá o 

Acórdão o Ministro Revisor. 

O Sr. Secretário - Processo n9 444/73 - Relator: Ministro Ru 

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

ta de Decisão do TRT da 4a. Região. ANTONIO VALDERI. DA SILVA 

E A. ARAl1JO S/A - ENGENHARIA E MONTAGENS, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, trata a hipÓtes 

de recibo de quitação, repouso e fériados, e a não inclusão 

das parcelas habituais, ajuda de custo e prêmio de qualida

de. Evidentemente, o Acórdão Regional entendeu que os reci

bos ••• (lê), A douta Procuradoria-Geral opina favoravelmente 

apenas quanto à quitação. ~ o relatório, 

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

Advogado. 

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

palavra o Relator. 

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

curso pela divergência jurisprudencial apontada a folhas. 

O Sr. Ministro Presidente - Tenho aqui uma anotação para não 

conhecer da Revista, por aplicação da Súmula 23 deste egré

gio Tribunal Supe~ior do Trabalho, pois não se conhece de 

Revista quando a decisão recorrida resolve determinado item 

do pedido por diversos fundamentos e a jurisprudência trans

crita não abrange a todos. v. Exa. verá que muitos foram os 

fundamentos do Acórdão. Todavia, a jurisprudência não os a

brange todos. Perguntaria a V. Exa. qual o Aresto divergen

te. 

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

Arestos: "Quitação válida pelas parcelas ••• 11
; "Importância 

em dinheiro, efetivamente paga pelo empregador em quitação 

de quantia efetivamente percebida pelo empregado ••• (lê). 11 

O Sr. José Francisco Boselli (Advogado) - Pela ordem, Sr.Pre 

sidente. Há um pedido formulado. Na reclamação existem vá

rios pedidos; um, de diferença das importâncias da quitação, 

que é a parte primeira de nossa sustentação, e os Acórdãos 

que abrangem o problema da quitação. Em segundo lugar, exis

te o problema do pagamento. Trata-se de outro pedido; paga

mento das horas extras na folga semanal remunerada, Portan

to, o Acórdão tinha que examinar todos os pedidos. Data ~ 

nia, parece-me que a Revista deve ser examinada em todos os 

pedidos. 

O Sr. Ministro Presidente - Afirma o Sr. Advogado que fez 

vários pedidos e que o Tribunal negou vários deles. Então, 

' . . 
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volta agora com aqueles que foram negados, por haver diver-

gência, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Há o problema do recibo 

e das horas extras. 

O Sr. José Francisco Boselli (Advogado) - Sr. Presidente, p~ 

la ordem. Outro fato dentro da ética e do que está no prece~ 

so. O apelo só foi admitido pelo Presidente do Tribunal a 

guo apenas no tocante às diferenças de quitação; nos demais 

o recurso não foi admitido por divergência, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, peço vis 

ta em Mesa, 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, nunca apli 

quei a SÚmula 23, que foi copiada da SÚmula do Supremo Tribu 

nal Federal. Nos feitos civis o fato é praticamente um só. 

Nos feitos trabalhistas, a rigor, há u•a multiplicidade de 

fatos que dá lugar a u•a multiplicidade de pedidos. Seria 1m 

possível achar a divergência que abranja todos os pontos.Por 

estas razões que vejo para que se adote a SÚmula trabalhist~ 

que cai bem na Justiça Comum mas não aqui, devido à diversi

ficação dos pedidos trabalhistas, data venia, dou pela diver 

gência e conheço. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Peço vista, Sr. Presiden 

te. 

O Sr. Ministro Presidente - Adiado o julgamento em 

do pedido de vista do Ministro Ribeiro de Vilhena. 

virtude 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 221/73 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 5a. Região. Petróleo Brasileiro 

S/A - Petrobrás - RPBA e Máximo Franco de Oliveira. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - A empresa interpõe a Revista, 

insurgindo-se contra a decisão regional que reconheceu o re 

clamante o direito de perceber o salário pela função realmen 

te exercida, bem como fluir as promoções a que faria jus de 

18 em 18 meses, prescritas a.partir da data do desvio, trans 

feridos os efeitos financeiros ••• (lê). ~s fls. 64 opina a 

douta Procuradoria pelo provimento parcial da Revista. t o 
, 

relatorio. 

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

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

palavra o Relator, 

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

recurso, data venia do douto parecer. Não argÜiu a reclamada 

em sua defesa qualquer problema referente à prescrição que 

ora enfoca em sua Revista. Perdeu a reclamada o momento 
, 

prE_ 

prio para .opor ... (lê). 

O Sr. Ministro Presidente - A Petrobrás está se insurgindo 

contra a decisão regional que reconheceu ao reclamante o di 

reito de classificação e percepção do salário pela função 

realmente descrita, bem como,,, (lê), Foi o que acentuou o 

AcÓrdão de fls. 47/49. 
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O Sr.Ministro Presidente - (Continuando) - O ilustre Advo

gado já não estava mais batalhando em torno da prescrição, 

porque entendia que era particular, pelo que pude depreen

der. 

O Sr. Alfredo José da S.Netto - (Advogado) - Sr. Presidente 

pela ordem, para matéria de fato. 
, 

Exa., e preciso que se 

esclareça que, quanto à prescrição, a empresa alegou que, 

tendo-se desviado do artigo 157, não podia pleitear. Não é 

o problema. Desisto desta parte, se o ilus"tre Advogado da 

parte contrária não insistir. O que quer a empresa, agora 

e insisto no pronunciamento deste Tribunal - é sobre a 

prescrição do direito de promover-se desde 1 957 tendo re

clamado em 1 972. O Tribunal da Bahia, em seu AcÓrdão Regio 

nal, reconheceu que se poderia reclassificar em 1967 e pro-

mover de dezoito em dezoito meses. 

O Sr.Ministro Presidente - O Ministro Relator não está co 

nhecendo porque não encontra arestos divergentes. A matéria 

prescricional, como frisou o Relator, já não teria mais ca

bimento, na hipÓtese em discussão. Também não encontro qual 

quer motivo para conhecer da Revista, e acompanho o Minis

tro Relator. Há divergência ? 

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

citar justificação de voto. A meu ver, não colhe razão ao 

eminente Advogado, não há nenhuma violação da lei e nem da 

jurisprud€ncia, quando se entende, em Última análise, que 

a prescrição, nos casos de enquadramento, é parcial. Porqu 

o empregado visa, com o enquad!amento, ao salário. O salá-

rio é o fulcro :1çb Direito do Trabalho. O enquadramento 
, 
e 

acidente no Direito do Trabalho. O direito ao salário não 

nasce do enquadramento, nasce da prestação de serviços,naa. 
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ce da comutatividade. Então, há essa regra estabelecida : 

havendo presta"ões sucessivas salariais, a prescrição é~par 

cial. E por que a prescrição, no enquadramento, é parcial ? 

Porque o ato não.é uno, Quando a obrigação é una, então se 

trata de ato positivo, e a prescrição corre do ato, Vou dar 

um exemplo trivial: o empregado faz um acordo, ou uma sente 

ça manda pagar. digamos, parceladamente, um determinado di

reito. O ato é uno, a obrigação é una. Não é do vencimento 

de cada parcela daquela obrigação una, que se vai contar a 

prescrição, Mas o salário, não. O salário de contrapresta -

ção é continuado, Então o que ocorre,e<.O que proclama, com 

razão, o Tribunal da Bahia ? É a lesão permanente que, m@s 

a m~s, o emprggado tem, diminuído o:seu salário, por força 

da lesão no enquadramento.:O ato do enquadramento errado p~ 

de ser nulo, porque a nulidade prescreve. E a nulidade pres 

creve, no Direito brasileiro,mas as conseqfiências não, SÓ 

prescrevem sucessivamente, e isso está no CÓdigo Civil. No 

entanto, o que queria esclarecer, em Última análise, é que 

nos AcÓrdãos que conheço do Tribunal da Bahia, sustentando 

que a ação de enquadramento prescreve parcialmente, todos 

os AcÓrdãos citam um AcÓrdão do Egrégio Tribunal Superior 

do Trabalho, de 1 970, no mesmo sentido: "Tem este Tribunal 

jurisprudência firmada no sentido de que a ação de enquadr~ 

mente, porque se destina a reparar uma lesão permanente ao 

direito do empregado, não está sujeita à prescrição integra , 

e sim à prescrição parcial das prestações sucessivas, de ca 

ráter pecuniário, correspondentes a período anterior a dois 

anos, contada da data da reclamação. Também ó Egrégio Trib~ 

nal Superior do Trabalho assim vem decidindo. " Revista do 

TST, 1970, pág. 188, Boletim do Tribunal Regional do Traba-
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lho da Quinta Região,.nQ 12, de março de 1 973. Está isso 

no AcÓrdão 1230. Está a mesma citação no AcÓrdão 525. Logo, 

o Tribunal Regional tem decidido com base na jurisprudgncia 

deste Tribunal. Afinal de contas, é uma interpretação que , 

a meu ver, é consmante à lei, ao espirito da prescrição, à 

lição de Câmara Leal e à prescrição das prestações sucessi

vas, como está desde 1916 no CÓdigo Civil Brasileiro. Não h 

nenhum absurdo, não há nenhuma violação de lei, e não há ne 

nhum desrespeito à jurisprudência em uma interpretação que 

diga: Em uma ação de enquadramento, a prescrição dos salári s 

é sucessiva. Porque existe a lesão permanente do empregado 

é que ele deixa de receber os salários, e não porque ele nã 

foi enquadrado. Porque, se não foi enquadrado, e recebe sa

lário maior, não há lesão;nas vice-versa não é verdadeiro.Co 

essa justificativa de voto. quis prestar, em homenagem ao Tri 
• 

bunal, um esclarecimento, para que não se pense que um Tribu 

nal Regional,-não é o fato de ter sido o Tribunal que tive a 

honra de presidir durante oito anos - levianamente viria a

plicando, sem fundamento juddico, um principio prescricio -

nal, sendo que os AcÓrdãos que eu trouxe à tona, e que tem 

baseado a interpretação nesse sentido, é de um dos maiores 

Júizes do Trabalho que há no Brasil, sem favor nenhum, que 

é o Dr. Lu!á de Pinho Pedreira da Silva, jurista, professor, 

publicista emérito. 

O Sr,Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente,V.Exa. me 

~rmite ? Nada teria mais a acrescentar aos votos de V.Exa. e 

do eminente Ministro Rudor Blumm, e à brilhante fundamentaçã 

do eminente Ministro Coqueijo Costa, cujas palavras, se s. 
Exa. me permite, eu adoto, O que ocorre é o seguinte: dentro 

da sustentação, em virtude da peculiaridade do caso que exis 
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te na empresa, nesses processos que vêm da Bahia, o Tribunal 

está sujeito a embarcar numa ilusão. Porque, lá. o que suce~ 

de é que de 18 em 18 meses há um reescalonamento. Então, o 

que alega a empresa ? ~ que, realmente, com refer~ncia aos 

Últimos 18 meses, não haveria prescrição e, esta, seria paF

ciária. Mas 18 meses atrás, mais 18 meses atrás, mais 18 me 

ses atrás, até 1 957, todas essas ascenções por etapas esta

riam prescritas. porque são fatos anteriores a dois .. a:nos. O 

que sucede ? ~ que se o Tribunal reconhecer que estão pres-
-

critas as anteriores, o Tribunal não tem mais nada a dar em 

relação à Última, porque cada ascenção dessas vem suportada 

na anterior. O que existe, na realidade, é uma lesão gradati 

va, uma lesão continuativa de situação sobre situação, de 1 

em 18 meses. A lesão é continuada, data venia, e a causa da 

lesão está a{, no artigo 468 da Consolidação, que contra dis 

positivo de lei não corre prescrição. Data venia, o Tribunal 

da Bahia agiu dentro do esp{rito que governa a prescrição,~ 

luz do entendimento deste Tribunal Superior, e de acordo co 

a causa jur{dica, que é o artigo 468. Data venia, não conhe

ço, Sr. Presidente. 

