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Realizada em 25 de junho de 1974. 

Presentes os Ministros: Lima Tei
xeira (Presidente), 
Ribeiro de Vilhena 
(Convocado), Rodrigues 
Amorim, Coqueijo Costa 
e Rudor Blunun. 

Procurador: Dr. Pinto de Godoy. 

Secretário: Sr. Jorge Aloise. 

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

o Sr. Ministro Presidente - Havendo número legal, declaro 

aberta a Sessão. Em virtude de não ter havido tempo para a 

redação da Ata da Sessão anterior, sua leitura será procedi 

da na próxima Sessão, a realizar-se a 8 de agosto, provavel 

mente. 

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

la ordem. Um dos colegas que deveria fazer sustentação oral 

no Processo n9 1.239/74, cujo Relator é o Ministro Rodrigue 

Amorim, não p8de estar presente, em virtude de pane sofrida 

pelo avião que o trazia de São Paulo, obrigando seu retorno. 

Portanto, pediu-me solicitasse a V.Exa. o adiamento da Revi 

ta. O patrono da parte contrária, presente, não se opõe. 

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

entrou com petição pedindo que integrasse a lide. Despachei 



TST- 332 

25/06/74 

PODER JUOICIÁRIO 

JUSTiÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR CO TRABALHO 

EM 13,50/14,05 -2-

essa petição tendo em vista a parte contrária. Assim, peço a 

retirada do processo de pauta, 

O Sr. Ministro Presidente - Retirado de pauta o Processo n9 

1.239/74. 

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

colega Ruy Jorge Caldas Pereira, tendo compromisso no foro 

criminal, pediu-me que requeresse o adiamento do Processo n9 

1,112/74, cujo Relator é o Ministro Rudor Blumm, O Advogado 

da parte contrária não está presente, 

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

ma Sessão, em agosto, 

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

requeiro o adiamento do Processo n9 1,040/74. cujo Relator é 

V,Exa., e Revisor o Ministro Ribeiro de Vilhena, 

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

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

xima Sessão, em agosto, 

O Sr. Carlos Odorico Vieira Martins (Advogado) - Sr. Presiden 

te, há três processos em pauta, para julgamento, em que havia 

assumido compromisso de fazer a defesa oral, mas peço o adia

mento de dois deles, em virtude de meu estado de saúde, desde 

que as partes contrárias não se oponham, São os Processos nos. 

3.890/73 -- Relator: Ministro Rodrigues Amorim -- e 1,103/74 

-- Relator: Ministro Coqueijo Costa. Quanto ao Processo n9 

1,263/74. como o Dr. Luis Leite Correia veio do Rio de Janei-

ro especificamente para esse fim, farei a sustentação, 

O Sr. Hermenito Dourado (Advogado) - Com relação ao Processo 

n9 3.890/73 1 nada tenho a opor ao adiamento solicitado pelo 

nobre colega. 

O Sr, Carlos Odorico Vieira Martins {Advogado) - Quanto ao~ 
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cesso n9 1.103/74. o Dr. José Torres das Neves está presen-

te e concorda com o adiamento. 

o Sr. Ministro Rodri~es Amo rim -De acordo. 

o Sr. Ministro Cog,ueijo C osta - Nada a opor. 

o Sr. Ministro Presidente - Ficam adiados os processos para 

a primeira Sessão do mgs de agosto. O Sr. Secretário apregoa 
, 

processos constante s da pauta. ra os 

O Sr. Secretário - Preces so n9 1.263/74. Relator: Ministro 

Lima Teixeira, Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 3a, Região. AVON Cosméticos 

Ltda. e Martha Lima Brandão. 

O Sr. Ministro Presidente- Sustenta o AcÓrdão recorrido,. de 

fls. 237/8, que procede a argllição de deserção, pois, ao re

correr, a reclamada depositou importância menor e, posterior

mente, fez a complementação do depÓsito, após a reclamante 

ter argllido a deserção, redundando num ato ineficaz, pois en

contra vicio irremediável ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral 

opina pelo não provimento do recurso. t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo, 

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

dos. 

(Usam da palavra os Drs. Luis Leite Correia e Carlos 

Odorico Vieira Martins.) 

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

nheço da Revista por se ter verificado, realmente, a deser

ção. O apelo não se reveste das exiggncias legais, pois não 

se demonstrou violação de norma legal, e os arestos dados co

mo divergentes, além de não serem ajustados exatamente à hipÓ 

tese, não estão enquadrados com precisão à súmula n9 38 do 

TST. 
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O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, a recla

mada depositou Cr.$ 312,00, quando devia depositar Cr.$ ••• 

3.120,00, tendo-o feito depois que a recorrida argliiu a de

serção. Fora do prazo, portanto, da interposição do recurso, 

por violação não conheço. A divergência, entretanto, é arit

mética em Cr.$ B,oo, fls. 241. Conheço pela fotocÓpia auten

ticada. o AcÓrdão diz que quando é minima a importância que 

falta depositar, conhece-se, e o.Regional diz que não se co 

nhece, e essa importância, em ambos os arestos, é de Cr.$ ••• 

8,00. A divergência é matemática. Data venia, conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Sr. Presidente, há diver

gência especifica. Conheço. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, ouvi que há 

AcÓrdão divergente -- divergência especifica, como diz o Mi

nistro Rodrigues Amorim --, todavia v. Exa., Sr. Presidente, 

aduziu que essa divergência não observava os requisitos for

mais da súmula 38. Gostaria de um esclarecimento: se a foto

cÓpia existe e está autenticada. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Quanto ao aresto citado, 

estou de acordo com o Relator, mas verifiquei que a xerocÓpia 

está autenticada e corresponde ao AcÓrdão. 

O Sr. Ministro Presidente - A fotocÓpia não tem a assinatu-

ra do Juiz, embora esteja assinada pelo escrevente autorizado. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Nesse caso, Sr. Presidente,se 

está autenticada, conheço. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, tem razão 

V.Exa., porque não é o caso da conferência no Tribunal, com o 
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original; é uma fotocópia de cópia autenticada; é uma xero

cÓpia de cÓpia. Reconsidero meu voto. Não conheço. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Esse é o único Acórdão di

vergente? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Os outros não são exata

mente assim. De Cr.$ 8,00 é só esse. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Os outros padecem do mesmo 

vicio? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Falam em deserção. Quan 

to ao problema formal, há um. 
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O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Há outros Acórdão formaliza 

dos e por aí eu votaria no mérito, primeiro perguntando se 

a parte foi fazer o depósito. Está com o cálculo feito pela 

Secretaria que lhe deu a guia ou ela procedeu ao cálculo? 

No primeiro caso, não há discrepância, se há é isenção ou 

falta de pagamento de custas, pagamento incompleto ou paga

mento fora do prazo. Tudo isso é deserção por falta de paga 

mento de custas. Temos que levar em consideração o dever de 

lealdade e o problema da boa fé processual expressos no có
digo de 73. A parte fez o cálculo e se houvesse uma pequena 

diferença eu relevaria, mas se a guia foi com o cálculo ex~ 

to e ela-depositou menos do que a quantia, eu não relevaria. 

Seria mais para julgar o mérito, mas como há outra diferen

ça, acho que isso não afasta a deserção. No plano· do conheci 

mento, torna-se próprio admitir a Revista. Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - O outro Acórdão que V. Exa. men 

cionou diz o seguinte: "Depósito prévio é insuficiente para 

complementação. 11 Em resumo, há um equívoco. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Eu sou contra, mas há juri~ 

prudência divergente. 

O Sr. Ministro Presidente - Esse Acórdão é um Agravo da Pri 

meira Região. Fala em certidão anexa. Vamos vê~la. Está a

qui: (lê)Nãa conheço. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Retifico o meu voto, 

pois verifico que não atende os requisitos da Súmula 38 e 

art. 830 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

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

cida a Revista, vencidos os Srs. Ministros Coqueijo Costa e 

Rodrigues Amorim. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 863J74 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de Re 

vista de Decisão do TRT da 2a. Região, FEPASA - FERROVIA PAU 

LISTAS/A E MOACIR MONTEIRO .E OUTROS, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, a Egrégia 

Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda 

Região rejeitou a exceção de incompetência "ratione f'ori" 

e preliminar de nulidade, por terem sido incluídos na conde 

nação os reclamantes que deixaram de ser parte e acolheu a 

prescrição relativa ao período anterior a doia anos contados 

da data da propositura da ação ••• (lê) A douta Procuradoria

Geral, em parecer da lavra do Procurador Dr. José Paulo Viei 

ra, opinou pelo não conhecimento ou desprovimento do recur

so. ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada, Tem a 

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Coguei.1o Costa - O :roro de eleição não é admi 

sivel na Justiça do Trabalho, ~ nula a cláusula da renúncia 

de :roro por parte do trabalhador, O competente é o da locali 

dade onde o trabalhador presta serviços, art. 651 da CLT.{Lê 

Não conheço da Revista por :f"alta de suporte legal, 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

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

conhecida a Revista, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 956/74 - Relator: Ministro Co 

queijo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm, Recurso de Revi 

ta de Decisão do TRT da la, Região. JOCKEY CLUB BRASILEIRO e 

AMAURY FERREIRA CAMPOS. {Drs, Hugo Mósca e Ulisses Riedel de 

Resende), 

O Sr. Ministro Coguei.1o Costa - A Segunda Turma do Terceiro 

Regional, preliminarmente, conheceu do recurso de o:ricio co

mo se interposto :rosse, e, no mérito, negou provimento aos 

dois apelos mantendo a condenação de Primeira Inst~ncia, com 

base na confissão ficta, Feita a citação com o prazo quádru

plo, a parte tem direito a rescisão indireta e adiada a au-

diência não seimpos a mesma conduta, posto que já satis:f"ei 

to o objetivo legal do preparo na de:f"esa, (Lê). A douta Pro

curadoria-Geral, em parecer da lavra do Dr, Celso Carpintero 

é pelo conhecimento e provimento para que se proceda nova in 

trução, ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo, 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O preposto da reclamada re-

gularmente constituido persistiu em Juizo, mas se absteve 

de produzir de:f"esa, A dispensa da prova testemunhal não :roi 
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se!Uida da ale!ação oportuna de nulidade que assim convales

ceu. O prazo quádruplo para a contestação foi afastado. (Lª)· 

Não conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - V,Exa. defende a tese s~ 

!undo a qual a nulidade deve ser ar~ida antes de declarada? 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Exato, 

O Sr. Ministro Presidente - Al!Uma diver!ência? Unanimement~ 

não conhecida a Revista, 



TST · 1.1 .332 

PODER JUDICIARIO 

JUSTIÇ:\ DO TRABALHO 

TR18UMAL SUPEfUOR DO TWARALHO 

25.06.74 HL/FAS 14,20 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 024/74 - Relator: 

1 1 

I 
I 

Ro~rigues 

Amorim, Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de Revista' 

de decisão do TRT da 2a. Região. José Ervino Gurzone e Con

daminio do Edificio N.S. da GlÓria. Advogados: Drs. Dante 

Leonelli e Salvador José dos Santos. 

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

mado com o AcÓrdão Regional, recorre de Revista o reclaman

te,apontando arestos de fls. 74/76, que pretende divergentes 

e incoerência na decisão Regional ao afirmar que as horas ex 

tras •.• (lê). A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhec~~ 
mento e desprovimento do recurso. É o·relatório. l 
O Sr. Ministro Cogueijo Costa - De acordo, 

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

palavra o Relator, 

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

da douta Procuradoria está assim vazado: "somos pela con

firmação integral do Venerando AcÓrdão recorrido, fls.66/ l 
69, da la. Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2a. Re-! 

gião mantendo decisão de Primeira Inst~ncia, que entendeu.ro I 
caso-- não fazer o recorrente jus às horas extras ••• (lê). 

Não conheço. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Sr. Presidente, foi negado 

provimento ao Recurso Ordinário do reclamante; embora reco-

nhecendo que as horas extras estão provadas, negou-as o Re

gional, porque o zelador do edificio a elas não faz jus ••• 

(lg), Conheço pela divergência de fls. 74. AcÓrdão do Tribtt 

nàl··superior do Trabalho, Tribunal Pleno. 

O Sr. Ministro Presidente - V.Exa. não conhece por divergên

cia? 
O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Sr. Presidente, não se sa-
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14,20 2 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Peço os autos para reti~i

car, se estou enganado. (Consulta os autos). 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não há procedência. 

-1 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Diz que é do Tribunal Supe.!':;,. 

rior , mas não diz que é de Turma. Por isso que inferi. Na 

dÚvida, não conhecer será prejudicar o recurso do empregado. 

Isso é especÍfico. Os zeladores de edifÍcios estão abrangi -

dos pela Súmula 58. Proponho uma diligênda para o serviço 

competente do Tribunal: "verificar e informar". A par.tlkdiz 

que o AcÓrdão é do Tribunal Superior. Não diz se é do Pleno. 

Eu acolhi como sendo do Pleno. Se houver dÚvida, ante a dili 

gência, eu esclarecerei: 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O que diz o Regional? 

O Sr. Ministxu Coqueijo Costa - Diz que tem direito às horas 

extraordinárias, porém, reconhecendo que elas estão provadas. 

Reconheceu-. , porém, que zelador de edifÍcio não faz jÚs. O 

acórdão divergente diz que zelador tem jornada de oito hora~ 

A diligência é ~lagrante e frontal. só resta essa dÚvida, se 

o acórdão é de Turma ou do Pleno. Mantenho o meu voto, conhe 

cendo pela divergência de fls. 14 . 
• O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, pode pa 

recer excesso de rigor, mas em casos como este, não tenho co 

nhecido. Data venia, se a tarefa do Juiz é policiar ou jul -

gar em casos como este, ela estárá praticamente suplementa -

do, trazendo uma indicação que incumbia à parte trazer ineq 

vocamente. Muitas vezes, consulto o repertório de jurispru -

dência, quando duvido que haja um Tribunal firmado determi 

nado preceito. Mas para completar o recurso no seu aspecto 

formal, acho que há uma barreira muito grande. Data venia do 
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eminente Ministro Coqueijo Costa, não conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não vou conhecer, em virtude 

dos meus votos anteriores. 

-2 

O Sr. Ministro ~residente Por maioria de votos, não foi c 

nhecido o recurso, 

O Sr. Secretário - Processo n9 1077/74 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da la.Região. ALCIDES DE SOUZA PE -

QUENO E METALON IND~STRIAS REUNIDAS S/A. (Drs. José Moura Ro 

cha e Neif Antanio Alem Filho) 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A Primeira Turma do 29 Re -

gional, após rejeitar preliminar de intempestividade do recur 

ao ordinário da reclamada e de nulidade, por julgamento ci -

~ petita negou-lhe provimento. O processamento dos embar -

gos declaratórios a todo pedido ••• (l~). A Procuradoria Geral 

opina pelo não conhecimento ou desprovimento. t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Coqueijo Costa - Há realmente jurisprudência 

divergente, fls. 65/66, se bem que atritante com a lei. Conh 

ço da revista. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Conhecida a r~ 

vista, unanimemente. Quanto ao mérito, tem a palavra o Minis 

tro Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Nego provimento, porque a re 

gra de prescrição de reclamação do rurícula é diferente da 

consolidada ••• (lê) Portanto, nego provimento no mérito. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Quanto à concessão das fé

rias é que dou provimento para conceder de forma simples. O 

Estatuto do Trabalhador Rural, especificamente, declara que 

não se refere aos outros. 

O Sr. Ministro Presidente - Alguma outra divergência ? (Pau

sa). Por maioria de votos, negado provimento ao recurso, con 

tra o voto do Ministro Rodrigues Amorim. 

