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

aberta a Sessão. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, pela ordem. Na 
penúltima Sessão, havia pedido a retirada de pauta do proce~ 

so n9 2656/74, mas já estou em condições de proferir voto.Ve 

rificamos que tinha sido entregue o processo ao Advogado da 

empresa. Pensávamos, na época, que não tivesse sido entregue, 

mas, na verdade, o foi. Por isso peço seja reincluido na pau 

ta do próximo dia 17. 

O Sr. Ministro Presidente - Já está incluido. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3.010/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Paulo Fleury. Recurso de 

revista de decisão do TRT. da la. Região. João Francisco Re 

gis Filho e Outros(Dr. Ulisses Riedel de Resende). Cia. Cer 

vejaria Brahma(Valério Rezende). 

" ' . O Sr. Ministro Presidente - As Instancias Ordinarias entende 

ram que sob um Único aspecto poderia merecer acolhimento a 

postulação: era o de que os autores, desde sua admissão, só 
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teriam trabalhado nos horários das 7 às 16 horas ou das 6 às 

15. Foram, todavia, os prÓprios autores que, em audiência,de 

clararam o contrário do alegado na inicial, fls. 20. Se os 

reclamantes antes da modificaÇão já trabalhavam no horário 

contra o qual reclamam, fica evidente que os contratos de 

fls. 11 e 12 eram válidos, com todas as suas cláusulas ••• (Lê.) 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento. t o 

reJa tório. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

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

(Usam da palavra os Drs. Rubem José da Silva e Ursulino dos 

Santos Filho.) 
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O Sr. ~stro Presidente - Em discuss~o. Encerrada, N~o co-

nheço da revista. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - N~o conheço. 

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

n~o conhecida a revista, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2.905/74 - Relator Ministro 

Lima Teixeira. Revisor Ministro Paulo Fleury. Recurso de Re

vista de decis~o do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda 

Regi~o. Interessados: Banco do Brasil S/A. e José Sim~es de 

Abreu Júnio (Drs. Francisco Regis Cayres Pinto e 

Riedel de Resende), 

Ulisses 

o Sr. Ministro Presidente - A matéria que se debate nos au-

tos é de complementaç~o de aposentadoria· de empregado do Ban 

co do Brasil. Diz o reclamante que foi admitido no banco em 

11 de dezembro de 1945 e que se aposentou em 15 de junho de 

1972, vindo pleitear a complementaç~o da aposentadoria com 

as vantagens do cargo que ocupava. Foi alegada a prescriç~o 

e admitida como parcial, de tratos sucessivos prescritas ap~ 

nas as quantias ••• (L~1 A douta Procuradoria-Geral opina 

pelo ~o conhecimento, t o relat6rio. 

O Sr. ~stro Paulo Fleury - De acordo, 

O Sr. ~stro Presidente - Tem a palavra o Sr. Advogado, 

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

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~. Encerrada. N~o co-

nheço da revista, ~o s6 porque realmente desfundamentada, 

como por aplicaç!o da Súmula 51 deste TST, em face da itera

tiva jurisprud€ncia do Pleno no sentido do ac6rd!o recorrido 

n!o s6 quanto ~ alegada prescriç!o parcial como em relaç!o à 

complementaç!o da aposentadoria ••• (L€.) to meu voto. 

O Sr. ~stro Paulo Fleury -Também n!o conheço. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há diverg@ncia? Por unanimidade, 

n~o conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2.94o/74 - Relator Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor Ministro Rudor Blumm. Recurso de Re 

vista de decis~o do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda 

Regi~o. Interessados: R~de Ferroviária Federal S/A. (Regio

nal Centro - Sul 9~ divis~o - Santos - Jundia! e Albino Vig

noto e Outros. (Drs. Eva da Cruz Feliciano e Ulisses Riedel 

de Resende) • 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - A Junta concluiu pela car@n

cia de aç~o e a Primeira Turma do Segundo Regional, à unani

midade, deu provimento parcial ao recurso ordinário das auto 

ras, para lhes assegurar as gratificaç~es natalinas enquanto 

perdurar a cess~o ••• (L~.) A douta Procuradoria-Geral opina 

pela nulidade ou pelo n!o conhecimento. ~ o relat6rio. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

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

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - A preliminar de nulidade do 

ac6rd!o por supress!o de um grau de jurisdiç~o n!o serve ao 

conhecimento. ~ mero debate te6rico, pois nele a recorrente 

alega, mas n~o demonstra, que a lei teria sido violada ou a 

jurisprud@ncia contrariada ..• (L~.) N~o conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também n!o conheço. 

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

n!o conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2.942/74 - Relator Ministro 

Lima Teixeira. Revisor Ministro Paulo Fleury. Recurso de Re-



l.O.l.2. 74 

POOER JUOICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

SSO/LFA/JF 1.4,00/05 -3-

vista de decisKo do Tribunal Regional do Trabalho da Tercei

ra Reg1Ko. Interessados: Hospital Siderúrgica Ltda. e Geral

do Ribeiro. (Drs. Osmany Moreira e Ulisses Riedel de Resen

de). 