O Sr.Ministro Presidente - Ainda há diverg~ncia ? 

O Sr.Ministro Rodrigues Amorim - Sr. Presidente, ambas as 

Inst~cias ordinárias deram pela prescrição ••• (l~). Assim, 

Sr. Presidente, admito o conhecimento porque há divergência, 

na hipÓtese. Conheço. 

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

conhecida a Revista, contra o voto do Ministro Rodrigues A

morim. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, requeiro as 

notas taquigráficas, tendo em vista a justificação de voto 
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do eminente Ministro Coqueijo Costa. 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa - Também requeiro as notas ta 

quigráficas. 

O Sr. Ministro Presidente - V.Exas. serão atendidos. As no 

tas do registro taquigráfico lhes serão fornecidas. 

O Sr. Secretário -Processo n9 444/73 - Relator·! Ministro 

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

vista de decisão do TRT da Quarta Região. Antonio Valderi d 

Silva e A. AraÚjo S/A- Engenharia e Montagens. (A Turma re

solvera adiar a proclamação, em virtude de pedido de vista 

em Mesa do Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena). 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, conheço 

da Revista apenas no que diz respeito à quitação, porque rea 

mente há di~erg@ncia. No que tange ao repouso remunerado, o 

V. despacho do ilustre Presidente da Quarta Região não admi 

tiu a vincu~ação do repouso. Cita-se aresto do Pleno deste 

Tribunal, mas não há o corpo do AcÓrdão. De forma que, por 

essas razões, o conhecimento pela integração das horas extr 

ordinárias no repouso torna-se inviável. Todavia, no que di 

respeito à quitação, parece-me que a Revista está fundament 

da. Data venia, conheço. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria de votos, foi conh 

cida a Revista no que se refere à quitação. Quanto ao mérit , 

tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Quanto ao mérito, Sr. Preside 

te, dou provimento para restabelecer a sentença de origem 

que concedeu gratificação .••• (l@). 

O Sr. Ministro Presidente - V. Exa. está dando provimento, 

pelo que estou observando, para restabelecer a sentença de 
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origem. V.Exa. poderia verificar se a sentença manda pagar o 

repouso. Pois o AcÓrdão excluiu, e não foi conhecida a Revis 

ta com referência ao repouso. De sorte que V.Exa. teria que 

dar provimento parcial, com refer@ncia à quitação, não com 

refer@ncia ao repouso. Há diverg@ncia ? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Acompanho o Relator,ia,totum 

para restabelecer a sentença de Primeira Instância, porque o 

conhecimento é amplo. Segundo o Supremo Tribunal conhecido 

se julga toda a causa. Então, o conhecimento é apenas uma 

barreira. 

O Sr. Ministro Ribeiro deVilhena - O meu provimento é par -

cial .. apenas para limitar a eficácia da quitação às importân 

cias mela consignadas. 

O Sr. Ministro Presidente - Vou declarar algo que desejo 

há muito. Acompanho bastante essa tese que defende o Minis

tro Coqueijo Costa. Então, tenho o cuidado de, quando despa

cho como Presidente de Turma, nunca admito o recurso, porque 

adoto a mesma tese que V.Exa. defende. Daí, não tenho motivo 

agora, para mudar de posição, Vou acompanhar o Ministro Re

la~or, dando provimento in tmtum para ser restabelecida a 

sentençà de origem. Por maioria de votos, vencidos os Minis

tros Rodrigues Amorim e Ribeiro de Vilhena, dado provimento 

~ totum para ser restabelecida a sentença de origem. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 447/73 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Antonio da Cruz Sou 

za e IndÚstrias Texteis Barbero S/A. 

O Sr. Ministro Presidente-- As Instâncias Ordinárias entende 
, 

ram, face aos elementos trazidos aos autos, que esta compr~ 

vada e manifesta a desÍdia com que se houve o reclamante ••• 

(lê). A douta Procuradoria opina pelo conhecimento e 

mento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

provi 

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

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

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

nheço da revista, que versa reexame da prova apreciada pelas 

instâncias ordinárias, face aos pressupostos admitidos no sén 

tido de que não houve violação de norma legal, cujos arestos 

apontados não estão configurando a hipÓtese dos autos por 

força da confissão da reclamante ••• (lê). 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Os acÓrdãos acostados,ora de 

finem a desÍdia, ora sustentam que o único aresto não carac

teriza, e nada disso foi infirmado pelo Regional. Acompanho 

V.Excelência. 

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

foi conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 487/73 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região. Alzira Alves Rezende 

e S/A - IndÚstrias Reunidas Francisco Matarazzo. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Esta egrégia Primeira Turma deu 
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provimento ao recurso de revista para determinar que o 

2. 

, 
egre 

gio Tribunal Regional do Trabalho julgue o recurso ordinário 

em sua totalidade. O acórdão revisando determinou à ré o p~ 

gamento da indenização e do aviso prévio, confirmando inte -·1· 

gralmente a sentença de origem. Trata-se de rescisão indire 

ta por motivo de transferência ••• (lê). A douta Procuradoria 

opina desfavoravelmente. t o relatório. 

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

vogado. 

(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, versa a hipÓte-

se sobre resilição indireta. Nenhuma aplicação tem, na 

cie, a invocada SÚmula n9 44, pois não se trata do caso 

extinção de empresa ••• (lê). Não conheço do recurso. 

, 
esp!:_ 

de 

O Sr. Ministro Presidente - O pedido do empregado, estável, 

foi de rescisão indireta, pela extinção do estabelecimento 

fabril. Assim, foi condenada a empresa ao pagamento de inde 

nização em dobro e outras verbas, com a exclusão do aviso-pr 

vio, incabÍvel na rescisão indireta. Recorre o empregado, 

alegando que o acórdão recorrido deixou de aplicar ••• (lê). 

Também não conheço. Há divergência? Não conhecida a Revista, 

por unanimidade. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 517/73 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região, Siderúrgica Coferraz 

S/A e Gabriel de.!Castro Lopes e Outros. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Pretendem os recorrentes que o 

adicional de insalubridade seja devido a partir do ajuizame~ 

to da reclamação. A Terceira Turma do 29 TRT deu provimento 

ao recurso, para excluir da condenação ••• (lê). Opina a dou 

ta Procuradoria-Geral pelo conhecimento e provimento do ap~ 

lo. ~ 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- Conheço do recurso·pela 

gência apontada. 

di ver 

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

Por unanimidade de votos, conhecido o recurso. Tem a palavra 

o Relator, quanto ao mérito. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, no mérito, nego 

prov!mento. O AcÓrdão recorrido ressalta que desde longa da 

ta vinham os empregados trabalhando em condições insalubres. 

O Sr. Ministro Presidente - Nego provimento, para manter in 

tegralmente o acÓrdão recorrido, pois a insalubridade foi 

constatada por pericia e apurado o direito preexistente ao 

adicional,,, (lê), Há divergência? 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Há, Sr. Presidente. Lamento 

divergir, porque reconheço que o voto de V.Exa. é racional e 

lÓgico, mas quando se trata de direito material -- que se di 

zia antigamente substantivo --, tudo o que a lei proibe, 
, 
e 

permitido; entretanto, quando se trata de direito procedime~ 

tal é o contrário: só se pode fazer aquilo que a lei proces

sual prevê. Essa lei, data venia, é absurda, porque pratica

mente retira o direito ao adicional, quando diz que os efei

tos da sentença, se acolhido o pedido,· só começam da data do 

ajuizamento. A lei é processual. Então, lamento divergir,mas 

o faço por uma questão de principio. Enquanto não for declar 

da a inconstitucionalidade, o que é difÍcil, porque não vejo 

inconstitucionalidade flagrante, ou enquanto não for revoga

da - até respeito e admiro essa •. :.interpretação, que procura 

ladear -- eu me situo com a lei, stricto sensu, porque é lei 

processual. Dou provimento, no mérito, para restabe~ecer a 

decisão da Junta, reformando a do Regional. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, acompanh 

data venia,-o eminente Relator, sem embargo de entender fran 

' camente inconstitucional o art. 39 do Decreto-lei 389, que 

atenta contra o direito de ação. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Negado provimento ao recurso,con 

tra o voto dos Ministros Coqueijo Costa e Rodrigues Amorim. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 483/73 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Banco do Brasil S/A 

e Renato Alcides Bastos Horta. 
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O Sr. Ministro Presidente· - As instâncias ordinárias entende 

ram caracterizada a alteração contratual compropÓsito punit.!_ 

vo, o que é vedado por lei. Esclarecem os. autos que, em 20. 

04.72, recebeu o reclamante, estável, carta através da qual 

o reclamado comunicava que, em virtude de frequentes ausên -

cias ao serviço, o reclamante deveria passar a cumprir o ho 

rário das 12 às 18 horas ••• (lê). A Procuradoria-Geral opina 

pelo não conhecimento, por se tratar de reapreciação de maté 

ria fática. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

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

(Usa ds palavra o Dr. José Maria de Andrade) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada, Posta 

a matéria dos autos nos aspectos fáticos apreciados pelas 

Inst~ncias Ordinárias em decorrência dos pressupostos admiti 

dos, não posso conhecer da Revista por inexistir violação de 

norma legal e jurisprudência que, face a esse acontecido, ve 

nha a se conflitar com o AcÓrdão. Não conheço. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, entende o Re 

gional que o horário matutino do reclamante, das 7 às 13 ho-

ras, era contratual, o qual exercia a Advocacia na parte da 

tarde. De outro lado, suas faltas ao serviço decorreram de 

enfermidade, do conhecimento da administração da reclamada e 

justificadas mediante atestado médico, A alteração do turno 

horário foi lesiva ••• (lê), Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - (Consulta os autos). Há, realmen

te, esse AcÓrdão que V, Exa, salientou, Reformulo meu voto. 

Conheço pela divergência apontada. Há divergência? Unanime

mente, conhecido o Recurso. Quanto ao mérito, nego provimento 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O jus variandi há de ser li

mitado sempre no contrato de trabalho, mormente pelo crivo 

de prejuizo - nÚcleo do art. 468 consolidado e do principio 

protecionista que envolve toda a estrutura do Direito do Tra

balho, O resto é matéria de prova impertinente nesta Instân

cia. Acompanho V. Exa. negando provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente ne

gado provimento ao recurso. suspensa a Sessão para o lanche. 
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O Sr. Ministro Presidente - Está reaberta a Sessão. 

1. 

O Sr. Secretário - Processo n9 581/73 - Relator: Ministro Ri 

beiro de Vilhena. Agravo de Instrumento de despacho do JP do 

TRT da la. Região. Roberto Valeiko e Outro e PetrÓleo Brasi 

leiro S/A - Petrobrás. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente,na Revis 

'ta com seguimento denegado alegaram os reclamantes a nulida 

de do V. AcÓrdão Regional, porque se deu por impedido um dos 

componentes da Eg. Turma que não podia escusar-se de ••• (lê). 

A douta Procuradoria-Geral opina desfavoravelmente. ~ o rela 

tÓrio. 

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

palavra. o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Aponta-se concernenteme~ 

te a nulidade por irregular impedimento do Juiz ••• (lê). Ne 

go provimento ao recurso. 

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

gado provimento ao Agravo. 