O Sr. Secretário -Processo H~ 1258/74 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor Ministro Rudor Blumm. Recurso de re

vista de decisão do TRT da 2a. Região. RETRóLEO-BRASILEIRO 

S/A- PETROBRlS E JOSt DA SILVA COSTA.(Drs. Eduardo Adami 

Goes de Araújo e Flávio Bernardo da Silva.) 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O Egrégio Regional negou 

\ 
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provimento ao recurso ordinário da empresa e deu provimento 

ao apelo do empregado para, reformando a sentença da Junta , 

enquadrá-lo na função de cozinheiro, a partir do desvio fun

cional, ou seja, a partir de 1968 promoção de 18 em 18 meses 

(Lê). A douta Procuradoria - Geral opina pelo não conhecimen' 

to ou despro~imento. ~ o relat6rio, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro ~nqueijo Costa - Na ação condenat6ria nula , 
pede o autor enquadramento com diferenças salariãs. O Regio

nal deu pela prescrição parcial, porque a promoção se renova 

mês a mês.,,(lê), Conheço. 

O Sr. ltlnistro Rudor Blumm - Também conheço, 

O Sr. Mint$ro Presidente - Há divergência ? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Data venia, Sr. Presiden 

te, vou divergir porque, nesses casos de enquadramento é ite 

rativa a jurisprudência do Pleno, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Reformulo meu voto.não conhecen 

do, 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não há ainda essa pacifica

ção total, data venia, na jurisprudência. O Pleno diverge 
-

de vez em quando, Conheqo porque o Pleno pode coru1ecer para 

mandar baixar à Turma. A divergência é especifica. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo diverg~cia, vou tomar 

os votos. 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Conheqo por diverg~cia 

e nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheqo porque, realmente, a 

jurisprudência predominante é nesse sentido. Aplico a SÚmula 

42. Por m~ioria de votos, não foi conhecida a revista. Redi 

digá o Acórdão o Ministro Rudor Blumm. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 939/74 - Relator Ministro Co

queijo Costa. Revisor Ministro Rudor Blumm. Recurso de Revia 

ta de Decisão do TRT da Primeira Região. Interessados: Jockey 

Club Brasileiro e Amaury Ferreira Campos (Drs. Hugo Mosca e 

Ulisses Riedel de Resende). 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A reclamaqão é de cumprimen 

to regulamentar. Foi julgada procedente pela Junta e a Turma 

do 19 Regional, por maioria, negou provimento ao recurso or 

dinário do Jockey porque enquadrados os empregados na mesma 

funqão, com os mesmos salários, impondo-se a desigualdade 

quando o empregador os desnivela atribuindo ao paradigma a 

quantia ••• (Lê.) A Procuradoria, em parecer do Dr, Raymundo 

Monte Coelho, é pelo não conhecimento ou desprovimento. ~ o 

relatório. 

O Sr. :1-linistro Rudor Blumm - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - T@m a palavra os ilustres Advo~ 

dos. 
(Usam da palavra o Drs. Hugo Mosca e José Torres das Neves.) 
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o Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Com a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, no meu rela 

tório salientei que se tra~ava de uma ação de cumprimento re 

gulamentar. O eminente Advogado da reclamante fundou, na sua 

brilhante sustentação, mais no campo do mérito, afirmando e 

reafirmando que, na hipÓtese, não haveria equiparação sala -

rial. Vem o Advogado do recOrrido, e não com menos bril~o, j 

desloca o feitio juridico da hipótese em tela para o da i~so 

nOnia. Estou meio perplexo. Vou reler a inicial para verifi

car qual o tipo dessa ação. A isonomia está vinculada à e -

quiparação, não havendo quadro organizado não se aplica o 

art. 461. Está no quadro. Estou garantindo o principio da e 

quiparação e da isonomia, com as promoções alternadas do me

recimento e da antig&idade. No Serviço ~Úblico não é obriga

tório o quadro, na Justiça do trabalho também não é, mas tem 

a mesma finalidade. Diz a inicial, que: 11Amaury reclama coni> 

tra o JÓquei, dizendo que teve aoesso ao Quadro como subchef 

de seção, na forma do Regimento Interno do Pessoal da recla

mada, aprovado pelo Ministério do Trabalho. Cada ReJimento é 

formado para produzir efeitos de acordo com o prejulgado ou 

SÚmula, como não me lembro se um ou outra ••• No final pede 

diferenças salariais vencidas e vincendas. Está a se ver que 

não se pretende a equiparação do art. 461. Data venia toda 

fundamentação do eminente Advo3ado do JÓquei foi no sentido 

de rejeitar aquilo que o autor não pediu. Não se trata de a

ção de equiparação, de permeio o reclamante se refere ao em

pregado-paradigma. t uma ação em que se pede cumprimento de 
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Regimento Interno. A Empresa tem quadro e está expresso o 

seu poder regulamen~ador, Não tem nada a ver com equipa~ãção, 

não se trata da hip6tese do art. 461, isto não incide, em 

conseqa~ncia, portanto, não pode haver equiparação. que o art. 

não incide, Para melhor resguardo, vamos ver a decisão regio 

nal que sub judice, negou provimento ao recurso do J6quei , 
I 

dizendo: 11 Houv.e~ porém, infring@ncia do Regimento do réu,,. 

(Lg) São fatos que s6 poderei me adentrar, se encontrasse c~ 

minho legal para conhecer da Revista, mas nada encontrei ne

la. Primeiro, o art. 461, que não f'oi aplicado, não poderia 

ser violado, Segundo, havendo quadro organizado em carreira, 

não tenho havido lesão do direito não é possível equiparaçã~ 

Toda jurisprud@ncia versa sobre o art. 461, que não está em 

foco, Data venia, não conheço, 

O Sr, Ministro Rudor B1umm - Também não conheço, 

O Sr, Ministro Ministro Presidente - Há diverg@ncia? Por u-

nanimidade, não conhecida a revista. 



'fST- 332 

·25.6.74 

PODER JUDICIARIO 

~USTIÇA CC TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

ZG/HL/MNP 14,50 l. 

O Sr. Secretário - Processo n2 873/74 - Relator• Ministro Li 

ma Teixeira. Revisor• Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurso d 

Revista de decisão do TRT da la, Regi~o. Alvaro David e JoQ 

key Club Brasileiro. Drs.• Alino da Costa Monteiro e Aloysio 

Moreira Guimarães. 

O Sr. Ministro Presidente - Tratam os autos de Recurso Ordi 

nário interposto pelo reclamado contra decisão de fls. 57/ 

59 •• , (lê). A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimeu 

to e não provimento do recurso. t o relatório. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena De acordo. 

º'--ªr· Ministro Presidente - Têm a palavra os Srs. Advogados. 

(Usam da palavra os Drs. Aline da Costa Monteiro e Hugo 

MÓsca.) 
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O Sr, Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, Como p~ 

de ser observado, o Acórdão recorrido não admitiu a pretend~ 

da rescisão indireta do contrato de trabalho, por achar que 

a prova cabal e plena era de que o reclamante trabalhava na 

se~unda-feira, O motivo da pretendida rescisão era o de que 

estava sendo descontado pelos dias em que não comparecera ••• 

{1~). Não conheço e acrescento: é muito comum propor-se ao 

empre!ado, a todo instante, a rescisão indireta do contra

to de trabalho, sob a ale!ação de descumprimento de obri~a

ções contratuais, porém, nem sempre confirmadas ou comprova

das. No presente caso a prova é no sentido de que às se!undas 

feiras existia trabalho e de modo cabal, pleno, ele não compa 

recia, Não encontro fundamento, já que em se tratando de em-

pre~ado estável, o que se deve ter em mira é a conservação 

do vinculo empregaticio, Não é de se admitir, como ~o obser 

vado muitas vezes, que o empre!ado, para obter uma indeniza

ção maior, use e abuse dessa declaração de rescisão indireta 

do contrato de trabalho, Não encontro qualquer motivo de ·or

dem juridica, nem violação, nem~vergªncia, Não conheço da R~ 

vista, O ilustre Advogado ale!OU, inicialmente, falta de alç~ 

da, Confesso que não me ative em maior observação a respeito, 

mas posso verificar se há falta de alçada, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - ~ealmente o valor da cau

sa é de Cr$500,00 e o MM. Juiz, ao dar a sentença, diz: "cus

tas sobre Cr$5.000,00, valor arbitrado," E realmente há um 

valor arbitrado. O próprio Jóquei Club impugnou o valor. Na 

Ata de fls. 22 foi arbitrado o valor em 5,000,00, de acordo 

com a sistemãtica da Lei n9 551:l4/70. Rejeito a preliminar s~ 

citada da Tribuna .. , 
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o Sr. Ministro Ribeir~ de Vilhena (continuando.) -Sr. Presi 

dente, por violação do art. 49 do CPC, não c~nheço. Nãoh~uve 

omissão da litis contestatio. Apenas se tem com~ efeito a 

real conclusão do julgado,tanto que nã~ há c~ndenação à vol 

ta do status quo. Conheço pela divergência de fls. 106/108. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência tomarei os 

votos. 
, -O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O primeiro acordao diz: 

11 Não cumpridas pelo empregador as obrigações do contrato de 

trabalho dá ao empregado o direito de postular o direito.Mas 

o AcÓrdão assinala que não está configurada a falta grave. O 

empregador que atenta contra o principio da irredutibilidade 

de salário ••• (Lê.) O AcÓrdão do Ministro Coqueijo Costa diz 

que não está provado. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena- A tese d~ V. AcÓrdão é a 

de que houve modificação no pagamento d~ salário, mas como 

não cumpridas as obrigações contratuais, o que é genérico, 

data venia, entendi que não há divergência de posição. Hou 

ve modificaçã~. Logo, a empresa não cumpriu como pactuado an 

teriormente, 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - ~ o caso dos problemas das 

corridas de segundas e quintas-feiras. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Houve alteração no horá 

rio de trabalho. Entendeu o Regional que houve alteração,mas 

não incompatibilidade, Por isso, deixou de cumprir. 

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

la ordem. Primeiramente, sem querer fazer reparo algum, ap~ 

nas um detalhe. Acho que o eminente Ministro Vilhena se enga 

nou, A expressão é restabelecer e, não~ manter, Restabelecer o 
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que foi alterado, porque é uma confissão do JÓckey, O traba 

lho era realizado às quintas, mas recebeu os salários das 

segundas-feiras. Prestava serviços às segundas-feiras, mas 

não recebia salário correspondente, Trabãho havia, ninguem 

nega, mas ele não comparecia, Dai o pedido de rescisão, até 

que o JÓckey impÔs a pena partindo da rescisão, Está confe~ 

sado e confirmado no Tribunal. Ele trabalhava na Leopoldina 

segunda-feira., como é que podia trabalhar no JÓckey? A con

clusão do AcÓrdão é de que houve alteração, mas não sufici

ente para declarar a rescisão, Está no Acórdão, Está confes 
• 

sado, 
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O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergªncia, vou tomar 

os votos. 

o Sr. Ministro Rodrigues Amorim- Acompanho v. Exa., também 

não conhecendo. 

Q_§r. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, diz a Conso

lidação das Leis do Trabalho, no Art. 483, que trata de res

cisão, que 11 0 empregado poderá considerar rescindido o·con

trato e pleitear a devida indenização". Chama-se a isso .9de~ 

pedida indireta". t criticada essa nomenclarura por diversos 

autores, mas passou em julgado no Direito do Trabalho no Bra 

sil, Essa disposição se aplica ao estável ou não, sob pena 

de so~rer essa capitis diminutio para o estável. Infelizmen 

te a jurisprud~ncia vem aplicando, ao reverso, o art. 499, 

caput; e a estabilidade a! está. Também está no julgamento 

extra petita por parte dos Juízes do Trabalho. Quando há rei 

tegração de empregado estável os autores desaconselham, em 

processo de inquérito, a existªncia de falta grave ariQida 

pelo autor, dado o grau de incompatibilidade do Juiz, decor-

rente da causa, especialmente quando o empregador for pessoa 

fÍsica. Porque, sendo pesoa fÍsica o contrato é inviável. t 
a única hipÓtese em que o trabalhador tem condição de trans

formar a reintegração em indenização. Em nenhuma parte pode 

o poder do Juiz transformar a indenização em reintegração. 

Ele não tem o poder de reintegrar, porque a despedida indire 

ta e a dispensa são unilaterais do contrato de trabalho pelo 

empregado, que também tem o direi to : potestativ.o de o fazer. 

O empregador pode despedir o empregado unilateralmente; o 

empregado não estável.pode se reconhecer despedido, não uni-
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lateralmente. O empregado estável também pode se considerar 

despedido indiretamente pelo uso do direito potestativo de o 

fazer. Se não, haveria também o tratamento iniquo ao 

tário, um tratamento desigual, unilateral, porque no 

se trata de manter a relação de emprego, porque ela se mant 

quando o empregador quer desfazê-la, desconstitu!-la no inqu 

rito. Manda a lei que ele reintegre, salvo a incompatibilida 

. de do art. 496, que não pode, data venia, ser aplicado jamai 

ao contrato de trab~o de estável, quando ele pretende res

cisão indireta usando do direito ~potestativo judicial, tam

bém ele empregado tem, tem o direito "potestativo·de desfa

zer ou desconstituir o liame contratual. 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa (Continuando}_ Verifico no Ac6 

dão que não é a hip6tese em que tenho votado pelo desfazimen 

to do vinculo quando a decisão diz: 11 houve despedida indire-

ta, provada a falta grave do empregador, mas em nome da manu 

tenção do vinculo, nego a rescisão." A! o Juiz pode dizer 

porque julga extra petita o que lhe é proibido, O ac6r~ão 

diz que a prova documental, como salienta o Relator, compro

va que o reclamante trabalhava numa 2a. feira e a prova tes 

munhal comprova que jamais trabalhou naquele dia, Não é con

vincente, matéria de prova, tenho que me adstringir como ela 

vem de lá. O Direito é ciªncia e também uma técnica, temos 

que ver que o ac6rdão falhando nessa técnica, teria de resta 

belecer, em todos os seus itens, o contrato de trabalho. Não 

houve restabelecimento porque se tratava de direito potesta

tivo jurisprudencial usado pelo empregado, mas a sentença ee 

solveu não desconstituir, porque o empregado não provou a 

falta grave imputada, di-lo a prova. Por isso que fiz aquele 

ex6rdio para ressalvar o meu ponto de vista. Acompanho o Re

lator sem que arranhado sequer fique o ponto de vista em que 

tenho defendido doutrinária e judicialmente nos votos que 

proferi, As Instancias Ordinárias, acentuando que o empregad 

do, autor na reclamação por despedida indireta não provou fa 

to constitutivo que lhe incumbia, a falta grave que ele atri 

buiu ao empregador, A conseq~ªncia é manter integro o contra 

to de trabalho se aprouver ao emprggado porque aqueles que 

entendem por despedida indireta diz a Consolidação que ele 

pode optar pelo restabelecimento das condições ou pela resci 
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são e quando o faz pela rescisão pode continuar no emprego. 

Se ele não permanece e perde a ação é despicienda a decisão 

que matém o contrato, porque ele pode não volta~ mais lá , 
pode abandonar o emprego. Não podemos levar a extremos de ri 

gor uma expressão do ac6rdão para subentender que este deu 

la existgncia da falta grave e mandou restabàlecer o liame. 

Julgo improcedente a ação do empregado por despedida indire~ 

ta, ressalvo que acompanho, neste caso, o Relator para não e 

conhecer porque no caso não há diverggncia jurisprudencial •. 
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O Sr. Alino da Costa Monteiro - (Advogado) - Sr. Presidente, 

pela ordem. Matéria de fato. Creio que pode haver vários er

ros técnicos, mas é preciso ver até onde essa técnica, de tal 

sorte que a ementa pode divorciar do Acórdão, 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - A ementa diz: 

concede a rescisão do contrato de estável se a falta imputa

da não é de natureza •.• (L€,) 
. a 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Acompanho V. Ex. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Com o Revisor, 

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

Ministro Rodrigues de Amorim, Relator, não conhecido o recur 

so. Redigirá o Acórdão o Revisor. 

O Sr, Secretário - PROCESSO N9 453/74 - Relator ~linistro Li

ma Teixeira. Revisor Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da Primeira Região. Interessados: 

Alberto Cohen e Consultoria de Direção e Organização de Em

presas S/C Ltda. (Drs. Hélvio S. Fróes e Walter Monacci). 