O Sr. Ministro Presidente - Trata-se de reclamatória apreseg 

tada contra o Hospital Siderúrgica Ltda, alegando o emprega 

do sua condiçlo estabilitária e que fora despedido injusta

mente. O reclamado, defendendo-se, diz que o reclamante ti

nha direito às parcelas referentes a salários retidos e ao 

proporcional de férias, que depositava em juízo ... (L€J A 

douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e nKo provi 

mento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Paul.o Fleury - De acordo. 

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

(Usa da palavra do Dr. Rubem José da Silv~) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada. Não co

nheço da revista, Dos arestos apontados às f1s, ~29, o pri

meiro é convergente e os outros dois, de fls. ~30/131, s!ode 

Turmas do TST - isto, quanto à insalubridade e o Decreto-1ei 

n9 389. Quanto a horas extras, n!o se apontou diverg€n-

cia... (L€.) 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também n!o conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg€ncia? Unanimemente,n!o 

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3.138/74 - Relator MinistroLi 

ma Teixeira. Revisor Ministro Paulo Fleury. Recurso de Revi~ 

ta da decisão do Tribunal Regional. do Traba1ho da Segunda Re 

gi!o. Interessados: Jaime dos Santos M1raso1 e Panificadora 

Vencedora & Cia. Ltda. (Drs. Ulisses Riedel de Resende e Ad

mar Carazai) • 

O Sr. Ministro Presidente - A espécie dos autos é de recla

mante que cometeu falta grave, face à prova, por mau procedi 

mento, sendo a despedida tida como por justa causa ••. (L€.) A 

douta Procuradoria-Geral opina pelo n!o conhecimento da re

vista. t o relat6rio. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

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

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

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. N!o co-

nheço da revista, porque o que ne1a se pretende, na realida

de, é reexaminar a prova. Os arestos apontados n!o se ajus

tam no caso dos autos. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também n!o conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg€ncia? Unanimemente,n!o 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3.179/74- - Relator Ministro 

Lima Teixeira. Revisor Ministro Paulo F1eury, Recurso de Re

vista de decisllo do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda 

Regillo. Interessados: Antonio Fontana Rosa e Finaco Ltda. Ad 

ministradora, Contábil e Revisora (Drs. Ulisses Riedel de Re 

sende e Assad Luiz Thomé). 

O Sr. Ministro Presidente - As inst~cias ordinárias entend~ 

ram que o reclamante é bancário, pois a empresa recorrida.nllo 

é banco nem financeira, sendo, todavia, a administradora con 

tábil e revisora administrativa do prédio onde estava insta

lado o First National City BanK ••• (L~.) A douta Procurado 

ria-Geral opina pelo nllo conhecimento ou nllo provimento do 

recurso. t o relatório, 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo, 

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

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

O Sr. Ministro Presidente - Em discussllo. ·Encerrada. Disse 

o Advogado, da tribuna, que há um acórd!lo divergente. (Con

sulta os auto~) A Terceira Turma considerou que, em face da 

repetiçllo de pagamentos, que foram feitos em épocas e quan

tias certas, surge evidente o ajuste, n!lo exigindo a lei ... (L~.) 

Nilo conheço da revista porque os arestos apontados nllo t~ 

pertinGncia com a hipÓtese dos autos, em face dos elementos 
I 

admitidos pelas inst~cias ordinárias, e nllo ocorreu viola-

çllo de norma legal ••• (L~.) 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também n!lo conheço. 

O Sr. Ministro Presidente- Há divergGhcia? Unanimement~nllo 

conhecida a revista. 
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O·Sr, Secretário- PROCESSO N9 3.249/74 Relator Ministro 

Rodrigues de Amorim. Revisor Ministro Coqueijo Costa, Recur

so de Revista de decistto do Tribunal Regional do Trabalho da 

Primeira Regi!o. Interessados: Condor Filmes S/A. e Felicia

no Inácio da Silva (Drs. J. E. Bulc!o de Morais e Afonso Ce

sar Burlamaqui). 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Recorre de revista a re 

clamada, com fundamento em ambas as alienas do permissivo le 

gal. Alega cerceamento de defesa, com violação do art. 399 

do CPC ••. (LG.) A Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento 

e provimento somente quanto à preliminar. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. J. E. Bulc!o de Moraes) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim.- Pela preliminar de cer

ceamento de defesa em face da necessidade da prova, esta era 

exclusivamente da reclamada, e não do juizo. Não conheço pe

la preliminar. No mérito, discute-se exclusivamente matéria 

fática, no tocante à relação de emprego ••• (LG.) Não conheço. 
-

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O AcÓrdão de fls. 108 não 
, 
e 

conflitante, porque havia fundamento para indeferir o pedido 

de oficio ao INPS, nem foi violado o art. 399 do CPC. Ensina 

Pontes de Miranda ••• (LG.) Não conheço da revista. 

O Sr. Ministro Presidente- Há divergGncia? Unanimement~não 

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3. 251/74 - Relator Ministro Li 

ma Teixeira. Revisor Ministro Paulo Fleury. Recurso de Revis 
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ta de decis!o do Tribunal Regional da Primeira Regi!o. Inte

ressados: José Ferrer e Outros e Cia. América Fabril - Fábri 

ca Deodoro (Drs, Ulisses Riedel de Resende e Sergio Moreira 

de Oliveira). 