(Chega o Ministro Rodrigues Amorim) 
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O Sr. Secretário - Processo nQ 1 674/73 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira •. Agravo de Instrumento de despacho do JP do TRT 

da 3a. Região. Benedito de Souza Melo e Reimassas S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho agravado negou segui

mento à Revista porque o AcÓrdão, fundamentado na prova exi~ 

tente, mantinha literalmente a sentença de origem que enten

deu não caracterizada a relação empregatícia. Aliás, a mani 

festação das Instâncias Ordinárias alicerçadas nas provasque 

negaram a relação de emprego. (Lê.) Opina a douta Procurado

ria pelo não provimento do Agravo. t o relatório. Em discus 

são. Encerrada. Nego provimento ao Agravo para manter o des 

pacho agravado por seus jurÍdicos fundamentos, até porque 

não há razão para o agravo. Há divergência? Unanimemente, ne 

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Walcles de Alencar OsÓrio (Secretário)- Sr.Presidente, 

o Agravo nQ 1 710/73 de que V.Exa. é Relator, foi retiradode 

pauta por ter sido publicado com incorreção. Processo nQ 

1 691/73 - Relàtor: Ministro Lima Teixeira. Agravo de Instru 

mento de despacho do JP do TRT da la. Região. Antonio 

res Carneiro Sobrinho e Casa de SaÚde São Sebastião. 

Tava 

O Sr. Ministro Presidente - Argumenta o despacho denegatório 

da Revista, que se trata do reexame de provas o que, na hipÓ 

tese, é ineficácia da ocorrência para configuração da falta 

grave ••• (lê). A Procuradoria opina pelo não provimento do 

Agravo. t o relatório. Em discussão. Encerrada. Nego provi 

mente ao Agravo para manter o despacho agravado, pois a Re 

vista pretende o reexame de fatos e provas e não se enquadra 

dentro do art. 896 da Consolidação. Há divergência? Unanime

mente, negado provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 712/73 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Agravo de Instrumento de despacho do JP 

do TRT da 2a. Região. José Francisco Filho e TransportesD 1Am 

brosio Limitada. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Denegado seguimento à R~ 

vista, interpôs o reclamante o Agravo de Instrumento alegan 

do-a fundamentada. Formalizado e não contraminutado o Agrav~ 

opina a douta Procuradoria pelo conhecimento e parcial provi 

mento. t o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Quanto à rescisão do con 

trato esboça-se e vai quase à veemência a divergência do A 

cÓrdão recorrido e o Último trazido às fls. 24. Conheço do 

Agravo e dou provimento para melhor exame. 

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

nhec1do e dado provimento ao Agravo para melhor exame da Re 

vista. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 751/73 - Relator: Ministro 

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

da la. Região. Angelo Baptista de Oliveira e HelicÓptero Rio 

Limitada. 

O Sr. Ministro Presidente - A motivação para denegar segui 

mento à Revista versava reexame de fatos e provas. A defesa 

de fls. 9 diz: 11 0 despacho insiste em que o autor cometera a 

falta capitulada nas al{neas h e k da CLT ••• (lê). A Procur~ 

doria opina pelo não provimento do Agravo. t o relatório. Em 

discussão. Encerrada. A Revista circunscreve-se ao reexame de 

prova apurada soberanamente pelas instâncias ordinárias. Ne 

go provimento. Há divergência? Unanimemente, negado provime~ 

to ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 1 752/73 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Agravo de Instrumento de despacho do TRT 

da la. Região. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia -e 

Estatística e Ronaldo dos Santos Barbosa. 

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

vo, como antes o fizera na Revista, alega a reclamada que o 

autor foi admitido para tarefa de recenseamento ••• (lê). A 

douta Procuradoria-Geral opina pelo provimento do recurso. t 

o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Ribeiro de Vilhena - Como sublinha o V. despa

cho agravado, o V. AcÓrdão Regional entendeu que motorista 

com dois anos de serviço ••• (lê). Nego provimento. 

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

gado provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 760/73 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do JP do 

TRT da 2a. Região. Carlos Boaventura Boas e Montreal Engenha 

ria S/A. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O despacho agravado salienta 

que não seriam habituais as horas-extras e a jurisprudência 

acostada na Revista ••• {lê). A douta Procuradoria-Geral op! 

na pelo desprovimento do recurso. t o relatÓrio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Toda a matéria é de prova de 

habitualidade de trabalho suplementar, que as Instâncias Or 

dinárias entenderam subsistente •• , {lê). Nego. provimento. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 803/73 - Relator: Ministro 

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

da 3a. Região. FEPASA - Ferrovia Paulista S/A e Benedito Pe 

reira França. 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho da 3a. Região apontou 

motivo para denegar seguimento à Revista, pois nãottrata a 

mesma de invocação de infringência de litis contestatio, de 

julgamento ultra e citra petita, pois a matéria não" foi süsci-

tada no recurso ordinário ••• {lê). A douta Procuradoria-Geral 

opina pelo não provimento do Agravo. t o relatório. 
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O Sr. Ministro Presidente - Nego provimento ao Agravo e man

tenho o despacho agravado. A Revista, em realidade, não se 

encon.tra devidamente fundamentada e não se enquadra às exi-

gências do art. 896 da C.L.T. Considero justo o despacho de

negatório e o mantenho. Há divergência? Unanimemente, negado 

provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 767/73 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 6a. Região, USINA UNIAO E INDtlSTRIA S/A 

E MANOEL HONORATO DA SILVA E OUTRO. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Rejeitou a egrégia Sexta 

Região a preliminar de nulidade porque não devidamente argUi 

da e no mérito, provou-se a relação de emprego. Na Revista, 

de que resultou o Agravo, apontou-se divergência em termos 

de enus de prova quanto à dispensa. O recurso_recebeu pare

cer 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 - O venerando AcÓrdão re

corrido não contém qualquer tese que infirme o princípio con 

sagrado nos Arestos apontados na Revista, tendo apenas, como 

comprova, aliás, as testemunhas ••• (lê). Nego provimento. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 808/73 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Agravo de Instrumento de despacho do Jui 

Presidente do TRT da 4a. Região. KNOLL S/A PRODUTOS QUíMICOS 

E FARMACEUTICOS E JOSt LUIZ REGO SOARES. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Decidiu-se que a empresa 
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não logrou demonstrar, diante da prova, que o salário do au

tor era compressivo. Fala-se ali em complexivo. Ainda msim, 

também afirma que tal forma de salário só seria aceita se as 

partes constitutivas viessem taxativa e expressamente indica 

das ••• (1@) Recebeu o recurso parecer desfavorável da douta 

Procuradoria. ~ o relatório, 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Yilhena - Ultima ratio, situa-se 

a matéria em campo fático, quando a empresa, - no que decla

rou o v, Acórdão Regional - procurou alterar a remuneração 

salarial do reclamante, fazendo enunciar como cláusula do 

contrato, a inclusão do repouso em sua remuneração ••• (1@), 

Nego provimento, 

O Sr. Ministro Presidente Há diverg@ncia? Negado provimen-

to ao Agravo, unanimemente. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 814/73 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 4a, Região, PAULO FERNANDO DE :MELLO NO

BRE E BANCO DA AMAZONIA S/A. 

O Sr. Ministro Coquei.1o Costa - Entre as quarenta e tantas 

páginas xerografadas que ~onstituem o instrumento do Agravo, 

duplicativo dos autos originais, não fora o desvirtuamento 

que esse tipo de recurso tem, v@-se a fls. 53 o despacho a

gravado, peça fundamental, contra a qual a agravante arre

mete. A douta Procuradoria-Geral opina pelo desprovimento. 

It o relat6rio, 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A Revista não foi admitida 

pelo Juízo Regional, por aplicação do entendimento sumulado 

do TST que presume recebida a notificação 48 horas depois de 

sua regular expedição, cabendo ao destinatário a prova do 

não recebimento óu entrega ••• (lê) Nego provimento. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 830/73 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena, Agravo de Instrumento de despacho do Jui 

Presidente do TRT da 4a. Região. CARLOS NORBERTO PACHECO PA

GANO E FORJAS TAURUS S/A. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, na Revi~ 

ta denegada, alega o autor decisão regional fora dos limites 

da lide, com argffição de nulidade. No Agravo sustenta as me~ 

mas alegações. Opina a douta Procuradoria pelo desproviment~ 

:g o relat6rio, 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Não há preceito, no V. 

AcÓrdão, que atrite com o Aresto de fls. 17. Se houve pequ~ 

no desfocamento na colocação do decisum, não se invocou dis 

positivo de lei vulnerado. Nego provimento. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Sr. Presidente, o Agravo n9 1 855/73, em 

que é Relator o Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena, saiu publi 

cado com incorreção. Saiu com o n9 2 855/73. 

O Sr. Ministro Presidente - Não pode ser julgado. ~ necessá 

rio nova pauta. Será retirado de pauta e republicado, por in 

correção. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 873/73 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Agravo de Instrumento de Despacho do Jui 

Presidente do TRT da 6a. Região. PREFEITURA MUNICIPAL DE VER 

TENTES E AFONSO JOSg MARTINS PESSOA E OUTROS. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A despeito de contrata

dos em ato meramente político, os reclamantes lograram êxi

to em sua raclamatória, não só porque prestaram serviço du

rante certo período, como porque foram injustamente dispen

sados, AcÓrdão de fls. 30 ••• (lê) Parecer desfavorável da 

douta Procuradoria. ~ o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Não há declaração de nu 

lidade no V. AcÓrdão Regional. Afirmou-se, isto sim, que os 

autores foram contratados por mero afilhadismo. Não se vis-
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lumbra qualquer atentado aos arts. 82 e 130 do C.P.C., que 

não nega o afilhadismo. Nego provimento. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processem'? 1 888/73 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento~e~déspacho do Juiz 

Presidente do TRT da la. Região. CIA. DE TRANSPORTES COLETI 

VOS DO ESTADO DA GUANABARA E VICENTE ZEFERINO MENDES. 

o Sr. Ministro Coaueijo Costa - O Agravo vem nos autos ori

ginais e o despacho agravado alude a que, 11atentando ao sa

lário atualmente em vigor, descabe o recurso, por insufici

ência de alçada- fls. 75- ••• (lê). 11 A Procuradoria opina 

pelo provimento. g o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coquei,jo Costa - Ao tempo da interposição do 

Recurso Or~inário, este era cabfvel porque havia alçada,etc. 

Não vou continuar lendo o voto porque cada um, aqui, tem seu 

ponto de vista firmado; mas digo apenas que o valor da cau

sa é imutável. Exceção existe para o caso de reunião de a

ções, como nos ensina Alberto Reis, e está hoje no novo có

digo de Processo. Dessa forma, meu voto é dando provimento 

para mandar processar a Revista, porque havia alçada. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena -~ venia, não conheço 

do Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Coguei,io Costa - Peço juntada de voto vencidt4 

O Sr. Ministro Presidente - Proclamo o resultado: Por maio-

ria de votos, não foi conhecido o Agravo, tendo o Ministro 
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Coqueijo Costa requerido justificação de voto~ Redigirá o A

córdão o Ministro Ribeiro de Vilhena. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 916/73 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 4a. Região, PLINIO MARTINS DA ROSA E 

OUTROS E COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇOES. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Os autores trabalhavam 

em serviço insalubre desde antes do Decreto-lei n9 389/68, 

mas a egrégia Quarta Região só deferiu o pedido a partir da 

inicial. A Revista vem pela inconstitucionalidade do art. 39 

do aludido Decreto-lei, divergência jurisprudencial, e à sua 

denegação interpõem os autores o Agravo de fls. 3 a 5. Não 

houve contraminuta e a douta Procuradoria opina pelo provi

mento. Ê o relatório, 

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

palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sem embargo da .·supressão 

do problema da inconstitucionalidade do Decreto-lei 389, nes

ta Alta Corte, a hipótese, em penpectiva, de divergência é de 

que os arestos de fls. 6 e 7 autorizam a subida da Revista. 

Isto porque, no v. AcÓrdão Regional se declara que, desde an

tes do advento daquele diploma legal, prestavam os autores s 

viços em condições insalubres. Aflorado sobre o problema da 

intemporalidade da lei, o próprio Principio do direito adqui~ 

rido, dou provimento ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Nego provimento~ 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Acompanho o Relator, dando provi 

mente. 

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

maioria de votos, dado provimento ao Agravo para a subida da 

Revista para melhor exame. 