O Sr. Ministro Presidente - A sentença de origem condenou a 

empresa ao pagamento de reparações legais, pois a prova tra

zida aos autos pela ré não justificava a dispensa do recla

mante, e daí ter julgado improcedente a reclamatória para a~ 

segurar o pagamento do aviso prévio, férias proporcionais, 

139 salário proporcional, comissão •.• (L€.) A douta Procurad2 

ria-Geral opina pelo conhecimento e provimento para ser res

tabelecida a sentença de origem. ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo. 
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Q Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço da Revista, que pre 

tende, apenas, o reexame de provas. No caso, desídia que não 

foi comprovada, Os arestos apontados não se ajustam à hip6t~ 

se dos autos, face aos elementos probat6rios e não se demons 

trou violaqão de norma legal .•. (L€,) Não conheço. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena- Não conheço. 

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

n!o foi conhecida a revista, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 716/74 - Relator Ministro Co

queijo Costa. Revisor Ministro Rudor Blumm, Recurso de Revis 

ta de Decisão do TRT da Segunda Região. Interessados: José 

Eduardp Nave Ferreira e Salmac - Salicultores de Mossor6 Ma

cau S/A. (Drs. Luiz C, R, dos Santos e Cássio M. B. Júnior). 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A eg, 1~ Turma do 29 Regio

nal negou provimento aos dois recursos ordinários, simulta-

nearnente interpostos pelas partes interpretando os dois 

contratos travados entre elas e firmados na mesma data ... (L€,) 

A Procuradoria, em parecer do Dr, Roque Vicente Ferrer é pe

lo conhecimento das duas revistas. ~ o relat6rio. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- Revista do reclamante, A Sú

mula 12 não vem ao caso, não se negou que es anotações da 

carteira profissional valem apenas .juris tantum, •• (Lê.) Não 

conheço da Revista do reclamante, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Também não conheço. 
, A -O Sr. Ministro Presidente:- Ha divergencia? Unanimemente,nao 

conhecida a Revista do reclamante, Quanto à Revista da empre 

sa, tem a palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Coquei,jo Costa:- Revista da empresa. Não vejo 

onde possa incidir o Art. 468 e seu Parágrafo da C,L.T.,mui

to menos o Art. 818 da mesma Lei, O Acórdão de fls. 320 é 

convergente, e o de fls. 316 proclama que o Tribunal Super! 

or do Trabalho não constitui terceira instância. Não conheço 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Também não conheço. 

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

conhecida a Revista da empresa. 

O Sr. Secretário: Processo n9 1242/74. Relator: Ministro Li

ma Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena, Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a Região, LAMINAÇÃO SANTA 

MARIA S/A. INDÚSTRIA E COr.ffiRCIO e ANDRADE MOREIRA DOS SAN'í!JOS, 

O Sr. Ministro Presidente:- A matéria descrita nos autos 
, 
e 

de inquérito requerido pela empresa, contra seu empregado es 

tável, para apurar falta grave, consistente em desidia no 

desempenho das respectivas funções, com base na Letra C do 

Art. 482 da C,L,T ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina 

pelo não conhecimento, ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena:- De acordo, 
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O Sr, Ministro Presidente:- Tem a palavra o ilustre Advoga-

do, 

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

nheço da Revista, por versar reexame de prova apurada sobera 

namente pelas Instâncias Ordinárias, no caso, desídia não ca 

racterizada. A Revista não se enquadra às exigências do art. 

896 da C.L.T. Não conheço. 

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

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 261/14 - Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 5a. Região. REDE FERROVIÁRIA 

FEDERAL S/A E OLIVAL GOMES DE SANTANA. 

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

.de Revista a reclamada contra o V. Acórdão Regional que con 

firmou a respeitável sentença da Junta de Conciliação e Jul 

gamento ••• (lê) A douta Procuradoria-Geral opina pelo não 

conhecimento ou não provimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

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

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

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

palavra o Relator. 

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

autor, a fls. 31, esclarece bem o que pleiteia, isto e, re-

conhecendo que o cargo que ocupava era em comissão e de con 

fiança do administrador, para não voltar a bater cartão de 

ponto ••• (lê) Conheço por violação de norma legal invocada. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, a Quinta Re 

gião, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Ordiná

rio da empresa, porque não é de confiança o cargo de Chefe 
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do Setor de Orçamento, do qual foi destituído o reclamante 

e feito retornar ao cargo de Auxiliar Técnico de Contabili 

dade ••• (lê) Nao conheço,~ venia do Relator. 
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O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Data venia, Sr. Presiden 

te, a qualificação do cargo pelo exame dos fatos fica prati

camente esgotada na Instância Regional. Matéria de fato. Não 

conheço. O aspecto nominal pode me impressionar, mas a suba 

tância do ato foi examinado no recurso. Não conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço, até porque 

S.Exa., o Ministro Relator, está conhecendo por violação de 

lei. Por maioria de votos, não conhecida a Revista. Redigirá 

o AcÓrdão o Ministro Coqueijo Costa. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1117/74 - Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Revisor: Ministro Coqué~jo Costa. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. FEPASA - FERROV 

PAULISTA S/A e ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 19. 

~O~S~r~·~M~i~n~i~st~r~o~R~o~d~r~i~gu~e~s~~A~m~o~r=i:m - Com fundamento nas ali 

neas do art. 896, recorre de Revista a empresa, alegando viQ 

lação de lei, e aponta arestos tidos como divergentes ••• (Lê) 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e provime 

to do apelo. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Admitido pelo AcÓrdão que 

a pretensão do autor à licença em pecÚnia fora recursada den 

tro do direito prescricional ••• (Lê). Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 26/74 - Relator: Ministro 
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Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. CIA. CERVEJARIA BRA 

HMA e JOS~ JERONIMO. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O Recurso Ordinário do recl!:!:_ 

mante foi provido, por maioria, para ser julgada procedente 

a sua reclamatÓria. O empregado de nome Sebastião, com 18 

anos de casa, bebia uma cerveja quando avisado pelo recaman

te, que tem mais de 26 anos de servi~o;· que chegava o encar

regado ••• (Lê). A douta Procuradoria-Geral opina pelo não co

nhecimento ou desprovimento. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Ursulino Santos Filho). " 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Dizem os AcÓrdãos invocados 

pelo recorrente, que quem dosa a pena é o empregador. Mas, 

em contra-partida, esse ato é susceptivel de aprecia~ão do 

Judiciário, que pode manter as disposi~Ões. A isso o Aresto 

recorrido não contrariou ••• (Lê). Não conhe~o da Revista. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conhe~o. 

O Sr. Ministro Presidente - H{i'ldivergência ? Unanimemente, 

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 881/74 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. Região. FUNDAÇ!O INST. BRA, 

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA E ELVANI BUZZATTI PEIXOTO, 

O Sr. Ministro Coguei,jo Costa -A 3a. Turma do 19 Regional, 
, 

por maioria, deu provimento parcial ao Recurso Ordinario da 

Funda~ão Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica sem 

dizer para que fim,aludindo na certidão ao voto do Relator, 
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que excluiu da condenação a retificação e baixa da Carteira 

Profissional, férias natalinas e indenização, limitando-se 

ao aviso-prévio e ao auxÍlio maternidade ••• (Lê). Opina a do~ 

ta Procuradoria-Geral, em parecer do Dr. Raimundo Monte Coe

lho, pelo não conhecimento ou desprovimento. t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Sully Alves de Sousa). 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a p 

lavra o :Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Diz o recorrente que o reclA 

mante foi "recrutado", a titulo precário, nos termos do§ 19, 

Art. 29 do Decreto-lei n9 369, de 19 de fevereiro de 1968. 

Mas o Acórdão expressamente não nega, fls. 70/71. Como o coa 

trato continuou a vigorar após o prazo, tornou-se indetermi

nado." A soma de periodos continues prestados à mesma empresa. 

(~)".Conheço do recurso. 

O Sr. Ministro :Rudor Blumm - Não estou conhecendo pelo Preju 

gado n9 14 do TST. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Sobre salário maternidade,mas 

o Prejulgado não diz que é sem prova. "Gestante dispensad 

sem motivo antes do periodo." Não diz dispensa da prova. Eu, 

por exemplo, não estou de acordo com a tese do Acórdão diver

gente, mas ele existe. Conheço, data venia. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo diverg~ncia tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Rodri!Ues Amorim - Não assisti ao relatório,Ex 

celªncia. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, a tese do 

V. Acórdão divergente está desajustada de acordo com os ter-

mos do Prejul~do. Pode haver diverg~ncia, mas o Prejulgado 

firmou tese em sentido oposto. Dai, porque não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente- (Consulta os autos). 

O Sr. Sully Alves de Sousa - Advogado - Pela ordem, Sr. Presi 

dente. Matéria de fato. Quando me referi aos dois contratos 

foi apenas como dado hist6rico. Está em debate apenas a segua 

da parte. A recorrente foi contratada, primeiro, para o Censo 

do IBGE. Em seguida, para a tarefa do Censo domiciliar. Na 

primeira parte, o Tribunal :Regional do Trabalho deu razão a 
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IBGE e jul~ou improcedente, Discute-se apenas os quatro meres 

do contrato para a tarefa determinada e o TRT entendeu qu 

era contrato a prazo indeterminado. O Censo de 72 acabou em 

janeiro de 73 transflrmando, assim, o Tribunal l'te~ional em 

contrato a prazo indeterminado, Converteu-se o aviso prévio 

em salário maternidade. O Re~ional reconheceu,mas como a Tu~ 

ma não admitiu a prova, o recorrente acosta um Acórdão que 

exi~e a prova. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena -Há Acórdão diver~ent~mm 

não conheço. O prejul~ado trata de tese em sentido oposto. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Mas o Prejul~ado não trata 

prova, só para efeito de conhecimento é que temos de consul

tá-lo, Estou de acordo com V.Exa· ., mas o Acórdão que ele 

traz, com este mesmo ponto de vista, e, sobre a mesma hipót~ 

se é diver~ente, 

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

cida a Revista, pela aplicação do Prejul~ado nQ 14 do TST, 

vencido o Ministro Coqueijo Costa. l'tedi~irá o Acórdão o Mi

nistro 1\evisor, 

O Sr, Ministro Coguei.1 o Costa - Peço juntada de voto . 'venci

do, 

O Sr. Ministro Presidente - Deferida, 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3809/73. Relator: Ministro Ru 

dor Blumm. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de Revis 
' ta de decisão do RTRT da 4a. Região. S/A, DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

eJOSÉ ALBERTO ALVES E OUTROS. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Provido o Agravo de Instrumento, 

por esta Primeira Turma, sobem os autos. Trata a hipÓtese de 

equiparação salarial, que os reclamantes pedem ao paradigma 

... (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina desfavoravelmente. 

~ o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Pelo que pede observar, as Instâ 

cias Ordinárias, sentença e AcÓrdão, deram pela equiparação 

salarial, e ainda acrescentam: 11 Face à identidade de função, 

perfeição técnica, com base e apoio em laudo pericial ••• (Lê.) 
De acordo. Tem a palavra o ilustre Advogado. 

( Usa da palavra o Dr. Milton de Melo.) 

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

palavra o Relator. 

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

so pela divergência apontada a fls. 155 ••• (Lê.) 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - V. Exa. ·pode ler o AcÓrdão? 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Pois não. 11Exigência de prévio 

rol de testemunhas não encontra acolhimento na CLT. ~ na au

diência que se verifica se as testemunhas, se se recusarem 

a comparecer ••• (Lê.)" Entendo que o aresto não se aplica bem 

à hipÓtese, porque uma das testemunhas da reclamada já tinha 

sido ouvida com esse fim. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - As testemunhas não comparece 

raro a Juizo e se alega a nulidade, porque o Juiz deveria curo 

prir a aplicação da vara. Ora, se a parte prometeu a testemu 

nha, e a testemunha não veio, é que o Juiz manda trazê-la so 
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vara. 

O Sr. Ministro Presidente - E não obstante o expediente de 

fls. 22, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Pode ser que haja AcÓrdão que 

dê pela divergência ••• 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - As partes não podem prever a au 

sência das testemunhas na audiência. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A divergência realmente exis 

te. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - O fato é que já tinha sido ouvi 

da uma testemunha. Uma veio, as outras não vieram. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Mas isso é pertinente ao mé

rito. Interessa-me o tocante ao conhecimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Não pretendia conhecer da Revis

ta, divergindo do Ministro Relator. A Revista subiu para me

lhor exame e não houve, na hipÓtese, violação do art. 825 da 
\ 

CLT. Inteiramente descaracterizado o cerceamento de defesa, 

e a jurisprudência apontada não se atrita com o AcÓrdão reco 

rido. No entanto, desejaria ouvir, novamente, o AcÓrdão lido 

por V. Excelência. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - AcÓrdão da 2a. Região: "Exigên 

cia de prévio rol de testemunhas não encontra acolhimento na 

CLT ••• (Lê. ) " 

O Sr. Ministro Presidente - Também conheço, acompanhando V. 

Excelência. O Ministro Coqueijo Costa dive~ge? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Também conheço, Sr. Presiden 

te. 

O Sr. Ministro Presidente - Não havendo divergência, conheci 

do o recurso por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - Quanto ao mérito, Sr. Presiden-
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, 
te, foram requeridas as testemunhas apos serem ouvidas as 

partes, ApÓs o depoimento de uma das testemunhas, não se re

feriu a reclamada, durante a instrução, a mais testemunhas a 

serem ouvidas não requerendo a notificação das duas testemunh 

da empresa, na contestação,,,(Lê,) Nego provimento, 

O Sr. Ministro Presidente - Nego provimento, A matéria é de 

equiparação salarial, que foinão só averiguada em função da 

prova como em laudo pericial, e mais ainda, com a identidade 

de função, 
, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Parece~e que o recurso so 

foi conhecido quanto à nulidade por cerceamento de defesa. 

De qualquer _·maneira, gostaria de saber alguns dados que não 

sei se o ilustre Advogado revelou, A sentença da Junta foi 

desfavorável à empresa, que arrolou a testemunha? E, depois 

que foi negada a testemunha, ela alegou a nulidade imediata-

mente? 

O Sr. Milton de Melo (Advogado) - A Junta indeferiu o pedido 

de ouvir a testemunha, e julgou contra a empresa, 

O Sr. MidStro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, peço vista 

em Mesa. 

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

de do pedido de vista do Ministro Coqueijo Costa, 

O Sr. Secretário - Processo n9 979/74. Relator: Ministro Li

ma Teixeira, Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena, Recurso 

de Revista de decisão do TRT da la, Região, CIA, TELEFONICA 

BRASILEIRA e REZENDE DE SOUSA FIGUEIREDO, 

O Sr. Ministro Presidente - Sentença e AcÓrdão, com base em 

elementos probatÓrios trazidos aos autos, assim como em lau

do, entenderam caracterizado que autor e paradigma exercem 

e sempre exerceram função idêntica,,, (Lê,)" A douta Procura-
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doria-Geral opina pelo nãÓ provimento, É o relatÓrio, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo. 

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

( Usa da palavra o Dr. Alino da Co~ta Monteiro) 

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

à preliminar de prescrição total, embora esteja rejeitando 

a alegada prescrição, pois na espécie é parciária, e o caso 

de cerceio, conheço e rejeito essa preliminar, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Conheço pela súmula 42. 

O Sr. Ministro Presidente - Exato. De fato é impertinente. 

O Tribunal tem entendido assim, merc~ de opiniões em contrá-
, 

rio. Conheço e nego provimento, porem ••• 

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

peço que V. Exa, releve esta interrupção, mas meu empenho e 

evitar Embargos, porque a argllição que fizemos, a fls. 27, 
, , , li , 
e sobre a materia so ter sido arguida na Revista, Ha um empe 

nho muito grande, hoje, em se evitar a procrestin!!Ção d:> fei- -

to, da1 por que, embora se saiba, de antemão, que não deva 

ser conhecido, por causa da notÓria jurisprud~ncia, há o em

penho nisso. O AcÓrdão inclui toda a matéria ••• 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Que matéria? 

