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NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 18a. SESS~O ORDINÁRIA 

DO TRIBUNAL PLENO DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 14 de maio de 1 975. 

Presentes os Srs. Ministros: Rezende Puech 

(Presidente); Starling Soares;Ri 

beiro de Vilhena (Convocado);The 

lio Monteiro; Peres JÚnior; Lim 

Teixeira; Renato Machado; Fábio 

Motta (Convocado); Velloso Eber 

Coqueijo Costa; Orlando Coutinh 

e Ary Campista. 

Procurador: Dr. Marco Aurélio Prates de 

Macedo. 

Secretária: Dra. Esther Ferreira de Maga

lhães. 

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

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

berta a Sessão. A Sra. Secretária procederá à leitura da Ata 

da Sessão anterior. 

A Sra. Secretária - (Lê a Ata.) 

O Sr. Ministro Presidente Em discussão. (Pausa.) Não haven 

do objeções, declaro-a aprovada. Srs. Ministros, na forma da 

autorização dada por este egrégio Plenário, processou-se adm 

nistrativamente o processo de aposentadoria do Exmo. Sr. Mi-

nistro Rodrigues Amorim. Encontrando-se em termos, pe~o a au 
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torização do egrégio Plenário para encaminhar o processo ao 

Exmo. Sr. Ministro da Justiça. {Pausa.) Não havendo objeções, 

assim será feito. As preferências já foram solicitadas pelos 

Srs. Advogados. 

O Sr. Hugo MÓsca {Advogado) - Pela ordem, Sr. Presidente. So 

cito o adiamento para a Sessão de segunda-feira do Processo 

n9 8, em que é Relator o Ministro Velloso Ebert. Existem pro 

cessos de pautas passadas e colegas que vieram do Rio de Ja-

neiro, de forma que a possibilidade de julgamento hoje seria 

muito precária. Tenho dois processos no Supremo Tribunal Fe

deral de pautas antigas e que talvez sejam julgados hoje.Não 

há advogado da parte contrária. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não havendo objeção da parte 

contrária, nada tenho a opôr. 

O Sr. Ministro Presidente - Deferido o adiamento para a Ses-. 

são de segunda-feira. Serão julgados os processos remanesceo-

tes da pauta do dia 30 de abril. 
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A Sra. Secretária - Processo n9 2016/72 - Relator Ministro 

Velloso Ebert. Revisor Ministro Ribeiro de Vilhena. Embargos 

opostos à decisão da egrégia la. Turma. SUPERINTEND~NCIA DO 

DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE E PAULO JOSETTI E OS ME 

MOS. (Impedido o Ministro Thelio Monteiro.) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, a egrégia Pri 

meira Turma decidiu pelo recebimento dos embargos declarató

rios, concluindo: "Impõe-se o conhecimento pela infringência 

aos dois dispositivos apontados - artigos 468 e 469 -, e de~ 

de logo provimento da revista para restabelecer-se o status 

9.!!.2.. ante, qual seja, para o fim de assegurar ••• (Lê.)" Mani

festa-se o representante do Ministério PÚblico do Trabalh~ 

favoravelmente ao recurso do empregado e desfavoravelmente a 

do empregador. É o relatÓrio. 

(Chega o Ministro Barata Silva.) 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - 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. Tem a p 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, primeiro recu 

so, do empregador: Concluiu o acÓrdão embargado que não 

re em abandono de emprego o trabalhador que, transferido, nã 

comparece ao novo local de trabalho, e a';transferência é de

clarada ilegal e abusiva pela Justiça ••• (Lê.) Não conheço. 

(Chega o Ministro Hildebrando Bisaglia.) 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Recurso da empresa: Vio

lação do Art. 469 não ocorreu. Não se aplica à espécie o Art. 

52, n9 II, do Estatuto dos Funcionários PÚblicos Civis da 

União. Também não conheço. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, na 

conhecidos os embargos da empresa. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Embargos do empregado: Não ca 

ract~aa falta grave imputada no inquérito, veio o mesmo 

a ser julgado improcedente, determinando-se a reintegração d 

empregado. Porém, omitiu-se o julgado na concessão dos salá

rios atrasados, tal como prescreve o art. 495 da Consolidaçã 

das Leis do Trabalho. Conheço dos embargos por violação de 

lei e divergência jurisprudencial, e os acolho para determi

nar que se pague ao empregado os salários atrasados. 
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O Sr. ~1inistro Ribeiro de Vilhena - O aresto de fls. 296 não 

indica a Turma prolatora. A hipótese parece-me não se enqua

drar perfeitamente no art. 495, pois se trata de empregado 

transferido que não assumiu por entender ilegal a transferên 

cia. Entendo que na parte relativa a salários houve omissão 

do venerando acórdão embargado, e não houve embargos de decla 

ração, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, pela ordem. 

Trata-se de inquérito. Foi imputada falta de abandono de em

prego, que foi descaracterizada, e julgado improcedente o in 

quérito. Teria direito aos salários atrasados o.empregado,por 

isso conheci por violação do art. 495. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Parece-me que ele deixou 

de comparecer ao serviço no local em que lhe determinou a 

SUDENE. Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Starling Soares - Sr. Presidente, pelo que de

preendi do voto do Relator, dois aspectos são bem salientes 

no presente processo: o primeiro é matéria fática, reconheci

da pelas instâncias ordinárias, de que .foi a transferência 

abusiva. Segundo, essa transferência materializou-se através 

de empregado submetido ao Estatuto dos Funcionários PÚblicos. 

A lei é taxativa: nesses casos, em que reconhecida a existên

cia de falta grave, o empregado tem direito, na forma do art. 

495, aos salários no período da suspensão, ou ser readmitido. 

O fato do empregado não comparecer é um corolário. Ele se co~ 

venceu de que aquela transferência era abusiva. Voto com o 

Relator. 
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O Sr. ~ünistro Peres Júnior - Com o Revisor, data venia do 

Relator. 

O Sr, Ministro Lima Teixeira - Com o Relator, 

O Sr. Ministro Renato Machado - Sr. Presidente, reconhecido 

ficou que o empregado não compareceu, após a transferência, 

ao trabalho. Foi considerado como medida severa demais a dis 

pensa, por isso mandou reintegrar sem salários. Por outro la

do, o próprio Ministro Relator, em seu voto, consigna que o 

acórdão foi omisso no tocante a salários. Omissão deve ser 

sanada com embargos de declaração, segundo motivo para acom

panhar o Revisor, 

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

téria de fato. Data venia, o acórdão não se omitiu; julgou 

os embargos de declaração do requerido e aceitou apenas a 

readmissão. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Então, fico com o primeiro 

fundamento, Com o Revisor, ~ venia. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, pela ordem, 

como Relator, para esclarecer que a conclusão do acórdão ~r~ 

ferido nos embargos de declaração é o seguinte: "Receber os 

embargos para declarar o equívoco ocorrido na elaboração do 

acórdão," O acórdão determinou a reintegração do empregado em 

Brasília, com salários, a partir da "presente decisão". Rein-

tegração e não readmissão. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Reintegração com salários a 

partir da data. Sem dúvida, embora aplicada a reintegração, 

foi readmissão; apenas . assegurou também o direito relativo 

ao reajuste salarial, para o futuro, para efeito da reintegr~ 

ção. Continuo com o Revisor. 
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O Sr. Ministro Barata Silva - Uma dÚvida persiste. Gostaria 

de saber se foi readmissão ou reintegração. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O acórdão fala em reintegra

ção. A falta imputada foi descaracterizada; não existe a fal

ta. Então, improcede o inquérito. Determinou a reintegração 

com salários a partir da data. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Foi, realmente, readmissão. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Descaracterizou a falta e pu-

niu. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Por que razão não mandou pagar 

os salários atrasados? 

(Chega o Ministro Raymundo Moura) 

O Sr. Ministro Renato Machado - Há muitas medidas de equida

de nesse sentido. 

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

la ordem. O fundamento não está na conclusão do acórdão, mas 

na parte da fundamentação, que diz que sendo nula a transfe

rência, voltam as partes ao statu guo ~· Essa a fundamen

tação para pagar os salários atrasados. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - ~ exatamente isso. A ementa 

do acórdão diz: 11 Não incorre em abandono de emprego o traba

lhador que transferido não comparece ao novo local de traba

lho e a transferência é deClarada ilegal e abusiva pela Jus

tiça." 

O Sr. Ministro Renato Machado - Peço vista em mesa. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, estou apto a vo 

tar. Se realmente foi declarada nula e ilegal a transfer~n

cia, o contrato volta ao statu ~ ante. Consequentemente,são 
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O Sr. Hinistro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, estou apto 

a proferir meu voto e quero fazê-lo nos seguintes termos: A 

Consolidação não afina com o Direito Administrativo na term! 

nologia da readmissão e reintegração. No art. 495, o que se

ria em Direito Administrativo reintegração, rotula de readmis 

sao: 11Reconhecida a inexistência de falta grave praticada 

pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no 

serviço e a pagar-lhe os salários a que teria direito no pe 

r!odo da suspens!'Lo, 11 Isso é exatamente reintegração em Dire! 

to Administrativo, Em direito do Trabalho é readmissão, A j~ 

risprudência tem até distinguido readmissão com salários e 

readmissão sem salários, e por vezes tem distinguido reinte

gração, porque é com salários, e readmissão, porque sem salá 

rios. Feito esse pre&mbulo, pelo que ouvi do eminente Rela

tor, a sentença não é omissa, como esélareceu o ilustre Adv~ 

gado, no tocante aos salários. A sentença mandou reintegrar 

sem salários. Cometeu um pequeno deslize, porque devia man

dar readmitir sem salários. Mandar readmitir com salários não 

é deslize no Direito do Trabalho. No Direito Administrativo 

não precisa dizer. Se disser readmissão é sem vencimentos, se 

disser reintegração é com vencimentos. Mandou reintegrar sem 

salários, mandou readmitir sem salários. A lei diz que read-

missão é com salários. Há jurisprudência antiga e pacífica 

de que, em certos casos, por equidade, ou quando o Juiz div! 

sa leve culpa do empregado, manda reintegrar sem salário ou 

readmitir sem salário, Para emitir meu voto, finalmente, pe~ 

gun~o: V. Exa. conhece por violação de letra da lei? 
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,O Sr. Ministro Coguei,1o Costa - A letra de lei foi violada, 

Pela letra da lei, conheço • 

. o Sr. Ministro Ary Campista - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Com o Relator, 

O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento em virtude 

de pedido de vista do Ministro Renato Machado. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 937/74 - Embargos opostos à de 

cisao da E.Primeira Turma: Wilson Francisco de Mendonça e 

Cia.América Fabril. Advogados: Alino da Costa Monteiro e Sér 

gio Moreira de Oliveira. - (Impedido o Ministro Thélio Mon 

teiro.). 

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

ta expende o v. acórdao embargado "se o empregador concede o 

gozo das férias, ainda que a destempo • e o empregado as frui 

no tempo e forma legais, na o pode dep ois reclamar o pagam e!.! 

to em dobrQ, com base no parágrafo ún i co do art.143 da CLT. 11 

Os embargos que vêm por infringência dos dispositivos cita 

dos e atrito jurisprudencial, sem contra-razões recebem par~ 

cer favorável da douta Procuradoria-Geral. t o relatório. 

O Sr. Ministro Peres Júnior ~ De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o ilustre advogad~ 

(Usa da Palavra o Dr. José Francisco Boselli) 

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

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, abundan 

te a divergência, conheço. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, conhecidos os embargos. Com a palavra o Sr. Minis 

tro Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - O equivovo do v. acórdão 

embargado consiste em que, se as férias foram concedidas a 

destempo nao o foram legalmente. A tutela juridica do art. 

143, parágrafo Único, dirige-se ao gozo e ·.não ao . pagamento 

••• (L@,) Acolho os embargos para restabelecer o v. acórdão 

regional. 
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O Sr. Ministro Peres JÚnior - Sr. Presidente, uma vez que o 

empregado tenha gozado férias na:o pode novamente j·recebê-las 

em dobro. Rejeito, de acordo com o voto do eminente Ministro 

Coqueijo Costa, dado na Turma. 

O Sr. Ministro Lima Teixeira - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sr. Presidente, de inteiro 

acordo com o Ministro Relator, com a observaçao de que o em 

pregado nao pode deixar ~e gozar as férias. Mas, o emprega 

dor nao está desobrigado de pagar a multa. Uma coisa na:o tem 

nada com a outra. Ele infringiu, enttto, ficaria na mesma p~ 

siçao do empregador inocente. Qual era a puniçao que ele re 

cebia? Com o Ministro Relator, ~ venia. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Com o Relator, data venia do 

Revisor. 

o Sr. Ministro Fábio Motta - com o Revisor. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Com o Relator. 

o Sr. Ministro Barata Silva - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, 'diz a Conso 

lidaçao que o empregado que ficar com mais de trinta dias, 

sem trabalhar, por ordem do empregador e receber salário, 

considera-se como em férias. sao as chamadas férias substitu 

tivas e a causa delas, e do pagamento, deixa de ser contrato 

para ser a lei, como adverte a doutrina. No caso, ninguém n~ 

ga que o empregado ficou mais de trinta dias; ninguém nega 

que o empregado recebeu, mas em mora. Tenho votado acamp~ 

nhando o ponto de vista do eminente Ministro Relator, exata 

mente porque nas férias o pagamento é antecipado. Nas férias 

substitutivas legais, de trinta dias, o pagamento é a poste-
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riori. Portanto, depois de trinta dias, até dez dias. Mas, 

no caso, houve mora, o empregador nao pagou dois, três me 

ses, e os empregados nao reclamaram enquanto tinham a preteE, 

s~o juridica de fazê-lo por despedida indireta. Veio o ~pr~ • 

gador e solveu a mora, de acordo com o credor, que é o empr~ 

gado. Os empregados receberam integralmente, parceladamente 

ou nao, todo o periodo em que ficaram sem trabalhar e depois 

de, assim, agirem vêm reclamar novo pagamento de férias. Con 

correram com a torpeza de que se querem valer. O principio 

da torpeza bilateral - que vem do Direito Romano - se aplica 

em Direito do Trabalho, data venia dos que pensam em contrá 

rio, parece-me que o Ministro Vilhena pensa em contrário. En 

tendo que, passados os trinta dias e os dez dias da mora, se 

o empregado tivesse reclamado despedida indireta, daria o vo 

to a favor dele; mas, ele esperou - no intuito de colabora 

çao - recebendo todo periodo em que esteve sem trabalhar 

dois, três, quatro meses - permitiu a purgaç~o da mora, des 

cansou um periodo superior às férias, nestas férias · .ditas 

substitutivas legais, cuja causa, repito, nao é o contrato, 

mas a lei, depois vem repetir em débito. Por estes fundamen 

tos, Sr. Presidente, que acompanho o eminente Ministro Revi 

sor, Fortunato Peres JÚnior. 

O Sr. Ministro Ary Campista - Sr. Presidente, entendo que 

tudo quanto se possa fazer para manter o vinculo emprega ti 

cio, deve ser feito. Esta Justiça existe porque há contratos 

de trabalho a serem apreciados. Desde que inexistentes, ces 

saria a raz!o de ser. De forma que uma decisao no sentido de 

esperar que haja motivo para rescindir o contrato, a fim de 
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se dar provimento a uma causa, parece-me desaconselhável, ra 

zão por que voto com S.Exa. o Sr. Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presidente, há mui 

tos anos tenho o entendimento de que quando a lei comina a 

pena de pagamento em dobro; quando o empregador nao concede 

as férias no prazo de toler~ncia, a conseqüência lÓgica é o 

gozo das férias. A lei nao desobriga ao empregador conceder 

as férias. Ai está a medida imperativa, aí está a medida de 

ordem higiênica, ele tem, de qualquer maneira, de gozar as 

férias. Ainda que passado um ano de tolerência, o patrão tem 

de dar as fér~as e vai pagar, em, dobro esse período. Esta a in 

teligência normal da lei, se~o ~o tinha razão de ser o p~ 

gamento. O patrão ~o pode dispensar, antes das férias; ele 

é obrigado a dar as férias, é uma norma de caráter imperati 

vo. As exceções stro constantes da lei 1 ~ .. venia. Sr. Presi 

dente, com o Sr. Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Starling Soares - Quero dizer que o bachare 

lando Velloso Ebert, defendia, na Turma, o direito incontes 

te, irrenunciável das férias, acentuando que isso é uma que~ 

tao de ordem pÚblica, que nao pode jamais o empregado dela 

renunciar. o Ministro Ary Campista, com aquela percuciência 

que já conhecemos de longos invernos, trouxe um aspecto novo 

no sentido da manutenção do vínculo laboral. 
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O Sr. Ministro Starling Soares (Continuando). Esse conceito 

de torpeza é relativo, pode estar no âmago da comci@ncia de 

uma pessoa, pode estar na outra. Todos esses aspectos é pa-

ra demonstrar que estou com a tese dos Ministros Relator e 

Hildebrando Bisaglia, no sentido de que se o empregador não 

pagou as férias que é um direito irrenunciável que o emprega 

do tem de usufruir -- o empregado, usufruindo ou não, o em-

pregador tem que pagar com as cominações que 

Ministro Ribeiro de Vilhena. 

, 
a lei da. Com o 

O Sr. J:ünistro Presidente - Por maioria, vencidos os s:rs: Mi

nistros Peres JÚnior, Fábio Motta e Coqueijo Costa, acolhidos 

os Embargos, para ser restabelecida a decisão Regional. 

A Sra. Secretária - Processo n9 2016/72 -Relator: Sr. Minis

tro Velloso ~ert. Revisor: Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena. 

Embargos opostos à decisão da Egrégia la. Turma. Embargantes 

Superintendência do Desenvolvimento Nordeste-SUDENE E Paulo 

Josetti. (Advogados: Drs. Jackson de Moraes Jatobá e José 

cisco Boselli). Pedido de vista do Ministro Renato Machado. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Sr. Presidente, a Turma co

nheceu da revista e deu provimento, conforme EEclalecidb pelos . ' 
Ministros Revisor, e Relator, p·ara assegurar salários apenas 

a partir da data da sentença. Havia uma contradição entrr a 

fundamentação do acÓrdão e a conclusão. O Relator ad hoc,re

digiu efetivamente a conclusão, e na ementa acabou sendo apr 

veitada a fundamentação do Relator sorteado e vencido. Em em-· 

bargos de declaração foi esclarecida a contradição e o eminen 

te Relator consignou que conhecia da revista, com base nos 

artigos 468 e 469. No artigo 468, em razão da transferência i

licita. Então, data venia do Revisor, caracterizada a Revista, 
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conhecida pela transferência ilicita, no caso, acompanho o 

eminente Ministro Relator, com os esclarecimentos agora,que 

não tinham vindo ao Plenário. 

O Sr. Ministro Presidente, -Por maioria de votos, vencidos o. 

Srs. Ministros Ribeiro de Vilhena, Peres JÚnior e Fábio Motta 

conhecidos os embargos. O Sr. Ministro Coqueijo Costa que se 

reservou para se pronunciar após os esclarecimentos do Minis 

tro Renato Machado, tem a palavra. 

Q Sr. Ministro Cogueijo Costa - Conhecidos os embargos, Sr. 

Presidente, dentro do ponto de vistw que sustento, com base 
, 

numa corrente que sempre existiu no egregio Supremo Tribunal 

Federal, segundo a qual é possivel, em certos casos, se conhe 

cer por violação e se negar provimento apesar de eu ter c 

nhecido por violação da letra da lei vou negar provimento, pe 

las razões seguintes: Primeiro interpretando esses dispositiv s 

é mansa a jurisprudência que permite a reintegração, sem salá 

rios, nos casos em que o Juiz divisa uma leve culpa ou co

participação de culpa do empregado. Segundo, no caso concreto 

a maneira de o empregao transferido ilicitamente, segundo 

seu entendimento, usar do chamado direito de resistência, nã 
, 
e a de não comparecer ao trabalho. Ele poderia não comparecer 

ao local para onde foi transferido, e continuar comparecendo 

ao local de onde foi transferido, E ele não compareceu nem 

a um nem a outro local. No mérito, nego provimento aos embar

gos, porque não reconheço o direito aos salários pretéritos,· 

nestas condições. Se os voto dos Srs. Ministros que negaramp 

vimento é este, eu estou de acordo. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Rejeito os embargos. 

O 'sr. Ministro Peres JÚnior - Rejeito os embargos. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria de votos, vencidos os 
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Srs. Ministros Ribeiro de Vilhena, Peres JÚnior, Fábio Mott< 

e Coqueijo Costa, acolhidos os Embargos, para mandar pagar oc 

salários relativos ao perfab do afastamento, até a data da e 

fetiva reintegração. Redigirá o acÓrdão o Relator. Peço ao 

eminente Ministro Starling Soares que assuma a Presidência, 

por dez minutos, a fim de que eu possa atender a uma ligação 

interur-bana. 

(Deixa a Presidência o Ministro Rezende Puech) 

(Assume a Presidência o Ministro Starling Soares) 

O Sr. Ministro Starling Soares -A Sra. Secretária prosseguirá 

no pregão dos processos. 

A Sra. Secretária - Processo n9 3374/74 - Relator: Ministro 

Elias ~ufáiçal. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Embar

gos opostos à decisão da Egrégia la. Turma. Embargante: José 

Inácio de Barros. Embargada: Cia. Siderúrgica Paulista - COPI 

SA. Advogados: Drs. Rubem José da Silva e Paulo S. GOmes Car 

doso. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, as duas Ins

t~ncias não contaram como tempo de serviço do empregado, o 

perÍodo das férias indenizadas, com a despedida. Alega o re

corrente que a despedida visou a impedir a aplicação de deci 

são normativa reajustando salários. Cita~ leis e julgados em 

seu prol, insistindo na fraude. Desfavoravelmente se manifest 

a douta Procuradoria-Geral. t o relatório. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Sid. H. Riedel de Figueiredo). 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada, Tem a 

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Elias Bufáica1 - Sr. Presidente, o aresto do 

Pleno citado a fls. 57, não é divergente ao afirmar nulo, tQ 

do ato que contrariar os fins exatos da lei, A tese adotada 

é a de que a CLT não contém dispositivo que condicione a dig 

pensa do gozo das férias, e que estas, quando indenizadas ~ 

la despedida, não se somam ao tempo de serviço. (Lê.) Não CQ 

nheço dos embargos, 

o Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Também não estou conhec 

do, Parece-me que há uma preliminar de intempestividade. 

blicado o acÓrdão no Diário da Justiça em 16 de setembro, ' a 

tarde, o prazo começa a fluir a 17, quarta-feira. o prazo v 

ceu a 24 de setembro e o apelo foi protocolado a 25, fls.77. 

Rejeito a preliminar de intempestividade, 

O Sr. Ministro Pr~dente - Há divergência? Rejeitada a prg 

liminar de intempestividade, por unanimidade, e, também, não 

conhecidos os embargos. 

, ' /7 A Sra. Secretar~a - Processo n2 l 185 4 - Relator! Ministr 

Elias Bufáiçal. Revisor' Ministro Ribeiro de Vilhena. Emba.J;: 

' ' -gos opostos a dec~sao da Eg. la. Turma, Carlos Alves de SOR 

za e Laboratório Silva-AraÚjo Roussel S/A - SARSA (Drs. José 

Francisco Boselli e Eduardo Dias Nanhães), (Impedido o Minig 

tro Thelio Nonteiro). 

O Sr. Ministro Elias Bufáical - Sr. Presidente, a revista não 

foi conhecida por intempestiva. AcÓrdão publicado em 20 de fe 

vereiro de 1 974 e revista entrada em 4 de março, Alega o 

embargante que o prazo não terminara em 28, como entendido, 

pois que, por força dos dias de Carnaval, não houve expedien 
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te de 23 a 27 de fevereiro, apenas sendo reaberto o Tribunal 

em 28, (Lê,) O douto parecer é favorável, to relatório. 

o Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo, 

O Sr. Ministro Presid~ - Tem a palavra o Sr. Advogado, 

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

O sr. Ninistro Presidente - Em discussão, Encerrada, Tem a 

palavra o Relator. 