O Sr. Ministro Presidente - Trata o caso dos autos de parali 

saç!o temporária das atividades da Fábrica Deodoro da Cia. 

América Fabril, com pedido de férias pelos empregados cujo 

período envolve o de paralisaç!o superior a 30 dias, tendo si 

dos os salários respectivos pagos somente após o reto r-

no ••• (LG.) A Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e 

n!o provimento, t o relatório. 

o Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

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

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

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss!o. Encerrada. O acór-

d!o de fls. 67 me parece divergente. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - O acÓrd!o de fls. 67 n!o indi

ca a fonte de publicaç!o. As cópias anexadas n!o est!o auten 

ticadas. A autenticaç!o é do original, e foi xerocopiada. 

O Sr. Ministro Presidente - O empregado colheu uma cópia au

tenticada e mandou xerografar. Outro dia declarei isso noPle 

no, e um Ministro achou que havia divergGncia. 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Mas a cÓpia xerãgrafada esta

va autenticada. ? 

O Sr. Ministro Presidente- Estava.. autenticada pelo Tribunal. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Essa 
, , , 
e copia da xeroc~pia. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Havia um documento que foi xe 

rocopiado e autenticado pelo Tribunal. Depois, tirou-se uma 
, , , 

xerocopia; mas essa ultima xerocopia foi autenticada pelo ofi 

cial de registro pÚblico? 

O Sr. Ministro Presidente -Não somente pelo Tribunal. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa -Sr. Presidente, peço vista e 

Mesa. 

O Sr. Ministro Presidente -Adiado o Julgamento em virtude do 

pedido de vista do Ministro Coqueijo Costa. 
, 

O Sr. Ministro Coquijo Costa - Sr. Presidente, ja estou em 

condições de proferir voto. 

O Sr. Ministro Presidente -Nesse caso, v. Exa., pode prosse-

guir. 
, 

O Sr. Ministro Coquéijo'Costa- Sr. Presidente, nao esta au-
- , a autenticaçao esta xerocopiada, quer dizer, tenticada; o 

, 
Tribunal autenticou, mas tinha que autenticar a rotocopia por 

via desse documento que estava autenticado, senão se reprodu-
, 

zira cem, duzentas, quantas vezes quiser, esse documento.Dat 

venia, acompanho o Ministro Paulo Fleury, não conhe~endo. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury -A autenticação tem que ser fei 

ta no documento trazido para comprovar a divergência. 

O Sr. Ministro Presidente - Gostaria de saber se V. Exa., en 

tende que, devolvido pelo Pleno, o processo virá para minhas 

- , -maos, porque sou Relator e v. Exa., e Revisor. Entao, volta-
, 

ra para mim. 

O Sr. Ministro Coqua jo Costa - Exa., estamos subordinados ao 
- , ' Pleno. Nao e ele superior as Turmas? 
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O Sr. Ministro Presidente - Somos uma parcela, o Pleno e um 

todo dividido em Turmas. Tenho s~stentado que quem entender 

que há divergência, que julgue,lá mesmo no Pleno, mas não me 
, 

de para ca, porque todos somos menbros do Pleno. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Estou de acordo com v. Exa" 

mas não é o que diz o Regimento; e a Turma, hierarquicamente 

é inferior ao Pleno. Sempre me considero errado, quando' o Pl 

no ref'ormula. A coisa julgadaié nada mais nada menos que a - , presunçao maxima da verdade. 

O Sr. Ministro Presidente - A matéria tem comportado várias 

divergências. Conheço e nego provimento. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Se estabelecermos uma jurisp~u 

dência nesse sentido, então não mais se autenticará nenhum 

acÓrdão. Irão tirar xerocÓpia de xerocÓpia, indefinidamente. 

O Sr. Ministro Presidente - Estaríamos verificando a verda

de. Não vou conhecer para ver se esse processo volta. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Mas amanh~ , qualquer parte i 

cOlocar um carimbo e-~irar a xerocÓpia. Data venia, o docu

mento precisa ser examinado por um oficial. 
, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Se meu voto esta subordinado 

a uma instância superior, se ela foi criada justamente para 

apreciar meu entendimento, então se ela declarar que está e 

rado, tenho que aceitar, ele está errado. 

O Sr. Ministro Presidente~ • v. Exa., entende que a Turma 

uma instância? 

, 
e 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Acho que toda vez que cou-
, ~ 

ber recurso, sera uma instancia. 