O Sr. Alino da Costa Monteiro (Advogado) - Prescrição. Preju 

gado n9 27, 

O Sr. Ministro Presidente - ArgÚi-se a prescrição total e 

apontam-se arestos divergentes, Conheço, mas no mérito, nego 

provimento, porque entendo a prescrição parciária. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Conheço também, Sr. Presiden 

te, porque não concordo com esse Prejulgado n9 27, A norma 

de prescrição está regulada no Direito Civil, dizendo poder 
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ser alegada em qualquer Instância, A prescrição, sendo um 

pressuposto processual negativo, não se pode deixar de apli

car, e como não estou obrigado ao Prejulgado, conheço. 
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o Sr. Ministro Presidente 

o Sr. ~Unistro Ribeiro de 

o Sr. Ministro Presidente 

arg{lida na instti:ncia ordi 
- -

Pleno pode determinar o c 

vimento. 

o Sr. Ministro Coguei.jo C 

o Sr. Ministro Ribeiro de 

JF 16:20 -1-

- Não há prejulgado especifico. 

Vilhena- Há o Prejulgado n9 27. 

- Não se conhece de prescrição não 

nária. s6 estou conhecendo porque o 

ontrário. Conheço, embora negue pro 

osta - Acompanho V. Excelência. 

Vilhena - Não conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Há diverggncia? 

o Sr. Ministro Rodrii)Ues 

o Sr. Ministro Presidente 

a revista. Re.jeito a aleg 

pois, na espécie, a presc 

provimento, pois a equipa 

-
de Amorim - Acompanho o Recisor. 

- Por maioria de votos, conhecida 

ada preliminar de prescrição total, 

rição é parciária. No mérito, nego 

ração salarial não restou demonstra 

' da face a prova apurada n ão s6 pela sentença como pelo a-. 
c6rdll:o ••• (L€.) 

-o Sr. Ministro 

o Sr. Ministro 

mento. Nego provi 

Ribeiro de 

Presidente 

Vilhena - Também nego provimento. 

- Há divergência? Por unanimidade 
-

de votos, conhecido o rec urso e negado provimento ao mesmo. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3809/73 - Relator: Ministro 

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

vista de Decisão do TRT da 4a. Região. S/A. DIÁRIO DE NOTÍC~ 

CIAS E JOSt ALBERTO ALVES E OUTROS, (Drs, Alberto Delgado Fi 

lho e Hélio Alves Rodrigues.) (Pedido de vista do Ministro 

Coqueijo Costa.) 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, não havia e 

escutado da Tribuna nem dos votos um detalhe importante, é a 

quele de que para que a nulidade pudesse prosperar e viesse 

a merecer apreciação tivesse sido ar~ida pelo pre~ado a 

primeira vez que falou nos autos ou em audi~ncia como exigffa, 

expressamente, a CÓnsolidação das Leis do Trabalho e o C6di

go de Processo Civil. O que se v~ aqui é o seguinte: 11 A se -

gutr, não mais havendo prova a ser produzida, foi encerrada 

a instrução ... (Lê) , 11 Não está na sentença a denegação da pr.e_ 

va, como disse o Advogado, que me esclareceu, e sim a senten 

ça revela, no seu relat6rio, que tomado o depoimento do re -

clamante, da reclamada e da testemunha revela que esse ato 

foi posterior e contra esse ato a parte não argúi a nulidade 

por cerceamento~de defesa o que torna in6quo a possibilidade 

de apreciação da nulidade ai decorrente, porque a parte não 

arg\liu cpmo manàml a Consolidação e o C ,P .c .. Acompanho o Re

lator. 

O Sr. Ministro P~esidente - Há divergência ? Conhecida a 

Revista, por unanimidade, Tem a palavra o Relator. 

O Sr, Ministro Rudor Blumm.- Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Nego provimento. Há divergência? 

• 
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16,55 -2 

O Sr. ~Secretário - Processo n9 1651/73 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro dé~Vilhena. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 4a. Região. COMP~ ESTA -

DUAL DE ENERGIA ELtTRICA E DEODATO MARCELINO DA SILVA. (Drs, 

Deoclécio Leopoldo de Oliveira e Marcos Juliano Borges de A

zevedo.) 

O Sr. Ministro Presidente - A ementa do ac6rdão esclarece a 

matéria em debate: enquadramento e nulidade, Não pode preva

lecer o enquadramento efetivado em função totalmente diversa 

da que sempre foi desempenhada pelo empregado acrescentando 

o fato de que a pr6pria empregadora admite que o mesmo foi 

realizado em <- • • • , (Lê). A sentença de origem julgou proce -

denfie a ação condenando o empregador ••• (lê). A Procuradoria 

opina pelo conhecimento e não provimento, t o relat6rio, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo, 

o Sr. Ministro Presidente - Têm a palavra os ilustres Advo 

gados. . ;. , ; 

(USAM DA PALAVRA OS DRS, SÍLVIO LORENZ E ALINO DA 

COSTA MONTEIRO} 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada, Conheço 

da revista pela diverg@ncia de fls. 131/134 e rejeito as pr~ 

liminares de prescrição argilidas. 

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

42. 
a O Sr, :1-iinistro Coguei,io Costa - Acompanho V. Ex. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço. 

O Sr. Ministro Rodri!"'ues de Amorim - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecida com refer€ncia à alega 

da prescriqão. Rejeito a preliminar de prescrição total, poE 

que na espécie, também de car@ncia de ação pelos mesmos fun

damentos do Acórdão recorrido: aliás correto. No mérito, ne

go provimento, pois a prova apurada nas Inst~ncias percorri 

das não deixa qualquer dÚvida de que o reclamante sempre e

xerceu função de técnico ... (L€.) Mantenho o acórdão recorri

do em todos os seus fundamentos. Há diverg€ncia? 
-

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Há, Sr. Presidente. Sou 

vencido nessa matéria. 

O Sr. !Unistro Presidente - Por maioria de votos, foi negado 

' provimento a revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.090/74 - Relator Ministro Li 

ma Teixeira. Revisor Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da Sétima Região. Interessados:Pre 

feitura Municial de Alto Longá e Antonio Quirino da Silva e 

Outros (Drs. Aldi de Miranda Rocha e José Coelho). 

O Sr. Ministro Presidente -Antonio Quirino da Silva e ou

tros ofereceram reclamatória contra a Prefeitura Municial de 

Alto Longá do Piaui, ora em fase recursal, por não se con

formar ••• (L€.) 1!: o relatório. 
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O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - T€m a palavra os ilustres Advog~ 

dos. 

(Usam da palavra os Drs. José Lustosa 
Sobrinho e Alino da Costa Monteiro). 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada, O emi

nente Advo!ado, de maneira feliz, se pronunciou da Tribuna 

com ar!Umentos sÓlidos, Mas apurou-se dos autos que estes em 

pre!ados tinham suas carteiras profissionais anotadas. t o 

que está no Acórdão, O próprio Advogado afirmou que não se 

contava com o Instituto de Previd~ncia e o Acórdão concluiu 

que, no caso, face ao enquadramento, eram contratados, Toda-

via, vou conhecer da Revista apenas no que se refere a re

clamante Francisca das Cha!as, porque esta está relacionada 

entre os reclamantes, Foi nomeada e admitida pela Câmara dos 

Vereadores e não poderia a Prefeitura assumir a responsabil~ 

dade de um ato que emanasse do Legislativo municipal,nem era 

ela funcionária da Prefeitura, Por isso, estou conhecendo 

com refer~ncia a esta funcionária e, no mérito, dou provime~ 

to para que seja excluida da relação dos reclamantes, Quanto 

ao mais, não posso conhecer da Revista por versar reexame 

da prova apurado tanto pelas instâncias como pelo Acórdão r~ 

corrido, 
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O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Não conheço, data venia, 

Sr. Presidente, pelo seguinte: O ato formal da relação em si 

não exclui a relação de emprego, o que exclui é estar o ser 

vidor integrado no regime estatutário de vantagens que com 

põem o quadro geral dos direitos e deveres concedidos pela 

legislação trabalhista. Não vejo, data venia, uma violação 

frontal à disposição de lei constitucional, nem à lei ordiná 

ria, ainda mais para o enquadramento do servidor como C.L.T., 

ou como funcionário. O ilustre patrono sustentou que a funda 

mentação é toda ela em atos existentes anteriormente ao pro 

cesso. ~ matéria de fato. Por essa razão, não conheço. E ain 

da, porque esse ato formal de nomeação não significa que ele 

seja realmente funcionário pÚblico. Pode haver o ato formal 

de nomeação e pode ser um servidor externo. 

O Sr. Ministro Presidente - A Prefeitura não poderia ser re~ 

ponsável por uma nomeação que emanou do Poder Legislativo,câ 

mara Municipal. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Mas, ai é pessoa juridi 

c a. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, vou 

os votos. 

tomar 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O ilustre Advogado afirmou, 

da tribuna, que se trata de cargo público, e cargo pÚblico é 

aquele criado por lei, com numeração certa, remuneração certa 

e pago pelos cofres pÚblicos. Se a contratação não demonstrou 

que poderia ter sido pela C.L~T., o fato de anotação na car 

teira não serve para demonstrar a inexistência de relação e~ 

pregaticia sujeita à Consolidação, porque se trata de entida 

de pÚblica municipal que não tinha instituição de previdên 
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ela própria; pela lei dos servidores pÚblicos são segurados 

da previdência, do INPS. Gostaria de saber se nos autos a em 

presa, reclamada, provou com portaria? 

O Sr. José Lustosa Sobrinho {Advogado) - As portarias se en 

centram às fls. 44, 51 e 55. Os termos de compromisso estão 

às fls. 98 e 102 e as folhas de pagamento às fls. 102-103 e 

as leis que as relacionam também. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A nomeação de um cidadão com 

vencimentos mensais determinados •.• Teria que dizer: Nomeia-

se e atribui-se ao cargo um vencimento. Conheço por 

circunstâncias que a lide apresenta. 

essas 

O· Sr. Ministro Presidente - Estou conhecendo parcialmente 

com referência a funcionários da Câmara de Vereadores. 

O Sr. Ministro Rudor Elumm - Não conheço. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Conheço, acompanhando a 

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

o recurso, na sua totalidade, embora com restrições ao vo

to do Ministro Relator, No mérito, dou provimento • 

. o Sr. Ministro Cogueijo Costa - ~ venia, nego provimento. 

Matéria de fato. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Acompanho o Relator, 

.o Sr. Ministro Cogueijo Costa - Sr. Presidente, de acordo 

com o que declarei, não vejo consubstanciados todos os requi 

sitos da função pÚblica, para a qual teriam nomeados os re

corridos, porque, afinal de contas, quem é contratado pela 

CLT para prestar serviço a pessoa juridica de direito pÚbl! 

co, é servidor pÚblico, Nego provimento • 

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

mento ao recurso. Redigirá o Acórdão o Ministro Coqueijo Cos 

ta, Está suspensa a sessão. 
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O Sr.Ministro Presidénte - Havendo número legal, reaberta a 

Sessão.O Sr.Secretário prosseguirá no pregão dos processos 

O Sr.Secretário-PROCESSO N9 1005/74-Relator:Ministro Coqueijo 

Costa-REvisor: Ministro Rudor Blumm - Recurso de Revista de 

decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região 

Recorrente: Maria Piedade Leite dos Santos- Recorrido: AloÍ

sio Cardoso dos Santos (Drs.Ney da Cunha Lima e Gilberto Fer

reira de Abreu) 
O Sr.Ministro Coguei.1o Costa- O Egrégio Tribunal Regional da 

Quinta Região em AcÓrdão da lavra do eminente Juiz Dr. Wilson 

Barreto, deu provimento em parte ao Recurso Ordinário da re-
- ; clamada, para excluir da condenaçao a verba de salario retiro 

porque os salários são devidos a empregados ••• (lê)" A dout 

Procuradoria-Geral, em parecer do Dr.Dirceu de Vasconcellos 

Horta, opinou pelo nao conhecimento ou desprovimento do recu 

so. É o relatÓrio. 

O sR.Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

palavra o relator. 

O Sr.Ministro CogueiJo Costa-O recurso se declara parcial,at 
- , - , cando, tao-somente, o Acordao no ponto referente ao 139 sala 

- ' rio em que deu prevalencia a prova testemunhal, sobre a 

mental especÍfica. Conheço do recurso pela divergência juris 

prudencial de folhas 72173. 

O Sr.Ministro Rudor Blumm 

O Sr.Minstro Presidente-

; 

- Tambem conheço. 
; -Ha divergencia? Conhecido o re 

curso, por unanimidade. Tem a palavra o_Relator. 

' -O Sr.Ministro Cogueijo Costa- No merito, Sr.Presidente, ve -

' - ' se do Acordao recorrido que ha nos autos a folha de pagament 

regulando o cumPrimento de obrigação do pagamento do 139 sal 
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rio,Todavia, algumas testemunhas informaram que a reclamada 

não efetuava o pagamento dessa parcelas outros,nada disseram 

a respeito ••• (lê)" Dou provimento à revista para excluir da 

condenação a verba do 139 salário. É o meu voto. 

O Sr.Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

do provimento ao recurso, para excluir da ~ondenação a verba 
, 

concernente ao 139 salario. 

O Sr,Secretário-PROCESSO N9 1047/74-Relator: Ministro Coque~ 

jo Costa- Revisor: Ministro Rudor Blumm- Recurso de Revista 

de decisão do Tribunal Regional doTrabalho da Terceira RegB 

Recorrente: Gonçalves da Cruz 8/A,Construções e Comércio- Re 

cprrido: José Pereira Baião 

O Sr .Ministro Coguei.1o Costa- Sr. Presidente, " A Egrégia Se

gunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Re

gião, rejeitou r preli.Jninar de:· irregularidades intempesti vid.!, 
, ~ 

de do deposito recursal, e de nulidade por incompetencia do 

JuÍzo "a quo"para declarar a extinção judicial, e no mérito, 

deu provimento, em parte, ao recurso do reclamante a fim de 

determinar que se aplique a prescrição do artigo 175 do Est.!, 

tuto do Trabalhador Rural. A douta P:ocuradoria-Geral, em pa 

recer do Dr,Walter Campos de Almeida, pronunciou-se pelo não 

conhecimento ou desprovimento do recurso. É o relatÓrio. 

O Sr.Ministro Rudor Blumm - De acordo 

O Sr,Ministro Presidente- Em discussão.Encerrada.'.l'em a pa-

lavra o Relator 

O Sr,Ministro Coqueijo Costa- Conheço do recurso por diver -

gência jurisprudencial de folhas e violação do artigo n9 87, 

alÍnea "c" do Estatuto do Trabalhador Rural, uma vez que o 

reclamante alegou e provou a desp~dida.indireta,. pediu inde 

zação na forma da lei e o AcÓrdão, julgado "extra petita" , 

! 
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Também conheço. 

determinou a reintegração. 

O Sr.Ministro Rudor Blumm -

O Sr.Ministro Presidente-
, .... 

Ha divergencia? Conhecido o re-

curso, por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - ~ Óbvio que o reclamante se 

ja estável ou não, pode-se considerar despedido indiretamen

te seja urbano ou rural. Ambas as legislações o permitem. Se 

eles optam pela rescisão e pedem as conseqllências indeniza

tórias desta, não pode o Juizo determinar, quanto ao estáve~ 

a reintegração, ••• (lê). Dou provimento a Revista para, refor 

mando o Acórdão Regional, restabelecer a sentença da Junta. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - ~ o meu voto. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amo rim - Com a devida vênia, nego 

provimento. O Acórdão pode determinar a readmissão do empreg 

do. Bastava dizer que não houve justa causa. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Deu pela existência de just 

causa e mandou reintegrar. 

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

menta ao recurso para restabelecer a sentença de origem. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 092/74 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da la. Região. ALBERTO DA SILVA REIS 

e REDE FERROVlARIA FEDERAL S/ A. 