~. Ministro Elias Bufáical - Sr. Presidente, conheço dos 

embargos e os recebo,pois comprovado o fato do não funciona

mento do TRT por cinco dias, o prazo tinha mesmo que ser reg 

tituÍdo, tal como decidiu o egrégio Pleno no caso citado a 

' , . fls. 91. Voltem, pois, os autos a egreg~a Turma para que apr 

cie o recurso se justificado, já que tempestivo o é, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo, Sr. Presiden-

te, 

(Chega o Ministro Rezende Puech,) 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, conhecido e dado provimento ao recurso, não proclà 

mada a intempestividade, devolvendo-se os autos à egrégia Tu 

ma para que esta aprecie o recurso como de direito, Passo a 

Presidência ao seu titular, Ministro Rezende Puech, 

(Reassume a Presidência o Ministro Rezende Puech.) 

(Toma assento na bancada o Ministro Starling Soares.) 
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A Sra. Secretária- Processo n9 1 316/74 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Embar 

gos opostos à decisão da Eg. 2a. Turma. PetrÓleo Brasileiro 

S/A - PETROBRÁS - RPBa e Antônio Barbosa dos Santos. 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, a egrégia Se 

gunda Turma rejeitou a prescrição do direito de reclamar o 

empregado o enquadramento, pois o que prescrevia era apenas 

a prestação salarial. Sustenta a embargante que a prescrição 

atinge às promoções de nivel atingidas pelo biênio. Cita jul 

gados em seu prol, além do art. 11 da C.L.T. O douto par~ 

cer é pelo conhecimento e rejeição dos embargos. t o relató

rio. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Sid H. Riedel de Figueiredo.) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, não conheço 

dbs embargos pois já é pensamento definido nesta egrégia Cor 

te que o desvio funcional do empregado coloca em permanente 

infração o fato. Dessa forma, a prescrição, realmente, atin 

ge apenas as parcelas salariais, sendo de destacar o funda -

mento final do venerando acÓrdão ••• (Lê.) Assim, aplicando 

também o Prejulgado 48, não conheço. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Thelio Monteiro- Sr. Presidente, indagariado 

eminente Relator -- não em relação ao desvio funcional, mas 

em relação às promoções horizontais -- se há arestos diver 
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gentes à tese sufragada pelo acórdão recorrido. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Há, Excel~ncia. 

2. 

O Sr. Ministro Thelio Monteiro - Data venia, conheço, no par 

ticular, com relação às promoções horizontais. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Acompanho a divergência, Sr. 

Presidente. 

O Sr. Ministro Presidente - O Tribunal, por maioria de voto~ 

não conheceu dos embargos, vencidos os Ministros Thelio Mon 

teiro e Peres Júnior, que deles conheciam restritamente. 

A Sra. Secretária- Processo n9 2 178/74 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Embar 

gos opostos à decisão da Eg. 2a. Turma. Rosely Jorge da Mora 

e Outros e Rêde Federal de·Armazéns Gerais Ferroviários S/A -

AGEF. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, a egrégia s~ 

gunda Turma confirmou decisão negando ao vigia a hora reduzi 

da de cinqUenta e dois minutos e meio. Invocam os embargante 

jurisprudência em seu prol e dão como violado o art.73,§ 19, 

da C.L.T. o douto parecer é favorável. t o relatório. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Sid H. Riedel de Figueiredo.) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, conheço dos 

embargos, em face da divergência. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo com o Relator 

- fls. 175/176. 

o Sr. Ministro PIBsidente - Há diverg~ncia? Por unanimidade 
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de votos, conhecidos os embargos. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Dou provimento aos mesmos, 

pois a norma estabelecida no art. 73, § 19, da C.L.T., é de 

caráter geral, alcançando a todos os empregados no trabalho 

n~turno. Quando o art. 62 exclui os vigias do regime, apenas 

teve em vista a duração do serviço normal, estendida, para 

eles, a dez horas. Mas isso não quer dizer senão que devem 

receber pelas dez horas o salário normal, não extraordinárin 

Não se justificaria estabelecer, além disso, que não se bene 

ficiariam da redução geral do horário noturno. Julgo 

dente a reclamação, apurando-se o quantum em execução. 

proc~ 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena- O art. 73, § 19, da C.L. 

T., é um dos suportes da regra constitucional do art. 165,IV, 

da Carta de 1967, com a Emenda de 17 de outubro de 1969 ... 
(Lê.) Com o eminente Relator, Sr. Presidente. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? o Tribunal, por 

unanimidade de votos, acolheu os embargos para julgar proc~ 

dente a reclamação. 

A Sra. Secretária - Processo n9 5/75 - Relator: Ministro Or 

lando Coutinho. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Ação 

RescisÓria. Sind. Bancos Est. GB, RJ e ES e Fed. Empreg.Esta 

Bancários dos Estados GB, RJ, ES e Outros. (Impedido o Exmo. 

Sr. Ministro Thelio Monteiro.) 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho- Sr. Presidente, o autoraju 

za a presente ação visando a rescindir parcialmente o vene 

rando acÓrdão deste colendo Tribunal proferido nos autos do 

Recurso Ordinário em Dissidio Coletivo n9 118/72. Dirige-se o 

pedido contra a cláusula VI da sentença normativa que atri 

buira aos ocupantes de cargos em comissão, informantes de ca 



TST- 332 

8 . 

. 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO 1RABALHO 

TRI.UMA.L SUPERIOR DO TRAULHO 

14.5.75 EM/MNP 14,00/05 4. 

dastro, caixas, mecanógraf'os, repassadores de numerário e f~ 

cionários que devidamente credenciados fazem o serviço de 

compensação de cheques, gratificação mensal minima em quanti 

tativo id~ntico ao salário percebido pelo empregado ••• (L~.) 

Sem oposição das partes e a requerimento da douta Procurado

ria-Geral foi anexado ao presente processo o TST-RO 118/72, 

tendo o Órgão do Ministério PÚblico emitido parecer pela re 

jeiÇão das preliminares suscitadas pelos réus e pela proce -

dência da ação, substituindo-se a cláusula impugnada por ou 

tra que atenda aos princÍpios da lei e do Prejulgado 38. É o 

relatÓrio. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o douto Procurado 

Geral. 

O Sr. Marco Aurélio Prates de Macedo (Procurador-Geral) -Sr. 

Presidente, Srs. Ministros, apenas algumas palavras sobre o 

feito, ora em julgamento. A presente ação, vale acentuar re 

veste-se de suma importância dados os reflexos prejudiciais 

ocasionados pela cláusula rescindenda, a cláusula sexta, da 

decisão proferida no dissÍdio por este colendo Tribunal as 

atividades das empresas bancárias na Primeira Região,isto é, 

dos Estados do Rio de Janeiro e EspÍrito Santo, que ficaram . ' 

seriamente onerados no custo de suas operações pela impos.!_ 

ção do pagamento de um salário mensal a titulo .de gratifica

ção a seus empregados que exercem funções comissionadas. Sa 

bendo-se que tal cláusula foi fixada apenas em relação aos 

bancários daqueles Estados avalia-se, de pronto, ao lado dos 

prejuizos acarretados, pela disposição aos empregadores,a si 

tuação privilegiada que, em conseqllência, se criou para os 

bancários cariocas, fluminenses e capixabas, em relação aos . 
seus colegas dos demais Estados da Federação, remunerados em 

bases muito inferiores pelo desempenho de atividades comissi 
' nadas. Por isso, estamos convictos de que o Colendo Tribuna~ 

verificando que a cláusula, em foco, só foi incluÍda no tex 

to de seu acÓrdão pela informação, data venia, inexata do a 

resto regional de que vinha ele de dissÍdios anteriores ap~ 

rando o erro, há de afinal estabelecer para aquelas gratific 

ções o justo quantitativo aplicando aos nfveis anteriores as 

majorações fixadas pelo Departamento Nacional da Politica Sa 

larial. Nesse sentido, reafirmamos o parecer escrito e exara 

do pela Procuradoria-Geral, no sentido do conhecimento e do 
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provimento da presente rescisÓria. Antes de concluir queremo 

acrescentar, apenas quanto ao conhecimento, que somos pela 
' rejeição das várias preliminares argftidas pelo nobre advog~ 

do dos bancários. A propósito de uma delas, a da inépcia da 

inicial, aos argumentos expendidos por escrito, queremos a 

crescentar apenas mais um: é o de que, usando da faculdade 

que lhe confere o item 29 do art. 82 do CÓdigo de ProcessoCi 

vil a Procuradoria, buscando o descumprimento da verdade, re 

quereu a juntada, ao presente, do processo relativo ao dissi 

dio anterior de forma a facilitar aos ilustres membros desta 

Casa a possibilidade de verificar que a sentença, até então 

vigente, não concedia aos bancários comissionados gratifica

ções mensais de um salário. Quanto não bastasse os argumento 

expostos no parecer para justificar o.conhecimento da ação 

a juntada do referido processo seria, a nosso ver, suficien

te para tanto. Era o que tínhamos a dizer. 

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

(Usam da palavra os Drs. Hugo Gueiros Bernardes e José Ter 

res das Neves.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Sr. Presidente, cumpre se 

rem examinadas, preliminarmente, as questões prejudiciais sus 

citadas pelos réue, pela ordem que puder resultar o indefer! · 

mento da petição inicial, se assim entender este Colendo Tri 

bunal ... (Lê.) Rejeito, assim, a preliminar de inépcia. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Também rejeito, mas es 

clarecendo que a Cláusula 6a. -- Única impugnada -- foi man 

tida na sua integralidade pelo acórdão deste Tribunal Supe 

rior do Trabalho, quando a lei exige na rescisória a juntada 

de certidão do acórdão rescindendo, e para que se fixe bem 

os limites da lide. Se o acórdão do Tribunal Superior apenas 

manteve, na sua integralidade, a cláusula 6a., bastaria a jun 

tada do acórdão regional. Rejeito. 

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

rejeitada a preliminar de inépcia da petição inicial. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - A segunda preliminar tam 

bém diz respeito à inépcia da inicial, pelo f~to de não cumu 

lar o pedido de rescisão com o julgamento da causa. Segundo 

ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, nos seus comentá 

rios ao CÓdigo de Processo Civil, a cumulação de pedido, na 

espécie, não é facultativa, mas obrigatória .•. (Lê.) 

to esta preliminar. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Também rejeito. 

Reje! 

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

rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, por não ter 

sido acumulado o pedido da inicial com o julgamento da caus& 
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O Sr. Ministro Orlando Coutinh~ - Sustentam os réus a ilegi 

timidade do autor para figurar na presente ação, porque, ap~ 

sar de se tratar de ação rescisÓria, a hipÓtese dos autosver 

sa pronunciamento relativo ao dissÍdio de trabalho, incidin

d~ a obrigatoriedade no que dispõe o art. 524, caput, alinea 

e da CLT. (L~.) Rejeito, assim, a preliminar, bem como a fo~ 

mulada às fls. 152/3, intimamente correlacionadas, da inexi~ 

t~ncia de mandado das empresas, demandante e demandada, em 

favor do sindicato autor, eis que em se tratando de ação pa 

ra rescindir e substituir sentença coletiva, o processo de 

autorização legal há de ser o mesmo, para admitir-se o absur 

do de desconstituir-se a ação coletiva pela vontade da cate 

goria econSmica profissional. Rejeito, também, esta prelimi-

nar. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Seriam as preliminares 

terceira e sexta, que tratam da ilegitimidade de parte por 

falta de autorização da assembléia sindical e da ilegitimida 

de ad processum pela inexistência de mandato. Acresce ainda 

lembrar que a rescisÓria de uma sentença normativa é um pr~ . . 
cesso coletivo -- conseqüentemente, aquela autorização preva 

leceria, independente de qualquer outra outorga, bastando o 

ato da diretoria, como expressamente a lei concede, e o ato 

da diretoria foi dado, art. 522, § 39. Acompanho o Relator, 

rejeitando as preliminares. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Ary Campista - Divirjo, Sr. Presidente,quanto 

à preliminar de procedimento legal na assembléia. Tenho veri 

ficado que a Justiça do Trabalho tem anulado alguns pedidos 

de diss{dio coletivo pelo simples fato de não se ter proce~ 

sado a votação na assembléia, através de escrutfnio secreto, 

O Sr. Relator, se não me falha a memória, disse claramente 

não constar tal fato da ata que foi juntada à ação. Isso tem 

sido causa de preju{zo a muitos trabalhadores, e não vejo 

por que excepcionar-se simplesmente pelo fato de se tratar 

de empregadores. Como a ação rescisÓria, no caso, está inti 

mamente ligada a um diss{dio coletivo, e vai modificá-lo ou 

não, o processo deve ser idêntico. 

O Sr. Ministro Presidente - Rejeitada a terceira preliminar, 

contra o voto do Ministro Ary Campista, e a sexta, por unani 

midade de votos. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Com a defesa é argÜida a ex 

ceção de litispendência que, se acolhida, também importarána 

extinção do processo. A'exceção decorre do fato de tramitar 
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dissÍdio coletivo de natureza jurÍdica proposto pelo autor 

contra os mesmos réus, visando à nulidade da mesma cláusula 

sexta da sentença rescindenda. Pelos documentos juntados com 

a defesa, dÚvida não resta de que na presente ação repete-se 

lide em andamento, eis que as partes são as mesmas, há iden 

tidade de objeto e de causa de pedir. Acolho a· exceção de li 

' tispend~ncia para julgar extinto o procedimento sem julgamen 

to do mérito. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Data venia do Ministro 

Relator, divirjo. A preliminar de litispend~ncia está calca-

da no art. 267, item 59, do CÓdigo de Processo. Há 

d~ncia quando se repete a ação que está em curso --

litispen 

' paragr~ 

fo terceiro do art. 301. Por definição da lei, numa ação ' e 

id~ntica a outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa 

de pedir e o mesmo pedidon -- parágrafo segundo do art. 301. 

No caso presente, a causa de pedir se funda no julgamento 

extra e ultra petita, e se pede a nulidade da cláusula sexta 

Em dissÍdio de natureza jurÍdica, objetiva-se a interpretação 

de norma coletiva para ajustá-la à realidade jurÍdica, sendo 

impossível a modificação da cláusula em substancia. Imposs! 

vel se anular ou impugnar a cláusula que é formalmente ileg! 

ti ma... (Lê.) 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Como Relator, peço a pala 

vra pela ordem. Vou ler os documentos trazidos para a prova 

da litispendência, a fim de poder esclarecer o Tribunal. De 

que as partes são as mesmas, não há dÚvida alguma. Quanto à 

identidade de objeto, diz o ora autor, suscitante no dias! 

dio coletivo de natureza jurÍdica: nEsta excelsa Corte, con 

fiam os suscitantes, virá a declarar irritas as aludidas cláu 
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sulas, restabelecendo o império da lei, jungida a gratifica 

ção de função ao quantum do preceito consolidado, isto é, a 

1/3 do salário efetivo11
• O que se pretendeu foi mesmo a nuli 

dade da causa, e não a sua mera interpretação. Quanto à cau 

sa de pedir, fls. 115: 11 Não duvidam os suscitantes de que o 

excelso Pretório, corrigindo distorções, decidirá no sentido 

de declarar nulas tais cláusulas. • • (Lê. ) 11 É exatamente a 

mesma a causa de pedir, ou seja, a concessão de vantagens em 

desacordo com o Decreto-lei 6, e o pedido é o mesmo, que se 

declarassem nulas tais cláusulas pela mesma infringência le

gal. Este o esclarecimento. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O pedido e as pessoas 

são as mesmas, e a finalidade pode ser a mesma. A causa de 

pedir, que o CÓdigo de Processo exige, é que é outra. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Starling Soares - Entendi, inicialmente, pela 

defesa proferida da tribuna, que se tratava, em tese,da apl! 

cação do art. 49 do CÓdigo de Processo Civil, pois havia ju! 

gamento extra petita. Se havia julgamento extra petita e se 

a prÓpria defesa proferida pela parte adversa admite que em 

outro caso o percentual de 1/3, que é o pomo de toda a dis 

cÓrdia, foi elevado a lOO%,mas que havia um outro em que se 

concedera 40%, como se dar pela similaridade ou semelhança 

desses casos, para se declarar a litispendência, quando há 

diversidade de situações? SÓ se dá pela litispendência qu~ 

do for a mesma a causa de pedir, os mesmos os autores e ames 

ma a ação. Ai, sim, mas no caso entendi se tratar de um diss 

dio de natureza jurÍdica e sobre ele uma rescisÓria, que se 
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calcava no fundamento de julgamento extra petita porque hou 

vera erro do acÓrdão regional ao afirmar que teria existido 

nos dissÍdios anteriores cláusulas concedendo 100~ de gratl 

ficação, o que não expressava a verdade. Ai há outro ponto 

em que o meu pensamento há.de se desviar. O acÓrdão regiona~ 

para mim, é a peça principal, porque ele é o ponto de diver

sificação: ele como que ia caminhar numa estrada e saiu por 

uma outra linha, deixando aquela que era seguida, ou então 

deu uma linha inexata a ser seguida,induzindo este Tribunal 

ao erro que dá azo à atual rescisÓria. Portanto, com funda -

mento no art. 267 do CÓdigo de Processo Civil em vigor, que 

aplico, estou com o voto do Ministro Hildebrando Bisaglia. 
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O Sr. Ministro Peres Júnior - Com o Revisor, data venia do 

Relator. 

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

Presidente, para matéria de fato. Desejo apenas esclarecer 

que todos os dispositivos legais citados no dissÍdio cole 

tivo são os mesmos citados na ação rescisória. O dissÍdio 

seria para declarar, mas foi para anular que se pediu. 

O Sr. Ministro Lima Teixeira - Pelos esclarecimentos pre~ 

tados pelo Ministro Hildebrando Bisaglia, acompanho S. Ex 

celência. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura Sr. Presidente, os escla 

recimentos prestados pelo nobre Advogado, sem nenhum demé 

rito para sua inteligência, vêm me esclarecer em sentido 

contrário, porque se este dissÍdio coletivo está pedindo, 

com os mesmos dispositivos, nulidade de uma cláusula, es 

tá pedindo mal, porque nenhum dissÍdio coletivo pode pedir 

a nulidade de uma sentença que passou em julgado. O diss{ 

dio coletivo pode pleitear que, de futuro, nas relações de~ 

ta categoria, não mais figure esta cláusula, e isso ' so 

será eficaz depois de julgado procedente o dissÍdio, e pa~ 

sada em julgado a sentença contada a eficácia para o futu 

ro. A ação rescisÓria é justamente um retrocesso, pois vi 

sa a anular aquilo que fez parte da sentença normativa que 

passou em julgado. Se recebeu, devolve, e se não rece 

beu não recebe mais. Os dois campos são completamente dis 

tintos. Com o Revisor. 

O Sr. Ministro Renato Machado- Data venia do Revisor, voto 

com o Relator. Sr. Presidente, de acordo com o C.P.C., art. 

46; 11 duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em 
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conjunto, ativa ou passivamente, quando entre as causas hou 

ver conexao ••• Le. - ( ~ )11 o fundamento é o mesmo, tanto no pr~ 

cesso como no recurso extraordinário, que pode ser decidido 

de uma forma e aqui ser decidido de outra. Se os autores ti 

vessem desistido do recurso extraordinário, o que não ocor -

reu, não haveria como reconhecer a conexão, mas esta, para 
, 

mim, e patente. Data venia do eminente Revisor, com o Rela -

tor. 

O Sr. Ministro Fábio Motta- Sr. Presidente, o assunto jáfoi 

amplamente debatido e entendo ser de.justiça acompanhar o 

Ministro Revisor. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Rejeito a preliminar, data 

venia. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Acompanho o Relator. Como re~ 

saltou o Ministro Renato Machado, a conexão é flagrante e ir 

recusável,e ainda pende o julgamento do recurso extraordiná

rio no Supremo Tribunal Federal, que poderá ter decisão di 

versa deste. Acompanho o Relator, data venia. 

o Sr. Ministro Barata Silva - É poss!vel que haja conexão,mas 

litispendência, não: a causa e o pedido são diversos. A com 

panho o Revisor. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, nem a resci 

sÓria pode pedir a nulidade, nem a ação coletiva de natureza 

jur!dica pode pretender o mesmo objetivo. No caso, a rescisÓ 

ria o pode por um detalhe de direito intertemporal: tendo 

sido a sentença rescindenda proferida ainda sob a égide do CÓ 

digo de 1939, mesmo que pretendida a rescisão posterior, cabe 

ria a nulidade, porque o C.P.C. de 1939, equivocadamente, da 

va como uma das causas da rescisÓria a nulidade, o que foi 
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corrigido pelo CÓdigo de 1973, porque se o que é nulo não 

produz efeito e não existe, não se vai rescindir. Na ação 

pendente no Supremo Tribunal Federal, ação coletiva de natu 

reza jurÍdica, diz-se que se pede a nulidade, mas o que se 

pode pedir é a interpretação. No caso, estamos no campo da 

exceção de litispendência, porque litispendência há em qual 

quer ação - citado o réu, há 'litispendência; aqui, 
, 
e ex 

ceção de litispendência, como sabem todos, porque duas cau 

sas e~tariam pendentes, simultaneamente, com as mesmas paE 

tes e o mesmo objetivo. Ainda que se admita, como o fez o 

eminente Ministro Relator, que existam os três requisitos da 

litispendência, não se impediria o uso da rescisÓria, porque 

trago aqui lição da doutrina no sentido de que, conforme a 

natureza das ações, ainda que os três objetivos existam,uma 

não impede a outra. Por exemplo, no caso de concorrência 

das ações declaratória e executória, não se verifica a litis 

pendencia, devendo prevalecer a Última - Carlos Campos, Re 

vista Forense; Carvalho Santos, Costa Manso e, recentemente, 

no processo de conhecimento do primeiro grau, artigo de Cel 

so Agrícola Barbi, um dos mais eminentes comentadores do CÓ 

digo de Processo. Diz S.Exa. que, se na causa anterior, que 

justificou a litispendência, não se julgou o mérito, não fi 

ca impedida a reabertura da questão. Essa causa anterior,que 

é o dissÍdio coletivo de natureza jurÍdica, não decidiu· o mé 

rito quando tramitou por aqui, e está pendente no SupremoTri 

bunal Federal para, se se entrar no mérito, a decisão do su 

premo Tribunal dar uma interpretação a uma cláusula de sen 

tença coletiva, pois é esse o escopo da ação coletiva de na 

tureza jurÍdica, cuja sentença é eminentemente declaratória, 
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e como tal vale como preceito, e por ·isso não faz coisa ju_! 

gada. Está escrito no CÓdigo de Processo que é esse o requi 

sito da sentença declaratÓria, e sentença declaratória é a 

que se profere num dissÍdio ou ação coletiva de natureza ju-
• 

rÍdica. Ainda que se admita que existam os três requisitos, 

chego à conclusão, por esses fundamentos que acabo de dar, a 

que chegou o eminente Revisor. No caso, por esses fundamentos, 

rejeito a preliminar. 

O Sr. Ministro Ary Campista - Sr. Presidente, acolho a prel1 

minar e o faço por entender que há uma litispendência, quan 

do mais não seja, de fato, concreta. Aquilo que viermos a de 

cidir não terá, absolutamente, influência no que venha amanh

a ser decidido pela Suprema Corte do Pais, mas o que elavier 

a decidir a respeito terá influência sobre o que nós hoje d~ 

cidirmos a respeito. No campo da imaginação, podemos admitir 

a hipótese de que o Supremo venha a decidir que a causa é 

perfeitamente legal, viável, e está dentro das grandes coorde 

nadas econÔmicas do Governo. Como ficaria este Tribunal em 

decidindo em contrário? E se eventualmente recussássemos a 

rescisÓria, com o seu improvimento, e amanhã o Supremo Tribu 

nal Federal viesse a decidir em sentido contrário,qual seria 

a situação do Tribunal Superior do Trabalho? Dai porque en 

tendo que, se não há uma litispendência de direito, há uma 

litispendência de fato, que respeito. Acolho. 