O Sr. Secretário - Processo 66/74. Relator Ministro Ribeiro 

de Vilhena. Agravo de instrumento de Despacho do Juiz Presi

dente do TRT da la. Região. Antonio Ventura Ferreira e Auto

Mercantil S/A. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A egrégia PrEEira Turma 

Regional anulou o processo por cerceamento de defesa e, na 

Revista trancada pelo Agravo,.alega o autor, fundado em diver 

gência, que a hipÓtese não comportava o desfecho dado pelo v. 

AcÓrdão recorrido. O Agravo interposto nos autos principais ;·E 

recebeu parecer desfavorável. ~ o Relatório. 

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

lavra o Relator. 

o Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A divergência não se con

figura, pois o v. Acórdão Regional afirma ser necessária a 
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prova indeferida. Ainda que assim não fosse, os Arestos tra -

zidos às fls. 56 contêm preceitos especificas que demonstram 

necessárias as provas. Nego provimento. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 1 643/72. Relator Ministro Li 

ma Teixeira - Revisor Ministro Coqueijo Costa. Recurso de Re

vista de Decisão do TRT da Sa. Região. Ermilson Ferreira Cor-
A rea e Companhia Industrial do Norte - CIANORTE. 

O Sr. Ministro Premdénte - Retorna a Revista por força de de

cisão do Pleno que entendeu estar apoiada por divergência. 

Trata o caso dos autos de manifestação das Instâncias Ordiná

rias, que entenderam, face à prova e aos aspec.tos da contra -

vérsia, que a taxa de insalubridade incide sobre o salário-roi 

nimo regional e o seu valor acrescido ao salário efetivamente 
• 

percebido pelo trabalhador. Então, recorre de vista o recla -

mante e entende que o adicional de insalubridade incide tam -

bém sobre as horas extraordinárias habitualmente prestadas , 

não restando dÚvida sobre as horas extras habituais. A Procu 

radoria opina pelo provimento para que seja deferido o adiei~ 

nal sobre as horas extras habituais. ~ o Relatório. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

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

(USA DA PALAVRA O DR. JOSt FRANCISCO BOSELLI) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. O meu 

voto é dando provimento à Revista, para assegurar ao recla 

mante o adicional de insalubridade, calculado sobre o salá 

rio normal, incidindo sobre as horas extras habitualmente 

prestadas. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não podem ser utilizados 

dois critérios, Se se manda aplicar o adicional de insalubri 

dade no salário m!nimo, nas horas extras não se pode aplicar 

sobre o salário contratual. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa- Mas o que ele quer é sobre as 

horas extras. Se só pode incidir sobre o salário-m!nimo, co 

mo vai incidir sobre as horas extras? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Mas nas horas extras o 

empregado recebe um salário-m!nimo qualificado, quer dizer,o 

salário m!nimo mais 20%. Concordo, data venia. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa- Veja V.Exa.: o empregado ga 

nha o salário~m!nimo; se ele trabalha mais duas horas extra~ 

vai receber mais do que o m!nimo? Vai. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Não, data venia, ele vai 

receber o m!nimo qualificado. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Desconheço esse m!nimo qual! 

ficado, O que interessa é o quantum, Ele recebe salário-mini 

mo. Se trabalhar mais duas horas extraordinárias, o total 

que recebe será mais do que o mínimo. O que diz a lei? Que 

incide sobre o salário-m!nimo, Como vai incidir sobre o que 

ele recebe? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena- Pelo racioc!nio de V.Exa., 

ele não mais teria direito ao adicional noturno. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Mas se se der provimento, es 
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tar-se-á mandando incidir o adicional sobre um salário sup~ 

rior ao mfnimo. A lei é estrita: é sobre o salário-m!nimo da 

região. Se ganha salário-mfnimo, fazendo duas horas extraor

dinárias, necessariamente ganha mais do que o salário-mfnim~ 

Como incidirá o adicional noturno sobre aquilo que ele rece 

be, a qualquer titulo? As horas extras estão pagas na forma 

da lei, com acréscimo. Como é que ainda, em cima dessas ho 

ras, - que aumentam o salário acima do mfnimo - vai inci 

dir o percentual de insalubridade, que a lei diz que é sobre 

o mfnimo? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A questão, Exa., a div~~ 

gência que há aqui, Sr. Presidente, diz respeito à concepção 

de salário-mfnimo. O eminente Ministro Coqueijo Costa enten 

de que salário-minimo é só o salário que a lei fixa como mi 

nimo para 8 horas. O mfnimo, para mim, é tudo que a lei esp~ 

cifica como mfnimo. Um médico também tem um mfnimo: é X mais 

tanto por cento, etc. Aqui se trata do mfnimo qualificado. O 

empregado, com 8 horas, tem o mfnimo de X, e com mais duas 

horas tem o salário-mfnimo de X + Y. Esse é que é o mfnimo de 

le. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa- Data venia, só V.Exa. prov~ 

do que a lei diz isso. Porque, no Brasil, o salário-mfnimo 

começou sem ser horário, e de alguns anos para cá, passou a 

ser horário. Então, o salário-mfnimo corresponde a 8 horas. 

Se o empregado trabalhar 4, e receber metade, recebe o sal'á

rio-mfnimo; mas se trabalhar mais de 8 horas, não recebe o 

mfnimo. Mostre V.Exa., na lei, onde se diz que o que é rece 

bido além de 8 horas é salário-mfnimo e eu me curvo, porque 

o salário-mfnimo legal é aquele correspondente ao máximo de 
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O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Quando há excesso, ele 

não pode receber menos de X ou 20~. 

3. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Se ele receber mais do que o 

minimo, sem ser de horas extraordinárias, só vai perceber o 

adicional sobre o minimo, não é isso? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Exato. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Então, como é que ele, traba 

lhando em horas extraordinárias, em decorrência do que passa 

a perceber mais do que o minimo, vai ter o adicional de insa 

lubridade em quantia superior ao mínimo, se a lei diz quenão 

pode? 

o Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - V.Exa. acha que é mais do 

que o mÍnimo. Eu acho que é o mínimo qualificado. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Mas esse mínimo qualificado, 

data venia, é uma noção de V.Exa.,que é nova, porque a lei 

não fala em mínimo qualificado nem desqualificado. Há salá 

rio mínimo. 
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O Sr. Ministro Coaueijo Costa -Mas isso é uma noção de V. 

Exa. A lei diz somente salário-minimo. nata venia, nego pro~ 

vimento, até constrangido, mas tenho que observar a lei. Se 

ele ganha 10 horas acima do salário-m!nimo, porque o salário 

m!nimo é de 8 horas, ele não pode receber insalubridade acim 

de 8 horas. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Dou provimento. 

o Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Dou provimento para que o 

adicional de insalubridade incida sobre o minimo horário. 

O Sr. Ministro Cogueijo C0 sta - Ma à. isso já foi dado; ele 

está querendo sobre as horas extraordinárias. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Então, dou sobre as horas 

extraordinárias, calculadas sobre o m!nimo, sem os 20 %. 
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Não existe, data venia. 

A hora extraordinária m!nima que existe é com 20 %. 
O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Acresço o adicional de ins 

lubridade. 

O Sr. Ministro Presidente - V.Exa. dá provimento, porém, com 

restrição. 

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

meu voto. Nego provimento. 

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

mento ao recursopara assegurAr aos reclamantes que o adicio

nal de insalubridade seja calculado sobre o salário normal, 

incidindo sobre as horas extras habitualmente prestadas, o 

que vem a constituir o salário-minimo qualificado. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Peço juntada de voto vencid • 

O Sr. Ministro Presxente - Deferido. 
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O Sr. Secretário: Processo n9 4558/72. Relator: Ministro Ru-

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

ta de decisão do TRT da 4a Região. ANTÔNIO CAETANO DOS SANT 

E OUTROS e COMPANHIA CARBONÍFERA SÃO MARCOS S/A. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Os reclamantes ajuizaram recla

matória trabalhista contra a Cia. Carbonifera de são Marcos 

s.A., postulando o pagamento de adicional insalubridade so

bre o minimo profissional, e as decorrentes de diferenças s~ 

lariais sobre as parcelas integrantes de sua remuneração sob 

a alegação de que o serviço de mineração é insalubre, perigo 

so, em grau máximo, e que recebe salário proporcional ••• (lê) 

Desfavoravelmente opina a douta Procuradoria-Geral. t o rela 

tório. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Sr. Presidente, traz o emprega

do apelo em cópia xerox de fls., sem qualquer autenticação, 

" com o qual pretende justificar a divergencia. Por ter vindo 

contra a norma da Súmula n9 38, não conheço. 

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

arestos apontados não se conformam com a Súmula 38, inclusi

ve, sem fonte de publicação. Há divergência? Unanimemente, 

nao foi conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário: Processo n9 4 562/73. Relator: Ministro Ru 

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

ta de decisão do TRI' da la Re@.ã o. COMPANHIA COMtRCIO E NAVE 

GAÇÃO e ANTÔNIO CAMETÁ CALDAS. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Sr. Presidente, a Cia. ComerciO 

e Navegação, nos autos da reclamação trabalhista em que con-
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tende com AntÔnio Cametá Caldas, inconformado com o Acórdão 

da E. Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Pri 

meira Região, recorre para este Tribunal Superior do Traba

lho nos termos do art. 896, letras ~ e b da CLT, e alega vi 

lação de lei e divergência jurisprudencial ••• (lê). Desfavo

ravelmente opina a douta Procuradoria-Geral. t o relatório. 

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

rada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- A preliminar de incompetência 

fixa-se pelo lugar de contraprestação ou de prestação de se 

viço. Não conheço pela preliminar. 

O Sr. Ministro Presidente:- A matéria é simples, embora às 

vezes haja uma série de considerações. As Instâncias Ordiná 

" rias entenderam de rejeitar a preliminar de incompetencia da 

MM. Junta ~ quo, lOa da Guanabara, argtH.da pela reclamada qu 

entendia que a competência era da MM. Junta de Niterói, onde 

o reclamante fora contratado, prestava serviços e recebia 

seu salário ••• (lê). Acompanho o eminente Ministro Relator. 

Não conheço pela preliminar, por versar o reexame da prova. 

Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Sr. Presidente, quanto ao méri

to, também não conheço, porque não traz a empresa qualquer 

" divergencia jurisprudencial para os autos. Os arestos tran~ 

critos sobre as razões de revista não se aplicam à hipótese. 

O Sr. Ministro Presidente:- Também não conheço, por versar 

" o reexame da prova apurada soberanamente pela Instancia Or-

dinária. Há divergência? Unanimemente, não foi conhecida a 

Revista, nem pela preliminar, nem pelo mérito. 

O Sr. Secretário: Processo n9 627/73. Relator: Ministro Ru-
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dor Blumm. Revisor; Ministro Lima Teixeira. Recurso de revis 

ta de decisão do TRT da 2a Região. G'·ENERAL MCYI'ORS DO BRASIL 

S/A. e GUIDO CARVALHO. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Caso de alçada. Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente:- Também não conheço. Aplicação do 

Prejulgado 40. Há divergência? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- Peço os autos, Sr. Presiden

te. Desejo ver a data da reclamação e o valor. (Consulta os 

autos). Rejeito a preliminar. 

-O Sr. Ministro Presidente:- Por maioria de votos, nao foi co 

nhecida a Revista por força do Prejulgado 40, vencido o Sr. 

Ministro Coqueijo Costa. 
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O Sr. Secretário: Processo n9 724/73. Rel8tor: Ministro Lima 

Teixeira. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de Revis 

ta de decisão do TRT da 2a Região. RENATO LOBERTO E IND.Elt

TRICA BROWN BOVERI S/A. 

O Sr. Ministro Presidente:- Entendeu o AcÓrdão de fls. 34 

que é devida a incidência das horas extras, habitualmente 

prestadas, sobre o depÓsito do Fundo de Garantia, tod8via a. 

prescrição da's prestações representadas pelos depósitos de 

que trata a Lei n9 5.107 deve obedecer ao preceito incerto 

do art. 11 da C,L,T •••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral op~ 

na pelo provimento, porém, com base no voto vencido, e assim 

adotou uma posição eclética, por entender aplicável o art.ll 

da C.L.T, Todavia, há que se considerar o momento em que o 

empregado tem ciência do fato do depÓsito irregular, que é 

no momento da rescisão. ~ o relatório. 