O Sr. Ministro Coqueijo costa - A questão versada nos autos 

é puramente de direito. Diz respeito à incidência ou não da 

gratificação adicional por tempo de serviço sobre os vencime 

tos do cargo em comissão ou apenas sobre os vencimentos do 

cargo efetivo. O Regional, por unanimidade, negou provimento 

ao recurso ordinário do reclamante ••• (Lê). A douta Procurado

ria-Geral, em parecer da lavra do Dr. Raymundo Monte Coelho é 

pelo conhecimento e provimento d~ recurso. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente:- Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

~ ' O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- A jurisprudencia colada as 

fls. 44 e seguintes leva ao conhecimento da Revista. Co~eço 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Também conheço. 

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

nhecida a Revista. Quanto ao mérito, tem a palavra o Minis-

tro Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- No mérito, segundo a Lei n9 

2287/54, o reclamante teria direito ao adicional sobre o ven 

cimento. e a que a base fosse acrescida de comissão, mas a Lei 

manda que tal cálculo se proceda sobre o salário efetivo ••• 

(Lê.) Dou provimento para julgar a reclamação procedente. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- De acordo. 
, ~ 

O Sr. Ministro Presidente:- Ha divergencia? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim:- Nego provimento, Sr. Presi 

dente. 

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

mento ao Recurso, para julgar a reclamação procedente. 

o Sr. Secretário: Processo n9 29/74. Relator: Ministro Rodri 

gues Amorim. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de re 

vista de decisão do TRT da 2a Região. CONDOMíNIO EDIFÍCIO 

FONTAINEBLEAU e JOAQUIM GONÇALO DO NASCIMENTO. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim:- Com base no permissivo le

gal, recorre de revista o reclamante e aponta aresto de fls. 

100 tido como divergente ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral 

opina pelo não conhecimento ou desprovimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- De acordo. 

O Sr. Mi.nistro Presidente:- Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amorim:- O valor dado à causa foi 

de Cr$ 600,00, confirmado pela sentença. o Acórdão Regional 

foi prolatado em 24 de setembro de 1973, quando o salário-mi 

nimo da Região era de Cr$ 212,00. Portanto, na forma do Pre

julgado 40, não conheço por falta de alçada. 

O Sr. Ministro Coquei,jo Costa:- Continuo com meu ponto-de-vi 

ta, porque nunca vi em Direito Processual a chamada alçada 

ambulatória, que muda de instância à instância, porque é um 

principio que está em todos os CÓdigos Processuais, que até 

hoje se chama perpetuatio jurisdicionis, a garantia de que a 

parte tem o valor imutável, salvo a exceção, reunião de açõe 

-ou de reconvençao. Sei que estou falando em vao, mas a minha 

fidelidade à ordem juridica, a qual devo aplicar e cultuar, 

leva-me a continuar contra o Prejulgado 40. Rejeito a preli-

minar de alçada. 

" O Sr. Ministro Presidente:- Havendo divergencia, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente:- Acompanho o Relator. Por maioria 

de votos, não conhecida a revista, contra o voto do Ministro 

Revisor. 

O Sr. Secretário: Processo n9 384/74. Relator: Ministro Ro

drigues Amorim. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a Região. JOÃO DINIZ FINA e HO 

RÁCIO FINA DO NASCIMENTO. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim:- O Acórdão Regional negou 

provimento ao Recurso do reclamante por entender que o mesmo 

sendo ajudante de despachante aduaneiro, é trabalhador autô

nomo, não estando juridicamente subordinado ao despachante. 

Recorre de revista o reclamante, apontando aresto divergente 
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••• {lê) A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento, 

mas não provimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. ·Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim- O parecer é o seguinte: 

"As funções de despachante aduaneiro e ·ajudante desse cargo 

se acham definidos em lei especial e se subordinam à autori 

dade do Ministério da Fazenda ••• (lê) Conheço pela divergê~ 

cia, mas nego provimento. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Acompanho V. Excelência. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, conhecido e negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 088J14 - Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 7a. Região. CREDIMUS S/A -

CRÉDITO IMOBILIÁRIO E ELIANA BONFIM SERRA. 

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

mento no art. 894, § 39 1 e alíneas ~e b do art. 896 da C. 

L.T., recorre de Revista o reclamado, inconformado com o A

córdão Regional ••• (lê) Recebe parecer da douta Procuradoria 

Geral pelo desprovimento do apelo. ~ o relatório. 

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Conheço do recurso pela di 

vergência. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, conhecido o recurso. Tem a palavra o Relator, qua~ 

to ao mérito. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim -Dou provimento para julgar 
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improcedente a reclamação, de vez que as empresas de crédi

to imobiliário estão ligadas ao B.N.H •••• (lê) 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Tenho como certa a tese do 

Acórdão Regional, e consoante decidiu a Comissão de Enqua

dramento Sindical no processo M.T.P.S. n9 326.637, classi

ficando as sociedades de crédito e investimento na catego

ria de estabelecimento bancário, tal decisão não pode ser 

revista pela Justiça do Trabalho ••• (lê) Nego provimento, 

data venia do Relator. --
O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Data venia, com o Revi

sor, segundo ponto de vista já expendido. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Nego provimento. Por maioria de 

votos, negado provimento ao recurso, contra o voto do Mini~ 

tro Rodrigues Amorim. Redigirá o Acórdão o Ministro Coquei-

jo Costa. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 070/73 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Recur-

so de Revista de decisão do TRT da 3a. Região. AGUAS MINE -

RAIS DE MINAS GERAIS S/A E LUIZ MALAQUIAS. 

O Sr. Ministro Presidente - Sentença e Acórdão, com base em 

elementos probatórios e laudo pericial, entenderam caracteri 

zada a mora salarial e justa a rescisão indireta do contrat 

de trabalho por inobservância das condições contratuais pe

la empresa, com as conseqUências legais ••• (lê) A douta Pro 

mradoria-Geral opina pelo não conhecimento da Revista. ~ o 

relatório. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo, 
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O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o Sr. Advogado. 

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

-3-
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Q_Sr._ Ministro Presidente - Em discussa:o. Encerrada. Ntl:o co 

.1 

~ ço da Revista por não eetar demonstrada vio~aça:o de norma le-

gal. Os arestos apontados como divergentes na:o se ajustam 

hipÓtese dos autos ••• (lê) 

Q_Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo can v. Exa. 

O Sr.~nistro Presidente - Hâ divergência? Por unanimidade 

de votos, não foi conhecida a Revista. 

Q _Sr_._Secretário - Processo: n'? 3 538/73_ - Relator Ministro 

Lima Teixeira - Revisor Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurso 

de Revista de decistl:o do TRT da 2a. Regitl:o -ANTONIO AUGUSTO 

DE LIMA e METALWGICA TEC. ERWAL LTDA. 

' a 

O Sr. Ministro Presidente - Como esclarece o Acórdão recorri-

do, discute-se sobre falta grave. Contrariando o regulamento 

interno da Empresa, o reclamante iniciou a limpeza de sua má

quina às 5 horas e 30 minutos, e deveria fazê-lo, todavia, às 

5 horas e cinquenta minutos. Foi, por isso, advertido pelo 

mestre. Entre os dois, diz o AcÓrdão, saiu uma discussão que 

resultou em despedida. A douta Procuradoria-Geral opina pelo 

na:o conhecimento, pp~s a referência ao FGTS não houve nos em 

bargos de declaraça:o. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo. 

O S~. Ministro Presidente - Tem a palavra o ilustre Advogado. 

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

nheço da Revista, por culpa recíproca das partes, Trata-se re 

matéria que versaria o reexame da prova, e os arestos aponta 

dos não.configuram divergência ••• (Lê.). 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, o ilus 

tre patrono do reclamante lembrou uma passagem do MinistiO El 

mano Cardim com o Ministro Délio Maranhão, Teria lido a le~ 

com a maior satisfação, se s.sa. a tivesse citado no recurs~ 

mas a questão é que a Revista é interposta pelo decreto,o que, 

data venia, não autoriza o conhecimento do Recurso de Revis

ta, já que o art. 896 da CLT diz que cabe Recurso de Revist~ 

das decisÕes de Última instância, quando proferidas com vio 

lação de literal disposiç~o de lei ou de sentença normativa, 

O decreto, data venia, dentro da ordem hierárquica das re~ 

do Direito, não autoriza o conhecimento da Revista, e, qua~ 

to à culpa recÍproca, é matéria de fato. De acordo com V,Exa, 

Sr. Presidente, não conheço da Revista, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, estou de acor 

do com a súmula do Supremo que diz: quando o Juiz verifica, 

sabe que a violação da lei existe, e qual a lei violada, não 

deixa de conhecer da Revista, E a matéria não é de fato, po~ 

que vivendo e aprendendo ••• --vi até uma decisão mandar 

que se deposite o Fundo de Garantia pela metade. Não há ~ 

do maior! Conheço por vio.lação de lei; art. 844 da CLT. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Sr. Presidente, acho que 
- , ~ , ~. nao ha divergencia, Tambem acompanho V. Excelencia. 

,.. 
O Sr. Ministro Rudor Blumm - Acompanho V. Excelencia. 

O Sr. Ministro Presidente - A Turma, por maioria de votospão 

conheceu da Revista, 
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O Sr. Secretário - PROCESSO n9 3 717/73 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região. LEONEL FESTA e CASAS 

EDUARDO S.A CALÇADOS E CHAPÉUS. (D~ Hiroshi Kirakawa e José 

Luiz Nigro) • 
, -· O Sr. Ministro Rudor Blumm - Inconformado com o v. Acordao m 

Egrégia Primeira Turma do TRT da 2a. Região, recorre o recl~ 
,. 

mante com Recurso de Revista para o TST, alegando divergencta 

jurisprudencial. O AcÓrdão Regional não conheceu do recurso 
,. 

por·intempestivo ••• (Le.) A douta Procuradoria-Geral opina fa 

voravelmehte. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão declarou não conhecida 

a Revista, por intempestiva, ao éntender que a notificaçãoda 

sentença foi expedida a 21 de agosto de 1 972 ••• (Lê.) De a 

cordo. Tem a palavra o ilustre Advogado. 

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Presidente - Também conheço da Revista, face 

à divergência de fls. 68 e às súmulas 30 e 37 do TST. Há di 
,. 

vergencia ? Unanimemente, conhecida a Revista. Tem a palav.m 

o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - No mérito, demonstrou o recorren 

te., a fls. 70, ter recebido a notificaçao em 24 de agosto de 

1 972, sendo tempestivo, conseqüentemente, o Recurso Ordiná

rio. Dou provimento à Revista para reformar o AcÓrdão recorr.i 

do, julgando-se o mérito como de direito. 

O Sr. Ministro Presidente - Também dou provimento para refo~ 

mar o AcÓrdão recorrido, retornando os autos ao Regional,pois 
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' ' A a tempestividade e manifesta. Ha divergencia ? Unanimement~ 

dado provimento ao recurso para reformar o AcÓrdão recorrid~ 

retornando os autos ao Regional para julgar o Recurso Ordiná 

rio como entender de direito, por ser tempestivo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 3 840/73 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região. ÁLVARO CUSTÓDIO DOS 

SANTOS E OUTROS e AYMOR~ INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS LIMITADA. 

(Drs.Ulisses Riedel de Resende e Mário Antonio Romaneli). 

O ·sr. Ministro Rudor Blumm - Trata-se de reclamantes que tren 

sacionaram o tempo de serviço, ficando expressamente config~ 

rado que os reclamantes continuaram a serviço da empregadora 

••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina desfavoravelmente. 

t o relatório. 

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

tre Advogado. 

O Sr. José TÔrres das Neves -(Advogado) - Sr. Presidente, a~ 

tes de proceder à sustentação, peço vênia para tecer algumas 

considerações de outra ordem. Esta é a Última Sessão da Tur 

ma, neste semestre, e findará a convocação do eminente Minis 

tro Ribeiro de Vilhena. Queria, em nome dos Advogados miliUn 

tes nesta Casa, porque estou falando, realmente, em nome de 

todos eles, agradecer a S.Exa. não só a grande contribuição 

que trouxe -- com a alta sabedoria e consciência jurÍdica-

aos Advogados que aqui militam, mas, também, agradecer a ma 

neira afetiva sem que isso conturbe qualquer liame do res 

peito existente entre o Advogado e o Juiz dispensada a 

nós outros pelo eminente Ministro Ribeiro de Vilhena.Deseja-

mos, sinceramente, que S.Exa. volte, não em beneficio des-

sa ou daquela parte, mas em benefÍcio da prÓpria Justiça, es 
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pecialmente do TST. (Em seguida, o Sr. Advogado procede à sus 

tenta~ão) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conhe~o. 

O Sr. Ministro Presidente - Os empregados receberam 60% da 

indeniza~ão, mediante transa~ão, e continuaram trabalhando na 

prÓpria empresa. Ainda estão em servi~o, e querem receber 40% 

para completar a indeniza~ão total, como estáveis. O AcÓrdão 

apresentou como justificativa o seguinte:(Lê.) Não conhe~o 

" da Revista, pois a divergencia apontada nao traz a fonte de 

publicação, não se confrontando, assim, com a Súmula n9 3a 
Não se demonstrou viola~ão de norma legal, porque é lÍcito 

às partes acordar no valor de 60% a indeniza~ão, nem foi ad 

mitida a alegada fraude, como pretende o recorrente no seu 

Recurso de Revista. Não conheço. 

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

la ordem. Julgo ser matéria de rato, e, se estiver equivoca

do, peço desculpas. Alega-se viola~ão do art. 99. Se houve a 

composi4ão das partes em torno de 60%, e os empregados cont~ 
, , 

nuaram trabalhando, tendo-os demitido a empresa ao apos. um 

ano,,isso se fez exatamente para furtar-se ao pagamento de 

100%. Evidentemente, a fraude está implÍcita. E alega-se vio 

la~ão do art. 892, do CÓdigo Civil Brasileiro, que diz que a 

fraude se avalia e se verifica através de presun~ão e de in 

d!cios, porque, se continuou o vinculo empregatÍcio, como se 

fez aquela composição ? Exatamente para fugir-se à indeniza 

~ao global de lOO%. 
, " O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia ? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, desejo 
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manifestar, neste ensejo, meu agradecimento pelas palavras do 

ilustre Advogado, que muito me sensibilizaram, conquanto par 

tam sempre do seu espÍrito magnânimo. t grande satisfação e 

honra estar neste Tribunal. Quanto ao caso em si, o art. 17 , 

da Lei n9 5 1071 diz que os contratos de trabalho de optantes 

pelo FGTS, com mais de 10 anos, poderão ser rescindidos a~ 

quer tempo. Na espécie, houve a opça~, e o.empregado recebeu 
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O Sr.Ministro Rodrigues Amorim -Pode ser diretamente com o 

empregador. As partes não precisam vir a·Juízo.Está na lei. 

~O Sr.Ministro Ribeiro de Vilhena- Aqui na lei? (Consulta os 

autos) 
O Sr,Ministro Rodrigues Amor1m- Esta no artigo 17. V.Exa • 

veja a lei . 

. o Sr .Ministro Ribeiro de Vilhena- Diz o parágrafo 29: 11 Para 

a validade do pedido de demissão é essencial o cumprimento 

das formalidades prescritas no artigo 500 da Consolidação". 

Sr.Presidente, a minha dÚvida, realmente, é que o empregado 

pode sofrer coação, em caso de acordo. Mas, sendo ele está-. . 
vel a coa~o é mÍnima, por parte da empresa. Não está carac-

terizada a divergência e o conhecimento não pode ser por viQ 

la~o. Acho plausível a tese defendida pelo reclamante, mas 

o que nos parece difÍcil 

~o •. na hipÓtese • 

, 
e conhecer da nulidade por viola -

. o Sr.José Torrres das Neves - (Advogado) Pela ordem, Sr.Pre-

sidente, há no recibo da quitação o seguinte: "uma vez que 

continuava a serviço da empr~gadora" No prÓprio recibo dizia 

isso, uma vez que continuava. 