O Sr. Ministro Presidente. - A Turma é uma subdivisão do Pl 
, . ·- , no; e para facilitar a tarefa do Pleno, porque sao inumeros 

os processos. 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Posso dar um exemplo dos Regi 

nais. Não cabe, nos Regionai~ recurso para as Turma, - só em 

matéria administrativa ou constitucional - e sim para o Pleno 

v. Exa., poderia dizer que cada divisão é uma instância, lá, 

-mas aqui nao. 
, 

O Sr. Ministro Presidente -. Ha quem diga que embargos nao re 

presentam um recurso •• Bem, v. Exa., nao conhece. Proclamo o 

resultado. Por unanimidade de votos, nao conhecida a revista. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3.389/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Paulo Fleury, Recurso de Revista de 

decisão do TRT da 2a: Região, Nercésio Moreira Cruz e Ford do 

Brasil S/A. ( Drs. Ulisses Riedel de Resende e Cassio Mesqui

ta Barros JÚnior, ) 

O Sr. Ministro Presidente - Sentença e acórdão deram pela im 

procedência da reclamatória, Trata o caso dos autos de alega

ção de despedida injusta, contando o empregado nove anos,seis 

meses e quatro dias, e ·pleiteia as verbas de indenização em 

dobro, aviso-prévio, férias, 139 salário, horas extras, dife

rença de saldo de salário, Na primeira audiência - diz o acór 

dão - a reclamada pagou ao reclamante a importância da indeni 

zação simples, ••• (Lê.) A Procuradoria-Geral opina pelo não co 

nhecimento por achar que não pode ser computado o perfodo an 

terior ao segundo, porque o reclamante fora indenizado, e es 

tava 70 dias afastado antes de ser readmitido, e acha que a 

matéria é fática. t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

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

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

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

da revista com base na SÚmula 20 do T.S.T., apontada na revia 

ta, e súmula 26. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Conheço também, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Conhecida a re 

vista, por unanimidade, No mérito, dou provimento para julgar 

procedente a reclamaté~ia, pois o empregádo possui mais de 

nove anos, seis meses e quatro dias de empresa, e a súmula 20 

estabelece que, não obstante o pagamento de indenização de an 

tiguidade, presume-se em fraude à lei a resilição contratual, 
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I 
se o empregado permaneceu prestando serviço, ou, tendo saido, 

em curto prazo readmitido,,.(Lê.) Assim, dou provimento para 

julgar procedente a presente reclamatória a fim de ser compl~ 

tada a indenização na espécie que deve ser ... em dobro e não 

simples. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

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

sim se decide, conhecido e dado provimento ao recurso para 

julgar procedente a reclamatória. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3.538/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região, FEPASA - Ferrovia Pau

lista S/A e Célio Machado e outros. ( Drs. Décio de Jesus BOL 

ges da Silva e Ulisses Riedel de Resende, ) 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Sr. Presidente, o recurso or 

dinário da empresa foi desprovido porque o benefÍcio de pa~ 

ses livres não pode, unilateralmente, ser suprimido, Vem de 

revista a FEPASA, •• (Lê,) A douta Procuradoria-Geral opina p~ 

lo não conhecimento e desprovimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo, 

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

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

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Não conheço ante o que dispõe 

a Súmula 38. A divergência jurisprudencial acostada não men 

ciona a fonte de publicação. Não conheço da revista. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

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

conhecida a revista. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 ~646/74 - Relator: Ministro 

Coquei;jo Costa. Revisor: MiniRtro Rudor Blumm. Recurso de R.!t 

vista de Decisão do TRT da 2a. Região. LIGHT - Serviços de E 

letricidade S/A. e Gerson Rodrigues doR Santos. (Drs. Mario 

Amaral Vieira Júnior e Ulisses Riedel de Resende.) 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa- O recurso ordinário da·Light 

foi provido, parcialmente, à unanimidade, para serem exclui

dos da condenação as verbas indenizatorias e os honorários de 

Advogado. Vem de revista a empresa, no que diz respeito à in 

tegração de horas extras, 1~9 salário e férias, ••• (Lê.) A 

douta Procuradoria-Geral, em parecer do Dr. Armando de Brit~ 

opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. ~ o 

relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coguei,1o Costa - O acórdão de fls. 61 é velho 

para o conhecimento. Vem a pelo a SÚmula n9 42, pois a habi

tualidade das horas extras, contra a qual me bato, é todavia 

realidade inconteste na.Jurisprudência de hoje. Não hi viol~ 

ção frontal aos artigos 6 e 7 da Lei n9 5107. Não conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

O Sr. M1n1Rtro Presidente -Há divergência? Não conhecido o 

recurso, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 ~70~/74 - Relator: Ministro Ru 

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

ta de Decisão do TRT da 2a. Região. Nicola Del Rossi e Rádio 

Difusora São Paulo S/A. (Drs. Ulisses Riedel de Resende e Oc 
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O Sr. MiniRtro Rudor Blumm - Vers~ a hipÓtese do recurso de 

revista interposto pelo empregado contra acórdão do Tribunal 

Regional da Segunda Região, que julgou improcedente a recla

mação •• , (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina desfavoravel 

mente. t o relatório. 

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

vogado. 

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, quanto ~ preli-

minar levantada nas contra-razões, rejeito porque não !'e a-

plica, no caso, a Súmula 25. 

O Sr. M1ni~tro Presidente - Também rejeito, não tem aplica -

ção a Súmula 25. As custas foram pagas pelo vencido. Há diver 

gência? Rejeitada a preliminar, ~or unanimidade. Tem a pala

vra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não posso conhecer do recurso 

porque não foram apontados arestos divergentes, e por viola

ção não vejo como conhecer. 