O Sr. Hugo Gueiros Bernardes (Advogado) - Sr. Presidente,pela 

ordem, para um esclarecimento quanto ao recurso que se encon

tra no Supremo Tribunal Federal. O recurso não é de rnérito,rna 

apenas contra a decisão de não conhecê-lo deste egrégio Tri 

bunal. 
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O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, se a si 

tuação fosse inversa, eu acolheria a preliminar, porque o es 
• 

pectro da ação rescisória é maior e compreende a ação decla 

ratória,que é o dissÍdio coletivo jurÍdico, ao passo que o 

dissÍdio coletivo não compreende todos os supostos da ação 

rescisÓria. O objeto da lide, data venia, é diferente: o que 

se pretende aqui é rescindir um preceito e colocar outro em 

seu lugar, e o que se está pretendendo na declaratória, isto 

é, no dissÍdio coletivo jurÍdico, é a mera interpretação de 

uma cláusula. O alcance da rescisÓria é muito maior do que o 

do dissÍdio jurÍdico. Aliás o CÓdigo anterior, na sua sabedo 

ria, não admitia a reconvenção entre determinados tipos de 

ação; só a admitia quando a matéria ·da reconvenção pudesse 

cobrir inteiramente a da ação. O principio jurídico da reei 

procidade e da absorção é de ser observado. Por esses funda 

mentes, data venia do eminente Ministro Relator, deixo de 

acolher a preliminar. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Sr. Presidente, pela ordem. 

Já agora estou informado de que é apenas quanto ao conheci -
, 

mente. Se e apenas pelo conhecimento, e como tenho sempre in 

sistido que o pior surdo é aquele qúe não quer ouvir, da me~ 

ma forma que o cego, o que é pior do que a surdez fÍsica, re 

formulo o meu voto, principalmente pela brilhante fundamenta 

ção do eminente Ministro Ribeiro de Vilhena. Acompanho o Mi 

nistro Revisor, nessa parte. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria de votos,vencidos os 

Srs. Ministros Relator, Velloso Ebert e Ary Campista, reje! 

tada a preliminar de litispendência. Tem a palavra o Sr. Re 

lato r. 
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O Sr. Ministro Orland~ Coutinho - Sr. Presidente, quanto 

2. 

' a 

incompetência deste Tribunal para conhecer da presente resc~ 

sÓria, de tal nã~ há que se falar. O pedido é de rescisão de 

aresto aqui proferido. O despacho do Exmo. Sr. Presidente des 

te Colendo Pretória, ordenando a remessa dos autos do dissi 

dia coletivo de natureza juridica ao Egrégio TRT da Primeira 

Região por ser este o c~mpetente originariamente para dele 

conhecer, redundaria em preclusão dentro daqueles autos, ine 

xistindo a coisa julgada material por se tratar de ato ardi 

natório, proferido em razão da natureza da ação e da comp~ 

tência territorial, Rejeito, por tais razões, esta prejudi -

cial. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não há preclusão por 

que o despacho não faz coisa julgada. As causas de~pedir são 

diversas nos dois processos. Esta está ligada à outra prel~ 

minar, já rejeitada. Rejeito. 

O Sr. Ministro.Presidente - ReJator e Revisor rejeitam a pr~ 

liminar de incompetência deste Tribunal. Há divergência? Por 

unanimidade de votos, rejeitada a preliminar. Tem a palavra 

o Relator. 

O Sr. Ministro Orland~ Coutinh~ - Sr. Presidente, também o 

réu, em razões finais, protestou por cerceamento de defesa, 

por ter sido indeferid~ o pedido de depoimento pessoal doPre 

sidente do sindicato autor. Entendi não se configurar neces 

sária tal audiência, uma vez que a prova documental produz~ 

da satisfazia. Não considero tal questão como preliminar, a 

não ser que algum dos eminentes Ministros venha a entenderne 

cessária a produção daquela prova. 

O Sr. Ministro Presidente - A rejeição de V.Exa., como Juiz 
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instrutor, não ensejou qualquer recurso? 

3. 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Apenas em razões finais a 

parte protestou por cerceamento de defesa. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Como todos sabem, pelo 

CÓdigo de Processo, art. 130, o Juiz comanda o processo, e o 

depoimento de um Diretor de banco em nada influiria, ainda 

porque várias vezes se manifestaram, em Assembléias e reu 

niões, os empregadores. Não tem o menor sentido, e não há 

cerceamento de defesa porque era absolutamente desnecessário 

ser ouvido um Diretor de banco. Ainda que ele viesse a decla 

rar que estava de acordo com a cláusula, isso em nada influi 

ria na rescisÓria. Rejeito. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa ar 

gUida em razões finais a propósito do indeferimento de pro 

vas pelo Sr. Ministro Relator, que tem a palavra. 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Mérito: é de ser descarta

da de pronto a hipÓtese de admissibilidade da presente ação 

sob o fundamento da existência de erro de fato resultante de 

atos ou de documentos da causa. É que, proferido o V.acÓrdão 

rescindendo sob a vigência do anterior CÓdigo de Processo Ci 

vil ... (Lê.) 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presidente, pela 

ordem. V.Exa. está também rejeitando a preliminar de desen -

tranhamento de documentos, porque já foi atendida? 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Já foi atendida. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Há uma outra prelimi 

nar, de confissão ficta, que é a nona. Com as razões finais, 

foi levantada a preliminar de confissão ficta e também esta, 
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de desentranhamento de documentos. Quanto a esta, não tem ra 

zão de ser porque atendida pelo despacho que V.Exa., profe -

riu, de fls. 199. 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Entendo que não é sequer 

preliminar. Como a confissão é meio de prova, isso 

ser apreciado dentro do mérito. 

deveria 

O Sr. Ministro Renato Machado - É pura matéria de direito. 

O Sr. Ministro Presidente - V.Exa. considera prejudicada a 

preliminar? 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Entendo que não existe pr~ 

li~inar, data venia. É matéria de mérito, confissão. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Em razões finais, foi 

alegada a confissão ficta quando não se pronunciou o autorso . -
bre duas das preliminares. De qualquer maneira, embora ar 

gliida como preliminar, refere-se a matéria de fato. 

o Sr. Ministro Presidente - O Ministro Relator, que orienta 

processo com o seu voto, prescinde do julgamento dessa prel! 

minar, por entender que ela envolve o mérito. V.Exa. temap~ 

lavra para julgamento do mérito. 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Afastada assim a possibil! 

dade da ação sob o fundamento da existência de erro de fato, 

resultante de atos e de documentos da causa, resta, pois, v~ 

rificar a procedência ou não da alegação de ter sido asenten 

ça coletiva proferida contra literal disposição de lei. O De 

ereto-lei 5/66 e suas disposições não são de ser invocáveis 

por tratar-se de diploma legal que disciplina, segundo o que 

dispõe o seu att. 19, os sistemas de transporte sujeitos ao 

Ministério da Viação e Obras PÚblicas, •• (Lê.) Julgo improc~ 

dente a presente ação, 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presidente, a pr~ 

sente rescisÓria, na sua inicial, se funda na violação lite 

ral de vários dispositivos, tanto do CÓdigo do Processo ante 

rior como do atual. A Ação RescisÓria, no regime anterior,p~ 

deria ser proposta por violação,literal de disposição de leL 

Era norma do artigo 798, ofensa a coisa julgada, contra lit~ 

ral disposição de lei. Foram apontados pelos autores os dis 

positivos de lei violados. Citado o artigo 49 do CÓdigo do 

Processo de 1939, já que o Ministro Relator a ele se report~ 

Decisão que não constituia objeto do pedido. Isso, na vigên

cia do CÓdigo do Processo anterior. No CÓdigo do Processo 

atual é a mesma coisa. Artigo 128 do CÓdigo atual com a mes 

ma disposição. Foi evidentemente indicada a norma legal, li 

teralmente violada. Discute-se agora se, no dissÍdio coleti 

vo cabe argÜição de julgamento ultra e extra petita.Este Tri 

bunal é testemunha de que tenho me batido pela aplicação, c~ 

medidamente, do CÓdigo do Processo Ci~il, não quando se tra 

ta do dissÍdio coletivo, porque sem qualquer dÚvida, nesta 

espécie de recurso, o Tribunal tem maior amplitude de ação, 

de procedimento, de verificação, inclusive, no que se refe 

re a provas e tudo mais. Mas, no que se refere a matéria de~ 

sa ordem, evidentemente, tem que prevalecer uma ordenaçãopro 

cessual universal.· -. Não se pode dar além do que a parte 

pediu. t principio geral que perdura em qualquer norma de 

processo. Se o pedido foi expresso, de uma gratificação de 

1/3 do salário, se foram anexadas com a inicial Atas das As 

sembléias do Sindicato dos Empregados, e em todas elas o pe 

dido se refere a 1/3 do salário, como gratificação, se o Tri 

bunal Regional declara, inclusive como afirmação verÍdica e 
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real que no dissÍdio anterior hàvia sido dada essa 

2. 

v anta 

gem e, se, entretanto, assim mesmo dá uma gratificação na 

base de um salário integral, evidente que deu bem acima do 

pedido. Entendo que a preliminar tem cabimento, também,no 

processo de dissÍdio coletivo. Estamos constantemente jul 

gando e apreciando essa mesma Preliminar, em vários dis 

s!dios. Não se dá além do pedido. Inclusive, em recurso, 

negamos conceder mais porque o recurso foi feito de manei 

ra restrita. t principio geral de norma do processo. En 

tendo que tem aplicação a norma do CÓdigo do Processo Ci 

vil dada como violada, e também aquelas disposições de or 

dem referentes, ligadas ao dissidio coletivo. Não pode

mos dar acima daquilo que a lei permite. Por isso mesmo 

temos Prejulgado que regula, que norteia o nosso modo de 

proceder, respeitando as leis ligadas à polÍtica salarial 

do Governo. No caso é afirmado que o prejuÍzo é grande, 

com reflexos sérios, porque um salário para os que exercem 

esses cargos comissionados, de que trata a rescisória, evi 

dentemente, constitui um ônus pesado que vai agravar, logl 

camente, os custos do serviço do próprio Banco. Mas isso é 

o de menos. O fato é que o pedido foi um e o julgado foi 

muito acima daquilo que foi pedido. Esclareço no meu voto: 

"está inequivocamente comprovado que o julgamento ultra e 

extra petita, inclusive pela leitura das Atas das Assem -

bléias dos Sindicatos, constantes dos autos". Acresce que 

o venerando acórdão regional, no dissÍdio mantido pelo Tri 

bunal Superior do Trabalho, nem sequer justificou conveni

entemente a concessão de gratificação superior àpedida .Co~ 

cede uma vantagem dessa ordem, criando um privilégio den 
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tro da mesma categoria profissional, uma discriminação entre 

bancários de todo o Brasil, dando para um grupo e não dando 

para outro, quando nós sabemos que os Bancos, quase todos, 

têm agências em todos os Estados, com ·reflexos no prÓprio 

regime de trabalho, portanto, e na politica salarial vigent~ 

Propus o que nela é delimitado dar, sem redução ou acréscim~ 

Estão bem lembrados os Sra. Ministros que, há bem pouco tem 

po, julgamos um caso em que a Procuradoria-Regional, recorre 

porque patrões e empregados fizeram acordo em que foi conce

dida uma taxa de reajustamento muito abaixo daquela devida. 

A preocupação, hoje, é dar o exatamente devido, nem mais,nem 

menos, O Governo não quer que se dê menos aos empregados.Ex! 

ge que se dê o devido, Não quer também que se dê mais. No ca 

so foi atingida a politica salarial, A medida é certa, just~ 

positiva; é caso flagrante de abuso. Dai o cabimento da ar 

güição de julgamento extra petita, Sr. Presidente, não adian 

ta me estender sobre a matéria, que é conhecida de todos 

os Srs. Ministros e já foi debatida por demais no Tribunal. 

Entendo que o Tribunal Superior, ao endossar manifestação do 

Tribunal Regional, inscrevendo uma cláusula dessa ordem, não 

só atingiu a politica salarial do Governo, atentou contra a 

violação literal da lei, criou discriminação dentro da mesma 

categoria profissional e um privilégio irregular, além do 

que, extravasou porque concedeu vantagem além daquelas pr~ 

vistas na Consolidação, A Consolidação garante a esses empre 

gados apenas 1/3. Parágrafo 29 do artigo 224 já discutido no 

Tribunal. É bem verdade, foi bem mencionado, que os autores 

se apegaram no artigo 89 do Decreto-lei n9 5, aquele que se ·;~~e 

refere à Marinha Mercante. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia (continuando.) Veja bem 

a redação do Decreto-lei 5. Em qualquer classe, não se pode 

conceder além daquilo estabelecido pelas normas gerais da 

Consolidação. ~ um princÍpio legal, Ainda que inaplicávelFem 

infirmar a tese de que não podemos superar de muito aquele 

preceito de caráter geral que se aplica indistintamente a t~ 

dos os trabalhadores, sem o que estaremos fazendo distorções 

dentro de categorias e criando desajuste ou desarmonia den 

tre grupo de trabalhadores. Sr. Presidente, com a devida ve 

nia do Ministro Relator, divirjo, julgando procedente a Res 

cisÓria. Mas, não dou procedência para anular pura e simple~ 

mente a cláusula e, sim, para substitui-la, para conte-la de!!; 

tro dos limites do pedido, ou seja, substituir por uma cláu 

sula que se contenha dentro das normas gerais da Consolida 

ção, ou seja, garantir o pagamento da gratificação de 1/3. O 

prÓprio Advogado, da tribuna, pede afinal que se substitua 

a cláusula. Dou procedência, portanto, parcial para garantir 

a cláusula, não nos moldes em que foi concedida, mas reduzi 

da para 1/3 do salário. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Starling Soares- Sr .Presidente, ainda na madrE_ 

gada de hoje, despertado talvez pelo avançar dos anos,caiu-me 

às mãos um livro em que se dizia que a natureza e o destino nos 

trazem surpresas e nós, às vezes, somos obrigados a nos cur 

varmos a ela e as aceitarmos, como fato consumado, Isso dig~ 

Sr. Presidente, porque há um decenio ou mais neste Tribunal 

quando, cláusulas de DissÍdio Coletivo vêm em sentido atenta 

tório a~ direito dos empregados, invoco sempre os ensinamen 
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tos d~ Decreto-lei n9 15, porque este decreto, vindo naquela 

série de leis.de contenção da politica inflacionária do pai~ 

sempre preserva o lad~ hipoficiente do empregado para exigir 

que não se estabeleça tratamento discriminatório, tratamento 

que viesse dar regalias, direitos, vantagens e privilégios a 

uns e negá-los a outros, nas mesmas condições e nas mesmas 

situações, Neste Decreto-lei n9 15, antes da citação de De 

ereto-lei 5 pelo Ministro Hildebrando Bisaglia, nos seus con 

sideranda, porque na legislação e na formulação da lei os 

consideranda, são para mim, a parte principal, porque neles 

é que vem o pensamento e a idéia da formulação da lei, Os ar 

tigos de lei já vem fixando os principies e o sentido do que 

ela vem dar e ditar em obediência, mas os consideranda é que 

nos trazem a intenção e a formulação do principio legislati

vo, O Decreto-lei n9 15, diz com muita propriedade e sempre 

citei isso em favor do empregado, Por isso é que eu falo que 

o destino é cruel e, as vezes nos joga em posições que jamai 

poderiamos ter, para parecer que neste Tribunal teria eu p~ 

sição de incoerência, posição antagônica, posição de vacila

ção, posição titubeante diante de um preceito de lei ou dian 

te de um fato concreto, Diz o Decreto-lei: "Considerando que 

a falta de uniformidade tem dado concessão para apresentar 

diferenças de aumento salarial até mesmo dentro de uma mesma 

categoria profissional,,, {lê.) O que ele quer?Quér defendê 

os · que poderiam ter direito,que foi conferido a uns e nega 

do a outros. É isso, sem mais nem menos, sem que desfigure 

as tintas dos quadros que estão a nossa frente para que na 

sua verdadeira imagem possa trazer o caso presente em que, 

de inicio, já no mérito, já adentrando no mérito, se possa 
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ver, saber que em dois estados da federação uns empregados 

tem c~nferido por este Tribunal um direito muito maior e em 

outros estados os tem de maneira muito menor em 2/3 menos.Is 

to, sem dÚvida, é ferir o pensamento do Decreto-lei n9 15. 

Fora isso, Sr. Presidente, temos que atentar para o que res 

salta, explode e vem saltando aos olhos no presente feito,qu 

é o que se extrai dos autos, porque nós não podem~s sair do 

que os autos nos trazem para o confront~. exame. O que o Juiz 

faz? Examina o processo, vê a lei, confronta a jurisprudên-

cia aplica o direito. O que diz nos autos? Com~ foi dito p~ 

lo Ministro Relator. Assembléia. Da Assembléia vem aquela si 

tuação já criada de 1/3 da gratificação. Depois vem uma dec! 

são dando 1/3 e vem depois aquilo que é mais importante, a 

causa pe.tendi, que é 1/3. o principio de reivindicaçã~ do di 

reito. Aquilo que Couture diz que é a prestação jurisdicio -

nal, ação nascida do direito criado em face do fato real. E 

o fato real o que é? É o pedido de 1/3. Vem o Tribunal e nu 

ma desvirtuação ou num desvio intolerável, impertinente e até 

ilegal e se fixa numa assertiva do AcÓrdão Regional para dar 

aquilo que não foi pedido e dar excessivamente ao pedido. É 

o que nós, o Tribunal tem que ver e usamos no salário norma

tiv~. Por que este Tribunal dá o salário normativo? Às veze~ 

não vem justificativa. Como o Ministro Bisaglia disse, não 

houve argumentação, alicerce, base para que se desse esse au 

mento. Não há justificativa. E no salário normativo, quando 

não se vê esta justificativa, qual o nosso trabalho? Volve 

mos ao passado e verificam~s que os dissidios anteriores de 

ram. Então, damos, sem qualquer vacilação e sem qualquer in

dagação. Este, o principio. Or~. se aplicamos uma regra para 
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determinado caso, esta regra dentro deste Tribunal, a menos 

que ele queira cair no abismo da incoerência, fixa o que não 

devia fixar sem qualquer caso anterior dando s%, só porque o 

AcÓrdão Regional num erro material gritante evidente e absur 

do declara que talvez, não digo por qualquer omissão do Rela 

tor, Ministro Coqueijo Costa, que considero uma das maiores 

conquistas deste Tribunal, mas por omissão talvez não tives 

se visto nos autos, só no AcÓrdão Regional e S.Exa •. calcado 

no erro material concedeu os 100%. Então, se há um erro mate 

rial, se há um desvirtuamento da lei, violação do ~art. 798 

do antigo CÓdigo de Processo Civil, e até por Prejulgado des 

te Tribunal, da iniciativa do Ministro Renato Machado que 

vem excluir aquela multa nas Ações RescisÓrias, não tendo, 

neste Tribunal, um rito processual prÓprio, uma tramitação 

préfixada, então, se invocava o art. 798 do antigo CÓdigo qu 

nos regula nesta espécie. 

' 
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o.sr. Ministro Starling Soares (Continuando) -Por todos es 

ses elementos, com a conjugação de todos esses fatos e com a 

soma de todo esse raciocínio, temos que concluir que não se 

pode sair de uma falsidade para uma realidade, não se pode 

sair de uma abstração para um caso concreto, não se pode 

sair de uma ficção para uma coisa que está vivendo para nós. 

E o que houve? O acórdão regional deu uma coisa inexistente 

e em virtude disso vamos dar um excesso de pedido, excesso 

esse que vai incidir no CÓdigo de Processo Civil, art. 49, 

anteriormente em vigor, e também incidir naquilo que o Minis 

tro Hildebrando Bisaglia salientou, que o Decreto-lei n9 5 

diz que não se pode dar mais do que o pedido. S.Exa. bem dis 

se que a atual politica do Governo, magnânime, elevada, con 

cenciosa, num altíssimo sentido do que é hoje a crise mun 

dial, que não nos aflige tãó somente, mas engolfa -- expre~ 

são tão feliz do Ministro Ribeiro de Vilhena ainda anteontem 

na nossa Turma -- todo o concerto mundial e este Governo tem 

procurado, através de medidas que são de todo elogiáveis, d! 

rimir na sua gravidade a situação de penuria dos trabalhado

res com os quais também sempre me solidarizo naquilo que eles 

precisam ter: o necessário para viver para si e sua familia 

dentro do principio constitucional do salário mfnimo e do 

principio de humanidade de todos nós. Porque ninguém pode 

viver dentro da tranquilidade, sentir o bafejo dos ares ou 

dos ventos de uma qualquer felicidade sabendo que não tem em 

sua casa o suficiente para viver. Tudo que pode contribuir 

para a melhoria do operariado ou do trabalhador, desde que 

não fira a lei, eu sou o primeiro a gritar e estar na vangua 

da, sendo vexilário de um estandarte para defender as suas 
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posições. Mas, neste caso, eu não posso atender ao que fere 

a lei e ao que se tornou ilegal. Perdoe-me o Tribunal a diva 

gação e a veemência, mas a veemência é prÓpria de mim,do meu 

coração e da minha alma. Quando me empolgo com um assunto,so 

veemente, mas não veemência no sentido de Ódio porque em mim 

Deus me poupou esse sentimento, só me deu o sentimento da 

·concÓrdia e da paz; aqueles que, às vezes, podem me ferir,eu 
• 

só peço a Deus que os perdõe e firam a mim e não a eles poE 

que eu quero sempre ter só o sentimento da cordialidade, da 

paz e da bem-aventurança para todos, mesmo aqueles que sejam 

meus inimigos. Estou explicando porque minha voz se eleva na 

veemência de meus argumentos mas, se vencido for, também es 

tarei com o mesmo sentimento de acatamento à jurisprudência 

deste Tribunal. Acompanho o Ministro Hilde~rando Bisaglia. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Data venia do Relator, com o 

Revisor. 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Peço a palavra como Rela 

tor. Sr. Presidente, está se cometendo, inclusive, algo que 

não confere com a realidade dos autos, no que diz respeito 

ao dissidio coletivo originário. Deve-se fazer justiça ao vo 

to então proferido pelo Ministro Coqueijo Costa, S.Exa. esta 

va certo quando afirmou que a cláusula deveria ser mantida 

porque já constava de dissidio anterior, já que o processo 

originário foi apensado. Eu me permito ler a cláusula tal 

qual estava redigida: "A gratificação mensal minima atribui-

da aos ocupantes de cargo em comissão, informante de cadas 

tro, caixas, mecanógrafos, repassadores e numerários, bem as 

sim aos funcionários que devidamente credenciados fazem o se 

viço de compensação de cheques deve ser em quantitativo idên 
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O Sr. Ministro Barata Silva - É o acÓrdão regional? 

3. 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Não é do acórdão regional, 

é o dissÍdio de 1970, mediante acordo. Dai a correção do vo 

to do Ministro Coqueijo Costa ao dizer que deferiu porque a 

cláusula já constava em acordos anteriores. Vem a contesta 

ção da Federação de Bancos e declara que houve, na cláusula 

4a. e seu parágrafo, uma modificação substancial entre o dis 

sidio anterior e o ora pedido. Enquanto que no dissÍdio vi 

gente a sua redação era esta que acabei de ler, a proposta 

tem o seguinte teor: "As gratificações mensais mínimas atri 

buidas aos ocupantes ••• (Lê.) Ai é que está a inovação.A opo 

sição da Federação dos Bancos se fazia em relação a essa ino 

vação, mas a cláusula já era expressa no sentido tal ela foi 

mantida pelo Regional. Realmente o que se concedeu foi aqui 

lo que já tinha sido acordado em 1970, por isso que o Tribu 

nal Regional repetiu a cláusula não concedendo a inovação. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - V.Exa. me permite um 

recimento? Já existia a gratificação de um ordenado? 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Exato •. 

esc la 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Nesta decisão rescindenda se 

deu outro ordenado sobre o já existente? 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Manteve a mesma cláusula. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - SÓ manteve um ordenado.É pr~ 

ciso esclarecer. Ou se deu 100~ sobre esse ordenado? É isso 

que está se querendo rescindir ou se quer rescindir para de 

saparecer aquele ordenado? 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Foi mantida a mesma cláusu 

la. Dai 'eu dizer que se faça justiça do Ministro Coqueijo 
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Costa ao afirmar que concedia porque já constava do dissÍdio 

anterior. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Parece-me que da cláusula 6a. 

vigente resulta que seriam 100% sobre aquela gratificação. 

O Sr. Hugo Gueiros Bernardes (Advogado) - Pela ordem,Sr. Pre 

sidente para esclarecer matéria de fato. Confesso que. sou Ad 

vogado do Sindicato dos Bancos e pela primeira vez estou fun 

cionando neste caso. Há vários Advogados de bancos presenteE. 

consultei a todos e todos desconhecem a existgncia de qual 

quer acordo da ordem de 100% anterior a essa decisão. 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - O dissÍdio diz: "adotar to 

das as cláusulas fixadas no dissÍdio anterior". 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Há uma cláusula 6a. que eu 

gostaria de saber o que diz. 