,o Sr,Ministro Ribeiro de Vilhena-Agradeço o esclarecimento • 

Examinei do AcÓrdão Regional para a f~ente. Por_violação não . . 
se pode conhecer, por interpretação, poder-se-ia. Temos que . . . 
parar aí. Não conheço. 

O Sr.Ministro Cogueijo Costa- Não assisti o relatÓrio. 

O Sr,Ministro Presidente- Unanimemente, não conhecida a Revi 
ta. 
O Sr,Secretário-PROCESSO N'? 3547/73-Relator: Ministro Lima 
Teixeira- Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena • Recurso de 
Revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Segun 

da Tegião. Recorrente: Antonio Augusto de Lima- Recorrido:Me . . . 

talurgica Tecnica Ewal Ltda. (Drs. Ulisses Riedel de Resende e 
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Cássio de Mesquita Barros Filho) 

O Sr,Ministro Presidente- A matéria debatida nos autos 
, 
e 

de rela~o de emprego. As Instâncias de prova entenderam co 

fi!urada a relação de emprego e modo indubitável e que os d 
- , cumentos de folhas 20 e seguintes sao imprestaveis, como mei 

de prova, para os f~ns a que se tH!tinam ••• (lê). A. douta Pro 

curadoria-Geral opina pelo conhecimento e não provimento d 

recurso. É o relatÓrio. 

O Sr.Ministro Ribeiro de Vilhena- De acordo. . . ~-·-

O Sr.Ministro Presidente- Em discussão.Encerrada. Não conhe .-
, , , "" 

qo da Revista. A materia e fatica, apurada pelas Instancias 

de prova, A divergência apontada não se ajusta ao caso dos 
autos. 

O Sr,Ministro Ribeiro de Vilhena-De acordo. 

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

conhecida a Revista. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 785/73 - Relator: Ministro 

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

vista de Decisão do TRT da 5a. Região. MARIA AUGUSTA MARTINS 

SANTOS E SUERDIE~K S/A - CHARUTOS E CIGARRILHOS. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm ~ Por força de provimento do Agr~ 

vo de Instrumento sobem os autos. A reclamante, inconformada 

contra o V. Acórdão da Quinta Região, recorre de Revista pa 

ra o E. TST. (Lê). A douta Procuradoria-Geral opina pelo não 

conhecimento e não provimento do recurso. ~ o relatório. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço da Revista. Discut~ 

se apenas o incidente processual que de nada pode incriminar 

o julgado, podendo a autora invalidar o seu pedido de ação. 

(Lê). 

O Sr. Ministro Presidente - A matéria poderia merecer melhor 

exame. A reclamante, estável, internada como portadora de 

neurose, estado ansioso, estivera antes em tratamento espe

cializado. Diz o Acórdão: 110 estado ansioso não se confunde 

com doença mental. 11 Tudo isto dá margem a se conhecer daRe 

vista, porém, ao recorrer de Revista, ao invés de abordar a 

matéria discutida ••• (1@). Não conheço do recurso. Há diver 

g@ncia? Unanimemente, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 722/74 - Relator: Ministro 

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

vista de Decisão do TRT da 2a. Região. AUDI S/A - IMPORTA

Ç~O E COMÉRCIO E NICANOR BELMIRO DE OLIVEIRA. 

O Sr. Minis~ro Rudor Blumm - Trata-se de pagamento de comis 

sões retidas, aviso-prévio, décimo-terceiro salário, 4/12, 

férias e descanso semanal, pedindo, também, o Fundo de Ga-
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rantia, juros e correção monetária ••• (lê). A douta Procura 

doria-Geral opina desfavoravelmente. É o relatório. 

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

rada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço do recurso, visto 

que ,a aplicação da pena não foi provada. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. A empregado 

ra fez prova de que a notificação não foi para o seu ender~ 

ço. Demonstra que a notificação foi enviada erradamente pa 

ra a Rua Dr. Falcão, 56. (Lê). 
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O Sr. Ministro Presidente- (Continua lendo). Estou conhece~ 

do da Revista pela divergência de fls. 104, porque houve er

ro da notificação demonstrada nos autos, para endereço erra

do, fls. 112. O processo foi julgado à revelia, com aplicaçã 

da pena de confissão pela reclamada. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - No Recurso Ordinário? 

O Sr. Ministro Presidente .- No recurso de Revista parece qu 

houve engano. Ele juntou um documento antes. O próprio Acó~ 

dão ficou em dÚvida. "Até agora não houve prova. Por isso 

prospera a confissão." Fiquei em dúvida na ocasião,porque um 

dos documentos juntados pela parte consta um escritório onde 

existem várias organizações e dentre essas organizações con~ 

ta a Audi S/A. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Temos a notificação às fls 

21/25: 11 Audi S/A. Importação e Comércio. 11 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, já foi conh~ 

cido o recurso.? Parece que o AcÓrdão Regional diz que nessa 

rua funcionava uma filial do empregador, portanto presume-se 

que foi entregue. A Audi funcionava lá. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Recebeu. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A notificação, no processo 

do trabalho, não é pessoal. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Há uma certidão dos Cor

reios em que diz que o registrado não foi entregue. Quem co

nhece São Paulo sabe que o EdifÍcio Audi é o antigo EdifÍcio 

Matarazzo, na Praça Patriarca. Não existe a reclamada nem 

agência. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sem citação não há processo. 

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

O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento em virtude 

do pedido de vista do Ministro Ribeiro de Vilhena. 

O Sr. Secretário - Processo n9 31/74. Relator: Ministro Lima 

Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. ARLINDO FRANCISCO 

DOS SANTOS e BENEDITO CRISTOVAM. 

O Sr. Ministro Presidente - Sustenta o AcÓrdão recorrido que 

não temrazão o recorrente quando busca tornar sem efeito a 

revelia decretada pela Junta quando a parte não se fez repr~ 

sentar devidamente e os documentos que juntou, muito tempo 

depois da audiência, não podem valer como escusa. Não obsta~ 

te, diz o AcÓrdão: "assim se admite retificada a revelia com 

os documentos apresentados pelo reclamante ••• (Lê.) 11 A Procu

radoria opina pelo não conhecimento ou não provimento do re

curso. t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Não co

;~nheço da Revista porque os arestos apontados às fls. 40/41 

não configuram divergência. Não só pelos elementos probató 

rios constantes dos autos e aludidos no Acórdão recorrido co 

mo por não se haver demonstrada a pretendida violação litera 

de lei. 

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

do o reclamado à revelia, não podia o E. Regional pretender 

a comprovação e dizer que os documentos anexados anteriormen 

te ••• (lê) Conheço do recurso pelo aresto de fls. 39. 

O Sr. Ministro Presidente Havendo divergência tomarei o ----
votos • 

.Q_S_l."_~_Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, também enten 

do que a parte não pode se adentrar no mérito do recurso s 

~o elidida a revelia, segundo antiga juriSprudência da Just_ 

ça do Trabalho. Com o Revisor • 

.Q__~r. Ministro -~odrigues .Amorim - Com V. Exa. Entendo que 

parte pode tomar o processo em qualquer fase. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Com o Revisor. 

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

a Revista. No mérito, nego provimento. ~~ntenho o Acórdão p~ 

que está provado que o empregado recebeu todas estas importâ_ 

cias, inclusive o levantamento do Fundo de Garantia. 

' .9_Sr. __ Mi_nistro Ribeiro de Vilhena - O meu provimento IJ·-. pare 

restabelecer a respeitável sentença de la. Instância. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergencia tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Nego provimento ao recurso 

O Sr. Ministro Rudor Blumm Também dou provimento ao 

recurso. 

o Sr. Ministro Cogueijo Costa - Dou provimento para restabe 
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cer a sentença de Primeira Instância. 

.2 

O Sr. ·Ministro Presidente - Dado provimento ao recurso para 

ser restabelecida a sentença de Primeira Instância, por maio

ria de votos. Redigirá o Acórdão o Revisor, Ministro Ribeiro 

de Vilhena. 

Q__Sr •.. Secretário - Processo n'? 682174 Relator Ministro Lima 

Teixeira e Revisor Ministro Ribeiro de Vilhena - Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. Região - SIDNEY TEIXEIRA DE 

SOUZA e S/A RADIO TUPI E RADIO TAMOIO S/A. 

O~Sr. Ministro Presidente -Trata-se de Recurso Ordinário inte · 

posto pela reclamada contra decisão de fls. 19/22 que negou o 

pedido de indenização por parte do empregado, que rescindiu o 

contrato a prazo certo por achar que não se aplica o disposi

tivo legal no caso especifico por ser artista ••• (lê) A douta 

Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento por violação d. 

norma legal, e no mérito, pelo provimento para ser restabele

cida a sentença de origem. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo. 
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.o Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Não co-

nheço da Revista, porque não aponta nem diverg~ncia,nem vio

lação de norma legal, limitando-se a tecer considerações e 

divulgar a opinião de comentaristas de Direito do Trabalho , 

esquecendo-se de fundamentar a Revista que, assim, não se en 

quadra às exig~ncias do art. 896 da C.L.T • 

. o Sr. Ministro Ribeiro De Vilhena - Conheço e dou provimen

to, pelo art. 480 § 29 da C.L.T., que impõe indenização pela 

empresa contratante e não ao artista. Não se pode transfe-

rir essa indenização •. :(l~). Restabeleço a sentença de Prime 

ra Inst~ncia por seus fundamentos . 

. o Sr. Ministro Presidente - O empregado não obteve 

liberatório. O § 29 do art. 480 diz o seguinte: 

,O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A lei diz que não pode 

trabalhar para outro, mas quem paga a indenização é o empre

sário. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei o~ 

votos. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim- ConV.Excelência. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Com o Revisor. 

O Sr. Ministro Coguei.1o Costa - Data venia, com o Revisor. 

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

recurso. Tem a palavra o Ministro Coqueijo Costa. 
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O Sr. Ministro Cogue1Jo Costa - Art. 480, § 29: "Em se tratan 

do de contrato de artistas de teatros e cong~neres, o empr~ 

gado que rescindi-lo sem justa causa não poderá trabalhar em 

outra empresa de teatro ou cong~nere, salvo quando receber 

atestado liberatório, durante o prazo de um ano, sob pena de 

ficar o novo empresário obrigado a pagar ao anterior uma in-

denização correspondente a dois anos do salário estipulado 

no contrato rescindido." O novo empregador é obrigado a pe

dir o atestado liberatório. Se ele. engaja o empregado no te~ 

tro sem essa formalidade a lei computa a ele. Determina o 

Art. 480: "Havendo termo estipulado, o empregado não se pod~ 

rá desligar do contrato, sem justa causa, sob pena de ser 

obrigado a indenizar o empregador dos prejuizos que desse fa 

to lhe resultarem." O § 29 não trata da indenização. Trata d 

proibição. 

O Sr. Ministro Presidente - V.Exa. acha que poderá 

tar o § 29 sem interpretar o artigo? 

interpr 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O § 29 diz da proibição do 

empregado trabalhar. Como o empregado é obrigado a apresenta 

atstado liberatório ao novo empresário, o Último empregador 

tem que dar o atestado liberatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Pelo que vi do Art. 480, o em 

pregado que rompe o contrato é quem paga a indenização ao em 

pregador. No § 29, se ele não tem o atestado liberatório e o 

novo empregador o aceita, este é quem paga. Não são coisas 

que se possam aliar, como diz bem o Acórdão. O Acórdão diz 

que no caso especifico o empregado é artista. Entendeu que a 

decisão foi incabivel, determinando a indenização por partE 

do empregado. Uma coisa não interfere na outra. Se o emprega 

do rompeu o contrato ele paga ao empregador. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - De acordo com o § 19 ele pa-



~ODE.R .JI.IDICIA.RIO 

.JUSTIÇA 00 TRABAl.HO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

25.06.74 IM/MN 18,50 -2-

ga. Pelo § 29 fica proibido de trabalhar, e quem o readmitir 

sem o atestado é quem paga. Não sei qual· foi a hipótese doE 

autos. Peço vista em Mesa. 

O Sr. Ministro Presidente - Adiado o julgamento, em virtude 

do pedido de vista do Ministro Coqueijo Costa. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 753/74 -Relator: Ministro R~ 

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

ta de Decisão do TRT da la. Região. SIND. EMPREGADOS EM EM

PRESAS DE SEGUROS PRIVADOS E CAPITALIZA~O E AGENTES AUTCNO

MOS DE SEGUROS PRIVADOS DE CRÉDITO DO ESTADO DA GB. MUNIC!P.I 

DE NITEROI e SUPERCORRETORA DE SEGUROS LIMITADA. (Drs. Eugª

nio Roberto H. Lobo e Antonio Pádua Filho). 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Trata-se de ação de cumprimento 

de sentença homologatória •.. (Lª)· A douta Procuradoria-Geral 

opina favoravelmente. ~ o relatório. 
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O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Em discussão. Encerra-

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço pela diveTgência de fls. 

39. 

O Sr. Ministro Presidente - Também conheço. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - No mérito, proferia a sentença 

na presença das partes, numa sexta-feira, dia 20 de julho de 

1973, juntada a Ata no prazo de 48 horas ••• (Lê.) Dou provi

mento à Revista para restabelecer a sentença de origem. 

O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão Regional não poderia 

ter conhecido pela intempestividade. De acordo com V. Exa., 

dou provimento. Há divergência? Unanimemente, conhecida a Re

vista e dado provimento à mesma. 

O Sr. Secretário - Processo n9 722)74. Relator: Ministro Ru

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

ta de decisão do TRT da 2a. Região. AUDI S/A IMPORTAÇ~O E CO

MtRCIO e NICANOR BEIMIRO DE OLIVEIRA. (Pedido de vista do Mi

nistro Ribeiro de Vilhena). 

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

te, a certidão do Correio afirma que a reclamada não recebeu 

a reclamação, que foi entregue em outro endereço, e a prÓpria 

empresa disse que nesse endereço onde foi entregue a cÓpia 

da reclamação ela não tinha estabelecimento. O que me parece 

é que houve extravio de correspondência. A minha dÚvida é que 

a empresa devia comprovar isso no Recurso Ordinário e não no 

Recurso de Revista. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Ela não alegou a nulidade no 
c 

Recurso Ordinário? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Juntou a certidão. 
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O Sr, Ministro Coqueijo Costa - Segundo a Súmula,ela sÓ não 

poderia adquirir depois. 

O Sr. Ministro Presidente - Juntou a relação de pedido em sua 

contra-razões. Na Revista ela demonstrou que a notificação fo 

enviada erradamente. 

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

cer porque esta certidão foi expedida, pelo Correio, em abril 

de 1973, o Recurso de Revista é de janeiro de 74 e o AcÓrdão 

Regional de novembro de 73. De modo que ela já estava de pos

se dessa certidão e não anexou, Podia ter anexado quando do 

julgamento do Regional. Pela súmula 8 não posso tomar conhe

cimento deste documento. Entendo que não está provada a irre

gularidade na entrega, porque o documento foi anexado contra 

os termos da súmula 8, 

O Sr. Ministro Presidente - Tomarei os votos em face da diver 

gência. 

O Sr, Ministro Cogueijo Costa - Acompanho o Ministro Ribeiro 

de Vilhena por esta razão nova que ele trouxe a tempo. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O documento estava em posse 

da empresa na época. Não me preocupei com a data da certidão 

porque, geralmente, as repartições são morosissimas para en

tregar estas certidões, mas estava entregue e ela não juntou. 

Não posso conhecer. 

O Sr. Ministro Presidente - Estava conhecendo sem atentar pa

ra esse fato. Também não conheço. 

O Sr, Ministro Ribeiro de Vilhena -É preciso esclarecer que 

o documento foi juntado a destempo, sem observar a súmula 8, 

e o AcÓrdão Regional é posterior à data da expedição. 