O Sr. Ministro Presidente - Por violação é dif{cil o conheci 

mento porque o acórdão diz que a equiparação não atende ao 

artigo 1168 da CLT, e por _diver12:ência não há choque com o a-

' dcor ao. Matéria de fato. Não conheço. Há divergência? Não CQ 

nhecida a revista, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo nQ ~q~6/711 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de R~ 

vista de Decisão do TRT da 2a. Região. Rosalino Romão de Ara

Újo e outro e Fepasa - Ferrovia Paulista S/A. {Drs. Raif Kur-
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O Sr. Min1~tro Cog~eijo Costa -Sr. Presidente, a Terceira 

T~rma do Seg~ndo Regional re.1eito~ a preliminar de incompe -

tência e intempestividade, e no mérito nego~ provimento aos 

dois rec~rsos ordinários sim~ltaneamente interpostos. Os re

c~rsos foram feitos pelos dois litigantes ••• (Lê.) A do~ta 

Procuradoria-Geral, em parecer do Dr. Armando de Brito, opi

na pelo não conhecimento o~ de~provimento do recurso. ~ o re 

la tório. 

O Sr. Min1~tro Rudor Bl~mm- De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o Sr. Advo~ado. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Revista da reclamada. Não m~ 

rece conhecimento, pois, toda ela se calca na incompetência 

da Justiça do Trabalho que tem sido repelida por esse egré -

gio Tribunal. Não cita lei violada ••• (Lê.) Não conheço da 

revista da empresa. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

O Sr. Min:lstro Presidente - Há divergência? Não conhecida,pcr 

unanimidade, a revista da empresa. Tem a palavra o Relator 

para julgar o recurso do empregado. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Pretende o reclamante o adi

cional noturno negado pelo Regional porque comprovado seu p~ 

gamento mediante documentação apresentada no verso da mesma, 

código n9 023123, correspondendo ao abono noturno. A revista 

investe com fatos e acosta um Único aresto ••• (Lê.) Não co

nheço da revista do reclamante. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

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

conhecida a revista do recurso do reclamante. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4.005/74 -Relator: Ministro 

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

vista de Decisão do TRT da 2a. Região. Plásticos Polyfilm Sfo 

e Josefina dos Santos. (Drs. Walter Pugliano e Ulisses Rie -

del de Resende.) 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - O e~régio Tribunal Regional da 

Segunda Região manteve a sentença de Primeira Instância que 

dera pela procedência da ação.em que a empregada postulava 

verbas de fls.3. Inconformada, a empresa vem de revista, a 

qual é recebida e contra-arrazoada tem parecer desfavorável 
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da douta Procuradoria-Geral. ~ o relatório. 

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

vogado. 

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

O Sr. Ministro Pre!!idente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço do recurso. Restou 

provado nos autos a sobrecarga de horário imposta pela empre 

sa aos seus empregados. (Lê,) 

O Sr. MiniRtro Presidente - A empresa, impôs uma medida imp!. 

edosa, a de trabalho excessivo, mesmo sabendo que a reclama~ 

te era portadora de anemia profunda, conforme atestado médi

co da recorrente. Assim, quando faltava ao serviço não o fa

zia por negligência e, sim, dada a sua condição f!sica de s~ 

Úde, que não lhe permitia trabalhar doze horas por dia. Não 

conheço. Há divergência? Unanimemente, não conhecida a reviR 

ta. 

' O Sr. Secretário - Proce~so n9 499/74 - Relator: Ministro Li 

ma Teixeira. Revisor: Ministro Paulo Fleury. Recurso de Revm 

ta de Decisão do TRT da 5a. Região. Juvenaldo Correira Lopes 

e Josias Mendes Leite. (Drs. Renato Ribeiro de Sá Bittencout 

Câmara e Hugo Navarró Silva.) 

O Sr. Ministro Pres1dente - O caso que vem inscrito nos~au -

tos é de reclamante que ofereceu reclamatória contra o recl~ 

mado alegando que teria sido admitido em 1 955 e despedido em 

1 972. Pretende indenização. O reclamado negou a relação em

pregatícia, pois o reclamante era seu afilhado e filho de crl 

ação. A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e 

não provimento do recurso. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 



TST oliS:I 

.. OOEA .JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

10.12.74 ZG/MFC/MBC 15.00/05 -.3-

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

nheço da revista, nem pela preliminar, nem pelo mérito, por 

versar reexame de prova, no caso, relação empregatícia não 

caracterizada pelas instâncias ordinárias. A revista não se 

ajusta às exigências do art. 896 da CLT. 

O Sr. Ministro Paulo Fleurv - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diver~ência? Unanimemente,não 

conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 933/74 - Relator: Ministro Co 

queijo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de Re -

vista de Decisão do TRT da 2a. Região. CEAGESP-Cia. de Entr~ 

postos e Armazene Gerais de São Paulo e José Expedito Costa. 

(Drs. Guilherme Costa Negraes e Paulo Aranha Peixe.) 

O Sr. Ministro CogueiJo Costa -A Terceira Turma do Segundo 

Regional negou provimento ao recurso da empresa, porque, ap~ 

sar de invocada a justa causa da alinea ~ do art. 482 não fl 
cou comprovada ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pe

lo não conhecimento ou desprovimento do recurso. t o relató-

rio. 