TST- 333 

FOOER JUDICIÃRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL IUPERIOII DO TRABALHO 

14.5.75 EM/MNP 15,40/45 1. 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Lerei a cláusula, Excelên 

cia: "VI - A gratificação mensal m:f.nima atribu:Í.da aos ocu 

pantes de cargo em comissão, informantes de cadastro,caixas, 

mecanógrafos, repassadores de numerário, bem assim aos fun 

cionários que devidamente credenciados fazem o serviço de 

compensação de cheques, deverá ser paga em quantitativo idên 
• 

tico ao salário percebido pelo empregado". 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Cem por cento, portanto. 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - E é o que dizia o acordo. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Mandou dar cem por cento de 

aumento e não 22,5, e o aumento constante do caput do diss:f. 

dio foi de 22,5. 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - A cláusula foi mantida co 
, 

mo ja constava do acordo. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Não, nos diss:Í.dios indivi 

duais, na Turma, temos apreciado desta maneira. No caput se 

deu 22,5 e na gratificação se deu 100: é por isso que está 

havendo ação rescisÓria, senão não haveria motivo; seria até 

uma inutilidade. 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Eu me permitiria ler a clá 

sula tal como ela estava redigida: "A gratificação mensal m:f. 

nima atribu:Í.da aos ocupantes de cargo em comissão,informan -

tes de cadastro, caixas, mecanógrafos, repassadores de nume 

rário e bem assim aos funcionários que devidamente credencie. 

dos fazem o serviço de compensação de cheques, deverá ser 

paga em quantitativo idêntico ao salário percebido pelo em 

pregado" • 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Se já era do ordenado, para 

que isso? 
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O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Essa já era de 1970, e foi 

mantida unicamente pelo dissÍdio cuja sentença se pretende 

rescindir. Era essa a informação que queria prestar, para fa 

zer justiça ao voto do eminente Ministro Coqueijo Costa na 

queles autos. 

O Sr. Ministro Lima Teixeira - Sr. Presidente, ouvi o Minis 

tro Revisor declarar que nas assembléias dos trabalhadores o 

pedido foi de um terço; sempre de um terço. O acórdão regio

nal, baseado naturalmente em interpretação de dissÍdio ante

rior, é que dera um salário, mas o pedido dos trabalhadores, 

pelas atas, como o Ministro Revisor teve ensejo de menciona~ 

foi de um terço. Como poderia ter partido o acórdão para dar 

~m salário, vale dizer, o dobro, nessas gratificações em car 

gos comissionados? t de se estranhar! Então, se o pedido dos 

trabalhadores foi de um terço e se realmente esse é o crité 

rio legal do art. 224, § 29, considero que o Sr. Ministro R~ 

visor, pela.argumentação que desenvolveu nesse sentido, está 

com inteira razão. Acompanho S.Excelência. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sr. Presidente, vou formular 

meu voto tal como entendo os fatos que me são expostos e o 

direito, Se se tratasse de apenas manter aquela gratificaçã~ 

primeiro, como se compreenderia que os prÓprios trabalhado -

res viessem pedir que, de um ordenado, passassem a receberum 

terço apenas desse mesmo ordenado? Vê-se logo o paradoxo, a 

contradição fundamental. Eles não iriam pedir · diminuição 

de uma gratificação. Então, o que pediram, segundo entendo, 

na inicial, do dissÍdio coletivo, é que houvesse o aumentode 

um terço sobre este ordenado. Do contrário, seria uma estra 

nha reformatio in pejus, numa inicial. Sui generis! O que fez. 
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e.· sentença · . · rescindenda? Em vez de dar o aumento de 

um terço, pedido na inicial, deu aumento de cem por cento. ~ 

assim como encaro e como aceito os fatos e assim vou votar, 

no sentido de que a sentença rescindenda, em vez de dar um 

terço de aumento -- e não diminuir para um terço, o que se 

ria absurdo --, deu cem por cento. Voto nesse sentido. Há 

dois principies pacificos, aqui, mas não custa relembrá-los. 

Primeiro: ação rescisÓria contra sentença normativa; segundo: 

ação rescisroa pode abranger parte ou o todo da sentença. Am 

bos pacificas. Fez bem o Ministro Starling Soares em salien

tar os consideranda do Decreto-lei n9 15, aliás, é o que se 

poderia esperar da tradição parlamentar que S.Exa. possui. 

Quando as leis são feitas segundo o modelo constitucional,p~ 

lo Poder Legislativo competente, não precisam explicar suas 

razões, porque a explicação já está nos debates do Parlamen-

to, que são pÚblicos, constam dos anais, e o Parlamento 
, 
e 

aberto a todos; mas quando a lei é feita de maneira excepci~ 

nal, em caráter revolucionário, e com essa denominação de de 

ereto-lei, que veio, se não me engano, depois de 1930, na 

França -- leis feitas de forma anormal ou excepcional, isto 
, 
e, por iniciativa do Executivo, armado de poderes 1egis1at! 

vos, como é o Decreto-lei n9 15 -- precisa, realmente,de uma 

explicação, para saber-se a fundamentação. Se são feitos no 

recesso dos gabinetes, se o pÚblico não sabe como foram fei 

tos nem por quê, com o poder apenas armado da forma necessá

ria para impô-los, torna-se necessária uma satisfação à op! 

nião pÚblica, dizer da sua razão, o que substitui o debate no 

Parlamento. Assim, o Decreto-lei n9 15 explica sua razão de 

ser nos consideranda. Está claro aqui, no final, que "a paz 



TST - li>Z 

-
' 

. ' 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRI8UNAL SUKRIOR DO TRABALHO 

14.5.75 EM/MNP 15,40/45 4. 

social, requisito fundamental da segurança nacional, exige 

uma politica salarial equitativa para a classe trabalhadora, 

em seu conjunto, não se coadunand::> com tratamentos discrimi

natórios em beneficio ou detrimento de qualquer categoria 

profissional. •• " vê-se, claramente, que o Decreto-lei n9 15 

impõe uma politica salarial em beneficio do trabalhador e do 

bem pÚblico, e, nesse decreto, vem o cálculo de aumento, vem 

uma base que é imposta à prÓpria Justiça do Trabalho, e da 

qual não podemos fugir, porque a Justiça do Trabalho não tem 

o comando da economia nacional, que pertence aos Poderes Le 

gislativo e Executivo. ~ a eles que cabe fixar os rumos da 

economia do Pais. Esses dois Poderes é que sabem o que é bom 

e o que não o é para a prosperidade do Pais, e a ~ustiça do 

Trabalho tem que receber isto já coordenado, estratificado,e 

cumprir. Portanto, os Poderes Legislativo e Executivo são s~ 

beranos para dizer o que interessa à economia do Pais,um dos 

interesses fundamentais da Nação, e a Justiça é obrigada a 

cumprir isso, porque não é da sua competência discutir o que 

é bom ou não em matéria econÔmica nacional. Cito isto porque 

na inicial servem de fundamento não só a questão do julgamen 

to ultra petita com::> também a questão da infringência do De 

ereto-lei n9 15. Isto posto, a meu ver, tomo como fundamento 

não só aquela questão processual de ultra petita mas a que~ 

tão material, fundamental, de que foi infringida a polÍtica 

salarial do Governo. E o foi em que sentido? No dissidio,ado 

t::>u-se o percentual de 22,5 e este percentual deveria coman 

dar todos os aumentos, mas a sentença normativa, quando che

gou na cláusula VI, sobre a gratificação, em vez de aplicar 

o percentual legal, o cálculo exato de 22,5, aplicou 100~. 
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Sr. Presidente, julgo procedente a ação rescisÓria para m~ 

dar aplicar à gratificação que vinha sendo percebida pelos 

trabalhadores, e em quantitativo fixo, não um terço, como 

eles pediram -- e posso fazê-lo, porque mando aplicar menos, 

tratando-se justamente de pedid~ --, mas o mesmo percentual 

adotado para aumento salarial, isto é, 22,5, discordando,ne~ 

te ponto, do voto do eminente Ministro Revisor. 
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O Sr. Ministro Renato Machado - Sr. Presidente, pelo que ou 

vi do relatório e das sustentações, a rescisÓria vem· pelo 

art. 89 do Decreto-lei n9 5; não vem pelo Decreto-lei n9 15. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - O Decreto-lei n9 15 está na 

inicial. 

o Sr. Ministro Renato Machado - Cita o artigo? 

o Sr. Ministro Ra~IIIUndo Moura - Cita o dispositivo. 

o Sr. Ministro Orlando Coutinho - Data venia, então eu teria 

feito ma~ o relatório. O fundamento do relatório é o seguin-

te: Violou-se fundamentalmente o art. 89 do Decreto-lei n9 

5/66. 

O Sr. Hugo Bernardes Gueiros (Advogado) - Sr. Presidente, um 

esclarecimento de fato. O Decreto-lei n9 15 vem na inicial, 

tanto que os réus, na contestação a eles se referem. 

O Sr. José Torres das Neves (Advogado) - Sr. Presidente. A 

inicial se refere ao Decreto-lei n9 15, genericamente. 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A inicial expressame~ 

te declara: "Fundamenta-se a rescisÓria em violação do Decre 

to-lei n9 15/66, que impede o tratamento discriminatório em 

beneficio ou detrimento de qualquer categoria profissional. 

O Ministro Relator fez menção à cláusula anterior, mas acon 

tece que esse dissÍdio, de 1970, faz remissão ao dissÍdio n9 

72, em que foram mantidas as cláusulas anteriores, mas esta 

não estava lá, data venia. 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Eminente Ministro Revisor, 

peço a V.Exa., que leia o dissÍdio de 1970. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O dissÍdio de 1970 faz 

remissão às cláusulas anteriores, "mantidas aquelas constan 

tes do dissÍdio anterior". Então, vou-me remeter ao diss:f.dio 
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anterior, de 1969, que nã~ dá essa cláusula. 

2. 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Se V.Exa. ler do principi~ 

poderá verificar quais as cláusulas que foram mantidas. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - No dissidio de 1970, 

o Relator deu voto mantendo o salário-familia ••• {lê.) 

O Sr. Ministro Renat~ Machado - Sr. Presidente, fui examinar 

a fundamentação do Decreto-lei n9 5,e verifiquei que se des 

tina, exclusivamente, à Rede Ferroviária, Marinha Mercante e 

às entidades vinculadas ou conexas ao Ministério da Viação. 

Então, não ·havia como aplicar o Decreto-lei n9 5. Por ai,nã 

vejo como dar pela procedência da rescisÓria. Como tenho in 

sistido, e acabei de dizer, pior surdo á aquele que não quer 

ouvir os seus pares. Sempre insisti em que havia limites na 

lide, quand~ se trate- de : dissidio coletivo; mas, como te 

nh~ muito acatamento, inclusive pela opinião do eminente Mi 

nistro Coqueijo Costa, fui reexaminar o assunto e mudei de 

opinião. Ac~mpanh~ S.Exa. Vou ler meu voto, destacando o te!_ 

to de Gomes Gottschalk: 11 Distinto, porém, o procedimento dos 

dissidios coletivos, porque não se adaptam à tramitação pro 

cessual pré-ordenada., para os dissidios individuais de traba 

lho, eis por que, neste capitulo não se tratará de estudar o 

Direito Judiciário do Trabalho, que tem por fim ••• {lê. ) 11 
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O Sr. Ministro Renato Machado (Continua lendo) - Por esse fuE_ 

damento, data venia do Revisor, acompanho o Relator, acres -

,_centando,ainda, que não se trata, no caso, de reajustamento 

salarial,a que se refere o Decreto-lei n9 15 e, sim, reajus

tamento de uma gratificação que atinge a minoria. Retirar, 

agora, salários pagos que não estão, data venia dos que pen 

sem em contrário, em desconformidade com a lei e, por outro 

lado, anular só por prova falsa, o que evidentemente, inocor 

reu, .:.éom' 1 base no art. 800 do c.P.c., com o Relator, data 

venia. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presidente, meneio 

nei que o Decreto-lei n9 15 se refere, principalmente, à Ma

rinha Mercante, mas dá outras providências. Vejam V.Exas., a 

redação genérica do art. 89 do Decreto-lei: "A quaisquer ela~ 

ses, categorias profissionais ou atividades são vedadas van 

tagens não previstas expressamente em lei ••• (lê.) Houve er 

rb de técnica legislativa porque, embora se refira à Marinha 

Mercante e Rede Ferroviária, dá outras providências. 

O Sr. Ministro Renato Machado - São classes diferentes; hou 

ve necessidade de dizer, ~ venia. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Sr. Presidente, o assunto já foi 

amplamente debatido, mas, data venia do eminente Relator,aco 

panho os demais Ministros,inclusive o Revisor. Devo salien 

tar que no dissÍdio coletivo não basta apenas o pedido como 

peça essencial nem precedido de assembléia dos próprios sus 

citantes, que fazem seu pedido. Se não houver essa ata da 

assembléia, a Justiça não pode tomar conhecimento do dissi 

dio coletivo. No caso dos autos, houve uma assembléia em 

que os empregados pediram 1/3 e, no entanto, a Justiça do Tr~ 
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balho, erroneamente, como disse o eminente Ministro Starling 

Soares, dá mais do que ele pede, uma import~cia de 10~. So 

bre·:a matéria de fato, se tomássemos a decisão de fazer,como 

fez o Tribunal da Guanabara, não é caso de ter empregados.pri 

vilegiados, é um precedente perigoso, porque esta gratific~ 

ção em valor excessivo teria, como conseqftência, aquilo que 

o Ministro Raymundo Moura acentuou: quem iria pagar esse au 

mento não seriam os banqueiros, mas sim nós, que vamos recor 

rer aos bancos para efeito de tomar empréstimos, além de 

criar uma situação an6mala no Pais onde à Justiça do Traba 

lho vem a parte e prova que o Tribunal, legislando em maté 

ria de dissÍdio coletivo, alega uma concessão baseada num an 

tigo dissÍdio, que não havia essa importância, cpnforme assi 

nalado pelo Revisor. Eles pediram e a Justiça examinou o p~ 

dido. Se dermos mais do que pediram estaremos errados.Por es 

se motivo, acompanho o Revisor. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Com o Revisor. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, S.Exa. o Mi 

nistro Relator, no meu entendimento, esclareceu muito bem. o 

acÓrdão revisando nada mais fez do que manter uma cláusula 

de dissÍdio coletivo preexistente. Isso se defluiu inclusive 

da leitura que fez S.Exa. da contestação oferecida pela Fede 

ração dos Bancos na ação de conhecimento. Por esse motivo, 

' acompanho S.Exa., julgando improcedente a ação rescisória. 
' 

o Sr. Ministro Barata Silva - O assunto foi por demais deba 

tido, por isso, estou convencido de que, na realidade, a açã 

é procedente. Com o Revisor. 

Q_Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, como · Rela 

tor do acÓrdão rescindendo, não sei bem se errei ou não, po~ 

que, se não existir a cláusula, o fundamento foi errado; 
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mas, infelizmente, não se pode aplicar o C.P.C., data venia, 

não por causa do Prejulgado, ~as por que foi proferida a sen 

tença, como disse, sob a égide do CÓdigo de 39, e nãohaveria 

caso t:Ípico de erro. O acordo homologado é sentença coletiva, 

-- já dizia um dos grandes mestres do Direito do Trabalho,Ol 

veira Viana. Mas há outro ponto enfocado, do julgamentoultra 

e extra petita, em que o ilustre Advogado da categoria susc 

tante teve a bondade de me citar. Não mudo minha posição,re~ 

firmo o ponto de vista que sustentei naquele livro de 1970, 

porque a tendência é para,no processo do·trabalho, cada vez 

mais mitigar ou esmaecer a regra proibitiva do ultra ou extra 

petita. Ainda mais no diss:Ídio coletivo, onde não há a neces 

sidade imperiosa e legal da existência do pedido. O que sa 

lientei e reafirmo é que, quando se trata de diss:Ídio colet! 

vo de natureza jur:Ídica interpretativa, a:Í poderia haver o ju 

gamento ultra ou extra petita. Tanto que o C.P.C.,atualment~ 

já àmpliando esse princ:Ípio, dentro do processo civil, não 

exige, por exemplo,o pedido das prestações vincendas, que e~ 

tá impl!cito. Mas a problemática é da violação de lei. Não im 

porta que tenha havido erro ou não; o que importa é saber se 

essa cláusula violou a lei. Alegou•se o art. 623, que trata 

da convenção ou acordo coletivo, onde se vê a pol:Ítica sala 

rial do Governo tão cogente, impedindo que a vontade livre 

das partes pactue coletivamente, no acordo ou na convenção,s 

lários acima dos :Índices oficiais. A lei n9 4 725 não foi i~ 

vocada, mas não há dÚvida de que o foi o Decreto-lei n9 15. 

Quem começou a argfii-lo nesta Sessão foi o eminente Ministro 

Starling Soares, com sua conhecida proficiencia.Interessante 

que a fundamentação do voto de S.Exa. está no § 29 do art.l9 
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desse Decreto-lei n9 15, cujo objetivo é o da Justiça social. 

Vejam V .Exas.; "Observados os critérios estabelecidos no pr!:_ 

sente decreto-lei, poderá o Tribunal corrigir distorções sa 

lariais para assegurar adequada hierarquia salarial na cate 

goria profissional dissidente,· e, subsidiariamente, no con 

junto das categorias profissionais, como medida de eqÜidade 

social". Foi exatamente o que V.Exa. disse, porque, se se es 

tabelecer essa cláusula para parte de uma categoria no ~mbi-

to territorial dos Estados em que impera essa sentença cole 

tiba, já se desequilibrará o tratamento a uma mesma catego -

ria. 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa (Continuando.) O Decreto-lein9 

15 vai mais longe. Ele quer essa eqÜidade no conjunto das ca 

tegorias, porque o Direito Social é um direito fundado na 

eqÜidade, Então, esse ,·decreto-lei pro:!.be que se violem as 

normas e critérios de reajustes salariais. OUe normas são es 

sas? São normas de ordem pÚblica, que levam muitos autores, 

com muita razão, a considerar o Direito do Trabalho até como 

Direito PÚblico, quando outros acham que ele não é, E eu, m~ 

destamente, me filio ao campo daqueles que acham que o Dire! 

to do Trabalho é Direito Privado, porque a relação jur:!.dica 

que o embasa é de Direito Privado, é contratual, para aqu~ 

les que se filiam ao contratualismo. É um direi to que tem no E, 

ma de ordem pÚblica, não significando que ele seja pÚblico, 

o que é coisa diferente -- desde a distinção dos romanos en 

tre Direito PÚblico e Privado. Então, o que é que nós vemos: 

no campo coletivo, o poder normativo da Justiça do Trabalho 

perdeu, evidentemente, nos termos da Constituição, aquela a~ 

plitude que tem nos pa:!.ses em que a principal fonte do Dire! 

to do Trabalho é a Convenção Coletiva, e onde, em conseqügn

cia, não há sentença coletiva. Hoje, o poder:mormativo é exe.E, 

cido dentro dos ditames legais. Ora, a alegada violação do 

Decreto-lei n9 15, no contexto social dessa legislação imp~ 

rativa, como, data venia, não se admitir para uma rescisÓria? 

Esse decreto-lei vai ao ponto vou dar só um exemplo --de, 

em um dos seus artigos, dizer o seguinte: 11Fica equiparado ao 

crime de sonegação fiscal, definido pela Lei n9 4.729 de 14 

de junho de 1965, sujeitando o infrator às penas previstas 

no art. 19 da mesma lei, a violação de compromisso ou deobri 

gação assumidos nos termos do presente decreto-lei. O art. 
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29 diz: 11 0 Conselho Nacional de Pol!tica Salarial não autori 

zará a concessão, aos empregados das Empresas e entidades su 

jeitas a sua jurisdição, de qualquer aumento salarial se da 

do em,percentagem superior à resultante da estrita aplicação 

dos critérios estabelecidos no presente decreto-lei". O Con 

selho Nacional de Politica Salarial não autorizará a conces-

são, quer dizer, norma de ordem eminentemente pÚblica. Entã~ 

essa cláusula é uma cláusula que majora salários, ferindo es 

sa politica. Eu fui o subscritor do acórdão, como Relator,ma 

hoje, se tivesse prestado mais atenção -- e quero me penite~ 

ciar do meu erro, -- daria pela rescisÓria, se se aplicasse 

o CÓdigo atual. Não subscreveria novamente esta cláusula. Pa 

ra finalizar o meu voto, Sr. Presidente, quero chamar a aten 

ção para um ponto importante, que é o seguinte: pede-se a nu 

lidade, porque naquele tempo cabia nulidade na ação rescisÓ 

ria. O meu voto vai ser pelo provimento, em parte, porque vou 

dar pela anulabilidade. E por que vou dar pela anulabilidade? 

Porque, se eu der pela nulidade da cláusula, a conseqügncia 

da nulidade sendo não produzir efeito ~ tunc, resultaria na 

obrigação de todos os empregados, que até hoje vgm recebendo 

essa gratificação, devolverem aos Bancos. Ai seria suma in 

justiça aos empregados que vêm recebendo a gratificação de 

100%, por força de uma sentença normativa. Não creio isto 

é pensamento meu -- que os Bancos tivessem interesse em se 

reembolsar desses empregados que receberam. Os Bancos prete~ 

dem que se reponha a cláusula nos seus termos e que, doravan 

te, se dê a ·gratificação nos termos em que ela sempre foi 

dada. Dai, vou chamar a atenção deste Egrégio Tribunal, po~ 

que se por acaso prevalecer a acolhida da rescisória, o meu 
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voto não é pela nulidade para evitar que, com base ~ela, os 

Bancos venham à Juizo, numa reclamação, pedir o reembolso. 

Por isso,meu voto difere do Relator e do Revisor. Dou pela 

pr~cedência, em parte, da rescisÓria para, declarando anulá 

vel a cláusula, restabelecê-la nos seus termos no judicium 

rescissotium px:oposto-parece-me que é de um terço - e, ain 

da mais fundado no principio geral legislado para os dissi -

dios coletivos,desde o Decreto-lei n9 90/70 que dizia: 11A re 

forma da sentença não implicará em devolução dos salários ma 

jorados aos patrões 11
• Está repetido isto, na Lei de Greve, 

do Governo da Revolução. O intúito no processo coletivo é e~ 

te: quando se reforma para piorar a situação do empregado, é 

que ele não devolva o que embolsou, ainda mais numa ação 

rescisÓria. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Na Lei de Greve repetiu? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Na atual está repetido, 

que estava na leir9.070. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Então o meu voto é com 

ressalva. 

, 
e o 

esta 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não creio que os Bancos não 

queiram isto. Isto vai causar uma dissenção social muito gr 

de. E,afinal de contas, os empregados vinham recebendo poE 

que havia um comando normativo, de que:éles não tiveram culpa, 

repetido de decisão anterior. Dou provimento em parte, para, 

declarando anulável a cláusula, substitui-la pela outra pro

posta, com os efeitos a partir desta decisão, sem que os em

pregados tenham que devolver o que vinham recebendo,a titu 

lo desta cláusula. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O meu voto é no senti 
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do de dar procedência parcial à rescisÓria para rescindir a 

cláusula sexta e substituir por outra para que se garanta um 

terço de salário. Os empregados não têm que fazer devolução 

de espécie alguma. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Veja V.Exa., para evitar dÚ 

vidas acrescento no meu voto, na parte final, "sem que haja 

obrigação dos empregados, que recebiam essa vantagem, terem 

que devolver o que vinham recebendo, acima do que a sentença 

hoje estabeleceu." 

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

a palavra, só para dizer que a·maioria esmagadora dos Bancos 

paga essa gratificação; quase duas centenas de processos tr 

sitados em julgado foram executados. É um alerta ao Ministro 

Coqueijo Costa para não dar tumulto e uma inquietação geral. 

O Sr. Hugo Bernardes Gueiros (Advogado) - Sr. Presidente,~

ta venia para contrariar a afirmação do nobre colega: os B~ 

cos jamais se conformaram com a decisão claramente ultra ~-

tita ' recusaram-se a_pagar e os reus tiveram que ajuizar 

ação de cumprimento. Essas ações de cumprimento estão em cu~ 

so. Pode ter uma ou outra que chegou à fase final de execu -

ção e ganhou. Mas, os Bancos estão aflitos, na iminência de 

sofrerem penhora, precisamente porque não querem pagar, 

O Sr. José Torres das Neves - V.Exa. me permita só para dia 

logar: a prÓpria inicial só traz 14 bancos numa assembléia. 