O Sr. Ministro Presidente - Realmente há AcÓrdão divergente 

à fls. 104. Por unanimidade de votos, não foi conhecida a Re-
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vista. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, peço o pre

gão do processo n9 682. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 682/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revis~r : Ministro Ribeiro de Vilhena. Recur 

so de Revista de decisão do TRT da la. Região. SIDNEY TEIXEI 

RA DE SOUZA E S/A RÁDIO TUPI E RÁDIO TAMOIO S/A.(Pedido de 

vista do Ministro Coqueijo Costa). 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Sr. Presidente, o art. 480, 

§ 19, trata da indenização a que está sujeito o empregado 

que romper sem justa causa o contrato por prazo determinado. 

O § 29, regula a tividade do artista de teatro e congêneres, 

-que sao sujeitos ao contrato especial, de tal modo que a lei 

permite que eles possam ser renovados indefinidamente, sem 

que jamais se transformem em contrato de prazo indetermina 

do, pela razão Óbvia de que nesses contratos de trabalho, qu 
, 

se assemelham a um contrato de jogador de futebol, esta o 39 
, , - , 

elemento, que ,,e o publico. Em razao disso e que estabelece 

o § 29, mais uma penalidade para o artista. De acordo com o 

ponto de vista de V.Exa., o art. 480 não exclui a penalida

de do § 29 devido a isso. A especificidade do recurso é o 

39 elemento em jogo nessa relação jurÍdica contratual, que 
, , , , , 
e o publico, que tem direito ao espetaculo, e o empresario, 

que tem o direito de exigir um nivel do artista. Ora, aqui, 

veja V.Exa., a legislação é drástica, como é em relação ao 
, 

jogador de futebol, havendo ate quem sustente a inconstitu-

cionalidade de dispositivo dessa natureza, proibitiva do tra 
, 

balho, quando o trabalho e um direito e llm dever constitu 

cionalmente assegurado. Mas, o que acontece com o jogador de 

futebol é que ele fica preso, se o clube que não lhe dá o pa 
, 

se, e esta sujeito a uma das penalidades nao permitidas no 
, , 

Direito do Trabalho, que e a multa que lhe reduz o salario. 

É uma legislação especial, devida a esse fator, que está se 

pre em mira dos que 
, 

contratam do empresario e do artista. 
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Se o empregado artista rompe o contrato sem justa causa, ele 

tem que indenizar o empregador. Além disso, e ele não pode 

trabalhar, durante um ano, em outra empresa, se não obtiver 

o atestado.liberatÓrio. Passado um ano, se o empregador não 
, 

da, ele pode trabalhar. A lei pode impedir com mais firmeza 
, 

que o artista trabalhe sem atestado, ela pune o empresario 
, 

que venha a contrata-lo sem exigir o atestado, mas pune o ou 

tro empresário que não deu o atestado, para impedir que o ar 

tista trabalhe. O dispositivo restringe, realmente, a ativi 

dade do empregado artista. Data venia do Ministro Ribeiro de 
, -Vilhena, e como a especie versa expressamente a indenizaçao 

, -do art. 480, § 19, ela e devida, porque nao se exclui dela 
, 

o artista que, ao contrario, sofre uma penalidade maior, ten 

do em vista o direito do terceiro interessado nessas relaçõe , 

que é o pÚblico, Acompanho V.Excelência. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm -Acompanho V,Exeelência. 

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

cida a Revista. 

~ Sr. Secretário - Processo n9 781/74 - Relator: Ministro 

Lima ~eixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurso 

de Revista-de Decisão do TRT da la. Região, LANIFÍCIO IDEAL 

S/A e OSNI DA COSTA OLIVEIRA. 

O Sr. Ministro Presidente T A sentença de origem, depois de 

declarar que o reclamado foi notificado irregularmente, com 

base no art. 894, da CLT, considerou o mesmo revel e confes-
, 

ao quanto a materia de fato, condenando-o a pagar ao reclama 
I I , -te 139 salario, ferias, etc. E o Acordao, recebendo o recur-

so da empresa que alegou ter a sentença desatendido o art. 

841 da CLT ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral opina pelo não 

conhecimento, e se conhecido, pelo não provimento. ~ o rela 
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rio. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo. 

TST -au 
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Q Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. A Revis 

ta subiu para melhor exame, Na realidade, a exegese do art. 

841 da CLT é aquela admitida pelo Acórdão recorrido, pois a 

divergência apontada não se atrita com o Acórdão recorrido,e 

nem se demonstrou validamente a violação d~s arts. 774 e 

775. Não conheço do recurso. 

O~Sr_._ Ministro Ribeiro de Vilhena - Também não conheço •. 

O~r_. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, não 

conhecida a Revista. 

O_~r~Secretário - Pro~esso nQ 800/74 - Relator Ministro Lima 

Teixeira e Revisor Ministro Ribeiro de Vilhena -Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da la. Região. CIA DE NAVEGAÇAO LLO 

BRAS. e DARCY GOMES DA COSTA. 

Q_S_r_._Mi-:.;ni=..::sc.::tc::r-=o:..--=Prc::-=e-=sc=i:..::d:::e:.::n:.::t~e - Trata- se de empregado que foi sus 

penso por pena disciplinar por recusar exercer função de ges

tor, além da de telegrafista para a qual foi contratado ••• 

(lê) É o relatório • 

.Q Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo, 

Q_Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Não co -

nheço do recurso. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - -Tambémx:ll:o conheço. 

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

conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 884/74 - Relator Ministro Li

ma Teixeira - Revisor Ministro Ribeiro de Vilhena - Recurso 

de Revista de decisão do TRT da la. Região - DULCE SOARES DA 

SILVA e FUNDAÇAO LEGIAO BRAS. DE ASSISTENCIA. 

O Sr. Ministro Presidente - A equiparação salarial pretendi

da pão se caracterizou·.1por falta de requisitos essenciais a 

sua configuração. A recorrente, que é assistente social, em

bora competente não possui o diploma de nível universitário 
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exigido para exercer tal função ••• (lê) Conheço e nego provi-

mento. 

O Sr. Mi~stro Ribeiro de Vi~hena - ~ o meu voto. 

Q_S.r_._Jii._nistro Presidente Há divergência? Unanime 

mente conhecido e negado provimento ao recurso. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO n9 966/74 - Relator: Ministro Li 

ma Teixeira, Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurso~ 

Revista de decisão do TRT da ~a, Região. FEPASA - FERROVIA 

PAULISTA S.A e LUIZ AMARO DOS SANTOS,(Drs. Mário Bastos Cruz 

Teixeira Nogueira e Ricardo Artur Costa e Trigueiros). 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço pela preliminar, sur 

" rada preliminar de competencia, por nao ter qualquer funda 

mento legal e nem pelo mérito, porque o que se visa é a rea 

valiação da prova. Não há deixa qualquer dÚvida, o que foi ~ 
" , purado pelas Instancias Ordinarias. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo. 
, " O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia ? Por unanimidade 

de votos, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 967/74 - Relator: Ministro Li 

ma Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena.Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. MODAS ETAM S.A e I 

TALINO FERREIRA HERRERA, (Dr, Granadeiro Guimarães). 

O Sr. Ministro Presidente - A matéria discutida nos autos te 

ve origem com a anotação na carteira dà· reclamante,perante a 

Delegacia Regional do Trabalho, na condição de costureira de 

empresa que trabalha a domicilio. Recorre a empresa para Jun 
. -

ta de Conciliação e Julgamento e esta entendeu que o pedido 

de anotação só poderia ser feito perante à Delegacia que ti 

nha anotado a carteira e, assim, julgou a empresa parte legi 

" tima e o reclamante carecedor de açao ••• (Le.) Conheço da R~ 

vista, pela divergência apontada e no mérito, dou provimento 

para anular o processo, a partir da decisão de Primeira Ins-

" '· 
tancia, retornando os autos para novo julgamento,apreciando 

se existente ou não a relação empregatÍcia e a anotação na 

carteira profissional, regularmente, se for o caso,dando pres 
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O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Indeterminado o valor,P~ 

dido fixado em cem cruzeiros, Não conheço, face ao Prejulga

do 40, 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Cem cruzeiros para efeito de 

custas; Custas sobre o valor arbitrado, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Não há importância, nao 

há outro valor. 

O Sr, Ministro Cogueijo Costa - O pedido é de quanto ? 

O Sr. Ministro Presidente - O valor é indeterminado, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Mas fixou-se um valor na 

sentença para custas. Não conheço. 
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O Sr. Ministro Presidente 

soa em que fico em dÚvida 

carteira e também careced 

gitima. Neste caso vou da 

- Adoto o Prejulgado 40 1 mas há ca 

• Ficou empregado sem anotação da 

or de ação e o empregador parte le 

r pelo Prejulgado 40, porque não se 

"' julgou coisa alguma. Conh eço pela divergencia e dou provime~ 

to para anular o processo 
.... 

tancia. Diz que a Delegac 

te ira, não decidiu nada e 
.... 

gencia tomarei os votos. 

o Sr. Ministro Coqueijo C 

a partir da decisão de Primeira ~ 

ia era competente para anotar a car 

o AcÓrdão confirmou. Havendo diver 

... 
osta -Acompanho v. Excelencia. 

"' o Sr. Ministro Rudor Blum m -Acompanho V. Excelencia. 

o Sr. Ministro Ribeiro de 

clamada, empregadora, par 

contra empregado, açao an 

profissional. 

o Sr. Ministro Presidente 

o Sr. Ministro Ribeiro de 

- foi lá. Julgou a recl na o 

Vilhena - A MM. Junta julgou a re 

te legitima. ~ ação de empregadora 

ulatória para anotação na carteira 

- A Delegacia anotou. 

que entrou com a ação anu 

Vilhena - Anotou, porque a empresa 

amada parte legitima e o reclamant~ 

latÓria1 carecedor de ação. Péla n~ 

que o v. AcÓrdão Regional não con lidade, não conheço, eis 
, "' tem discrepancia, fls. 41 

ra apreciar o pedido . . . ( 
O Sr. Ministro Presidente 

42. 

O Sr. Ministro Cogueijo C 

depois da sentença da Jun 

o Sr. Ministro Presidente 

o Sr. Ministro CoqutHjo C 

lidade foi alegada no rec 

O Sr. Ministro Presidente 

"' /42. Aqui decidiu pela carencia pa 

Lê). Data venia, não conheço • 

- Há AcÓrdãos apontados às fls. 41 

osta - A nulidade foi alegada logo 

ta ? 

_- Foi. 

osta - Se depois da sentença, a nu 

urso ou no Regional ? 

- "Entendeu parte legitima para a 
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notar a carteira profissional, efetuada por via administrati 

va, sob alegação de inexistência de relação de emprego ••• (Lê) 
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O Sr. Ministro Presidente - (Continua lendo) -Vem a parte e 

diz: "Não deu deslinde, O Recurso Ordinário interposto pelo 

recorrente não deu deslinde, pois embora este fosse o ponto 

fundamental do apelo ••• (Lê)." 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Agora estou esclarecido. Meu 

voto é o seguinte: todo processo administrativo previsto na 

Consolidação de anotação da carteira ao revel, processo na 

fase administrativa, a Consolidação comina a pena de confis 

são naquela revelia administrativa. Muito bem, vem a empresa 

numa ação anulatória para anular aquela decisão administrat~ 

va, Ora, a decisão é da administração pÚblica federal. A Ju~ 

tiça do Trabalho é incompetente, Ela só pode anular aquelade 

cisão, que é plena e produz todos os efeitos na Justiça Fed~ 

ral e, como a incompetência em razão da matéria é absoluta, 
- , "' nao so pode mas deve ser decretada em qualquer instancia,dou 

"' pela incompetencia da Justiça do Trabalho, anulando o proce~ 

so ~ radice ou ab initio, porque competente para anular es 

sa anotação, feita na forma da lei é, unicamente, a Justiça 

Federal, a Justiça do Trabalho nao pode, Quando o empregador 

é revel na instância administrativa manda a lei, a Consolid~ 

ção, que a autoridade anote a carteira, Ela vem com anulató-

ria para se anular o ato administrativo da administração 
, 

P!!_ 

blica federal que, no caso, é perfeito e acabado. Dou pela in 

competência da Justiça do Trabalho porque competente é, e~ 

sivamente, a Justiça Federal. Peço que consigne o meu voto 

"' em separado. Conheço e dou pela incompetencia da Justiça do 

"' Trabalho e pela competencia da Justiça Federal para anular o 

ato administrativo; anular ab initio, porque a Justiça doTre 

balho é incompetente. 

-O Sr. Ministro Presidente - O Revisor nao conhece.Eu conheço 
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e dou provimento para anular o processo a partir da decisão 
... 

de la, Instancia, 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Sr. Presidente, em princi 

pio, o voto do Ministro Coqueijo Costa está certo, mas ocor 

re que já há uma decisão administrativa. Aliás, a anulatória 

é contra ato administrativo e foi julgada à revelia. 

panho o Revisor. 

A com 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Ele quer anular a anotação.O 

ato administrativo é perfeito, 

O Sr. Ministro Presidente - A matéria é de relação de empr~ 

go e competente é a Justiça do Trabalho. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não é relação de emprego. 

Quem anotou foi a Delegacia e não o empregador. Ela vem anu 

lar o ato administrativo numa ação anulatória contra o empr~ 

gado, Foi à administração pÚblica dada a revelia da empresa. 

Não há revelia. É ação anulatória contra o ato administrati-

vo. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena .- Eu não quero me aprofUE_ 

dar, Discute-se relação de emprego, A função da Delegacia do 

Trabalho é meramente formal. A parte comparece e anota. Se 

não comparece, então, manda para a Justiça do Trabalho;é fun 

ção de assistência que pratica ato de execução administrati

va; A collipetência para decidir relação de emprego é da Justi 

ça do Trabalho. Parece-me que a ação é, realmente, contra o 

empregado e se, por ventura, pretender a parte, pode chamar, 

notificar a Delegacia ou Delegado para que compareça porque 

não é ato administrativo no sentido de apurar efeito mate 

rial, de acordo com a Constituição e Juizo Federal. Se ele 

revogasse a assinatura, estaria praticamente revogando ato 

atinente à relação de emprego, É competente a Justiça do Tra 

balho, Estou conhecendo só por violação de lei, 

O Sr. Ministro Presidente - Estou conhecendo e dando provi 
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mente porque não é possivel que se vá deixar empregador e em 

pregado sem solução. Compete à Justiça do Trabalho apreciar 

e decidir matéria de relação de emprego. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Acompanho o Ministro Revi 

sor. 

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

e dado provimento para anulação do processo a partir da de 

cisão de la. Instância, retornando os autos para novo julga 

mente, apreciando se existente ou não a relação empregaticia 

e anotação da carteira profissional de modo regular,dando-se 

a prestação jurisdicional correta. A Turma, pelo voto médio, 

decidiu conhecer e dar provimento ao recurso para anular o 

processo a partir da decisão de la. Instância. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Esses são daqueles casos cha 

mados interessantes. Peço que os autos me sejam conclusos pa 

ra redigir o voto vencido porque o assunto me interessa mui 

to. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - _Requeiro justificação de 

voto e peço as notas taquigrá.ficas. 

O Sr. Ministro Presidente - Deferido. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 985/74. Relator: Ministro Eu 

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

ta de decisão do TRT da la. Região. JOS~ RAIMUNDO DOS SANTOS 

e CIA. DE TRANSPORTES COLETIVOS DO ESTADO DA GUANABARA - CTC 

GB. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, o reclamante de 

ra quitação sem ressalva, e o egrégio Regional considerou im 

procedente sua pretensão de obter a inclusão de prêmio assi

duidade no cômputo das verbas indenizatórias, que havia sido 

refUtada pela MM. Junta de Conciliação e Julgamento, julgan

do, ainda, licito o desconto referente à multa de trânsito 

sofrida pelo autor, e paga antes pela empresa ••• (Lê.) A dou

ta Procuradoria-Geral opina pelo provimento parcial do apelo 

para que, no cômputo da indenização, seja restabelecida a 

sentença de Primeira Instância. ~ o relatório. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço do recurso pela diver

gência de fls. 34/35. 