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 Cogueijo Costa - Os três arestos citados como 

divergentes não observam a exigência da Súmula n9 38, isto ~ 

não trazem a fonte de publicação e a Revista só vem por a{. 

No entanto, a Revista .•• (Lê.) Não conheço por falta de fun

damentação jurÍdica, que o Advogado não viu. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

O Sr. Ministro Pre~idente - Há divergência? Por unanimidade, 

não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário -Processo n9 1.894/74 - Relator:Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de R~ 

vista de Decisão do TRT da la. Região, Móveis Costa Pereira 

Vianna Limitada e Metro Decorações e Instalações e José Be -

zerra de Oliveira. (Drs.Alcides Carneiro da Silva e Celso So 

ares.) 

O Sr. Mini~tro Cogueijo Co~ta - A Terceira Turma do Primeiro 

Regional negou provimento ao agravo de instrumento de Móveis 

Costa Pereira Vianna Ltda. e Metro Decorações e Instalações, 

porque o não pagamento de custas enseja a deserção do recur

so. As vencidas, inconformadas, vêm de revista que foi con -

tra-arrazoada ••• (Lê.) A Procuradoria, em parecer do Dr. Ro

que Vicente Ferrer é pelo não conhecimento, ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogue1,1o Co!'ta - O Regional teve como não obe 

decido o prazo para pagamento de custas. A revista vem com ar 

gumento de força maior decorrente de séria enfermidade de pr 

posto das recorrentes sem justificar, em nemhum passo, 
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mento. Não conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço. 

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

não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Proce~RO nQ l,ql7/74 - Relator: Ministro 

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

vista de Decisão do TRT da 2a. Região. Tindaro Sigwalt eS/A. 

Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. (Drs. Emmanuel Car

los e Milton M, de Toledo.) 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Versa a hipÓtese da reclamató -

ria sobre o empregado estável tendo, apó~ trinta anos de se~ 

viço, sido despedido por fechamento do estabelecimento ••• 

(Lê.) Opina a douta Procuradoria-Geral desfavoravelmente 

ambos os apelos. t o relatÓrio. 

a 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

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

ambos os recursos. 

O Sr. Ministro Pre~;idente - Não conheço de ambos os recursos, 

o da empresa por versar reexame de prova, áinda que pretenda 

dar valor jurÍdico ao recibo de quitação, porém não atendeao 

estabelecido no art. 500 da CLT. E do recurso do reclamante 

por achar que teria sido demitido, e não pedido demissão, e~ 

bora tenha escrito carta aceitando a transação por deEejar ~ 

aposentar. A matéria é fática também nesse aspecto. Não co -

nheço de amios os recursos. Há divergência? Por unanimidade, 

não conhecidos ambos os recursos. 

O Sr. Secretário - Proces~;o nQ l.q90/74 - Relator Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de R~ 

vista de Decisão do TRT da 5a. Região. Banco Auxiliar de São 
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Paulo S/A. e José Ferreira Batista. (Drs. Saul Quadros Filho 

e Anisio Vianna.) 

O Sr. Ministro Cogueijo Co~t~ - Por maioria o quinto TRT ne

gou provimento ao recurso ordinário do Banco, porque o recl~ 

mante não exercia função de confiança ou equivalente, pois, 

como subcontador não dispunha de ninguém sob su~s ordens. I~ 

conformada,a empresa vem de revista, que foi recebida em am-

bos os efeitos pelo juízo de admissibilidade ~ guo. Contra -

arrazoada, tem o parecer da Dra. Anabela Almeida Gonçalves 

pelo conhecimento e provimento para pagamento ao autor dasho 

ras excedentes das oito, pois da sexta à oitava já estavam re 

muneradas com 1/3 da gratificação recebida. t o relatório. 

O Sr. M1nt!'ltro Rudor Blumm - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Mini!'ltro Coguei,1o Co,.ta - O reclamante se confessa sub 

contador e substituiu o contador da agência e tinha ascenção 

hierárquica sobre o caixa, percebia gratificação de função su 

perior a 1/3 do seu salário. Na revista o Banco acosta três 

arestos divergentes ••• (Lê.) Conheço. 

O Sr. Mini!'ltro Rudor Flumm - Também conheço. 

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

conhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coguei ,lo Costa - No mérito, filio-me aos que 

entendem remuneradas as duas horas extraordinárias prestadas 

das seis às oito pelos bancários, pela gratificação de funçã 

de um terço do salário. t a única hipótese de salário extra

ordinário pago a forfait, segundo a autorização legal da le

gislação brasileira ••• (Lê.) Dou provimento para julgar are 

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

conhecido e dado provimento ao recurso, para julgar a recla

mação improcedente. 
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O Sr. Secretário - Processo nQ 2004/74.- Relator: Ministro Ru 

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

ta de Decisão do TRT da 2a. Região. João Batista Ferreira Fi 

lho e Refrigeração Springer S/A. (Drs. Heroko Hashimoto e Sa 

lomão Bernardo Rubinstein.) 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Inconformado com o v. acórdão 

da egrégia 3a. Turma do egrégio Tribunal Regional da 2a. R~ 

gião, recorre o empregado com recurso de revista a este TST, 

com apoio em ambas as alíneas do art. 896 da CLT ••• (Lê.) A 

douta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento e não 

provimento. t o relatório. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Para examinar as alegações de 

vinculo empregaticio seria necessário ••• (Lê.) Não conheço 

do recurso por violação de lei e divergência apontada. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço. Há divergência? Por 

unanimidade, não conhecido o recurso. 