A maioria paga. Jamais vim a esta tribuna para dizer uma me~ 

tira, colega! ••• Não é do meu feitio, não admito que ningué 

ponha em dÚvida minha palavra. Estou dizendo porque é verda 

de e posso trazer a este Tribunal a prova contundente! ••• 

O Sr. Ministro Presidente - Não há necessidade. Com a pal_!! 
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O Sr. Ministro Ary Campista - Sr. Presidente, verifica-se que 

a ação foi intentada com a invocação dos arts. 128 e 293 do 

atual CÓdigo de Processo Civil, Por essa razão, não haveria 

possibilidade sequer de conhecimento da ação, porque compart 

lho da opinião do Ministro Coqueijo Costa no sentido de que 

este Tribunal pode examinar um dissÍdio coletivo,vindo a jul 

gar de forma a que alguns considerassem seu julgamento extr~ 

ultra ou citra petita, De tal forma é de se rechaçar a invo 

cação de violação dos arts. 49 e 154 do CÓdigo de Processo C 

vil de 1939. Pelo mesmo motivo rejeitável de plano, a viola

ção daquilo que aqui é chamado limite ao § 29 do art. 224 da 

C.L.T. Ali há um limite, sim, mfnimo que pode ser acentuado 

por esta colenda Corte, •• (lg,) 
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O Sr. Ministro Ary Campista (Continuando.) Ai há um limite, 

sim, mas limite minimo, que pode ser acentuado por esta co 

lenda Corte, Rejeitável, porque assim foi o entendimento de 

eminentes mestres do Direito, aqui presentes, a pretendida 

violação do artigo 89 do Decreto-lei n9 15, inaplicável à e~ 

pécie. Verifico surpreso que a citação !:E_ pa.ssant ao Decre 

to-lei n9 15, sem sequer acusar-se a sua violação, é o que 

está dando azo a que se dê provimento à ação. Todavia,li com 

atenção o recurso e chego à conclusão de que, simplesmente, 

foi citado, sem que se alegasse ter sido violado, o Decreto

lei n9 15, razão por que, com o Relator, pelo improvimento, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, ao tempo 

da Constituição de 1946 foi editada a Lei n9 2125 -- creio 

que os Srs. Ministros daquele tempo também se lembram e 

nela baseei um pequeno trabalho. Essa lei vedava constasse 

dos dissidios coletivos a cláusula de assiduidade; limitava 

o poder normativo da Justiça do Trabalho, Parece-me que hou 

ve uma reação a essa lei, que era a única limitativa ao. p~ 

der normativo da Justiça do Trabalho, ao tempo da Constitui-

ção de 1946, em um trabalho meu, tese de concurso, verifiquei 

que a Constituição Federal dá o poder normativo à Justiça, 

mas o limita pela lei,no parágrafo primeiro do artigo 142 da 

Constituição Federal. 11 A lei especificará os casos e condi -

ções ••• n Depois de 1964 o que entrou dentro da ordem juridi 

ca foi realmente uma --série·, de leis, limitando o poder nor 

mativo da Justiça do Trabalho e criando cláusulas objetivas 

impedindo. E por quê? Porque qualquer espécie de modifica 

ção nas condições de trabalho passariam a ter repercussãoden 

tro do sistema planejado nacional, dentro da economia nacio 
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nal. Com isso, com satisfação, ou sem satisfação,devemos nos 

curvar à legislação, pela força do comando da ConstituiçãoF~ 

deral, Foi alegado o Decreto-lei n9 15, embora não tenha si 

do especificado o dispositivo, mas ele tem realmente ·força~ 

limitll.élora:; e, não posso fugir, absolutamente, à sua apli 

cação, Acompanho, Sr. Presidente, a corrente que julga proc~ 

dente a ação, mas em parte, Agora, como se trata da nova mo 

dificação do CÓdigo, esta ação rescisÓria passa a ter uma na 

tureza modificativa, porque há uma substituição de preceito, 

dou essa eficácia a partir de agora, isto é, da publicação do 

acÓrdão, data venia, 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Pela ordem, Sr. President~ 

antes que V.Exa, proclame o resultado, não sei se o fará ap~ 

nas quanto à procedência .ou improcedência, porque tendo em 

vista que se trata de ação rescisÓria, onde se cumulam os ju{ 

zos, desejo lembrar que não proferi voto quanto à sentençaem 

substituição, Apenas me limitei a dar pela improcedência da 

rescisória, Se V.Exa. proclamar o resultado, como deve ser 

realmente, que o Tribunal considerou procedente a rescisÓri~ 

reservo-me o direito de proferir voto quanto à sentença em 

substituição, 

O Sr. Ministro Presidente - A rescisÓria foi julgada proc~ 

dente por maioria de votos, 10 contra 4, V.Exa., Ministro Or 

lando Coutinho, tem a palavra, 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Sr. Presidente, ao 

tar uma das preliminares suscitadas pelos réus, exatamente 

aquela de que não teria havido acumulação de pedidos,fiz cl~ 

ro no meu voto que rejeitava a preliminar, porque a petição 

inicial trazia implicito o entendimento do autor, de que a 
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gratificação estabelecida na nova sentença normativa haveria 

de ser igual a da sentença anterior, reajustada com o Índice 

do aumento salarial decretado. Esta foi a pretensão do auto~ 

Tendo em vista esta pretensão, mantenho a cláusula, tal como 

existente no acordo anterior à propositura do dissÍdio cole 

tivo, objeto da presente rescisÓria, acrescida a gratifica -

ção questionada do percentual de aumento deferido no mesmo 

dissÍdio eem que importe em devolução pelos empregados de 

qualquer importância porventura recebida em função da resci

são reclamada. Parece-me que o Ministro Hildebrando Bisaglia 

fixa, desde logo, em 1/3. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não. Pelo voto do Mi 

nistro Relator S.Exa. está mantendo uma gratificação inte 

gral de um salário, apenas acrescida de 1/3. 

o Sr. Ministro Presid~ - De 22,5~. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Data venia,aquela cláu 

sula deixa de existir. O que vai vigorar agora é a cláusula 

como está instituÍda. A redação que dou, atendendo à todas 

essas correntes, pois ouvi com muita atenção os votos de to 

dos os Srs .MiniSti:'os,a,sS.im:dou procedência parcial à rescisó

ria para, rescindindo a cláusula 6a. em apreço, ajustar a 

sentença normativa rescindenda ao pedido, ou seja, deferida 

a gratificação na base de 1/3 do salário. Obviamente, sem a 

obrigação.de ,devolução. 
- , O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Mas nao e esse o pedido. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia (Consulta os autos.) 

o Sr. Ministro Orlando Couti~ - V.Exa. se refere ao pedido 

da rescisÓria ou ao pedido do dissÍdio coletivo? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Ao do dissÍdio coleti-
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vo. O pedido é esse- cláusula 4a.: "A gratificação 

m!nima, atribuÍda aos ocupantes de cargo em comissão, 

mante de cadastro, caixa, mecanógrafo, repassador de 

4. 

mensal 

infor 
, 

numera 

rio, conferentes de assinaturas e bem assim, aos funcionários 

que devidamente credenciados fazem o serviço de compensação 

de cheques, passa a ser de 1/3 do salário percebido pelo em 

pregado, devendo ser pago em quantitativo nunca inferior ao 

salário m:f.nimo 11
• 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho -Veja V.Exa. que não resta 

beleço na integra. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Ministro Bisaglia, é a cláu 

sula 4a. ou a 6a.? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A cláusula do pedido é 

a 4a. e a do acórdão é a 6a. Sr. Presidente, estou apenas 

formulando, procurando reajustar, na forma do pedido. 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - V.Exa. estabelece, então, 

como m:f.nimo, o salário m!nimo. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Deferfda a gratifica 

ção na base de 1/3 do salário na forma do pedido, garantindo 

um minimo na base do salário minimo. O Tribunal decidiu con 

ceder de acordo com o pedido. E o pedido é o da cláusula 

4a. 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Estou atendendo ao pedido 

da rescisÓria e V.Exa. atende ao pedido do dissidio coletiv~ 

A diferença é só essa. 

O Sr. Ministro Presidente - V.Exa., Ministro Orlando Couti 

nho, concede 22,5% sobre a gratificação já existente no dis 

s!dio anterior. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Acompanho o Relator. 
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O Sr. Ministro Renato Machado - Acompanho, 1'1 F.oi::-.·. também o 

primeiro voto do Ministro Raymundo Moura. 

O Sr. Hugo Gueiros Bernardes (Advogado) - Pela ordem, Sr.Pre 

sidente, para esclarecer matéria de fato. Segundo a anotação 

que tenho aqui, nos autos em apen~o, às fls. 133/134,estaria 

o dissidio revisando, isto é, aquele que se reviu, resultan-

do o acÓrdão agora rescindendo. o dissidio revisando teria 

uma cláusula 4a. com texto igual ao da 6a. cláusula pleite~ 

da. O dissidio anterior dava 1/3 e eles voltaram a pleitear 

1/3. 

O Sr. Ministro Presidente- Por maioria de votos, vencidos os 

Srs. Ministros Orlando Coutinho, Renato Machado, VellosoEber 

Ary Campista, Raymundo Moura, Ribeiro de Vilhena e Peres JÚ 

nior, em parte, foi julgado procedente em parte a ação resc1 

sória, pela anulabilidade da cláusula 6a. do acÓrdão profer~ 

do no dissidio coletivo n9 118/72, substituindo-a pela garan 

tia de uma gratificação de 1/3 do salário do empregado,nunca 

inferior ao salário minimo. O voto do Ministro Ribeiro de 

Vilhena é quanto ao problema do valor e da eficácia. 



TST- MZ 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

,_18UNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

14.5.75 IM/MFC/MNP 16,30/35 1. 

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

Meu voto não foi este. Está~se mantendo uma cláusula não in 

ferior ao salário minim~. 

O Sr. Ministro Presidente - É o pedid~. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Meu voto foi calcado 

n~ julgamento extra e ultra petita. Pretendo que se dê de 

acordo com o pedido, que é o da cláusula quarta, que dá 1/3 

do salário, garantido o minimo igual ao salário minimo, 

O Sr. Ministro Presidente - O empregado poderá ter Cr$100,0Q 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Então, estáMse mantendo tud~ 

A rescisÓria está sendo julgada improcedente, data venia. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O acórdão rescindendo 

não deu isto que foi pedido, O acórdão rescindendo deu na ba 

se de um salário do empregado. 

O Sr. Ministro Ary Campista - Dobrou o salário do empregado. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O que se pretende na rescisó 

ria: que se dê uma gratificação minima ou máxima igual ao sa 

lário m!nimo? 

O Sr. Ministro Barata Silva - 1/3 do salário do empregado, 

garantido o minimo, o valor do minimo regional, como foi p~ 

dido no dissÍdio. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Como esse não foi o meu voto, 

peço a palavra. Entendo que o empregado quer o salário mini 

mo, Cr$ 524,00, O empregado que ganhava Cr$ 600,00 vai ter 

uma gratificação de Cr$ 500,00. Pelo que estou verificando,o 

acÓrdão revisando excedia a 1/3. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Quero esclarecer que 

não estamos julgando um recurso de dissÍdio coletivo; esta 

mos partindo do principio que houve julgamento ultra petita, 
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e estamos ajustando a sentença normativa ao que foi pedido. 

O Sr. Ministro Presidente - Ao invés de garantir o salário:mi 

nimo, a sentença rescindenda garantiu o salário igual ao que 

estava sendo recebido, que poderia ser superior.Dai a proce

dência, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia- Fui bem claro no meuvo 

to, que foi calcado no julgamento ultra e extra petita. Dou 

de acordo com o pedido, e o pedido está na cláusula quarta. 

Garanto 1/3 sobre o salário do e~pregado, garantido o valor 

correspondente ao salário minimo. A menor gratificação 

igual ao salário-mínimo. 

' ser a 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - V.Exa. tem razão. Estou es 

clarecido e agradeço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Para atender às várias 

correntes complementei: deferida a gratificação na base de 

1/3 do salário do e!J!pregado,nunca inferior ao salário minimo, 

obviamente sem obrigaÇão dos empregados abrangidos em devol

ver gratificações recebidas durante a eficácia da cláusula an 

tes estabelecida, 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - O Ministro Bisaglia votou nes 

se sentido.-votei pela violação do Decreto-lei n9 15. Não te 

nho que cumprir o pedido, Dou esse 1/3 do contrário seria 

voltar ao circulo vicioso. Vai ficar em desigualdade em todo 

os outros estados. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, julgada procedente 

em parte a ação rescisÓria, a fim de rescindir a cláusula6a. 

do acÓrdão rescindendo proferido no Dissidio Coletivo n9 

118/72,ajustando a sentença normativa ao pedido, ou seja, de 

ferir a gratificação em apreço na base de 1/3 do salário do 

empregado, nunca inferior ao salário minimo regional, obvia 



TST- l32 

PODER JUOICIÂRIO 

jUSTICA DO TRABALHO 

TRiaUNAL IUNRIOR DO TRA8ALHO 

14.5.75 IM/MFC/MNP 16,30/35 

mente sem obrigação dos empregados abrangidos em devolver a 

gratificação recebida durante a eficácia da cláusula antes 

estabelecida. Foram vencidos os Ministros Orlando Coutinho, 

Velloso Ebert, Renato Machado, Ary Campista, Raymundo Moura, 

Ribeiro de Vilhena e Peres Júnior, em parte. Redigirá o Ac.ór... 

dão o Ministro Hildebrando Bisaglia. 

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

Peço para constar:ajustificativa do meu voto na preliminar de 

litispendência. 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Protesto pela juntada de 

voto vencido. 

O Sr. Ministro Presidente - Voto vencido do Ministro Orlando 

Coutinho e justificação de voto do Ministro Coqueijo em rela 

ção a preliminar de litispendência. Suspensa a sessão por vi!! 

te minutos. 

JUIZ SEMANÁ~IO 

A Sra. Secretária - lBa. Audiência para leitura de conclusõe 

de acórdãos, sendo Presidente o Juiz Semanário Ministro Lima 

Teixeira. Os acórdãos, cuja relação se acha afixada na Porta 

ria deste Tribunal, serão publicados no Diário da Justiça,de 

tro de 48 horas. 

O Sr. Ministro Presidente - Está a berta a audiência. (Pausa) 

Não havendo quem requeira, declaro a mesma encerrada. 
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O Sr. Ministro Presidente - Reaberta a sessão. 

-1-

O Sr. Aline da Costa Monteiro (Advogado) - Pela ordem, Sr.Pr~ 

sidente. Cumpro o grato dever, imposto por meus colegas, de 

agradecer a v. Exa. a gentileza com que se houve, prestando a 

nós, Advogados, um excelente serviço ao determinar que se 

instalasse na Sala dos Advogados um alto-falante, que permite 

não só ouvir os pregões, como também os debates das causas 

que estão sendo julgadas. É com muito prazer que atendemos a 

essa solicitação dos colegas, e mais uma vez agradecemos a V. 

Excel@ncia essa gentileza. 

O Sr. Ministro Presidente - Agradeço a referência do ilustre 

Advogado, em nome de seus colegas. Na verdade, tudo tenho fel 

to e procurarei sempre fazer em prol da nobre ~sse dos Advo

gados, que tanto contribuem para o acerto das nossas decisõe 

quando acertamos. Srs. Ministros, no processo n9 2 178/74,jul 

gado hoje, em que foi Relator o Ministro Elias Bufáiçal e Re

visor o Ministro Ribeiro de Vilhena, o eminente Ministro Ray

mundo Moura requereu prejulgado. A decisão foi unânime e é, 

realmente, iterativa. A redação que S. Exa. propõe é a seguin 

te: "Aplica-se ao trabalho do vigia noturno o cálculo da hora 

prevista no § 19 do art. 73 da CLT." Este Tribunal considera 

a matéria aceitável e .encaminha a proposta à Comissão de sú
mulas e Prejulgados. 

O Sr. Ministro Ary Campista - Sr. Presidente, pela ordem. Con 

sulto a V. Exa. se seria oportuno submeter ao Plenário o pa

recer da Comissão de Súmulas e Prejulgados sobre o prejulgado 

por nós requerido. 
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O Sr. Ministro Presidente - Está em mãos, já foi distribuÍda 

aos Srs, Ministros e tem o parecer da Comissão, com uma li -

geira alteração na redação, como V,Exas. já leram. 

O Sr. Ministro Ary Campista - hQ initio, devo informar a s. 

Exa,, que concordo e endosso plenamente a redação proposta e 

sugerida pela Comissão, 

O Sr. Ministro Barata Silva - Como membro da Comissão de S~ 

mulas e Prejulgados, submeto aos demais membros do Plenário, 

a substituição da expressão "justa causa" por "falta grave", 

A sugestão foi do Ministro Raymundo Moura para não:":' ficar 

"justa causa" do empregado. Na hipótese de falta grave do em 

pregado, a extinção do contrato de trabalho,,, (lê.) 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa- Veja V,Exa., a Consolidação 
, , , , 

distingue, A falta grave e so para o estavel. Falta grave e 

justa causa, A justa causa é o gênero, Se se disser falta gr 

ve, este Prejulgado se aplica ao empregado estável. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Justa.-ccausa cometida gelo emprg 

gado, 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Está certo, porque a inten 

ção foi esta, Pode haver a justa causa do empregado--art.483, 

O Sr. Ministro Ary Campista - Cometida pelo empregado, 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - "Cometida pelo empregado", e§ 

tá certo. 

o Sr. Ministro Barata Silva - Salvo a hipÓtese de falta grE 

ve cometida pelo empregado, a extinção de contrato de traba-

lho por mais de um ano sujeita o empregador ao pagamento das 

férias proporcionais,ainda que incompleto o perÍodo aquisiti 

vo de doze meses. 

O Sr. Ministro Coqueiio Costa - Em todos os casos, o emprega 
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do receberá, contra o meu ponto de v-ista. 

2, 

o Sr. Ministro Elias Bufáical- Se houv-esse uma inv-ersão,,, 

O Sr. Ministro Ary Campista - Justa causa, A redação seria a 

seguinte• "Salv-o na hipÓtese de justa causa cometida pelo em 

pregado,.," 

-O Sr. Ninistro Presidente - O empregado nao pode cometer ju§. 

ta causa. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Ele dá a justa causa, 

O Sr. Ministro Ary:-•campista - Justa causa dada pelo emprega-

do, 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Tem razão V.Excelência, 

O Sr. Ninistro Elias Bufáical - "A extinção do contrato de 

trabalho na hipÓtese de justa causa, •• " a L viria o resto, 

O Sr. Ministro Presidente - Dada pelo empregado, 

o Sr. Ministro Ary Campista - Imputada. 

o Sr. Ministro Cogueijo Costa - Ainda que se prova ele rece-

be, 

O Sr. Ministro Raymundo Noura - Daqui há pouco vão dizer que 
. , 

a Justa causa e culpa, 

O Sr. Ninistro Renato Nachado - Data venia, entendo que a mg 

lhor redação é a primitiva, 

O Sr. Ministro Cogueiio Costa - A primitiva, a comissão não 

aceita porque fazia referência ao art. 482. Comentamos eu e 

o Ministro Barata Silva que fora do art. 482 há justa causa. 

Não abrangia todas as justas causas. Como está a primeira rg 

dação, já está na Consolidação, porque o empregado com mais 

de um ano tem direito ao gozo das férias proporcionais, O que 

se quer dizer aí é que o empregado com mais de um ano, despg 

dido, terá direito a rérfas proporcionais. Como está na reda- lf 
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o Sr. Ministro Ravmundo Moura - Peço adiamento da votação da 

redação. 
, 

O Sr. Mini~ Renato Machado - Tamhem. 

O Sr. Ministro Elias Bufáical - Também. 

o Sr. Ninistro Presidente - Os srs. Ministros concordam. Adi_s 

da a votação, 

, . / A Sra. Secretar~a - Processo n2 423 74 - Relator• Ministro 

Ary Campista. Revisor• Ministro Hildebrando Bisaglia, Emba~ 

gos de decisão da Eg, 3a. Turma. Rede Ferroviária Federal S/ 

7a, Divisão Leopoldina e Walter Soares Jacques. (Drs, Carlos 

Roberto o. costa e Aline da Costa Monteiro) (Impedido o Mi 

nistro Thelio Monteiro), 

o Sr. Ministro Ary campista - Recontam os presentes Embargos 

opostos ao v. AcÓrdão - fls. 96 - com respaldo no art. 894, 

letra Q• da CLT e no art. 535, n2 2, do CÓdigo de Processo 

Civil. Caberia à embargante, preliminarmente, levantar a omi 

são no aresto embargado em matéria prejudicial de ordem pÚbl 

ca, ou seja, a questão da alçada, eis que o valor dado à cay 

sa na inicial e confirmado na respeitável sentença de Primei 

ra Instância seria inferior ao dobro do salário mínimo à épQ 

ca da interposição do apelo, como se vê do despacho, às fls. 

62 ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo seu acolhi 

mente, seja pela preliminar, seja pelo mérito.~ o relatório, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo, 

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

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

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

palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Ary Campista - A hipÓtese dos autos refoge um 

pouco à simples questtto de reconhecimento de falta de alçad~ 

eis porque, na verdade, omitiu-se o v. acÓrdtto embargado si 

lenciando quanto à apreciaçtto da arguida insuficiência da al 

çada ••• (Lê). Voto pelo conhecimento e imediato acolhimento 

dos embargos para que a sentença complete a lacuna verifica 

da porque ela se omitiu, silenciando quanto à apreciaçtto da 

arguida insuficiência da alçada. o problema ntto é bem de fal 

ta de alçada. t que a sentença ntto se pronunciou sobre esta 

preliminar, esta nulidade. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presidente, na rea 

lidade, a Turma ntto poderia, ~o devia ter conhecido da re 

vista por falta de alçada. Conheceu e julgou. Ofereceram em 

bargos declaratórios. Ntto foram providos e ntto podiam, mesmo 

porque visavam os embargos declaratórios julgamento de maté 

ria que ~o foi apreciada. Em embargos declaratórios ntto se 

acrescenta nada à sentença. Agora, vêm os embargos. Com qual 

fundamento, agora, podemos conhecer dos embargos para dar es 

sa soluçao? o certo era esse. Mas a Turma rejeitou os embar 

gos de declaraçtto e o fe~ com acerto porque lhes cabia aqu~ 

le remédio - pronunciar nova decisao porque incidia na extin 

çao do processo pela prescriçtto, Matéria argÜida pela empre . . -
sa ••• (Lê), Sr, Presidente, entendo que em matéria desta or 

dem, o Tribunal pode se pronunciar de qualquer maneira. En 

tendo que a Turma ntto podia ter conhecido. 

O Sr. Ministro Ary Campista - Se V.Exa. entende sanável ••• 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não podemos anular,tor 

nar insubsistente o acórdtto da Turma porque mio tinha alça 
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da? Com que :fundamento? Agora, se na:o conhecemos por falta 

de alçada e mantemos o acórd~o da Turma, evidentemente vai 

ensejar a aç~o rescisória. 

O Sr. Ministro Ary Campista - Acolho o voto de v. Excel~nci~ 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O meu voto é no senti 

do de declarar insubsistente o acórd~o da Turma porque nao 

cabia revista por falta de alçada. 

O Sr. Ministro Ary Campista - Para V.Exa. chegar a isto pre 

cisava conhecer dos embargos. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisa~lia - Vou conhecer ex offi 

cio. Se o Juiz sabe que a decis~o pode acarretar uma nulida 

de e na:o a pronuncia, evidentemente, está fazendo um papel 

inÚtil. 

O Sr. Ministro Presidente - O ilustre advogado tem matéria 

de fato? 

O Sr. Dr. José Francisco Boselli (Advogado) - Egrégio Tribu 

nal, a situaç!!:o é a seguinte: na:o tinha sido invocado a alça 

da na revista. A embargante pretende que a Turma era obriga 

da a declarar a falta da alçada, de officio. A nulidade, no 

Processo do Trabalho, só com o pronunciamento da parte. SÓ a 

incompetência de foro é que a lei determina que o Tribunal 

d@. Mas, nulidade no Direito do Trabalho, é só com o pedido 

da parte. 