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

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

(Usa da palavra o Dr, Rubem José da Silva.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Não es 

tou conhecendo da Revista, porque ela vem por interpretação 

da Lei 5.107, em confronto com o art. 11, no caso, prescriçã 

bienal, nem diverg~ncia foi apontada que se atrite com o Acó 

dão recorrido. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A prescrição foi arguída na 

contestação. O pedido é para que 11seja a reclamada condenada 

ao pagamento da importância correspondente à complementação d 

F.G.T.S., considerando as horas extraordinárias trabalhadas e 

recolhimento do F,G,T.S. (Lê.) Conheço da Revista por viola

ção, e dou provimento para, reformando o Acórdão Regional, re 

tabelecer a sentença da Junta. 

O Sr. Ministro Presidente - Então v. Exa. conhece por violaçã 

da Lei 5,107. Havendo diverg~ncia, tomarei os votos. 

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

ção para o recolhimento do Fundo de Garantia é de 5 anos e nã 

de 2. Exatamente por que o art. 21 diz que os créditos do Fun 

do gozam dos mesmos direitos e privilégios que os créditos pr 

videnciários e fiscais. E a prescrição desses créditos é d 

5 anos; e como o titular direto do Fundo é o B.N.H., que o ma 

neja, data venia, parece-me que é tutelado como se fosse, 

caso, uma prestação previdenciária, acompanho v. Exa. • 

O Sr. Ministro Presidente - Procurava saber se por violação d 

Lei 5.107, o Ministro Ribeiro de Vilhena está se baseando n 

art. 20, em que a prescrição é de 5 anos, porque, se assim fo 

aqui não haveria prescrição. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Mesmo pela Lei 5,107 não have

ria prescrição, porque o tempo inicial é aquele mencionado e o 

empregado só tem direito ao Fundo de Garantia quando dispensa-
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do. Então tem-se que contar da dispensa, e não de cada prest 

ç!l:o que ele fez. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - A garantia do empregado é 

indenização. O Fundo de Garantia é para garantir ao empregad 

a indenização. Com a prescrição, se não garantirmos o empreg 

do, ele perderá o direito a essa complementação do Fundo de 

Garantia, e não é esse o espírito da lei. Não é a indenizaçã 

mas tem o mesmo sentido que ela. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Tem havido um pequeno e

quívoco nas Inst~ncias Inferiores, quanto a entender que o e 

pregado é titular dessas import~ncias. Ele não é titular, da

ta venia. O titular é o Fundo de Garantia, e o B.N.H. o admi

nistra. Tanto que o empregado não recebe diretamente da empr~ 

sa, nem da Justiça, e sim do Fundo de Garantia. Quem paga é o 

Fundo, com a correção monetária, juros, etc. Há esse equívoco 

de autoria para a legitimação da causa. O legitimatu principa 
, 
e quem administra, nesse caso, o B.N.H •• O I.N.P,S. o repre-

senta. O empregado pode reclamar, mas quem deve receber o di

nheiro é o Fundo, e não ele, ~ venia. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não prescreve recebimento d 

Fundo, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Com a despedida, o empre 

do tem apenas a guia para receber o Fundo. 

O Sr. Ministro Presidente - Vejamos o art. 20 da Lei 5.107, 
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O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O empregado aponta a lei e 

diz que foi feito o depósito banéário, que então se incorp~ 

ra ao patrimônio. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - E não fala em prescrição. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Diz o art. 19 da Lei n9 

5 107: "Competirá à Previdência Social, por seus Órgãos pró 

prios, a verificação de cumprimento do disposto nos artigos 

29 e 69 desta lei, procedendo em nome do Banco Nacional de 

Habitação, ao levantamento dos débitos porventura existentes 

e às respectivas cobranças -- administrativa e judicial 

pela mesma forma e com os mesmos privilégios das contribui 

ções devidas à Previdência Social11
• E diz ainda no § 29: 11 No 

caso de cobrança judicial, ficará a empresa devedora obrig~ 

da, também, ao pagamento da taxa remuneratória de que trata 

o§ 19, das custas e das percentagens judiciais." Porque o 

empregado não aciona para receber; aciona para compelir a JUs 

tiça a condenar para que se efetue o depósito. Da propositura 
, 

da ação, sera sempre notificado o empregado. Porque, diz o 

art. 21: "Independente do procedimento estabelecido no art., 

19, poderá o próprio empregado ou seus dependentes, ou por 

eles o seu Sindicato, nos casos previstos nos arts. 89 e 99, 

acionar diretamente a empresa por intermédio da Justiça do 

Trabalho, para compeli-la a efetúar o depósito das importân

cias devidas, nos termos desta lei, com as cominações do ar 

tigo 1911
• 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Veja V.Exa. que a prescrição 

foi aplicada porque ao Recurso Ordinário foi dado provimento 

em parte para excluir da condenação os depósitos da prescri

ção bienal.O Regional não podia fazer isso.Por isso entendo 

que devo conhecer por violação e dar provimento. 
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O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Aplicáveis os art~. 20 e 

21. {Lª)· No caso, as razões foram atendidas. 

o Sr. Ministro Coqueijo Costa - Restabeleço a sentença da Ju_!! 

ta, que diz: "Julgo procedente a reclamação para compelir a 

empregador a complementar o recolhimento". Conheço e dou pr~ 

vimento para restabelecer a referida sentença. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecida a Revista por violação 

da Lei 5 107, arts. 20 e 21, e dado provimento para, refor 

mando-se o AcÓrdão Regional, restabelecer a sentença de ori 

gem. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 134/73 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região •. u. D. Utilidades Domés 

ticas Limitada e Concórdia Gomes. 
• 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Inconformado com o v. AcÓrdão 

da Terceira Turma do TRT da Segunda Região, recorre a recla 

mada alegando violação de lei e divergência jurisprudencial. 

Comprovada a exist~ncia de relação empregatÍcia para fins de 

anotação da Carteira Profissional. {Lê). Manifesta-se a dou 

ta Procuradoria pelo não conhecimento pela deserção ou que 

não se conheça por não se enquadrar no permissivo legal,e no 

mérito pela confirmação do AcÓrdão recorrido. ~ o relatório. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Rodrigues A 

havia cálculo do valor da 

correu em 15 de outubro de 

o Sr. Ministro Cog,ueiJo Co 

o Sr. Ministro Rodrigues A 

o Sr. Ministro Cog,ueijo Co 

o Sr. Ministro Presidente 

não fixou o valor. 

O Sr. Ministro Cog,ueiJo Co 

morim - (Consulta os autos) - Não 

ação. Quinhentos cruzeiros; isso o 

1 971. 

ata - E qual era o salário à época? 

morim - Era Cr$ 571,00. 

sta - Portanto, teria alçada. 

- O AcÓrdão reformou a sentença mas 

chegou o momento de se ver 

ata - Mas fora fixado antes. Ent1:1o 

ificar se o empregado está prejud! 

cado pelo Prejulgado 40. R ejeito a preliminar porque havia 

alçada. 

O Sr. Ministro Presidente - Não sei se foi aventada a ques~o 

da alçada. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço face ao Prejulgado 

40. 

O Sr. Ministro Presidente 

improcedente pela sentença 

autônomo da reclamante. R e 

rido entendeu que a relaçã 

com todos os requisitos .. 
~inou pelo não conheciment 

n1:1o ter sido fixada a impo 

via, no mérito, opina pela 

- Trata-se de reclamatória julgada 

de origem, em face da condição de 

correu a empregada e o Acórdão rec~ 

o empregaticia estava configurada, 

.(L~). A douta Procuradoria-Geral o 

o por achar deserto o recurso e por 

rtância do valor das custas. Toda-

confirmação. (L~). 
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O Sr. Ministro coqueijo Costa - Rejeito a preliminar de alça 

da. 

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

nhecida a revista por falta de alçada, com aplicação do Pre 

julgado 4o, contra o voto do Ministro Coqueijo Costa. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 139/73 - Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim, Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a, Região. Elydio Sorrenti

no e José Bernardino de Castro Netto, 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O acórdão, confirmando a 

sentença de origem, negou provimento ao recurso do reclaman 

te por entender não provado que os dias que o mesmo faltou 

ao serviço foi por acidente de trabalho e as faltas ocorrida 

foram em número superior ao permitido. Recorre de revista 

empregado ••• (Lê.) O parecer da douta Procuradoria-Geral 

pelo conhecimento, mas não provimento,t o relatÓrio, 

O Sr.Ministro Coqueijo Costa - De acordo, 

o 
, 
e 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O acórdão revisando é, na 

integra, o seguinte: "Sustenta o reclamante, em sua petição 

inicial, que foram pagos seus direitos com base na remunera 

ção inferior ao que percebia e pleiteia mais a complementa -

ção de férias de 15 para 20 dias, afirmando que os dias em 

que ele faltou foram por motivo de acidente ••• (L~.) Não co 

nheço. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Acompanho. 

, ~ -O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? Nao foi conheci-

da a revista, unanimemente. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 286(73 - Relator: Ministro 

Rudor ~lumm. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da la. Região. Pedro Gomes de Lima e 

Outros e Companhia de Transportes Coletivos do Estado da Gua 

nabara. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Versa a demanda sobre compleme~ 

tação indenizatÓria fundamentada no § III, do art. 17 da Lei 

5.107/66, cuja diligência contraria as conclusões do vener 

do acÓrdão recorrido, Entende o V, acÓrdão regional,que em 

pregado estável que se demite por motivo de aposentadoria,r~ 

cebendo gratificação ou premio por representação,,, {lê), Ma 

nifesta a douta Procuradoria desfavoravelmente. ~ o relatóri 

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

vogado, 

{Usa da palavra o Dr,Jôsé Francisco Boselli) 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço pela divergência. 
, 

O Sr. Ministro Presidente - Osi.empregados da C.T,C, estaveis. 

que se demitem por motivo de aposentadoria, recebendo grat! 

ficação ou premio, impropriamente inscritos no recibo como 

indenização, porém em valor inferior a 6o% ••• (Lê.) Conheço 

pela divergência apontada e por violação alegada no § 39 do 

Art. 17 da Lei nQ 5 107, uma vez que a indenização foi paga 

em valor inferior a 60%. Os empregados eram estáveis. Há di 

vergência? Conhecida a Revista, por unanimidade. Tem a pala 

vra o Relator. 
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O Sr. Ministro Rudor Blumm - Quanto ao mérito, dou provimen

to para julgar procedente a reclamação, isto é, dou provime~ 

to para assegurar aos reclamantes a complementação da indeni 

zação, até alcançar os 60% a que se refere a lei, mormente 

que os reclamantes são estáveis. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo com V.Excelência.Há di 

vergência? 

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

desses empregados da CTC foi estudada com o sindicato, e en 

tão foi prometida, àqueles que se aposentassem, uma gratifi

cação. Os que se aposentaram receberam essa gratificação,mas 

como indenização, porque o titulo, na CTC, não podia ser de 

gratificação. Por isso estão todos se apegando a esse fato, 

que considero uma deslealdade do sindicato, com a devida vê-

nia. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Mas, no caso, parece que ho~ 

ve foi uma violação do art. 99. Arrimou-se em fraude, 

não pagar os 6o%. Isso o art. 99 comina. 

para 

O Sr. Ministro Presidente - Não havendo divergência, vou pr~ 

clamar o resultado, nos termos do voto do Sr. Ministro Rela 

tor. Dado provimento ao recurso para assegurar aos reclaman

tes a compensação da indenização até. alcançar os 6o% a que se 

refere o art. 17 da Lei n9 5.107. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 377/73 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

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

Paulista S/A e Paschoal Nave. 