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

Gostaria de fazer o registro da presença, entre nós, do ExmQ 

Juiz do 59 Tribunal Regional da Bahia, José de Oliveira Tor-

res, que, com muito brilho, representa a classe dos emprega

dos naquela corte há muitos anos e preside com igual proficl 

ência o Sindicato dos Empregados Bancários do Estado da :·Ba

hia. 

O Sr. Ministro Presidente - Endosso inteiramente as palavras 

de V.Exa. até porque o Torres é muito meu amigo e da Turma 

'também. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3863/74 - Relator: Ministro 

Rudor Blumm. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de Re-
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vista de Decisão do TRT da la. Região. Cia. TelefÔnica Brasi 

leira e Luiz Monteiro da Silva. (Drs. Maria de Lourdes D'Arr 

chella L. Sallaberry e Victor Eugenio·Sette Pinheiro.) 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Versam os autos pedido e equipa 

ração. As Instâncias Ordinárias deram provimento à ação de 

que resultou no inconformismo da empregadora que vem de re -

vista a fls. 137, impugnada a fls. 143/5 e recebido pelo des 

pacho de fls. 146. A douta Procuradoria-Geral opina pelo des 

provimento. t o relatório. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - As fls. 10 a própria reclamada 

confessa que "para que houvesse uma classificação perfeita e 

correta, cada empregado, de próprio punho, escreveu suas ati 

vidades manuais" ••• (Lê.) Não conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço. Há divergência? Por 

unanimidade, não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 3957/74 - Relator: Ministro 

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

vista de Decisão do TRT da 2a. Região. Maria da GlÓria Mar

colina e Coimbra-Conservadora de Imóveis Ltda. (Dr. Luiz Ce

sar Toppel Kempinski.) 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Versa a hipótese sobre pedido 

de férias proporcionais a empregado que se demite com mais 

de cinco anos de casa ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opi 

na pelo conhecimento e provimento. t o relatório. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço do recurso pelos três 

primeiros arestos de fls. 29 e os demais nao se prestam à re 
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O Sr. Ministro Presidente - Também conheço. Há divergência? 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Nego p·rovimento, porque a 

culpa, apesar de ter a sentença jurÍdica própria, na reali-

dade seria se atribuir direito a quem não é culpado. Quem 

comete culpa ou dolo, responde.no ato ilÍcito, também nasce 

o direito, O empregado fica com o direito a essas férias 

proporcionais, se ele não tiver culpa na rescisão, embora o 

empregador não tenha. Se o empregado tivesse se demitido,te 

ria renunciado unilateralmente o direito. Não é isso, Isso 

é exercício de direito, Ele tem culpa? Não. Que culpa tem 

o empregador para lhe pagar férias pelo exercÍcio regular 

do direito? Vai receber indenização de quem não tem culpa, 

porque férias são descanso em tempo. Aqui é indenização,Lo

go, férias em dinheiro é indenização. Indenização está lig~ 

da à culpa ou dolo da parte que é culpada. O intérpete não 

pode levar a interpretação ao absurdo pelo equivoco do art. 

142 da CLT, que diz: "Fica o empregado:; na rescisão sem o 

corrência de culpa do empregado, sujeito ao pagamento. do 

perÍodo incompleto após doze meses de trabalho, na propo~ 

ção estabelecida no art.l32 desta Consolidação." Quando a 

rescisão ocorrer, sem culpa do empregado, em conseqfiência , 

por culpa e dolo do empregador, ele paga. Mas na demissão o 

empregado tem culpa? Não. O empregador também não tem, Nin 

guém tem que pagar essas férias, porque férias em dinheiro é 

indenização. Como se vai cominar uma indenização pelo fato 

de o titular do diràito não ter culpa? Mas quem exerce o di 

reito nunca tem culpa. Não há necessidade do dispositivo,pa 

ra se dizer isso, Quis dizer que, quando a rescisão ocorrer 

sem culpa do empregado, fica o empregador sujeito ao pagame~ 

to. Então, o empregado recebe as férias. Isso exclui automa 

' . 
TST -·»2 -···· . &O ••••• - ... 
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ticamente a hipÓtese de demissão, que é renúncia unilateral. 

Sendo renúncia é um direito do titular que dele ~e despe. ~ 

quando o empregado se despe do direito ao emprego. Não 

posso jamais chegar ao absurdo de condenar o empregador. A 

lei não diz isso. A interpretação que leva a isso, data ve

nia, é absurda no sentido juridico. Voto contra essas ré

rias. O empregado pediu demissão. Portanto, não tem culpa, 

e o patrão também não tem. Fica o empregador na rescisão, 

sem ocorrência de culpa do empregado, isto é, quando houve 

culpa do empregador. Mas quando o empregado pede demissão , 

o empregador não tem culpa. 