O Sr. Ministro Presidente - Esta matéria é de direito, na:o é 

de fato. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presidente, o meu 

voto é este: declarar insubsistente, mas nao uso a express~o 

"restabelecer o acórd!!:o regional" porque na:o apreciei o méri 
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to. Quando se fala em restabelecimento é porque o mérito foi 

apreciado. 

O Sr. Ministro Ary Campista - V.Exa. conhece dos embargos? 

~O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Relator e Revisor conhecem. dos 

embargos. Há divergência? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Quero justificar meu voto. 

O Sr. Ministro Presidente - Vou tomar os votos. 

O Sr. Ministro Starling Soares - De acordo com o voto do Mi 

nistro Bisaglia. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Conheço. A alçada é imútável. 

O Sr. Ministro Lima Teixeira - Se nos embargos se argÜir a 

falta de alçada, entao, nessa hipótese, estou dando provime~ 

to para restabelecer o acórdao regional. Conheço. 

O Sr, Ministro Ra~undo Moura - Sr. Presidente, nao conheço 

pelo Prejulgado 40. 

O Sr. Ministro Lima Teixeira - Permita V.Exa. que o Relator 

esclareça? O acórdao da Turma confirmou o acórdao regional? 

O Sr. Ministro Ary Campista - Nao. Deu provimento. 

O Sr. Ministro Lima Teixeira - Se deu provimento, se estamos 

conhecendo com base no Prejulgado 4o, tem que se 

cer o acórdao regional. 

restabele 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Aplico o Prejulgado 40, sem 

pena • . , 

O Sr. Ministro Renato Machado - Sr. Presidente, no Pleno nao 

aplico o Prejulgado 4o. Se nao aplico o Pr~julgado 40, enten 

do que a Turma podia conhecer dos embargos. Por esse 

mento, acompanho o Relator e Revisor. 

funda 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, tenho aplica 

do sistematicamente o Prejulgado 40. Mas, na realidade, a r~ 

vista nao podia ter sido conhecida e o foi com meu voto, por 

unanimidade, na Egrégia Terceira Turma. Foi conhecida e dado 

provimento . il.1terando, o acÓrda:o regional. Mas, Sr. Presiden 

te, ocorre que eu tenho sistematicamente aplicado o Prejulga 

do 4o, mesmo_em hipóteses idênticas a esta, e vou aplicá-lo 

agora também. Na:o conheço por falta de alçada. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, existe deci 

sa:o da Turma, um acórda:o, que só poderia ser considerado in 

subsistente por intermédio de recurso. Mas nao po~so conhe 

cer do recurso porque na:o tem alçada •. Na:o conheço. 

o Sr. Ministro Barata Silva - Conheço. 

o Sr. Ministro Coque1Jo Costa - O acórda:o da Turma, na:o apli 

cando o principio da alçada, foi juridico. Na:o vou conhece~ 

O principio da alçada é universal, sem exceça:o em nenhuma 

lei de processo, mesmo entre os romanos onde nao havia direi 

to processual, só excepcionado pelo Prejulgado 4o, que inter 

calou uma frase que a Lei 5 584 na:o quis, porque esta lei 

genérica: "Determina-se a competência no momento ·em que 

, 
e 

a 

aça:o é proposta. sa:o irrelevantes as modificaç~es do estado 

de fato ou de direito feitas posteriormente". ta perpetua

tio jurisdicione do art. 87. SÓ há duas exceç~es de que a 

competência em raza:o do valor e. do territÓrio poderiam modi 

ficar por conexa:o e continência. A propósito do Prejulgado 

40 ser aplicado sem pena, como disse muito a propósito o Mi 

nistro Raymundo Moura, porque já é uma pena. Queria lembrar 

aos eminentes Ministros q~e têm processos em casa, com a mu 
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dan~a do salário-minimo decair~o centenas de recursos que se 

r~o sepultados porque o valor da causa sempre foi único e i 

mutável que é o da inicial, segundo o entendimento do 
, 

gio Supremo Tribunal Federal, para ~o citar o Codigo de Pro 

cesso Civil. Em conclusao, se a Turma decidiu juridicamente 

porque ~o conhecera, por aplica~ão do Prejulgado 40, ~o co 

nhe~o dos embargos. A decis~o da Turma foi absolutamente ju 

r:!.dica. Não conhe~o dos embargos. 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Com a divergência, aplico 

o Prejulgado 40. 

• 
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Sr. Presidente, pelas r a 

zões inversas do Ministro Coqueijo Costa, não conheço do re~ 

curso. S.Exa. não conheceu porque a Turma conheceu e agora, 

no mesmo caso, a Turma não conheceu porque havia alçada. Es

te processo não poderia estar materialmente aqui. Essa é a 

tese. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, como fui in

vocado, vou responder·ao Ministro Ribeiro de Vilhena. Segun

do S.Exa. a alçada é ambulante, vai se modificando ao sabor 

do Juiz. O dia que eu quiser posso não conhecer do recurso, 

por falta de alçada, é só prender o processo em minha casa, 

até que saia novo salário-mínimo. Este princÍpio existe para 

evitar que fique ao arbítrio de alguém retardar um recurso. 

V.Exa., que aplica p Prejulgado ~o, não conheceu. Concluiu 

dessa maneira. Eu que não aplico e jamais aplicarei em Tur

ma ou em Pleno, porque o Juiz só está sujeito à lei do regi-

me jurídico e a nada mais, sou coerente na conclusão, tanto 

quanto V.Exa. o é. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena ~ Tenho a grande satisfa

ção de concluir como o Ministro Coqueijo Costa. Não conheço. 

O Sr. Ministro Ary Campista - Sr. Presidente, quer me pare

cer que o fulcro da questão invocada nos Embargos é o da omi 

são do venerando acórdão embargado, que silenciou quanto a 

apreciação da argllída insuficiência de alçada. Li isso no 

meu voto, lamento não ter sido explÍcito. Oxalá, desta feita 

tenha conseguido ser entendido. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - V.Exa., Ministro Rela 

tor, pode indicar nos Embargos qual foi a norma citada? Vio 

lação de lei? 

O Sr. Ministro Ary Camoista - (Consulta os autos). Embargos 
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atuais: "Data venta, através dos Embargos Declaratórios, a 

respeito da matéria omitida no julgamento da revista ••• {L~) 

Mas os Embargos foram rejeitados. {Continua lendo). Os Emba 

gos estão apreciando toda a questão. 

O Sr. Ministro Hildebrando B1sagl1a- O Ministro Relatorle~ 

mas a parte não indicou a lei violada, nem Acórdão divergen

te quanto a essa matéria de alçada. De qualquer maneira, co

nheço. Não vou consagrar uma nulidade agora, aqui no Pleno. 

O Sr. Ministro Ary Campista - Diz aqui: "Rejeitados os Emba 

gos de c lar a tórios de fls. resultou da vulneração •.• (Lê. ) " 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Refere-se a Embargos 

Declaratórios. 

O Sr. Ministro Starling Soares - Reformulo meu voto. 

O Sr. Ministro Presidente -Por maioria de votos, vencidos 

os Srs. Ministros Ary Campista, Hildebrando B1sagl1a, Orlan

do Coutinho, Peres Júnior, Lima Teixeira e Barata Silva, não 

conhecidos os Embargos. Redigirá o Acórdão o Ministro Raymu 

do Moura. 

O Sr. Itamar Pinheiro de Miranda {Advogado) -Pela ordem, Sr. 

Presidente, O regimento não prevê a hipótese de a parte, se 

do beneficiária de justiça gratuita e de outra cidade gozar 
A 

de algum privilégio. Mas esse tipo de preferencia, em todas 

as demais Instâncias, é aceito. Como eu viajei, as minhas 

próprias custas, para vir sustentar esse processo, e não te

nho situação econÔmico-financeira para voltar para defender 

meu cliente, considerando que se trata de um beneficiário da 

justiça gratuita, como já mencionei, esclarecendo ainda a 

V.Exa. que hoje é o dia da Sessão designada no Órgão oficial 

- trata-se do processo n9 1000/73 - e estando também presen

te o ilustre Advogado ex-adverso, Dr. Josaphát Marinho, per-
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gunto sobre a possibilidade de me ser concedida essa prefe-
A 

rencia. 

O Sr. Ministro Presidente - Vou submeter, liberalmente, o as 

sunto ao Plenário. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Como Relator, Exa., nada a o-

por. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Nada a opor. 

O Sr. Ministro Thelio Monteiro - Sr. Presidente, como há ou

tros Advogados de fora e acredito que não farão objeção, ape 

nas por uma deferência, sugiro a V.Exa. sejam eles também 

consultados. 

O Sr. Ministro Presidente - Os ilustres Advogados queiram se 

manifestar. 

(Os Srs. Advogados concordam). 

o Sr. Ministro Starlin~ Soares - Nada a opor. 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisa~lia - Nada a opor. 

o Sr. Ministro Lima Teixeira - Nada a opor. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Nada a opor. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Rendo-me ' maioria. De acor-a 

do. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Nada a opor. 

o Sr. Ministro CogueiJo Costa - Nada a opor. 

o Sr. Ministro Orlando Coutinho - Nada a opor. 

o Sr. Ministro Barata Silva - Nada a opor. 

o Sr. Ministro Ary Cameista - Nada a opor. 
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O Sr. Ministro Presidente - Deferida pelo Plenário a prefe

rência, devido à situação de: penúria do reclamante. Srs. Mi 

nistros, antes de submeter este processo a julgamento, desg 

jav·a levantar uma questão de ordem em relação a matéria regi 

mental. só resta uma emenda, apresentada pela Presidência,pª 

ra ser apreciada pela Comissão, Eu pretendia, na quarta-fei

ra, realizar uma reunião para debate de todas as emendas,Fui 

informado que o Sr. Ministro Presidente não vai reunir a CQ 

missão para essa emenda, que S,Exa, adiou, e só deseja aprg 

ciá-la junto com as emendas relativas ao Regulamento Interno, 

mas como considero essa emenda fundamental -- é de Regimen -
.- , . , to --, vou cancelar a reun~ao do Plenar~o ate que seja resoJ,. 

vida a minha emenda , 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presidente, quero 

informar a V,Exa. que o processo já foi distribuÍdo ao Mini§ 

tro Barata Silva, justamente para que a emenda de V.Exa. tam 

bém seja apreciada na quarta-feira. 

O Sr. Ministro Presidente - Já tem parecer, então? 

O Sr. Ninistro Lima Teixeira - Já tem Relator. 

O Sr. Ministro Presidente -Mas S,Exa. me informou que não 

havia parecer. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Já foi distribuÍda ao 

Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - S.Exa. me disse que não havia pª 

recer. Há uma emenda ao Regimento, apresentada pela Presidên 

cia, que é a única que resta, e eu desejaria que todas fO§ 

sem apreciadas e não todas menos uma, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presidente, desig 

nei o eminente Ministro Barata Silva para estudar a 'emenda. 
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· - ha' ' O Sr. Ministro Pres1dente - Entao, nao parecer favoravel, 

O Sr. Ministro Barata Silva 

cebi o processo. 

Data venia, há. Agora mesmo rg 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaalia - Sr. Presidente, vai h-ª. 

ver o parecer para quarta-feira, São oito dias. 
, 

O Sr. Ministro Presidente - Mas e que temos que passar para 

todos os Srs. Ministros a cÓpia da emenda, com antecedência, 

como foi feito com as demais, 

Q_âf. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presidente, quero 

esclarecer a V.Exa. que sou muito ciente das minhas respons~ 

bilidades. Desde que assumi a P~esidência da Comissão de Rg 

gimento •• , 

O Sr. Ministro Presidgnte - Não tenho dÚvida, 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia- ,,, a Comissão reuniu-
, . 

se regularmente, todas as vezes necessar1as, e apreciou tQ. 

das as emendas, como era do seu dever,,, 

O Sr. Ministro Presidente - Menos uma, 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaalia - A de V,Exa. entrou po2 

teriormente, foi encaminhada à Comissão, discutida, e até SQ 

licitamos novas informações a V. Exa. Agora a encaminhei ao 

Sr. Ministro Barata Silva, designado Relator, mas quero in. 

formar a V,Exa. que todos os Srs. Ministros vão receber tQ 

das as emendass a emenda do Regimento, a emenda proposta e o 

parecer da Comissão -- com a antecedência necessária, Já o 

determinei. e o Dr, Aldo vai fazer essa distribuição, Vai se 

entregue no gabinete dos Srs. Ministros, 

o Sr. Ministro Presidente - Recebi todas, menos a minha, po~ 

que não havia sido apreciada, 
, 

Q_âf, Ministro Hildebrando Bisaglia - Porque hoje e que foi 
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distribuf.da ao Ninistro Barata Silva. Quarta-feira V,Exa, tg 

rá todas as emendas e também os Srs, Ministros, porque, Sr. 

Presidente quero esclarecer esse ponto --, se não forem 

apreciadas as emendas do Regimento, a Comissão está impedida, 

já há duas sessões, de se reunir, para apreciar as emendas 

do Regulamento, porque depende do Regimento, 

O Sr. Ministro Presidente - Exatamente, É por isso que eu di 

zia.qúe,:inclusive, essa tem que ser resolvida, e será,pois, 

segundo a informação do Sr. Presidente, terá parecer da CQ 

missão a tempo, 

O Sr. Ninistro Barata Silva - SÓ se a comissão se reunir a 

manhã ou na prÓxima terça-feira, 

O Sr. Ministro Hildebrapdo Bisaglia - Ministro Barata Silva, 

V,Exa, sabe que a Comissão se reúne quando for necessário, e 

V,Exa., dando o parecer, pode submeter a cada um dos Srs. Mi 

nistros, aqui, como sempre se fez, o Sr, Ministro Presidente 

diz que tem urgência dessa medida, portanto, se V.Exa. não 

puder relatar com a urgência necessária, eu designaria outro 

Ministro para fazê-lo, 

o Sr. Ministro Barata Silva - Não me nego a relatar; apenas 

estou achando que essa também tem que passar na Comissão, CQ 

mo passaram as outras. 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Mas é para quarta-feir 

O Sr. Ninistro Barata Silva - Ninistro Hildebrando Bis,2. 

glia, não estou sendo compreendido, talvez, Esta Sessão,,, 
' . - , , . O Sr. Min~stro Thelio Nonte~ro - A Sessao e na prox~a qua.r_ 

ta-feira? 

o Sr. Hinistro Presidente - Pela manhã, 

O Sr. Hinistro Thelio Monteiro - NÓs teremos uma Sessão Plg 
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nária na segunda-feira, Então, V,Exa, poderá cance~ar, ou 

não, segunda-feira, se não houver ainda o parecer da Comis -

-sao, 

O Sr. Hinistro Barata Si~va - Se a Comissão de Regimento se 

reunir até terça-feira da prÓxima semana, não há prob~ema. 

O Sr. Ministro Presidente- O Sr, Ministro Presidente. da CQ 

missão diz que V,Exa, poderia tomar o parecer em separado, 

não havendo reunião da Comissão, 

O Sr. Ministro Hi~debrando Bisaalia - Já se fez isso muitas 

e mui tas vezes aqui, 

O Sr. Ministro Presidente - V, Exa. traria seu voto e co~he -

ria os outros votos em separado, 

O Sr. Ninistro Barata Silya - Has é uma maneira excepcional, 

Q_§r. Ministro Presidente- Eu pediria, então, a V,Exa,, que 

segunda-feira desse ciência a esta Presidência do parecer 

completo, para que eu pudesse realmente convocar a Sessão,qu 

seria quarta-feira, às nove horas da manhã. 

Q_§r. Ministro Lima Teixeira - Sr. Presidente, V.Exa, me pe~ 

mite? O Ministro Hildebrando Bisaglia já deu-as explicações 

necessárias, mas V.Exa. pode ficar tranqUilo que o Ministro 

Barata Silva trará o'parecer, e, se fosse necessário, 
, 

ate 

amanhã, quinta-feira, a Comissão poderia reunir-se para debà 

ter com o Ministro Barata Silva. Amanhã não temos Sessão. 

O Sr, Ministro Presidente - Has amanhã S.Exa. não terá possi 

bilidade de presidir a Sessão. Foi a informação que recebi, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaalia - Exatamente, mas não dg 

ve haver preocupação, A emenda será apreciada, e o parecer 
, 

sera dado. 

O Sr. Ministro Renato Nachado - Segunda-feira se decide SQ 
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o Sr. Ninistro Presidente - Então, assim fica decidido, A 

' . ' Sra. Secretar~a apregoara o processo. 

A Sra. Secretária ~ocesso ne 1 000/73 - Relator• Ministro 

Peres Júnior. Revisor• Ministro Raymundo Moura. Embargos Q 

postos à decisão da E, la. TUrma, Pan American Wordl Air 

ways Inc. e Paul Nazaire Dault. Drs,l Josaphat Marinho e It~ 

mar Pinheiro Miranda, 

O Sr. Ninistro Peres Júnior - Sr. Presidente, recorreram de 

revista ambas as partes. A recorrente, argUindo preliminar 

de nulidade do acÓrdão regional, diz que não se procedeu ao 

sorteio de Relator ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral opina 

pelo conhecimento e acolhimento. to re~atório. 
Q_§J;:, t!inistro Raymundo Noura - De acordo. 

o Sr. Ninistro Presidente - Têm a palavra os ilustres Advog~ 

dos. 

(Usam da palavra os Drs. Josaphat Harinho e Itamar Pinheiro 

de Miranda. ) 
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O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, pela ordem. Ha 

via pedido a V.Exa. para me retirar às dezoito horas, porqu 
~ . 

tinha médico marcado. Mas, em razao da importancia que o ca-

so requeria, solicitei ao meu gabinete que providenciasse a 

transferência da consulta para amanhã. A minha auxiliar veio 

ao Plenário, a fim de me comunicar a transferência do dia da 

consulta. Mas, diante da postura do douto Advogado, censura 

do-me, diante dos meus colegas, declaro meu impedimento para 

funcionar neste caso. Não tenho condições. 

O Sr. Ministro Presidente - A Presidência se solidariza com 

V.Exa., apenas não registrou o incidente, para nao perturba 

o andamento dos trabalhos; mas registrou a atitude de censu-
~ 

ra do Sr. Advogado para com V.Excelencia. 

O Sr. Itamar Pinheiro de Miranda (Advogado) - Sr. Presidente 

pela ordem. Desejo declarar de pÚblico que jamais houve de 

minha parte qualquer intenção de censurar. Quem somos nós pa 

ra censurar qualquer membro desta ilustre Casa. Lamento que 

tenha sido tomado - inclusive por V.Exa. - como censura, qua 

do não houve. Simplesmente estava seguindo um raciocÍnio, fi 

quei perturbado, parei para reencetá-lo. O Advogado tem o 

direito de fazer uma pausa para retomar o seu raciocínio. A

gora, ser isso considerado como censura, data venia, não há. 

Desejo declarar a V.Exa., e peço faça consignar - e até peço 

a V.Exa. que nem faça consignar, imploro a V.Exa. que não fa 

ça consignar - mas quero tornar pÚblico, pedindo a V.Exa., 

particularmente, que chegue ao conhecimento do Ministro Bara 

ta Silva, de que não houve de minha parte a menor intenção 

de molestar os seus melindres ou de fazer qualquer censura a 
A 

S. Excelencia. 

O Sr. Ministro Presidente - Será registrado. 
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O Sr. Josaphat Marinho (Advogado) - Sr. Presidente, para um 

esclarecimento sobre matéria de fato, Declarei, da tribuna, 

que os honorários nao haviam sido pedidos, nem na reclamação 

nem no recurso. O meu ex adverso declarou que eu teria come

tido uma erroneidade. Para que não pareça que pretendi enga

nar o egrégio Tribunal, permitam-me Exa., ler o tópico do a-

córdão regional: "A questão de honorários de advogado -na o 

foi objeto do pedido inicial, nem do recurso, mas apenas le

vanta~a da tribuna (fls. 606.) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Não conheço pelas preliminares 

Quanto ao pedido de vista, não havendo interrupção do julga

mento, nao houve violação do § 29 do art. 86 do Regimento I 

terno, que expressamente autoriza aos demais Ministros a ma

nifestação de seu voto independentemente de vista solicitada 

O assunto é regimental e a disposição processual invocada 

não contraria o entendimento. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Devo esclarecer, ir. Presi

dente, que são muitas as questões trazidas aos embargos. Até 
- A o ponto em que conheço, essas questoes tem que ser desbasta-

das. Por isso, gostaria de ler o meu voto. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Quanto à preliminar por falta 
I 

de distribuição no Regional, não conheço, porque foi feita 

em virtude de conexão no processo. Quanto ao mérito, conheç 

por violação da Súmula n9 28 e divergência, com referência 

aos salários que a Turma mandou pagar após a sentença cons

titutiva, do Regional. Conheço também, quanto aos honorários 
A -de advogado por divergencia, porque nao foram pedidos na in 

cial, nem no recurso. Deixo de conhecer quanto ao resto, po 
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que entendo que não houve violação do 836. A revista da re

clamada não foi conhecida. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - V.Exa. poderá colocar em vo 

tação como entender. Vou dar meu voto até o momento em que 

conheço. Precisei, embora não fosse Relator, de reconstitui 

para situar meu voto. O processo é volumoso, há muitas ques 

tões, inclusive para responder alguma indagação. A decisão 

regional, julgando o recurso da empresa, concluiu pela impr 

A ' cedencia dos doze inqueritos abertos no presente processo. 

Quanto ao primeiro, resistindo, como resistiu à ordem , de · 
A -transferencia, o empregado nao cometeu falta grave, pois o 

contrato de trabalho às fls. 35 dispõe que "a transferibili 

dade para o estrangeiro seria de natureza transitória e tal 

condição demanda.·comprovação da necessidade do serviço e pr 

va nenhuma fez a requerente ••• (lê). 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura - (Continua lendo). Conheço e 

face deste fundamento, exatamente com o Ministro Relator, a

penas no que se refere a salários, pela Súmula 28, e quanto 

a honorários pela divergência de fls. 222. 

O Sr. Ministro Presidente - Relator e Revisor conhecem, em 

parte, dos embargos, pela Súmula 28, e quanto a honorários, 
~ ' ~ por divergencia. Ha divergencia? 

. 
O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Pela Súmula 28, porque está 

entendendo que os salários só seriam devidos até a sentença 

de primeiro grau? 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Quem rompeu o contrato foi a 

Segunda Instância, e assegurou os salários até o rompimento 

- por isso estou conhecendo -, ao passo que a Turma mandou 

que os salários fossem pagos além desse momento, até quando 

passar em julgado. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - V.Exa. acha que devem ser re 

conhecidos até a decisão do Regional. 

O Sr. Ministro Rayrnundo Moura - Por enquanto estou conhecen

do. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Havendo divergência, co

nheço. Conhecer pela Súmula é uma fatalidade, data venia. E

xatamente o que há no acórdão é a interpretação da súmula. 