O Sr. Ministro Presidente - A matéria discutida nos autos é 

sobre conversão da licença-premio em pecúnia, matéria muito 
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conhecida dos Tribunais trabalhistas. A Procuradoria é pelo 

não conhecimento. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

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

nheço da Revista, face à iterativa jurisprudência do Pleno 

no sentido do acÓrdão recorrido com aplicação da SÚmula n9 42. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Também não conheço. 

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

foi conhecida a Revista, 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 892/73 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Gelatina Hamburgue

sa S/A - IndÚstria e Comércio e Antonio Pinto de Oliveira e 

Outros. 

O Sr. Ministro Presidente - As instâncias ordinárias entende 

ram procedente, em parte, a reclamatÓria, pois, alegando vio 

lação unilateral e abusiva dos contratos de trabalho, post~ 

lam os reclamantes reposição ao status quo e verbas que espe 

cificam ••• (lê.) A Procuradoria sustenta que a Revista foi 

processada por via de Agravo, porém não vê como dela conhe -

cer, visto que os arestos indicados não servem a cotejo,e ne 

se demonstrou violação literal do art. 59 da CLT, t o relató 

rio. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo, 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Meu vo 

to é não conhecendo da Revista, visto que não está fUndamen 

tada, pois não se demonstrou validade à alegada violação do 

art. 59 da CLT. Os ares~os apontados não servem para justifi 

car a Revista e, além do mais, são de Turmas do TST. Preten 

de-se, na realidade, o reexame da prova que, na espécie,é in 

cab!~el. Há divergência? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, V.Exa. não 

conhece. O recurso ordinário da empresa foi desprovido. A o 

brigação unilateral não foi negada pela reclamada, porém,ju~ 

tificada com a queda de produção e solicitação do Sindicato 

para que fossem as horas extras trabalhadas, reduzidas ••• (lê). 
, , 

Ha duvida de Turma do TST ou do Regional? 

O Sr. Ministro Lima Teixeira - Do TST. V.Exa. disse fls.l57? 

Terceira Turma do TST, e não se fala em mais nada. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não conheço. 

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

foi conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 894/73 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. S/A IndÚstrias Reu 

nidas Francisco Matarazzo e Catarina Stocker, 

O Sr. Ministro Lima Teixeira - Entendo que ocorreu a extin -

ção do estabelecimento. A reclamante tem direito à indeniza

ção podendo existir prova expressa de transferência. Contra 

tualmente, a necessidade de transferência há que ser provad~ 

A reclamada nenhuma prova faz neste sent~do, Ao contrário, a 

prova dos autos demonstra que a reclamante foi transferida, 
, -em represália, por nao aceitar o acordo da reclamada fls. 20 
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não conhecimento da Revista por versar o reexame da prova,po 

que a transferência tivera o cunho punitivo, além de não pr~ 

var a necessidade da transferência. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

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

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

nheço da revista, pois o agravo foi para melhor exame e não 

se demonstrou violação de norma legal ou jurisprudência atri 

tanta ••• (lê). 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa 

gional: "Ocorrendo a extinção 

- Peço os autos, Exa. Diz o Re 
I do estabelecimento o reclaman-

te tem direito à indenização". Mesmo havendo cláusula de 

transferência expressa, a necessidade há de ser provada. Fui 

' contra essa Sumula porque, afinal de conta, a legislação ga 

rante o direito de o empregador transferir, quando a transf~ 

rência é expressa. O acÓrdão diz: "mesmo havendo cláusula de 

transferência tem que se provar a necessidade". Eu anotei a 

qui o acÓrdão de fls. 79, como divergente, mas não me lembro 

dele, por isso pedi os autos. (consulta os autos.) o acórdão 

do egrégio Regional da Segunda Região, Relator Dr. Wilson de 

Souza Campos Batalha, trata de transferência de empregado es 

tável. O artigo 498 da Consolidação concede direito à indeni 

zação em dobro aos empregados estáveis que ali exerçam suas 

funções, em caso de fechamento do estabelecimento de filial 

ou agência, sem ocorrência de motivo de força maior. Aqui e~ 

tá, realmente, a divergência que diz: "~ licita quando ocor 

rer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregadd'. 

Esta regra está aqui e foi aplicada por esse acÓrdão. 

efeito de divergência, em tese, ~ venia não conheço. 

Para 



PODER JUO!C!ÁR!O 

JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRA8ALHO 

28.3.74 SSO/EM/MNP 18,00 1. 

O Sr. Ministro Presidente - A SÚmula 43 impede o conhecimen-

to. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O acórdão se refere ao § 29. 

A SÚmula diz: 11 Presume-se abusiva a transferªncia de que tra 

ta o § 19 do art. 469 da CLT, sem comprovação de necessidade 

de serviço11
• E o que diz o art. 469, § 19? 11 Não estão compr~ 

endidos na proibição os empregados que exercerem cargo de 

confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição ex 

pl!cita, ou escrita, a transferência ••• " Aqui, sim, mas a 

divergência vem pelo § 29, que nesse acÓrdão foi aplicado,p~ 

ra dizer que, quando há possibilidade de transferência, a 

regra geral, aplicável a estável ou não estável, é a do art. 

469. Pode estar errado o acórdão, mas há divergªncia, pelo 

menos para o conhecimento. Eu conheço mas, no mérito, aplico 

a SÚmula 43, para negar provimento. Para conhecimento, a di 

vergência está aqui. Não estou de acordo com o acÓrdão par~ 

digma, mas ele é divergente. Conheço, mas para negar provi -

mento. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço porque o Agravo foi 

provido para melhor exame e não se demonstrou violação de 

norma legal, face aos aspectos abordados na Revista, apur~ 

dos pelas instâncias ordinárias. Não vejo como conhecer da 

Revista, tendo em vista a SÚmula 43 do TST, pois não se pr~ 

vou necessidade de serviço. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Sr. Presidente, ocorre que 

o acórdão regional declarou que a transferência, no caso,foi 

punitiva. Isso é matéria de fato. Não conheço, mas por outro 

fundamento. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Se se fala em transferên 
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cia punitiva, a divergência não está evidenciada. Não conhe-

ço. 

O Sr. Ministro Presidente - O acÓrdão regional diz que foi 

e~ represália, por não aceitar o acordo a reclamante. Está 
, - ' no acordao, as fls. 20. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, se o acÓrdão 

declara que foi punitiva reformulo o meu voto, porque ai já 

há outro fundamento. Não conheço. 

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

nhecido o recurso • 

• 

• 
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O Sr. Secretário - Processo n9 2910/73 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 6a. Região, IndÚstria Nordesti

na de Bebidas S/A - Imorbe (Ex-IndÚstria Pernambucana de Be 

bidas Antárctica S/A) e Mauro Carneiro Pessoa. 

O Sr. Ministro Presidente - Trata o caso dos autos de enge 

nheiro da empresa que, em 19 de junho de 1967, assinou con 

trato de trabalho com a reclamada por prazo determinado,exer 

cendo as funções de fiscal de obras ••• (lê). A douta Procur~ 

doria-Geral opina pelo não conhecimento da Revista, É o rela 

tório, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

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

nheço da Revista. Relação empregatfcia comprovada -- matéria 

de fato. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 976/73 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Moacyr Bianchi e Fe 

pasa - Ferrovia Paulista S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - O acórdão,·recorrido não reconhe-

ceu provada a insalubridade. A douta Procuradoria-Geral op! 

na pelo não conhecimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

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

nheço da Revista. A materia e de fato. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 113/73 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. Região. Erdmann Guttinger & 

Companhia e Antonio Gomes da Silva. 

O Sr. Ministro Presidente - Esclarece o acórdão que a recla 

mação versa reintegração ou indenização. A sentença de ori 
, 

gem e alternativa: ou reintegração ou indenização, na forma 

do pedido ••• (lê). to relatÓrio. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Data ve 
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nia do douto parecer, não conheço da Revista, que visa ao re 

exame da prova, 

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

de votos, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 132/7~ - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Juvenal Quinto da 

Paixão e Companhia Industrial Ferro e Aço "CIFA". 

O Sr. Ministro Presidente - Empregado demitido e readmitido 

que, pela soma dos perÍodos, alcançava mais de dez anos de 

serviço, com aplicação da SÚmula 20 do TST ••• (lê). A douta 

Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento, ~ o relató .

rio, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo, 

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

(Usa da palavra o Dr, Rubem José da Silva) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Não co 

nheço da Revista. Não se demonstrou violação de literal dis 

posição de lei, vindo a Revista por interpretação, e não se 

apontou divergência adequada às exigências do art. 896 da 

CLT ••• (lê). to meu voto. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O acÓrdão regional versa so 

bre o fato tempo de serviço: calca-se na SÚmula 20 do TST e 

tem como provada a dispensa do reclamante em 16/11/70, sendo 

aconselhável a posterior conversão da reintegração em indeni 

zação dobrada ••• (lê). Conheço por violação expressa do De

ereto-lei 75, art. 19, e dou provimento, para mandar excluir 

da condenação a aplicação da correção monetária sobre débito 

do empregado. 
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O Sr. Ministro Presidente - (Consulta os autos) Realmente, 

por absurdo que pareça, isso aconteceu. Mandou aplicar a co~ 

reção monetária ao débito do empregado para efeito de compe~ 

sação. Nesse caso, verificando, reformulo meu voto. Conheço 

até por violação, no particular, e dou provimento para ex -

cluir a correção monetária, Por unanimidade ·de votos, foi co 

nhecida a Revista e dado provimento à mesma nos termos do vo 

to do Ministro Relator, 

O Sr. Secretário - Processo n9 3143/73. Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. Região. PAULO MOURA ~TINS 

e CIA. DE TRANSPORTES COLETIVOS DO ESTADO DA GUANABARA. 

O Sr. Ministro Presidente - As Inst~ncias Ordinárias enten-

deram que a pretendida equiparação salarial do reclamante ao 

paradigma não era possível, pois o autor não preenchia os re 

quisitos do art. 461 da CLT. Não havia identidade funcional, 

sendo de notar que o paradigma tinha maior tempo de serviço. 

Matéria de fato. Não conheço. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Também não conheço. 

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

conhecida a Revista, 

O Sr. Secretário - Precesso n9 3251/73. Relator: Ministro Li 

ma Teixeira, Revisor: Ministro Coqueijo Costa, Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da la. Região, CIA, CARIOCA INDUS,-: .... 

TRIAL e MANOEL FRANCISCO DA ROCHA. 

O Sr. Ministro Presidente - A sentença confirmada pelo Acór

dão recorrido, considerando que o plano de classificação de 

cargos da ré é ,;faticamente utópico, já que fixa salário-ba

se inferior ao salário percebido pelo empregado de modo a im 

pedir a aplicação do adicional por tempo de serviço, sendo 
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que anteriormente a reclamada concedeu o referido beneficio 

ao autor, fazendo integrar ao contrato,,.(lê), to relatório, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo, 

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

( Usa da palavra o Dr, José Francisco Boselli) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Não co-

nheço. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Também não conheço. 

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

conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3.280/73. Relator: Ministro Li 

ma Teixeira. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de Re

vista de decisão do TRT da 2a. Região. Antônio Merces Guide, 

e outros, e FEPASA - Ferrovia Paulista s.A. 

O Sr. Ministro Presidente - As Instâncias Ordinárias deram pe 

.... t, d la improcedencia da reclama oria, e enten eram que a empresa, 

em julho de 1963, procedeu a uma reestruturação em seus qua

dros, quando instituiu a carreira de Administração Superior, 

com referência inicial 18, até 27 fls. 59/61 --, e a car-

reira de Escriturário e Auxiliar de EscritÓrio ••• (Lê.) A dou 

ta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento da Revista, 

eis que não demonstrada a violação dos dispositivos legais in 

dicados, e tampouco a alegada divergência, que não se ajusta 

exatamente ao caso dos autos. t o relatório. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Francisco Boselli.) 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Nos ter

mos do parecer da douta Procuradoria-Geral, aliás, muito bem 

elaborado, não conheço da Revista, pois não ocorreu violação 

de norma legal e os arestos apontados como divergentes não se 

ajustam ao caso dos autos, em virtude dos pressupostos admiti 

dos pela prova, no particular, pelas Instâncias Ordinárias. 