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

Unanimemente, conhecida a Revista. Tem a palavra o Relator. 

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

conhecendo a habitualidade do pagamento, não poderia o Egré

gio Regional, data venia, dar provimento ao apelo do ora re

corrido ••• (Lê.) Dou provimento ao recurso para restabelecer 

a sentença de origem. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A que multa v. Exa. se refe

re? 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Multa do motorista por cometer 

infração de trânsito. 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A empresa quer descontá-la? 

se descontar, passa a existir a multa no Direito brasileiro, 

o que não há. v. Exa. mantém ou retira a multa? 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Mantenho, porque não é justo 

que a empresa a pague, já que é de trânsito. 

O Sr. Ministro Presidente - Com o Sr. Relator, para restabe

lecer a sentença da Junta. Há divergência? 

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

não pode ser multado. 
, 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O empregado e multado .,pe-

lo seu ato ••• 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Mas o empregador não pode 

descontar. A empresa desconta a multa do salário? 
, 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O empregado e obrigado a 

pagá-la. 
, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Mas - insisto - e o emprega-

dor que desconta do salário o valor da multa? 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sim. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Se desconta, não pode! t ato 

vedado pela lei. A autoridade do trânsito é que se deve enca 

regar da cobrança, diretamente. Empregador não pode descont 

multa de salário, pois quem assume um negÓcio, assume o ris

co dele decorrente. 

O Sr. Ministro Presidente - (Consulta os autos) - O desconto 

da multa é cláusula prevista no contrato, em que aquiesceu o 

empregado, por isso estamos dando provimento para restabele

cer a sentença de origem. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Peço vista, Sr. Presidente. 

O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento em virtude 
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do pedido de vista do Ministro Coqueijo Costa. 

O Sr. Secretário - Processo n9 997(74. Relator: Ministro Li

ma Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena .Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 3a. Região. GERALDO ROCHA e 

SANTOS GOMES DE SENA. 

O Sr. Ministro Presidente - Sentença e AcÓrdão entenderam qu 

a relação empregat1cia restou caracterizada, e que a prescri 

ção quanto ao direito do rurfcola flui a partir da cessação 

do contrato de trabalho ••• (Lê.) to relatÓrio. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo. 

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

nheço, com referência à prescrição, porque não argllida. A 

prescrição foi admitida, aqui, como parcial, e não total, nã 

se ajustando os AcÓrdãos ao caso dos autos, mormente tendo 

em vista a Lei n95889, que não exclui 139 salário ao rurico-

la. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, há uma 

divergência quanro ao 139 salário do trabalhador rurlcola. 

Conheço, mas negarei provimento. O Tribunal Regional enten

deu que a prescrição do 139 salário prescreve como prescre

vem os direitos rurais, não havendo AcÓrdãos em contrário. 

O Sr. Ministro Presidente - A reclamada se opõe ao AcÓrdão 

referente à prescrição, que, mesmo para o rurfcda, é bienal, 

e aponta arestos que entende divergentes, a fls. 93, ~pedin

do seja conhecido e provido o recurso, para decretar-se a 

prescrição das parcelas do 13~ salário e férias anteriores 

a 1970. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Há uma divergência, no 

caso. Conheço, mas nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço, porque no caso do 
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:rur:f.cola não se aplica .o art. 175. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Estou de acordo com v. 
Exa., mas existe divergência. 

O Sr. Ministro Presidente - t poss:f.vel que haja divergência. 

(Consulta os autos) Temos, a fls. 93, que "a prescrição qua 

to ao direito do rur:f.cola flui a partir da cessação do con

trato ••• (Lê.) 11 Estou de acordo com V. Excelência. Reformulo 

meu voto. Conheço e nego provimento. Há divergência? Por u

nanimidade de votos, conhecido e negado provimento ao recur-

so. 

O Sr. Secretário - Processo n9 985/74. Relator: Ministro Ru

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

ta de decisão do TRT da la. Região. Jost RAIMUNDO DOS SANTOS 

e CIA, DE TRANSPORTES COLETIVOS DO ESTADO DA GUANABARA -

CTC -GB. (Pedido de vista do Ministro Coqueijo Costa), 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, existe cláu

sula contratual prevendo o desconto, pelo empregador, das 

multas de trânsito decorrentes de infração cometida pelo mo

torista. Neste ponto, a sentença da Junta e o AcÓrdão do Re

gional são un:f.ssonos: ambos consideram que esta cláusula é 

válida, Diz a sentença da Junta: "Da:!. por que não repugna 
, 

clausula contratual que estabeleça o desconto em casos que 

tais." Diz o AcÓrdão Regional: 11 0 desconto referente à multa 

de trânsito é cláusula prevista no contrato, na qual aquies

ceu o empregado, sendo licita a dedução," t contra esta cláu 

sula que voto, porque não interessam a aquiescência e a cul

pa do empregado, Estamos na époea da teoria do risco, por

tanto o trabalhador não pode sofrer descont~ no salário por 

multa de trânsito, simplesmente porque o art. 462 não o pre-
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vê, quando diz que o salário é irredutfvel, salvo as reduçõ 

previstas naquelas hipÓteses de acordo coletivo, etc. Por 

onseguinte, havia a cláusula contratual, certamente, mas se 

rá válida frente ao art. 462? t uma cláusula bilateral pre

judicial 'ao empregado, frente ao art. 468? Diz o art. 462: 
11 Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salá 

rios do empregado, salvo quando este resultar de adianta

mentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. 11 Nã 

se refere a contrato individual, portanto, o desconto só é 

possfvel na hipÓtese do § 19: 11 ·.!Em caso de dano causado p!:_ 

lo empregado, o desconto será licito, desde que esta possi

bilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do em 

pregado. 11 Em caso de dano à empresa! O fato de incidir numa 

multa de trânsito não significa dano; significa infração às 

lei de trânsito, da qual resulta um prejufzo. Porém não 
, 
e 

este o sentido dado pelo Direito ao dano. v. Exas., no méri 

to, deram provimento para restabelecer a sentença de origem. 

Discordo. Dou provimento para ··julgar a reclamação totalmen 

te procedente. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Acompanho os Ministros Re 

lator e Revisor. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Com o Relator. 

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

vimento ao recurso para ser restabelecida a sentença de ori 

gem, vencido o Ministro Coqueijo Costa. 

O Sr. Secretário - Processo n9 l.026J74. Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurs 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. GONÇALVES DA 

CRUZ S/A - CONTRUÇOES E COMtRCIO e JOSt PERÉIRA BAI~O. 

O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão, em preliminar, deu 
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pelo valor da causa Cr$ 1,132,00, não havendo contestação. 

No mérito, entendeu que se trata de contrato de experiência 

,,,(Lê,) to relatÓrio. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo, 

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

nheço da Revista, 

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

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O contrato foi cumprido? 

O Sr. Ministro Presidente - Não foi totalmente cumprido; an 

tecipou-se em um dia, Há diverggncia? Unanimemente, não co

nhecida a Revista. 

O Sr. Secretário- Processo nQ 1.053/74. Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Recur

so de Revista de decisão do TRT da la, Região, Transpel Ltd 
" , e Elce Felix das Neves. 

O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão recorrido deu provi

mento parcial ao recurso para excluir da condenação o item 

pertinente ao s~lário-familia, sustentando que a sentença d 

origem entendeu que a falta de anotação na carteira de tra 

balho impedia a comprovação do nascimento ••• (Lê.) to rela 

tÓrio, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo. 

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

nheço da Revista, pois os arestos apontados não se ajustam 

ao caso dos autos, Adoto a súmula nQ 23, no caso. 

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

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

conhecida a Revista, 

O Sr. Secretário- Processo nQ 1,119/74. Relator: Ministro 
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Lima Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurs 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. JOSt ABELARDO 

FRANÇA e CIA. FIAÇ1í.O E TECELAGEM ASSUNPÇ1í.O. 

O Sr. Ministro •Presidente - A matéria discutida nos autos, 

após a exposição feita, abordando os aspectos da controvér

sia ••• (Lê.) to relatÓrio. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - De acordo. 

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

nheço da Revista do reclamante por desfundamentada, não oco 

rendo violação de norma legal ou diverg€ncia. 
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g Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Quanto ao recurso do re -

clamante, Sr. Presidente, o Regional diz que ele foi um dos 

que deu saida na carteira e continuou trabalhando sem interru 

ção. A indenização teria que ser maior para receber os 60%. 

O Sr. Ministro Presidente - Diz o AcórdãO: 11 0 pagamento foi 

realmente efetuado, como ficou demonstrado nos autos. Dois me 

ses depois foi readmitido na empresa ••• (lê) . 11 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Quando optou não tinha dez 

ano~, nem somados os dois anos anteriores? 

O Sr. Ministro Presidente - Não. ''Tendo sido paga a indeniza

ção anterior à opção em cinco parcelas ••• (lê)." 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Quer receber de sete anos, e 

não de cinco. Os 60% não estão de acordo com o tempo efetivo. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Recebeu a indenização e 

continuou trabalhando. O Regional entendeu que era válido. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Recebeu a indenização dos 

dois anos? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena Recebeu. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Então, teria que compensar. 

Vai ter 60% dos dois anos e vai compensar os dois anos que re 

cebeu. Quer a soma dos dois anteriores para que tenha os se-

te anos. Conheço. 
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O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Mandando-se pagar a dife 

rença, manda-se compensar o recebido daqueles dois anos. O 

Regional entendeu que vale para a estabilidade, mas não para 

a indenização. Conheço do recurso do reclamante nos termos 

da Súmula 20, e dou-lhe provimento, em parte, para reconhece 

ao reclamante a indenização de sete anos, deduzida a impo_! 

tância recebida dos dois anos. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Com o Revisor. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Com o Revisor. 

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

cida a Revista da empresa e conhecido o recurso do reclaman

te, para complementar os 60% calculados sobre os sete anos 

de casa, deduzindo a importância recebida a título de indeni 
• 

zação dos dois primeiros anos, contra o voto do Ministro Li 

ma Te.ixeira, que não conhecia de ambos os recursos. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 106174 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região. FEPAS~ - FERROVIA PAU 

LISTA S/A E ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm-- Sr. Presidente, trata-se de Re 

curso Ordinário interposto pela reclamada contra a V. deci

são de fls. 107/109 ••• (lê) A douta Procuradoria-Geral opina 

desfavoravelmente. ~ o relatório. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço do recurso, por in

tempestivo. 

O Sr. Ministro Presidente - Rejeito a preliminar de intempe~ 

tividade por não ter fundamento, não conhecendo da Revista. 
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O Sr. Ministro Coguei,jo Costa-- A intempestividade da Revis

ta é uma preliminar, e não entra no conhecimento. Se é do Re 

curso Ordinário é diferente. 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não há intempestividade do 

recurso. O Acórdão foi publicado no dia 6, e o Diário é do 

dia 7. O prazo começou a contar do dia 8, 6a. feira, e termi 

nou dia 15, quando foi interposto o recurso. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Reformulo o meu voto. Rejeito a 

preliminar e não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia? Unanimemente, r~ 

jeitada a pEiiminar de intempestividade e não conhecida a Re 

vista, por não atender às exig~ncias da C.L.T. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.188/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Ribeiro de Vilhena. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da la. Região. CICERO RIBEIRO 

DE LIMA E OUTROS e DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. E 

SANBRA - SOC. ALGODOEIRA DO NORDESTE BRASILEIRO S/A. (Drs. 

Cyro Moura Pimenta, Celso D. de S. Andrade e Rubens H. R.Co~ 

rea). 

O Sr. l>!inistro Presidente - A situação é a mesma dos sorvetei 

ros da Kibon. Conheço da Revista porque há divergência espe

cifica, e dou provimento para assegurar aos reclamantes os 

direitos da relação empregaticia, que é especifica nos autos, 

apurando-se a execução de sentença .•. (1~). 

O Sr. Ministro Ribeiro Vilhena - Além de condenar, arbitrou 

a condenação em Cr$5.000,00, para fins de custas. De acordo 

com V. Excelência. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia? 

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

provimento. 

Nego 

O Sr.Ministro Presidente - Conhecido o recurso por unanimi-

dade, e por maioria de votos, dado provimento para assegurar 

aos reclamantes os direitos resultantes da relação empregati 

cia que nos autos é especifica, apurando-se em execução de 

sentença. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 167/74 - Relator: Ministro 

Rudor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pr~ 

sidente do TRT da 4a. Região. JOlO GOTTOFREDO HEIN & CIA. 

LTDA. e CELINA ROCHA RODRIGUES. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Inconformado com o despacho d~ 
,. -negatorio de seguimento da Revista, interpoe a empresa Agr~ 

, 
vo de Instrumento para o TST, e alega o agravante que o Ac~ 

dão recorrido teria contrariado a jurisprudência ••• (Lê). ~ 
, 

o relatorio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - A Revista apenas pretende o re 

xame da prova, sem que consiga demonstrar a alegada diver

gência jurisprudencial. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 299/74 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 6a. Região •. EMPRESA NÁPOLES LTDA. e 

OTACILIO MANUEL DA SILVA. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Dispenso a leitura do relat 

rio. Os AcÓrdãos acostados na Revista dizem respeito a aci

dente de tráfego e não confronta com a tese do Aresto Regi~ 

nal ••• {Lê). Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 421/74 - Relator: Ministro 

RUdor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da 5a. Região. INDUSTRIA DE ROUPAS BILINORTE 

LTDA. e VIVALDO RODRIGUES DOS .SANTOS; 



PODRA ,JUDICIÁRIO 

.JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR CO TRABALHO 

25.06.74 IM/IB/LFA 20:05 -2 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Pretende o agravante o reexa

me da prova que nesta Instância não é possivel. A Revista 

encontra-se desfundamentada ••• (Lê). Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 471/74 - Relator: Ministro 

Rudor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pr~ 

sidente do TRT da 2a. Região. BALNEÁEO SANTA VIRGINIA LTDA. 

e OTÁVIO GALVA:O FREIRE. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Os Arestos tidos como diverge~ 
- ' , , tes ou nao se aplicam a hipotese por tratarem de materia de 

fato ••• (Lê). Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 5~3/74 - Relator: Ministro 

Rudor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da 2a. Região. S/A - DIÁRIO DE S. PAULO e 

JOAQUIM FARANI DO AMARAL E OUTRO. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - O Serviço eventual alegado p~ 

lo agravante não restou provado. Havendo ilegalidade na pre 

tação de serviço ••• (Lê). Nego pr9vimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 555/74 - Relator: Ministro 

Rúdor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da 2a. Região. JOVINO FELICIANO GARCIA e 

VIAÇÃO URBANA PENHA S/A. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - ' ' Trata-se de materia fatica 

impossivel de apreciação nesta fase recursal. Nego provimen 

to. 
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O Sr. MiniStro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

negaóo provimento ao Agravo. 

O Sr, Secretário - Processo n9 577/74 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento·de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 2a. Região, CÂNDIDA TAVARES PESSOA e 

BAR E RESTAURANTE LAMOUR LTDA, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa- A Revista foi parcial ci~· 

gindo-se às verbas decorrentes da rescisão contratual ••• (Lê 

Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 618/74 - Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Agravo de Instrumento de despachó do Juiz 

Presidente do TRT da 4a, Região, JOSÉ MARQUES NETO E PANAB 

SUL RIO GRANDENSE. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O Recurso Ordinário foi 

interposto a destempo, como verifica o AcÓrdão de fls. 20, 

de decisão ·proferida em Agravo de Instrumento. A Revista 

alegando violação do art. 49 ••. (Lê.) Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

negado provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 619/74 - Relator: Ministro 

Rudor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pr~. 

sidente do TRT da 4a. Região. MATHEUS ALVES FERNANDES e ALF 

DO REICHERT. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Matéria de prova é insuscepti

vel na reapreciação na Revista. De acordo com o douto pare

cer, nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

negado provimento ao Agravo. Julgamos até agora 982 proces

sos, A 2a.Turma julgou 885 e a 3a. Turma 914 processos. Es 

' -ta encerrada a Sessao. 