Como se pode conhecer pela súmula, se o objetivo é exatamen 

te pela interpretação da mesma? Por interpretação poderia co 

nhecer, mas pela súmula, nao. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Pedi o esclarecimento, por

que quanto aos honorários V,Exa. conheceu porque não foram 

pedidos. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Estou conhecendo porque há 

~ ' divergencia quanto aos honorarios, 
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O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Realmente, os honorários só 

são devidos quando pedidos. Quanto à Súmula 28, a{ está a 

interpretação, porque, data venia, no consenso unânime, a 

sentença constituti~a, positiva ou negativa, só produz efei 
A -tos a partir do transito em julgado. Nao conheço, data veni 

outra teoria a respeito da sentença constitutiva. Agora, pe 

guntaria se a decisão mandou reintegrar ou mandou pagar a i 

denização dobrada. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Converteu. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Converte-se a sentença cons 

titutiva em sentença condenatória que passa a ter efeitonão 

~ nunc, mas sim~ tunc. O problema se desdobra por este 

ponto. A súmula não trata desse assunto. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - V.Exa. me permite? V.Exa. de 
• A 

seja saber se há divergencia? Sobre a parte dos salários há 

" divergencia. 
A 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Por divergencia, conheço, e 

agora já vou noutro ponto que me parece não foi abordado, é 
A 

o problema da transferencia. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Não conheço por este ponto, 

por ser matéria de fato. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O problema é que na espécie· 

não tem incidência o art. 469, em conseqüência do que també 

a meu ver, não tem incidência a súmula que hoje está consubs 
A 

tanciada em lei, porque há lei especial sobre a transferen-

cia do aeroviário. Se há lei especial, aplico com preferên

cia sobre a lei geral. Esta lei está no Decreto n9 1232, de 

22 de junho de 1962, que tem um capítulo denominado ":Das 

transferências.": "Para efeito de transferência;· considera-s 

base de aeroviário, a localidade ••• "Depois desenvolve uma 
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série de regras sobre a transferência que a Consolidação, n 

regra geral, não permite, A meu ver, não incidindo a súmula, 

que hoje é lei, que impÕe a prova da necessidade, vou conhe 

cer por aí, porque a lei prevê várias formas: "Enquanto per 

durar a transferência transitória ••• " "Quando o empregador 

fornecer estadia ou alimentação ••• " "Ao aeroviário transferi 

do em caráter permanente é assegurado o pagamento de uma aj 

da de custos ••• " "A transferência para o exterior será pre

cedida de contrato específico entre o empregado e o emprega 

dor." Jt uma situação especÍfica, Então, não vou dizer que 

não conheço pela transferência, porque não foi violada a Con 

solidação e porque existe uma súmula, Conheço, também, pela 

" preferencia. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Ele não era aeroviário. A fir 

ma entendeu que era função de confiança, cargo de administra 

-çao. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Mas a categoria profissional 

dele, sim. Isto não muda a categoria profissional, O aeroviá 

rio é, em princípio, transferível - não quis ler todos os 

dispositivos da lei -, enquanto o empregado comum é, em pri 

cípio, intransferível, e hoje não pode ser transferido senão 

-por real necessidade comprovada - lei que ainda que nao se 

aplique, existe a súmula, Então, se enquadrasse a hipótese 

na norma geral da Consolidação, evidentemente, não conhece

ria, Mas, se há uma lei especial sobre essa categoria profis 

sional, que tem um capítulo inteiro sobre transferência, co 

mo vou achar que aquela súmula, que se referia ao princípio 

geral, se aplica a essa lei? "Considera-se base para o aero 

viário para efeito de transferência de locais ••• " "lt facult 

do à empresa designar o aeroviário para prestar serviço for 
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de sua base em caráter permanente ou a título transitório a 

té 120 dias."'Há uma série de regras que não há no art. 469. 

"Na transferência, por período superior a 120 dias, conside 

rada em caráter permanente, será assegurada ao aeroviário a 
A 

gratuidade de sua viagem, dos que vivem sob sua dependencia 
A 11 economica ••• 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Ele nunca foi aeroviário;era 

gerente de aeroporto. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A categoria de aeroviário é 
A 

aquela que trabalha em terra. Conheço pela transferencia. 

O Sr. Josaphat Marinho (Advogado) - Pela ordem, Sr. Preside 

te, apenas para prestar um esclarecimento. Quando ocupei a 
' A tribuna referi-me a circunstancia de que, no caso, a trans-

fe~ência era regulada por uma legislação específica, que ci

tei lendo trechos dos embargos, onde a matéria é tratada. É 

o decreto do regime parlamentar, o art. 19, que diz exatame 

te isto: 11 É aeroviário o trabalhador que, não sendo aeronau

ta, exerce função remunerada nos serviços terrestres de Em

presa de Transportes Aéreos." Exatamente como ocorre com o 

recorrido. 

(Retira-se o Ministro Coqueijo Cost~) 
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O Sr. Itamar Pinheiro de Miranda (Advogado) -Pela ordem, SJ; 

Presidente, para matéria de fato, Foi alegado que existiria 
,.., - , ""' divergencia quanto a questao dos honorarios, A divergencia 

está citada numa ementa às fls. 822, que se refere a verba 

de honorários assistenciais, não pedida pelo interessado na 

inicial, nem no curso da lide, ao passo que na hipÓtese dos 

presentes autos o pedido está a fls. 597/598 dos autos prin-

cipais, antes do julgamento do feito em grau de recurso ordi 

nário, Se me permite um adendo sobre matéria de fato, há ta 

bém um fundamento a respeito da transferência, que está no 

acórdão, que é o da perda da estabilidade do direito adquiri 
A 

do, A instancia regional levou em consideração o fato da pe 
A A 

da da estabilidade com a transferencia, A transferencia, a-

lém de ser abusiva, atentaria contra o direito adquirido do 

do empregado, que o adquiriu trabalhando no Brasil há mais 
A 

de dez anos, Ele perderia a estabilidade com a transferencia 

Este é o fundamento que não consta da lei, Esta nova lei fe

deral revogou a lei especial, 

O Sr. Ministro Thelio Monteiro - Vou aguardar, Sr. Presiden

te, porque o Ministro Coqueijo Costa não está presente, S, 

Exa,, além de conhecer nos dois pontos versados pelos Minis-

- A tros Relator e Revisor, conheceu em relaçao a transferencia, 
A 

Acontece que S,Exa,, conhecendo pela transferencia e dando 

por violada a lei, a que se referiu, consequentemente estar' 

dando pela procedência do inquérito, porque dois são os in

quéritos: Um deles, porque o empregado se recusou atender a 
A 

ordem da transferencia, consequentemente, S,Exa., estámrumen 

do o resto que se discute, O que se objetiva? A rescisão co 
A 

tratual sem qualquer onus para o empregador. Tenho para 

que S,Exa, deveria se situar apenas na parte relativa a tra 
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ferência, deixando os demais pontos sem discussão, porque já 

prejudicado estaria, liquidando de uma forma definitiva esse 

processo. 

(Retorna o Ministro Coqueijo Costa) 

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

Fui invocado e foi bom o Ministro Thelio falar em inquéritos. 

Estou ouvindo no plural: inquéritos. Gostaria de saber que i 

quéritos foram esses. Inquéritos, porque era estável, ou in

quéritos internos? 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A empresa pediu a abertura d 

dois inquéritos judiciais. Um, porque ele se recusou a aten-

" der a transferencia, e outro porque teria sacado com passa-

gens. Em ambos, o Regional julgou não provadas as faltas gra 

" ves, nem pela resistencia, nem pela irregularidade, e absol-

veu o empregado dessas acusações. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Precisei sair por alguns mo

mentos e não ouvi. Parece-me que a matéria da transferência 

veio nos embargos. 

o Sr. Ministro Raymundo Moura - Vem desde o inquérito. 

o Sr. Ministro Coqueijo Costa - Veio agora nos embargos? 

o Sr. Ministro Raymundo Moura - O Regional Já apreciou, e a 

Turma também. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Por isso conheço. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior -Pela ordem, Sr. Presidente, co-

" mo Relator, para orientar o Tribunal a respeito da transfere 

cia. "Nos embargos é dado como violado os arts. 469, § Único, 

e 490 da CLT, pois o recorrido ocupava cargo de confiança, se 

gundo depoimentos e documentos trazidos aos autos, como diri

gente empresarial e, assim, perfeitamente regular a transfe

rência. E, ainda violação das alíneas ~ e b do art. 450 conso 
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lidado ••• (lê.)" Este o ponto dos embargos que fala sobre a 

- A - -questao da transferencia. Nao cita a questao do aeronauta. 

O Sr. Itamar Pinheiro de Miranda (Advogado) - Como o Ministr 

Coqueijo Costa não estava presente, pediria a V.Exa. que me 

fosse dado novamente o direito de prestar esclarecimento qua 

to à matéria de fato, desta vez dirigido a S.Exa. No tocante 

ao conhecimento da matéria de honorários, existe a fls. 597/ 

598 o pedido expresso nos autos principais de honorários com 

base na assistênc:la. judiciária. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O pedido está na inicial? 

O Sr. Itamar Pinheiro de Miranda (Advogado) - Antes do acór

dão regional. O Estado só apareceu no curso da lide e a.dive 

gência apontada é de um acórdão que diz respeito a um caso e 

.que não houve pedido, nem na inicial, nem no curso da lide. 

No caso, houve pedido no curso da lide. Quanto a questão da 

transferência, trata-se de empregado estável e o acórdão re

gional levou em consideração, para dar pela ilegalidade da 

" transferencia, que ele perderia a sua estabilidade, direito 

adquirido no Brasil. Então, faz menção a atentar contra o § 

39 do art. 153 da Constituição. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Agradeço o esclarecimento. Ba 

" seei meu voto, no conhecimento, na transferencia, em disposi 

ção de lei especial que não distingue o estável do instável 
" , quando se tratar de transferencia de aeroviario. Mantenho o 

conhecimento. 

" O Sr. Ministro Thelio Monteiro - Houve interferencias e o meu 

raciocínio ficou interrompido, mas deu oportunidade de reexa 

minar, em silêncio, a posição que ia tomar, porque me parece 

que esta legislação confere o direito ao empregado de transfe 

rir o aeroviário. Não é absoluto o direito de transferir, co 
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porta exceções, como toda regra, e fica parecendo irrecusá

vel o atendimento, o que incide na sanção, dando margem ao 

inquérito judicial que autorizava a rescisão contratual. On 

de está a exceção? Em todo lugar, quer se procure na legis

lação especial pertinente ao aeroviário, quer se procure na 

Consolidação em relação às demais categorias profissionais. 

Não é absoluto, nao; há que ser demonstrado. Dela importari 

em abuso de direito. ~ o exercfcio normal do direito de tran 

ferir~ Então, não posso conhecer, porque foi transferido, pof 

que nao atendeu, recusando-se, rescindir um contrato com ba~ 

se numa legislação - se permitir - que comporta exceções. 

Chegou-se à conclusão que o empregado, usando desse inquéri 

to - não quero falar no outro, porque aqui não se fala mais, 

porque seria fundado em falta grave -, nao demonstrou a ne

cessidade desta transferência que seria processada de forma 

regular, normalmente exercitada, caindo naquela outra regra 

do abuso de direito. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior -Pela r;ordem, Sr. Presidente. 

Diz o acórdão: "Eis que ilegal e abusiva ••• (lê.)" 

O Sr. Ministro Thelio Monteiro - Agradeço a V.Exa. o aparte, 

e chego a seguinte conclusão: Ainda que abusiva, a legisla-
- A çao preve - pouco importa - o procedimento do empregador. Si 

tuaram os Ministros Relator e Revisor perfeitamente a posi

ção dos autos em relação aos salários - Súmula n9 28. Agora, 

é preciso que se diga o seguinte: de onde resultou esta SÚ

mula 28? 
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O Sr. Ministro Thelio Monteiro - (Continuando.) Muitos, áqui 

devem estar lembrados de que a Súmula n9 28 resultou da hipó 
A 

tese em que se condenou pagamento de salários até o transito 

em julgado, não obstante a sentença haver resolvido 

to. Aquele passo adiante a que se referiu o douto Advogado, 

da tribuna, e que foi dado pelo venerando acórdão recorrido, 

foi limitado: nao pode ir além; é até aquele momento. Então, 

já se tentou isso. Não é uma complementação de súmula - como 

se pretende -, porque isso já se aventou nessa hipótese, já 

se discutiu muitas vezes, e houve a necessidade de se situar 

até que momento são devidos os salários. Da{ a súmula. Por

tanto, se se foi além da súmula, merece conhecido, a não ser 

que se entenda, já a esta altura - e é possível isto, porque 

fixada pelo Tribunal Pleno -, que ela não pode prevalecer, 

e, nesse caso, terá que sofrer modificação, acréscimo, ouca 

rá por completo. Acompanho os Srs. Ministros Relator e Revi

sor, inclusive no conhecimento quanto aos honorários, pois 
' A ha divergencia. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sr. Presidente, apenas um 

esclarecimento para acentuar a posição nossa. A empresa sem

pre sustentou, inclusive na revista, como base da legitimida 
A 

de da transferencia, que era cargo de confiança, que · --era 

transferível, etc., mas nada quanto a aeronauta. 

O Sr. Ministro Ary Campista - Sr. Presidente, ouvi com aten-

-çao o voto do eminente Ministro Relator e S.Exa. se situou 

muito bem, a meu ver, com relação ao problema da transferên

cia, ao dizer que demandaria o reexame de provas e fatos se 

fossemos analisá-la agora, aqui. Por outro lado, admitir-se

ia que, face à legislação especifica, encontrássemos a diver 

A ' gencia necessaria para conhecer-se dos embargos nesse parti-
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cular. Todavia, ouvindo também com a necessária e devida a

tenção o eminente Ministro Coqueijo Costa, percebi que S.Ex 
~ 

se referiu a uma condicional para que a transferencia do ae 

roviário pudesse vir a ser feita, isto é, um prévio contrat 
~ 

estabelecido entre as partes para que essa transferencia pu 

desse ser efetivada. Ora, essa condicional, que me parece 

ter sido lida por S.Exa., impede totalmente que eu possa vi 

a conhecer dos embargos, nesse particular, porque é evidente 
~ 

que, dito nos autos ter sido a transferencia abusiva e 

dicial ao empregado, está implícito não ter havido tal con-

trato, mesmo porque, havendo contrato, teria sido registrado 

nas instâncias percorridas, razão por que não conheço dat 
A A , 

ferencia. Com referencia a honorarios, segundo o ilustre Ad-

vogado que está patrocinando o reclamante, a petição foi a

presentada oportunamente.Não vejo por que possa vir a ser de 
' A serta, dado a circunstancia de ter sido decretada a miserabi 

~ 

lidade do reclamante, e a sua ausencia, portanto, seria im-

periosa. Isto posto, não conheço também nesse particular. 

O Sr. Ministro Starling Soares - Sr. Presidente, também não 

conheço, primeiro, porque acho que a Súmula 28 não é aplicá-
~ 

vel in totum à espécie dos autos, pois essa súmúla preve, na 

hipótese, aqueles casos em que a ação constitutiva se torna 

coisa julgada, e, no caso presente, essa coisa julgada não 

se efetivou - a prestação judicial ainda continua, tanto que 

há o recurso e a condição de continuidade. Quanto ao aspecto 

da transferência, não vou à elucidação e nem perquirir aqui

lo que a lei nova possa trazer. O que se deu foi caso de em 

pregado com a condição de estável, sujeito a dois inquéritos 

em que foi apurada a sua não responsabilidade. Não poderia 

a lei nova, agora, inquinar de nula aquela estabilidade pro 
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clamada e reconhecida. Quanto a honorários de Advogado, o 

acórdão citado, conforme foi dito, fala em reclamação no cu 

so do processo - que não haja reclamação em todo o curso do 

processo. Das discussões havidas e ouvidas, todas elas faze 

menção a que houve pedido para pagamento de custas, houve a 

declaração do Regi9nal e a discussão sobre a matéria - maté 

ria preclusa, porque também só foi feita depois do Regional. 

Todos esses aspectos denunciam a intocabilidade do acórdão 

regional, e essa jurisprudência, então, não se adapta ao ca 

so presente, por isso não conheço do recurso porque acho qu 

não se aplica na espécie a súmula 28, que é especifica para 

os casos de sentença constitutiva, e, nessa hipÓtese, houve 

uma sentença e uma condenação, que, como disse o Ministro C 

queijo Costa, converteu-se em condenatória, não pondo fim à 

causa. Como disse, não há divergência quanto ao aspecto das 

custas, e a matéria da transferência não é pertinente ao ar 

469 da Consolidação, tratando-se de fatos e provas, nao po

dendo ser trazida a lume, agora, a nova lei promulgada, por 

quanto - conforme enfatizou o Ministro Thelio Monteiro -

traz condições de peculiaridade que não foram apreciadas de 

tro do processo. Seria agora o caso de se revolver o proces

so para saber se esta ou aquela determinada condição 

nauta, do aeroviário, ou qualquer que seja a condição do re 

clamante, teria sido cumprida ou descumprida. Por isso, não 

conheço do recurso, ~ totum. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Sr. Presidente, por infraçã 

ao Regimento, com os Srs. Ministros Relator e Revisor; quan 

to à distribuição por prevenção, por outros fundamentos, com 

os Srs. Ministros Relator e Revisor. Aplico o art. 795, es-

tranhando, todavia, essa espécie diversa que passei hoje a 
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-entender, aqui: conexao por objeto ou causa de pedir, em re 

lação à Justiça gratuita. De modo que não conheço pelo art. 

795, porque entendo, ~ venia das opiniÕes em contrário, 

ser uma aberração: cargo em comissão, só revolvendo a prova; 
A A 

transferencia, sem dúvida a lei especial admite, e o onus d 

prova passa a ser do empregado. Examinadas as provas, o Re

gional entendeu que abusiva foi a transferência. Matéria fá 

tica. Não conheço. No mais, salár-ios in natura e honorários, 

com Relator e Revisor, conhecendo. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sr. Presidente, pela ordem, 

como Revisor, para um esclarecimento. A divergência para o 

conhecimento sobre salários, independente da Súmula, está a

qui a fls. 820: "No caso de se converter a reintegração em 

indenização dobrada, o direito aos salários é assegurado até 

a data da sentença constitutiva que pÕe fim ao contrato. O 

direito aos salários vai até o momento do rompimento e não 
A 

além, o que seria ultrapassar a existencia do próprio contra 

to." Essa é a,divergência para salários. 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura- (Continuando) Para honorári> 

os, a divergência é esta: 11 0 Tribunal Pleno decidiu dar pro 

vimento aos embargos para retirar da condenaç~o a verba de 

honorários assistenciais ~o pedida pelo interessado na ini 

cial •••. (Lê)". Essa, a divergência, apenas a titulo de in 

formaç!o. Ntto estou julgando nada. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Nao conheço porque o a 

córd!o repete a súmula, e ficou decidido que ~o é essa a hi 
, . 

potes e. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presidente, acampa 

nho integralmente a fundamentaç!o do Ministro Revisor, que 1 

bem esclareceu a matéria. SÓ conheço nos dois pontos meneio 

nados por s. Excelência. 

O Sr. Ministro Thelio Monteiro - SÓ conheço nos dpis pontos. 

O Sr. Ministro Ary Campista - Sr. Presidente, preciso acres 

centar algo ao meu voto, porque todos sabem que ~o sou mui 

to preciso, em matéria de direito. Deixei de me pronunciar 

com referência a salários. Na verdade, tenho entendimento 

próprio do que seja sentença constitutiva, dai por que deixo 

de conhecer dos embargos também nesse ponto. 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Nao conheço quanto ao pr2 

blema da transferência de aeroviário porque se trata de 

questao ~o prequestionada, como informam Relator e Revisor -

só nos embargos é que foi aflorada. Também no que diz respei 

to a honorários de Advogados, a assistência judiciária de 

que trata a Lei 1 06o é abrangente dos honorários, como es 
, 

tipula o proprio art. 39, e no caso ~o ocorre divergência 

uma vez que foi a mesma concedida no curso da lide. A diver 
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gência, portanto, inexiste, nos termos em que colocada. Por 

outro lado, o acórdao que se diz divergénte em relaçao à sú 

mula 26, na verdade, repete a expressao da mesma, que foi ra 

zoavelmente interpretada. Nao conheço por nenhUm dos pontos. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Conheço quanto a salários p~ 

la Súmula 28 e quanto a honorários face à divergência. Acom 

panho Relator e Revisor. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Nao conheço porque, quanto ' a 

transferência, a matéria é de fato. Nao é porque a lei esp~ 

cial preveja a transferência que nao se possa reco~~ecer o 

abuso de direito. Quanto a honorários advocaticios, foram p~ 

didos no curso da açao e a divergência diz exatamente que, 

se nno pedidos no curso da açao ••• " Nao conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria de votos, conhecidos 

os embargos pela súmula 28 e, quanto a honorários, por dive.!:. 

g@ncia, vencidos os Ministros Ary Campista, Starling Soares, 

Ribeiro de Vilhena, Lima Teixeira, Orlando Coutinho e Yello 

so Ebert, que nao conheciam em nenhum dos pontos, e o Minis 

tro Coqueijo Costa, que conhecia mais amplamente,também qua_!! 

to à transferência. Nos pontos conhecidos, tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Dou provimento, para excluir 

os salários depois da data da sentença constitutiva, que 
, 
e 

o acórdao regional. A súmula diz que, quando se converte a 

reintegraça:o em :"indenizaça:o,. os salários sa:o devidos até a 

data da sentença constitutiva. Foi o que houve: se o Regio 

nal converteu a reintegraça:o em indenizaça:o, e é essa a data 

constitutiva, de acordo com a súmula 28. Nlto vejo qualquer 
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dÚvida quanto a isso. Dou provimento, para excluir os salá -

rios. Quanto a honorários de Advogado, porque ~o pedidos na 

inicial nem no recurso, também dou pro~imento para 

los, restabelecendo o acórdao regional. 

exclui-

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Nao obstante a argumentaçao 

do acórdao embargado, de alto valor juridico, ter-se-á de 

dizer que a súmula 28 veio precisamente resolver a contrové~ 

sia, para estabelecer que o direito aos salários é assegur~ 

do até a data da sentença constitutiva que p~e fim ao contra 

to ••• (L@). Aqui faço uma observaçao: se em cada caso, pelo 

brilho, pela solidez da cultura, um determinado Juiz ou um 

acórdao se estendesse em interpretaç~es, ~o haveria súm~la 

que resistisse. t justamente para acabar com essas discus 

s~es e esses debates que a súmula existe. Aquilo que se está 

sustentando e se sustentou nos doutos e respeitáveis votos 

vencidos justamente se~e de reforço ao conhecimento pela sú 

mula, porque ela veio trancar esses debates - brilhantes, 

eruditos, mas veio para acabar com isso. Quanto aos honorá 

rios, a questa:o é realmente . importante: ~o constou esse 

pedido da inicial nem do recurso perante o Tribunal Regio 

nal. Acontece que, tendo sido requerido o benefício da justi 

ça gratuita antes do julgamento do recurso ordinário - quer 

dizer, foi proferida a sentença sem se tratar de honorários 

e, enquanto pendente o recurso ordinário, entrou o reclaman 

te com uma petiçao à parte, para pedir o beneficio da just~ 

ça gratuita - indeferido pelo Juiz, interp8s o reclamante o 

agravo de petiçao, previsto na Lei 1 060/50, ert~ 17. O agr~ 

vo foi provido, num processo à parte, e dai parte o reclaman 
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te para considerar a matéria já inquestionável, uma vez que 

incabivel seria qualquer recurso contra aquela decisão.o acó 

dão regional, quando tratou dos honorários, apreciou essa 

decisão incidente no processo, e rejeitou-a para apreciar a 

matéria pela incabibilidade, mostrando que ali se cuidou de 

custas, sem se tratar daquilo que era objeto da ação princ! 

pal. O julgamento do agravo em matéria assessória, posterior 

à sentença e enquanto não apreciado o recurso contra a mesma 

interposto não prejudicou o julgamento da matéria atinente à 

causa principal ••• (Lê.) 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura - (Continuando.) Portanto, a 

tese defendida pelo embargante, de que passou em julgado a 

decisão proferida no agravo sobre à justiça gratuita, para 

de lá colher que ali se concedem os honorários de advogado, 

não está dentro deste esquema, porque a matéria continuapr~ 

sa ao objeto da causa principal, que está pendente de recuE 

so. Dir-se-á que não houve a coisa julgada, mas ocorreu a 

preclusão, A distinção principal entre ambas é que a preclu 

são não irradia seus efeitos para fora do processo e não in 

cide sobre o mérito da causa, segundo a lição de Frederico 

Marques,,,(Lê.) Recebo os embargos para restabelecer a deci 

são regional, acompanhando o Relator, 

O Sr. Ministro Renato Machado - Sr. Presidente, aplico a Sú 

mula 28. Quanto a honorários, qual a data do pedido de fls. 

597/598? 

O Sr. Itamar Pinheiro de Miranda (Advogado) - Sr. Presidente 

V.Exa, me permite esclarecer? O pedido de benefício de justi 

ça gratuita, envolvendo honorários, foi ajuizado no Tribunal 

Regional, e está duas folhas antes do acórdão regional, às 

fls. 597/598 dos autos principais, e não nos autos em apens 

do agravo de petição, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - (Consulta os autos.) A data 

' e 9 de fevereiro de 1972. 

O Sr. Ministro Renato Machado- Quando já vigente a Lei5584 

que aplico ao caso: reverte em favor do sindicato, como foi 

solicitado. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Aliás, ele invoca as duas 

leis: a 1060 e a 5584. 