Não conheço porque, assim sendo, não está revestida dos requi 

sitos exigidos pelo art. 896 da CLT. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, a Turma Regio 
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nal, apos rejeitar a preliminar de não conhecimento, por con 

siderar existente o mandato apud acta, negou provimento ao 

Recurso Ordinário interposto pelos empregados ••• (Lê.) Conhe

ço pela diverg@ncia jurisprudencial de fls. 333/334. 
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O Sr. Ministro Presiente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O S5. Min~ro Rudor.Blumm -Conheço. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não conheço. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, nesses 

casos, realmente, parece-me que há um certo consenso no Ple

no no sentido de não se admitir o acesso ou a equiparação 
, 

quando e cargo de chefia. Data venia, sempre fui vencido no 

Pleno. A empresa não estava obrigada a adotar quadro, mas de 

de que adotou não pode deixar de colocar essas funções em es 

calonamento. Se ela adotou o quadro, esquematizou, é obrigad 

a obedecer o art. 461, e promover por merecimento e antiguid 

de. Não pode estabelecer um critétio arbitrário de merecimen 

to, quando a lei impõe que haja alternatividade. Data venia, 

conheço. 
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O Sr. Ministro Presidente - Conhecido o recurso, por maioria 

de votos. Quanto ao mérito, nego provimento. 

o Sr. Ministro Coguéi,jo Costa - Sr. Presidente, no mérito, s 

o acesso a carreiras superiores consta do quadro da empresa, 

nele não pode ser excluida uma das formas alternativas de pr 

moção, aquela da antiguidade, sob pena de ineficácia do quad ~ 

por violação de lei consolidada. Ora, lê-se ao final do Acór 

dão recorrido, de fls. 320, que a promoção, in casu, estava 

sujeita só ao critério de merecimento. O quadro, quando exis 

te, a lei o subordina a esse critério rigido, porque deve re 

fletir a isonomia. Não havendo quadro, a isonomia está no ar 

461. Portanto, atribuir-se ao empregador o direito de, no qu 

dro, estabelecer que determinadas promoções são só por umter 

tério, é, como disse ontem no Pleno, atribuir a uma pessoa 

fisica ou juridica o poder de legislar, obrigando a outros, 

• quando so o Estado pode fazer isso. Nenhuma lei pode atribui 

o poder, ao empregador, de determinar.que só vai haver promo 

ção por merecimento, porque a carreira é diferente, quando o 

critério da lei é unissono. Data venia, estou sempre me bate 

do contra o poder regulamentar da empresa, como vem sendo en 

tendido, porque este poder é bilateral. O regulamento só val 

enquanto tem o assentimento do empregado. A modificação dele, 

feita unilateralmente, é nula para o empregado que já o é, 

quando da alteração. SÓ poderá valer para o empregado que o 

venha a ser posteriormente, porque a cláusula vai-se inserir 

como cláusula no contrato individual de trabalho. Dou provi

mento para, reformando o Acórdão recortido, julgar procedent 

a reclamação. 

O s~.-Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

Q Sr. Ministro Rudor Blumm - Com o Revisor, ~ venia. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Sr. Presidente, dois aspec-



P'OOe: .. ,JUDICIÃRIO . 
JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR 00 TRABALHO 

IM/EM/IM 18,35 -2-

tos precisam ser bem rirmados. 19 - Não restou provado nos 

autos que o reclamante estivesse nas condições de ser pro

movido. A decisão deste Tribunal poderia estar preterindo 

outro. 29 - ~ do regulamento dos prÓprios rerroviários que 

as promoções de uma carreira para outra só se razem por me

recimento, sendo exceção os cargos· de cheria, que é o caso. 

Os cargos de cheria, só cabe à empresa provê-los com quem d 

sejar. Não pode colocar na cheria quem não inspire conrianç , 

quem não tenha capacidade técnica, etc. Assim, com a devida 

··vênia, nego provimento. 
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O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, não en 

tendo, data venia, como pode a empresa estabelecer um quadro 

com referências rÍgidas para fins de acesso e, de repente, 

abrir uma quebra de critérios. Estou de acordo com o eminen

te Ministro Rodrigues Amorim, no sentido de que a empresanão 

está obrigada a situar empregado algum em funções de confian 

ça. Ela nunca poderia classificar essas funções dentro domes 

mo sistema de acesso em que classifica as funções comuns. A 

liás, isso se deu com o Banco do Brasil. V.Exa. deve conhece 

o regulamento de 1919 do Banco do Brasil, que dizia que, de 

determinada categoria para cima, o acesso só se dava por me 

recimento. Então, que não incluisse essas categorias dentro 

do quadro. Desde que a empresa tenha adotado esta norma obj~ 

tiva, está comprometida nesse sentido. Data venia, Sr. Presi 

dente, acompanho o Revisor. 

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

e dado provimento ao recurso para, reformando o acórdão re 

corrido, julgar procedente a reclamação, vencidos os Minis -

tros Lima Teixeira e Rodrigues Amorim. Redigirá o acÓrdão o 

Ministro Revisor. Apresentarei voto vencido. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 285/73 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Almerinda Rosa Al 

ves e Comabra - Companhia de Alimentos do Brasil S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - A empresa não quis pagar o salá 

rio-maternidade sob a alegação de que desconhecia o estado 

grav!dico da empregada ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral o 

pina pelo conhecimento e provimento. t o relatório. 

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

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

2. 

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

do recurso, pois está fundamentado com base no Prejulgado 1~ 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Também conheço pelo Prejulga 

do 14, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, conhecido o recurso. No mérito, dou provimento, pa 

ra assegurar à reclamante o c8mputo na indenização do salá -

rio-maternidade, na forma do Prejulgado 14, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa- Acompanho V,Excelência, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Dado provimento 

ao recurso, para assegurar à reclamante o c8mputo na indeni

zação do salário-maternidade, 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 358/73 - Relator: Ministro 

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

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

lista S/A e Rafael Pires e Outros, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, a tese da recor 

rente é. no sentido de que os autores, por serem conferentes 

e telegrafistas, não têm as vantagens dadas aos fiéis, , ._Qj ), 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e provi -

mento da Revista. t 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. Não CI!Or 

reu ofensa à lei nem discrepou o V, AcÓrdão recorrido de de 

cisão de qualquer outro Tribunal,,, (lê), 

O Sr. Ministro Presidente - Também não co~eço, data venia 
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do parecer da douta Procuradoria-Geral. Não se demonstrou vio 

lação de norma legal e os arestos apontados não configuramd! 

vergência, face aos pressupostos admitidos pelas instâncias 

ordinárias,,, (lê), Há divergência? Por unanimidade de voto~ 

não conhecida a Revista, 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 435/73 - Relator: Ministro 

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

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

lista S/A e Fernando Muller. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Trata-se de·licença-prêmio.A Pr~ 

curadoria-Geral opina pelo não conhecimento da Revista. t 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 - Não conheço da Revista, face 

iterativa jurisprudência do Pleno no sentido do acÓrdão 

corrido -- SÚmula 52. 

' a 

r e 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Há divergên-

cia? Unanimemente, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 470/73 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 4a. Região. Companhia de Carris 

Porto Alegrense e Cezar Marim Silveira e Os mesmos. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Ambas as partes recorrem contra 

o V. AcÓrdão da Egrégia Turma do Tribunal Regional da 4a. 

Região. O recurso da empresa alega que o acÓrdão, na parte 

em que condenou a empresa ao pagamento •• ; {lê). A Procurado 

ria-Geral manifesta-se desfavoravelmente. t o relatór~o. 
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O Sr. Ministro Presidente - De acordo, Em discussão. Encerra 

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço do recurso da empr~ 

sa,de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço do recurso da empre 

sa, pois não há diverggncia apontada e nem se demonstrou vio 

lação de norma legal. Há divergência? Unanimemente, não conh 

cido o recurso da empresa. Quanto ao recurso do empregado,te 

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço do recurso do empregad~ 

face à divergência jurisprudencial apontada, mas no mérito 

nego-lhe provimento. 

O Sr. Ministro Presidente Quanto ao recurso do empregado, 

conheço.pela diverggncia com referência ao repouso semanal 

pago englobado, conforme apurado pela perícia. No mérito,~

ta venia do parecer da Procuradoria-Geral, dou provimento,p~ 

ra assegurar ao reclamante a parcela relativa ao repouso re 

munerado, devendo seu valor ser apurado em liquidação de sen 

tença pois, recebendo o reclamante por comissão, não é de se 

admitir ••• (lg). Havendo divergência, tomarei os votos, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Qual a razão pela qual o Re 

lator negou provimento? 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Segundo meus apontamentos, atra 

vés do exame pericial ficou apurada a inclusão no valor da 

comissão da parcela do repouso semanal remunerado, Não há co 

mo invalidar tal pagamento, que não traz prejuÍzo ao recla 

mante, 

' -O Sr. Ministro Presidente - O acordao diz que o repouso esta 

ria incluÍdo na comissão de so%. 
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O Sr. Ministro Rudor Blumm - Reformulo o meu voto. Dou provi 

mente. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

1. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Peço vista em mesa,Sr, Pre 

sidente. 

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

de do pedido de vista do Ministro Rodrigues A~rim, 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 346/73 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região, Luiz Carlos da Sil 

va e Hospital são Paulo, 

O Sr. Ministro Presidente - As instâncias ordinárias entende 

ram que a despedida do reclamante fora por justa causa- de 

sÍdia. t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - De acordo. 

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

nheço da Revista. A matéria é de fato. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Também não conheço. A justa 

causa está provada. 

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

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 367/73 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la, Região. Companhia de Trans

portes Coletivos do Estado da Guanabara e Manoel Santana. 

O Sr. Ministro Presidente - O caso é de equiparação salariaL 

A sentença.· julgou improcedente o pedido. Assim não entendeu 

o acÓrdão regional, por achar, com os elementos de prova,que 

o autor e paradigma, originários da LIGHT, onde exerciam mis 

teres diferentes, em 1969, foram na mesma data transferidos 

para a função de atendente. Não houve, pois, qualquer dife 
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rença de tempo a favor do paradigma ••• (lê), A douta Procur~ 

doria-Geral opina pelo conhecimento e provimento, a fim de 

que sejam atribuÍdas aos autores as diferenças salariais de 

correntes da equiparação apenas no periodo anterior a dois 

anos da reclamação. t o relatÓrio, 
' O Sr. Ministro CogueiJo Costa - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Conheço 

da Revista pela divergência de fls. 67/68. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - É o meu voto. Não há nulidad 

do AcÓrdão, porque desobservada a prescrição. Seria, sim, er 

rado, porque não aplicada a norma material incidente, mas nã 

nulo, porquanto nenhum modelo processual foi desatendido na 

elaboração do deciso. 

O Sr. MinistroJTesidente - No mérito, dou provimento parcial 

para assegurar as diferenças salariais decorrentes da equip~ 

ração, a partir do periodo anterior de dois anos da reclama

ção, respeitado o biênio prescricional. 

O Sr. Ministro Coguei,1o Cesta - Trata-se de empregados pro

venientes da antiga Ligth, onde os salários eram fixados tam 
I 

b~m em razão da antiguidade. Não pode a empresa encampante 

ser responsável por desigualdade salarial a qual não deu cau 

sa ••• (Lê.) Dou provimento para, reformando o AcÓrdão recorr 

do, restabelecer a sentença da Junta, porque, realmente, não 

há direito à equiparação. 