O Sr. Ministro Renato Machado - A Lei 1060, nao aplico. Apl 

co a 5584, revertendo em prol do sindicato, 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Rejeito os embargos. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, quanto à SÚ 

mula 28, data venia, ela veio para resolver, mas isso não ,, · 

significa que, resolvendo, digamos, contra legem ou contra 

jus, esteja tranqÜilizado o problema. A sentença constituti 

va só produz efeitos de constituição, positiva ou negativa, 

quando passa em julgado. Isso é tranqÜilo. O que a Súmula 

diz é que a sentença que em primeiro lugar desconstituiu é 

a que produz efeito. Ora, a sentença primeira não existe 

quando existe a segunda, nem esta existe quando existe ate~ 

ceira, pela teoria da substituição das sentenças, que está 

expressa no CÓdigo de Processo, pois cada causa tem uma só 

sentença, que é a final, A exceção é a rescisória, pois às 

vezes a atacável não é a final, mas há de ser uma só, a de 

mérito. Sendo a sentença constitutiva, os salários são devi 

dos até a data da desconstituição, quando passar em julgado. 

Mas - a{ é que eu me volto, data venia, contra o enfoque da 

Súmula 28 - a Súmula 28 diz que, quando se transformar ;· a 

reintegração em indenização dobrada, o direito aos salários 

é assegurado até a data da sentença constitutiva que pÕefim 

ao contrato. Então, a ri~or, pelo ponto de vista da sentenç 

constitutiva, seria até o dia em que passasse em julgado. A 

qui se interpreta que é até a data da primeira sentença que 

desconstituiu. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Até o acórdão regional, que 

rompeu o contrato. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O problema, a meu ver, data 

venia, é que aqui a sentença não é mais constitutiva. Quando 

diz que é constitutiva, na Súmula 28, ela é condenatória, e 
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portanto retroage os efeitos ~ ~· Ora, existe o direito 

de a parte pedir a conversão da reintegração em indenização 

dobrada? Não. Não há esse direito na lei; há o poder do jui~ 

e só ele pode fazê-lo, ante·a incompatibilidade verificada n 

decorrer da causa. Se o juiz transforma a sentença, ela pas

sa a ser condenatória. A meu ver, só reconheceria salários 

até o dia da inicial, no dia em que houvesse a conversao, ma 

como no caso quem recorreu foi a empresa, e já se reconheceu 

ao empregado - que não recorreu - até a data da decisão re-

gional ••• 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Ele recorreu. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Hoje não; só há um recurso 

de embargos. Hoje, só estão sub judice os embargos de umapa 

te. Se já foi reconhecido até a decisão regional, não posso 

piorar essa situação, porque o próprio embargante não pede 

que seja a partir da inicial. Ele pede que se restabeleça a

té a sentença do Regional, que V.Exas. reconheceram, em vez 

de ser até a sentença passar em julgado. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A empresa pede que seja até 

a data da decisão regional. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não posso, portanto, dar a

té a inicial, porque eu daria só até a inicial, pois houve 

a transformação e a sentença passou a ser condenatória. Acom 

panho, nesse ponto, por esses fundamentos, Relator e Reviso~ 

No segundo ponto, honorários de Advogado, o art. 20 do CÓdi

go de Processo diz: "A sentença condenará o vencido a pagar 

ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advoca 

tícios", mas os comentaristas dizem que os honorários têm 

que ser pedidos, do contrário não podem ser condenados - pe-

didos com a inicial, porque o que é pedido fora da inicial, 
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-sem o consentimento da outra parte, nao pode ser considerad 
A 

devido ao princípio do ambito da causa, chamado antigamente 

de litis contestatio. Confessa a parte que os honorários fo 

ram pedidos ao regional, e nao com a inicial. Desta forma, 

-nao os reconheço, por este fundamento. Antes de encerrar me 

A ' -voto - que, como V.Exas. veem chega a mesma conclusao, mas 

por outros fundamentos - quero elogiar o brilho dos votos 

emitidos pelo Relator e, com a permissão de S.Exa., sobretu 

do pelo Revisor, pela profundidade, de seus fundamentos, ape 
A 

sar de discordar de alguns deles. Quanto à transferencia, 

-nao me posso mais pronunciar, pois entendo que o Tribunal p 
A - A de vincular o ambito do conhecimento - quem nao pode faze-1 

é o despacho do Juízo de admissibilidade. Como foi o Tribu-
* 

A 

nal que, por maioria, afastou o problema da transferencia, 

não me adentro nele para dizer, por exemplo, que não se tra

tava de transferência e, sim, de volta à base, conforme o 

contrato. Mas a! não me manifes~o. Acompanho Relator e Revi 

ser. 
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O Sr. Ministro Ary Campista - Sr. Presidente, rejeito na in 

tegra os embargos e o faço por entender que se estamos apr~ 

ciando uma sentença, ela nao pode absolutamente ser conside 

rada constitutiva - só o será depois que a nossa, de hoje, 

transitar em julgado. Com referência a honorários de Advoga 

do, também rejeito, adotando os fundamentos do voto do Sr. 

Ministro Renato Machado. 

O Sr. Ministro Orlando Coutinho - Abandono a apreciaçao dos 

efeitos da sentença constitutiva para me ater expressamente 

apenas à letra da lei e ao bom-senso. Diz o art. 494,no pará 

grafo Único, que a suspensao, no caso do empregado estável, 

perdurará até a decis!to final do processo e que a obrigaçao, 

no caso da improcedência do inquérito, no caso da inexistên 

cia da falta grave, tal como proclamado, é a de pagar os sa 

lários aQ.le teria direito no periodo de suspensao. A suspe_!! 

sao perdura até hoje, tanto que o eminente Ministro Coquei

jo Costa conhecia por violaçao de lei, na hipótese de trans 

ferência do aeroviário, cujo resultado seria inevitavelmente 

a procedência do inquérito. A suspensao prossegue até esta 

data, até a Última inst~ncia, por uma questao de bom-senso , 

tao-somente. Acompanho a divergência, rejeitando os embargo~ 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente,estou com 

a fundamentaç!to do Ministro Orlando Coutinho, fundada na lei, 

pois o reclamante ainda continua sob inquérito. O inquérito 

ainda nao acabou, e diz a lei que a suspens!to perdurará até 

a decis!to final. Logo, nno há desfecho na causa. Quanto ao 

problema de sentença condenatória, levantado pelo eminente 

Ministro Coqueijo Costa, com a maior reverência ao meu mes 
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tre, o que torna a sentença desconstitutiva é o fato de con 

verter-se, porque quando o Juiz entende que ele nao deve ser 

reintegrado, está desconstituindo o contrato, e esta senten 

ça, data venia, é tipicamente constitutiva. Agora, ela só o 

é quando há o preceito e a certeza, e esta só existe com o 

trânsito em julgado, de acordo com os arts. 494 e 495 da 

c.L.T. Data venia, Sr. Presidente, rejeito os embargos. 

O Sr. Ministro Thélio Monteiro - Sr. Presidente, vou começar 

pelos honorários de Advogado. Salientou S.Exa., o Sr. Minis 

tro Relator, e reafirmou o eminente Ministro Revisor, que os 

honorários foram pedidos por ocasiao do julgamento pelo Re 

gional. Vale dizer, e aqui pediria a atenç!to de meus eminen 

tes colegas, que o empregado prorrogou o prazo de interpos1 

çao do recurso para somente quando do julgamento do recurso 

ordinário solicitar honorários de Advogado. Sinceramente,nu~ 

ca vi isto. Ele foi, dentro do prazo de interposiç!to, pedir 

o quê? Lá está, antes do julg~ento, e como se o prazo fosse 

até lá, ele aditou e solicitou da tribuna o pagamento de ho 

norários de Advogado. Acredito n!to ser isso possivel, e isso 

n!to está compreendido no pedido de justiça gratuita - tanto 

nao estava, que ele solicitou da tribuna. Há, portanto, tam 

bém esse aspecto da quest!to: nao só porque n!to foi solicita 

do na inicial; ele prorrogou o prazo, esqueceu-se, talvez, 

mas lembrou-se de que antes do julgamento talvez pudesse so 

licitar a~ Regional. Isso n!to é possivel, e, quanto a honorá 

rios, eu os excluo. súmula 28: se n!to tivesse este Tribunal 

discutido inÚmeros casos em que o empregador recorre,nao ob~ 

tante a convers!to da reintegraç!to em indenizaç!to, indo os sa 
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lários até aquele momento, nao haveria lugar para a súmula: 

rescindido o contrato pelo Regional, nl!l:o havendo mais recur.-{• 

so de ninguém, os salários fatallllente só poderiam ir até aq~ 

le momento, e estava resolvida a quest~o. Entretanto, pode 

o empregador recorrer, e também pode ocorrer a hipótese de o 

empregador se conformar e o empregado, inconformado, proj~ 

tar, esgotar todos os recursos para dizer: "Bom, até lá eu 

tenho direito a salários", .e· conduz o processo como entender. 

N~o é só o empregador: o empregado também pode tornar quase 

interminável o desfecho do processo. Foi por isso que este 

Tribunal, considerando todos esses aspectos, nl!l:o só o recur 

so do empregador, como também o do empregado, situou o mo 

mento, limitou-o: é até aquele momento; resolvido o contra 

to, pode recorrer o empregador, pode rec?rrer o empregado 

dali para a frente, nao há mais salários. Acompanho Relator 

e Revisor nos dois pontos. 

O Sr. Itamar Pinheiro de Miranda (advogado) - Pela ordem,Sr. 

Presidente. Desejo prestar um esclarecimento de fato ao Mi 

nistro Thelio Monteiro, porque houve referência a que o em 

pregado teria perdido o prazo. N~o foi isso: o empregado te 

ve a aç~o julgada contra ele em pr:llneira inst~cia, e ele foi 

condenado a pagar CR$ 25.000,00. Ele nao tinha dinheiro, e 

as custas eram de CR$ 25.000,00, em se tratando de um homem 

que estava há quase um ano afastado do emprego, sem salário. 

Como ele nl!l:o tinha bens, como nl!l:o podia pagar, antes de flui 

do o prazo de recurso, com base na Lei n9 5 584, e já com a 

assist@ncia do sindicato, ele requereu que lhe fossem conce 

didos os beneficios da justiça gratuita. Ele não perdeu nem 



'l'S'f -!.h! 

e . . . 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRiaUNAL SUPE.RIOR DO TRAaALHO 

14.5.75 SSO/IG/MTSP 19.40/45 -4-

prorrogou o prazo de interposiç~o. Ele interp8s, e a Juiza 

negou os beneficios da justiça gratuita. Entao só lhe cabia 

um recurso- ai equivalente à apelaç~o, porque é o recurso es 

pecifico o de agravo de petiç~o: recorreu de agravo de peti 

ç~o sobre.a matéria de assist@ncia judiciária e esta lhe foi 

concedida. Uma vez concedida, voltou e prosseguiu o recurso. 

Nesse mesmo instante, antes do julgamento do recurso ord.iná 

rio, com base no deferimento da instância regional, ele p~ 

diu que lhe fossem concedidos os beneficios, em favor do Sin 

dicato. Nao houve qualquer postergaçao, porque ele agiu den 

tro do prazo: entrou com o recurso e tudo mais. Apenas nao 

teve os CR$ 25.000,00 para pagar de custas. 
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O Sr. Ministro Thelio Monteiro - Em atençtto à observaç!o fei 

ta pelo Sr. Advogado, n!o custava nada ter solicitado na ini 

cial e, muito menos, à data da interposição do recurso, con 

dicionar honorários à concess~o dos beneficios da justiça 

gratu'ità .• Isso é tao comum: "ressalvado o direito"... Mas 

tem que ser expresso, e nao aguardar quase que o momento do 

julgamento do recurso ordinário pelo Regional. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presidente, n!o re 

conhecida a falta grave, - diz impropriamente o art. 495 que 

será o empregado readmitido - como ele n!o foi dispensado, 

n!o se trata de readmiss!o mas, na verdade, de uma reintegra 

ção, com pagamento de salários até a decisão final. Ocorre 

que o dispositivo seguinte é que trata da hipótese, ao dizer: 

"Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhá 

vel, converte=-se--a~reintegraç~o em indenização. t esta a hi 

pótese. No caso, pergunto: os salários vão até a decisão fi 

nal? Os Ministros mais antigos .deste Tribunal lembram que 

sempre defendi a tese do risco da demanda: aquele que impede 

a execução de sentença corre o risco da demanda, se recorre~ 

Na hipótese, recorreram tanto o empregado como o empregador: 

o empregado, porque queria salários, e empregador porque qu~ 

ria se isentar. Então quero interpretar a nossa Súmula 28 

nesse ponto: os dois correram o risco da demanda, porque am 

bos impediram que o acórdão Regional tivesse execução ~edia 

ta. Portanto, só dou os salários até a data do acórdão regio 

nal. No que se refere a honorários de advogado, transitou em 

julgado, me parece, o pedido de assistência judiciária. Mas, 

não se refere a honorários de advogado: refere-se às custas. 
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O Sr. Itamar Pinheiro de :Miranda (Advogado) - Refere-se a 

ambos. 

O Sr. Josaphat Marinho (Advogado) - Sr. Presidente, pela or 

dem, para um esclarecimento. Falarei pelas palavras do acór 

~o regional: A quest~o de honorários de advogado do emprega 

do, levantada da Tribuna, nao foi objeto do pedido inicial, 

nem do recurso, nao podendo ser incluÍdos na condenaç~o. O 

que o Tribunal decidiu no processo em apenso, de agravo, foi 

o benefício da justiça gratuita, no sentido da isenç~o das 1 

custas e nao dos honorários. N~o pediram na inicial e sim no 

recurso. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Diante do esclarecimento, re 

formulo meu voto. 

O Sr. Itamar Pinheiro de Miranda (Advogado) - Sr. Presiden 

te, pela ordem. Veja V.Exa. como é tão important~ que pode 

implicar em alteraç~o de voto dos Srs. Ministros. Foi objeto 

do recurso de revista, mas o que o Tribunal julgou no agravo 

de petiç!o é que vale para beneficio da justiça gratuita, e 

lá o Tribunal concedeu os beneficios de assistência judiciá 

ria, total, sem qualquer restrição; vale dizer, abrange tudo 

que a lei diz que é assistência judiciária. No processo em 

apenso, no agravo de petição, o Tribunal Regional concedeu 

tudo e a Turma diz que nao. Há um fato a ser esclarecido: O 

Relator nao contemplou esse pedido que tinha sido feito nos 

autos. 

O Sr. Ministro Presidente - O ilustre Advogado está insistin 

do, assim nao é possível, preciso continuar a tomada de vo 

tos. 
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O Sr. Itamar Pinheiro de Miranda (Advogado) - Peço apenas pa 

ra concluir, Sr. Presidente. 

O Sr. Ministro Presidente - V.Sa. já fez reiterados pedidos 

de esclarecimento. 

O Sr. Itamar Pinheiro de Miranda (Advogado) - Concluindo, 

Sr. Presidente, quando se diz que houve pedido da Tribuna, 

n!o houve. Rogamos ao Trihunal que aprecie a questao que nao 

estava sendo julgada, mas antes foi. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Como Revisor, por um dever 

de informaçao, nao houve pedido de honorários. Nao houve no 

recurso, e nao houve até a sentença. Porém, nesse interregn~ 

quando interposto o recurso ordinário, o reclamante fez uma 

petiçao ao Juiz da Junta pedindo os beneficios da justiça 

gratuita, fls. 136, mas foi processado à parte e o juiz ne 

gou. uma Turma Regional também negou o agravo previsto na 

Lei 1 06o, agravo de petiçao, decidiu assim esse caso de ju~ 

tiça gratuita. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Issa é importante. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Portanto, o Tribunal deci 

diu bem, está aqui o julgamento acessório: no pedido de bene 

ficio da justiça gratuita está lastreado nos atestados de po 

licia e da Delegacia do Trabalho. Nao é beneficio de um ou 

dois salários-minimos, mas de salário maior, cuja situaça:o 

econômica nao permite demandar, inclusive ••• (Lê). Realmente 

é uma soma um tanto elevada. (Continua lendo). Aqui parece

me que o acórd!l:o está conduzindo para a isenç!l:o de custas; 

é minha opini!l:o. nA presunça:o de validade dos atestados qua!! 

do ••• (L@)." E a reclamada impugnou. O acórdao neste pon 
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to, diz: "Para custas e honorários de advogado o atestado de 

policia e de Delagacia Regional do Trabalho n!o destroem ••• 

(Lê). 

O Sr. Ministro Renato Machado - E a conclus!o? 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Assim, acordam os juizes da 

la. Turma, dar provimento ao agravo para conceder os benefi 

cios da justiça gratuita ••• (Lê). Quando veio para julgame~ 

to do recurso, o Regional disse que isso n!o obstava a apr~ 

ciaçtto da matéria, porque o que se ha.via dado era apenas ise~ 

ç!o de custas. Como nao houve pedido na inicial, restitui-se 

o julgamento nos termos da aç!o. No meu voto adotei outra 

fundamentaça:o, porque questa:o julgada através de agravo de 

petiçtto, que na:o entra no mérito, na:o trata do julgamento 

prin?ipa].., segundo a opinitto de Liebman. Havia de,estar no pe 

dido. 
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O Sr. Ministro Thelio Monteiro - Parece-me que a conclus~o 

~o está de acordo com as premissas. Houve ·embargos declara 

tórios? 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - N~o. Por isso conclui que ~o 

faz coisa julgada para o processo, nem p~ra a decis~o. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr, Presidente,concluo 

da seguinte forma: o empregado movimentou a aç~o com um Ad 

vogado, Contratou com ele, ~o se sabe como e nem interessa. 

Depois pede a isenç~o das custas, justiça gratuita, em razao 

da condenaçao e custas. Evidentemente, ~o poderia abranger 

pagamento do Advogado, porque tinha contratado outro, tinha 

acertado com esse outro. O próprio Advogado, da Tribuna, es 

clareceu que foram as custas elevadas que o levaram a fazer 

o pedido. A conclus~o do AcÓrd~o, no julgamento do Agravo, 

se limitou a dar justiça gratuita. Todos os Srs. Ministros 

sabem da controvérsia que existe sobre o principio da sucum 

bência etc. Mas no caso verifica-se que foi interpretaç~o ' 

dada pelo Regional dar apenas isenç~o de custas, não abran 

geu a justiça gratuita e também on honorários de advogado. 

Parece lÓgico baseado na própria informaçao do Advogado, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura -.A procuraçao está às fls,ll, 

nestes termos, seguindo a inicial: 11 Pelo presente instrumen 

to particular de mandato, eu, a final assinado e que também 

assino Paul Mazaire Dault, norte-americano, nomeio e consti 

tuo meu bastante Procurador, os Advogados Itamar Pinheiro de 

Miranda e Armando dos Santos, inscritos na seçao tal, aos 

quais concedo em conjunto e a cada um de per si, os poderes 

da cláusula.,, (L6). Nao consta sindicato, 
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O Sr. Ministro Renato Machado - Rio de Janeiro, que data? 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sete de janeiro de 1 971. 

-2-

O Sr. Ministro Renato Machado - Vou re!,ormular meu voto, Sr. 

Presidente. Data venia das opiniões em contrário, já vigente 

a Lei n9 5 584 e passada a procuraç~o ao Advogado e nao ao 

sindicato, acompanho os Ministros Relator e Revisor. 

o Sr. Itamar Pinheiro de Miranda {Advogado) - Pela ordem,Sr. 

Presidente. Estou habilitado pelo Sindicato. A procuração foi 

no inicio. Posteriormente, após o deferimento, o sindicato 

me credenciou e eu continuei na defesa e credenciou outros 

de seus Advogados. Está o credenciamento às fls. 597/598. Es 

tou agindo como Advogado do sindicato, não mais do reclaman

te. 

O Sr. t>iinistro Presidente - A procuração enUto foi outorgada 

diretamente. 

O Sr. Itamar Pinheiro de Miranda(Advogado) - Então, ele nao 

era da justiça gratuita. 

O Sr. Ministro Lima Teixeira - Sr. Presidente, não teria co 

nhecido com base na Súmula n9 28, nem com referência a diveE_ 

gência que teria sido apontada. Agora que foi conhecido e es 

tando ainda o empregado sob inquérito e entendendo que o A 

córdao tido como divergente na:o o é, porque no curso da ação 

houve o pedido de honorários advocaticios que reverteu em fa 

vor do sindicato, como está no Acórd~o, rejeito ambos os as 

pectos. 

O Sr. Ministro Starling Soares - Sr. Presidente, quando co 

nheci do recurso fui conduzido pelo Ministro Coqueijo Costa, 

que levou sua argumentaçao até a fase condenatória para ai 
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se desconstituir a sentença e hoje continua seguro. No méri 

to insiste na mesma argumentaç~o, para chegar na condenató -

ria mudar de aspecto e dizer pela aplicaç~o da súmula 28.Ain 

da estou com aqueles que interpretam o art. 294, que fala de 

inquérito e o empregado acusado tem direito a s~spens~o até 

a decis~o final do recurso. Se a parte ~o recorresse, eu es 

taria com a Súmula n9 28, mas ~o se aplica porque a parte 

recorreu apenas em relaç~o a honorários. O art. 496 ~o al 

cança a Súmula n9 28, porque nao é constitutiva. A sentença 

~o transitou em julgado. Entao, ~o precisávamos examinar a 

prova. Aplica-se a Súmula n9 28, fecha-se o processo e os Ad 

vogados ~o t@m direito a falar. t preciso saber, porque ca 

da súmula tem sua origem, sua aplicaç~o e suas implicações.A 

Súmula ~o é um modelo, um tipo que se aplica, como se apli 

ca um carimbo numa carta. Já tive um caso aqui no Tribunal, 

em que a Junta negou o inquérito, o Regional deu, constituiu 

a sentença, recorreram para este Tribunal, a Turma ~o conhe 

ceu, veio para o Pleno e o Pleno conheceu e deu pela proc~ 

d@ncia do inquérito, Como é que o Tribunal fica em face des 

sas duas decisões? Há coerência? Há o mesmo tratamento? Deve 

ria a súmula n9 · 28 ser aplicada ao caso. No entanto, se pr~ 

jetou a sentença do Regional, a Turma ~o conheceu e, pelo 

fato da Turma ~o conhecer, contou todo o periodo para o em 

pregado, neste caso em que a Súmula 28, ~o se aplica porque 

ela ~o foi constitutiva, ela feriu os.arts. 294, 295, 296, 

como disse o Ministro Orlando Coutinho, Quanto aos honorári 

os de advogado, o Ministro Renato Machado disse que se apli 

cava só a Lei 5 584 e que ~o era caso de aplicaç~o da Lei 
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1 o6o. Mas, nlto. A Lei 5 584 veio justamente continuar o que 

se continha na Lei 1 06o, complementá-la e nesta complem.enta 

ç~o traz justamente o que está nos autos, dois aspectos: pri 

meiro, o empregado nao ter direito a dois salários mínimos, 

segundo, quando o empregado comprovar a sua situaç~o econ8 

mica ••• (L@). Este empregado, Ministro Thelio, nao tinha di 

nheiro para pagar custas e nao tinha dinheiro para pagar Ad 

vogado. A questao do Advogado ter sido credenciado pelo sin 

dicato legitima todo este aspecto do art. 14, da Lei 5 584, 

N~o vou tecer comentários sobre esta constituiç~o, porque a 

sentença do Ministro Vilhena, que aborda este aspecto, é la 

pidar nao aplica a súmula 28 e nós nao podemos ter estas sú 

mulas aqui como sendo modelo para se aplicar em todos os ca 

sos, porque em cada caso há uma singularidade, uma diferen 

ça. N«o é este caso igual aos demais. Neste, temos três sen 

tenças. Ent~o, nao se sabe qual a sentença foi constitutiva. 

Por isso, neste ponto, voto integralmente no sentido da re 

jeiç~o dos Embargos. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria de um voto, vencidos 

os Ministros Velloso Ebert, Ary Campista, Orlando Coutinho, 

Ribeiro de Vilhena, Lima Teixeira,, e starling Soares, acolhi • 

dos os Embargos para ser restabelecido o Acórd«o Regional I 

quanto a honorários e salários vencidos. Julgamos nove prE_ 

cesses. Encerrada a Sess~o. 