O Sr. MinistroPresidente - O AcÓrdão demonstrou que inicial 

mente poderia ocorrer isso, mas depis as funções eram idênti 

cas, e cita: "Exerciam as mesmas funções, com mesma produtiv 

dade e perfeição técnica; e as exigências do art. 461 da CLT 

foram todas observadas, porque eram antigos empregados da 

Ligth." Dou provimento parcial, porque reconheço a equipara

ção. 

t Sr. Ministro Cogueijo Costa - Não reconheço a equiparação, 

no caso, porque a empresa encampante não pode responder por 

uma desigualdade salarial que já existia. A Junta diz que as 

funções eram diversas, e o Tribunal diz que eram iguais. For n 

admitidos em épocas diferentes. Ao tempo em que foram lotados 
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no DSA já recebiam salários desiguais. 

O Sr. Ministro Presidente - "Assim não entendeu o Acórdão Re-

gional, por achar, com os elementos de prova, que o autor e 

paradligma, originários da Light, onde existia misteres dife

rentes nessa época,em 1969, foram na mesma data transferidos 

para a função de atendente ••• (La.)" 

O Sr. Minis~~o Ribeiro de Vilhena - Peço vista em Mesa. 

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

do pedido de vista do Ministro Ribeiro de Vilhena. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 470/73 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 4a. Região. COMPANHIA DE CARRIS 

PORTO ALEGRENSE E CEZAR MARIM SILVEIRA (Drs. Levone Engel 

e Luiz Heron AraÚjo) (Adiada a proclamação em virtude de 

pedido de vista do Ministro Rodrigues Amorim) 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - ~ questão de repouso re

munerado já incluído na comissão. A perícia deu uma respo~ 

ta um tanto dÚbia quando declarou que a taxa de 50% sobre 

a comissão já estaria paga no repouso, mas não disse que ~ 

ra contratual na percentagem de 50%. Acompanho o Relator e 

Revisor. Não divirjo. 

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

cido o recurso do empregado, pela divergência, com referên 

cia ao repouso semestral pago englobado e, no mérito, dado 

provimento para assegurar ao reclamante ~ parcela relativa 

ao repouso remunerado, devendo seu valor ser apurado em li 

quidação de sentença. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 367/73 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurs·o de 

Revista de decisão do TRT da la. Região. CIA. DE TRANSPORTE 

COLETIVOS 00 ESTAOO DA GUANABARA E MANOEL SANTANA (Drs. Cle 

mente Silveira de Paiva e José da Fonseca Martins).(Adiada 

a proclamação, em virtude do pedido de vista do Ministro Ri 

beiro de Vilhena) 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, só pos

so partir do AcÓrdão Regional, que reconhece a existência 

dos pressupostos. Data venia, acompanho V. Exa. Matéria de 

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

da a Revista pela divergência de fls. e, no mérito, dado 

provimento parcial, para assegurar as diferenças salariais 

decorrentes da equiparação, respeitado o biênio prescricio 

nal, 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Requeiro juntada de voto 

vencido. 

O Sr. Ministro Presidente - Deferido, 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3.438/73. Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. EspÓlio de Mário 

Gonçalves e Banco Francês e Brasileiro s.A. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O recurso versa sobre ho

ras extraordinárias de caixa de banco, que o Regional julgou 

improcedentes, por receber 1/3 do salário normal. Veio a Re

vista por divergência, e a douta Procuradoria-Geral opina 

pelo conhecimento mas não provimento. t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acordo com a súmula 421 

não conheço. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço. 
, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Tambem conheço. 
, 

O Sr. Ministro Presidente - Tenho entendido que caixa e car-

go de confiança, sobretudo quando recebe 1/3 do salário. Per 

gunto se há .elemento para se conhecer. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Realmente, os AcÓrdãos de 

fls. 50/52 afirmam que o cargo de caixa bancário não é de 

confiança. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O Regional deu por outro 

fundamento, mas como recebia 1/3. não cabiam horas extraor

dinárias. 

O Sr. Ministro Presidente - Mas, a{1 muda, porque diz que 
- , nao e cargo de confiança. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Diz a lei: "Funções de dire-
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ção, gerência, ~iscalização, chefia e equivalentes, ou que 

desempenhem outros cargos de con~iança." O Regional conside 

rou que não era cargo de confiança, mas julgou que era de 

chefia ou equivalente. 

O Sr. Ministro Presidente - Há AcÓrdão divergente? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - A divergência fala que ca 

xa de banco não é cargo de co~iança. 

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

No inicio do meu voto, tinha posto o seguinte: "Parte o A-

, -cordao de que a prova evidencia que o empregado exercia fun-

ção de caixa, que não é cargo de confiança, de direção, de 

gerência ou de fiscalização, não incidindo, pois, o § 29 do 

art. 224 da CLT. 
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O Sr. Ministro Cogueijo Costa - (Continuando)- Tendo jornada 

de seis horas e trabalhando oito, tem direito a duas horas 

extraordinárias. E o terço do salário fixo percebido, corre.ê_ 

ponde à remuneração desse trabalho ·;suplementar. Foi o que 

o Acórdão disse. Por esse motivo a ação foi julgada improc~ 

dente. O Acórdão, por isso, violou a lei? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Em parte estou de acordo 

porque é preciso saber se esse 1/3 dá para cobrir o valor das 

duas horas extraordinárias com os 20%. 

O Sr. Ministro Coguei.io Costa - Não vai se presumir, sempre, 

que esse 1/3 corresponde a horas extras. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Há outra tese, aliás ba.ê_ 

tante ponderável: se ele recebe esses dois salários, esse 
, 
e 

' o salário dele. 

O Sr.Ministro Rodrigues Amorim - O AcÓrdão Regional diz que 

"o Caixa tem sua jornada limitada de seis horas. Ocorre que, 

percebendo gratificação de 1/3 do salário fixo, esse ponto 

corresponde as duas horas extras mais o acréscimo legal .•. 

(1@). 11 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A tese é diferente. t p~ 

ra saber se esse 1/3 é salário ou comissão. 

O Sr. Ministro Presidente - Não há divergência, porque o Acó 

dão diz que não era cargo de confiança. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - V.Exa. tem razão. Não há di

vergência, porque os Acórdãos trazidos afirmam o que o Regi~ 

nal afirmou. Diz o seguinte: 11 0 cargo de caixa de Banco não 

é de confiança." Mas o Acórdão disse isso. Então, o que não 

há é a divergência. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Não houve divergência no 

começo, mas houve no fim, porque não é cargo de confiança,~ 

tratou como se fosse. 

O Sr. Ministro Coguei.io Costa - Trata como se correspondesse 
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ao pagamento de horas extraordinárias. Divergência não há, 

porque a tese do Ac6rdão é essa: "Empregado que exercia fun

ção de caixa, que não era de confiança ... " 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - No recurso ele invoca a 

lei. Data venia, conheço. 

o.sr. Ministro Presidente- Não conheço. Realmente não há dL 

vergência no particular. Por maioria de votos, não foi conh~ 

cida a Revista. Vencidos os Ministros Rudor Blumm e Ribeiro 

de Vilhena. 
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O Sr. Secretário - Processo nQ 3 488/73 - Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Ocian - Organiz~ 

~ão Construtora Incorporadora Andraus Ltda e Norma Namura. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O acÓrdão regional rejei 

tou a preliminar de cerceamento de defesa, argU!da pela re 

clamada, e a de intempestividade, arg{Hda pelo re::lamante nas 

contra-razões; no mérito, negou provimento ao recurs~ da re 

clamada por não.ter havido abandono de emprego, pois o recla 

mante era empregado estável ••• (lê). A Procuradoria-Geral op_!. 

na pelo acolhimento da preliminar de nulidade por omissão de 

matéria recursal e, no mérito, pelo não provimento do apelo. 

t o relatório. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não conhe~o da Revista p~ 

lo alegado cerceamento de defesa, considerando não demonstra 

da a viola~ão de norma legal e não se aplicando os julgados 

••• {lê). Não conhe~o quanto ao cerceamento de defesa. Afir 

ma a recorrente que o acÓrdão se omitira em parte do recurso 

••• (lê). Conhe~o da Revista quanto à nulidade, pois no to 

cante ao mérito não foi apontada violação de norma legal nem 

citada divergência jurisprudencial. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Alega-se violação do art.825 

da CLT, mas, como d~z o acÓrdão regional, a reclamada se com 

prometera a providenciar o comparecimento de suas testemunhas 

independentemente de notificação, o que não cumpriu. A juri~ 

prudência com que se procura pintar o conhecimento pela ali 
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nea a do art. 896 desbota-se ante a afirmativa ••• (lê). Não 

conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Conheço porque o Regional 

não atentou para a omissão. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Qual a omissão? O que o Re 

gional fez foi liquidar a sentença. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O Recurso Ordinário se di 

rige contra a decisão da Junta. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sim, mas onde está a omissão 

alegada? SÓ ocorre omissão quando o Juiz deixa de decidir 

qualquer parte do pedido, e não de questão versada. A liqui 

dação da sentença não depende de pedido. A parte não pode p~ 

dir ao Juiz que pronuncie uma"sentença il!quida, nem impor 

que ele pronuncie uma sentença lÍquida. o Juiz é quem decid~ 

O Sr. Ministro Rodrigues .Amorim - 11 A recorrente impugna os 

cálculos apresentados pela respeitável sentença pois, apesar 

de il!quido o pedido inicial ••• (lê) 11
• Realmente, era l!qui 

do, mas se a parte se insurge contra esse cálculo, entendo 

que se pode mandar apurar em execução de sentença. 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Mas isso é omissão por julga 

mento citra petita? t o que ee alega que é. Julgamento citra 

petita é omissão no todo ou em parte do pedido. Não há nada 

disso, na hipÓtese. SÓ se o Advogado não sabia o que é julga 

menta citra petita,,. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - A Revista se insurge con 

tra o acórdão regional por se haver omitido na apreciação de~ 

sa matéria, 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência entre Rela 

tor e Revisor, tomarei os votos, 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço. 

o Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Não conheço. 

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

resultado: por maioria de votos, não conhecida a Revista,Ve~ 

cido o Ministro Relator, redigirá o acórdão o Ministro Revi 

sor, 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 521/73 - Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a, Região. VILMA TOMAZI E 

ARISTIDES MORANZA, 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O acÓrdão regional negou 

provimento ao recurso da reclamante por entender não demons

trado nos autos que o preposto da reclamada tenha ofendido a 

honra da reclamante,,, {lê), O parecer da douta Procuradoria

Geral é pelo não conhecimento ou não provimento. ~ o relató -

rio. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

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

palavra o Relator, 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Sr. Presidente, reconheci

do que não houve a falta, a matéria é fática. Não conheço. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Também não conheço. 

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

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 553/73 - Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 6a. Região. Sociedade Tap~ 

tes Casa Caiada e Comércio Limitada e Antonia Ferreira da 

Silva e outras. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - As instâncias ordinárias 

reconheceram a relação de emprego. No recurso, alega-se vio 

lação ao Decreto-lei n9 5 184/52 ••• (lê). O parecer da Procu 

radoria-Geral é pelo não conhecimento ou não provimento. ~ o 

relatÓrio. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - As instâncias ordinárias 

reconheceram a relação de emprego. A matéria é puramente fá 

tica. Não conheço. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Também não conheço. 

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

conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 605/73 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 4a. Região. Amadeu Rossi S/A - Me 

talÚrgica e Munições e Pedro Auriques de Brito e Outros. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - A Primeira Turma do Tribunal Re 
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gional do Trabalho da 4a. Região deu provimento ao Recurso 

Ordinário dos reclamantes para deferir-lhes o adicional de 

insalubridade a partir ao ajuizamento da ação ••• (lê}. Mani 

festa-se a douta Procuradoria-Geral desfavoravelmente. t o 

relatório. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço pela divergência. 

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

arestos apontados como divergentes, de fls. 104, da 4a. Re 

gião, não trazem a fonte de publicação. Aplico ao caso a SÚ 

mula n9 38 do TST. 

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

voto. Também não conheço. 

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

conhecida a Revista. Encerrada a Sessão. 