O Sr. Ministro Presidente - Em caso de rescisão, ~veja bem 

V.Exa. - ou terminação do contrato de trabalho, será pago 

ao empregado a remuneração correspondente ao periodo de ré

rias, cujo direito tenha adquirido. 

O Sr, Ministro Coqueijo Costa - Mas veja V,Exa. que adquire 

· - está no art. 129 - esse direito depois de um ano. 

O Sr. Ministro Presidente - Não se pode interpretar lei a

penas pelo artigo. Vamos ver o parágrafo que é uma subdi

visão do argumento: 11Fica o empregador na rescisão, sem o

corrência de culpa do empregado, sujeito ao pagamento do 

periodo completo. 11 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Eu aplico isso. 

O Sr. Ministro Presidente - O art. 132 diz: 11 0s empregados 

terão direito a férias depois do periodo de 12 meses, a 

que alude o art. 130, na seguinte proporção: (Lê.) 11 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Após cada doze meses. 

O Sr. Ministro Presidente - SÓ se admite o não pagamento 

das férias, quando houver rescisão por justa causa. Fora 

·'•• 
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disso, ninguém vai me provar, nem esse artigo, que está em 

contradição com esse principio. O empregado faz jus a essas 

férias proporcionais, É um direito dele, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa- Ele não trabalhou um ano, •• 

O Sr. Ministro Presidente - Trabalhou. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - V.Exa, disse que foi um 

periodo incompleto, 

O Sr. Ministro Presidente - No primeiro periodo, mas tinha 

um ano de trabalho. Portanto, tem direito às férias propor-

cionais, 

O Sr. Ministro Cog,ueiJo Costa - Essas ele gozou. São aqu~ 

las referentes ao segundo ano incompleto. No segundo per:!. o 

do o empregado não tem direito a férias. o artigo não diz 

que o empregado se demitindo, o empregador está com culpa 

cu dolo. 

O Sr. Ministro Presidente - Ele já adquiriu esse direito. 

O Sr. Ministro Cog,ueijo Costa - Diz o art. 130: "O direito 

a férias é adquirido após cada pe:iodo de doze meses de vi

gência do contrato de trabalho." Quando o direito é adqui 

rido, se houver culpa ou dolo do empregador, ele não perde 

as férias de maneira nenhuma, 

O Sr. Ministro Presidente - O empregado tem culpa 

exercita o direito? 

quando 

O Sr. Ministro Cog,ueiJo Costa - É um direito natural. O em-

pregador tem culpa quando ele se demite? Como V.Exa. vai 
, 

condenar alguem sem culpa ou dolo? 
, 

O Sr. Ministro Presidente - O empregador e obrigado a res 

peitar o direito adquirido; se o empregado não tivesse um 

ano de serviço, ai sim; mas ele o tinha, 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - As proporcionais são refe 

rentes aos meses do segundo ano, Se trabalhou 14 meses, as 

férias do segundo ano são sagradas. Mas os 8 meses, os 4 

meses ou 6, ele não adquiriu. Ele tem direito em fUnção da 

culpa ou dolo da emprega. Ninguém pode exercer o direitopró 

prio em culpa ou dolo. 
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o· Sr. Ministro Presidente - O intérprete da lei tem que reco~ 

rer ao texto legal e interpretá-lo atendendo aos objetivos so 

ciais. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Aqui não há objetivo social, 

não está recebendo férias para descansar, e sim dinheiro. 

O Sr. Ministro Presidente - No caso, o empregado já tinha es 

te direito porque trabalhara um ano. Estava ele em outro p~ 

r1odo e, por conseguinte, tinha direito a férias proporcio 

nais. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - As férias proporcionais 

são concedidas, só se vai reconhecendo, à medida que o 

gado vai trabalhando. Ela se filiou à corrente de que as 

rias são adquiridas após cada ano. Regra geral. Quais as 

' so 

empr~ 

fé 

ex 

ceções ? Quando depois do primeiro perfodo, ainda não compl~ 

to o segundo, as férias deste segundo serão devidas, ou não, 

conforme o empregador tenha agido com culpa ou dolo; mas não 

por força dessa frase que diz: "Fica a rescisão na ocorrência 

de culpa ou dolo do empregado~ Neste caso, o empregador dá 

a rescisão sem culpa do empregado. Ora, quem admite empreg~ 

do que está no exercício ? A lei não diz. Aplico este artigo 

quando o empregado tem seis ou oito meses no primeiro ano.Com 

oito meses do segundo periodo, o empregado é despedido injus

tamente pelo empregador e o empregador tem que pagar ao empr~ 

gado. Mas se o empregado se demite, o empregador tem que p~ 

gar ? 

O Sr. Ministro Presidente - O empregado faz jus ao décimo ter 

ceiro salário, se pede demissão espontânea, recebe.Existe até 

prejulgado a esse respeito. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Sabe V.Exa. o por quê ? Po~ 

que na Lei do Décimo Terceiro diz como ele adquire cada fra 
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ção: a cada quinze dias corresponde um aumento de 1/12 .. e 

as férias, não; são após cada perÍodo. 

O Sr. Ministro Presidente - Mas a Lei n9 4090 diz que é no 

mês de dezembro que ele faz jus. Ai, então, o empregado fará 

jus a 1/12. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - No mês da rescisão fará jus 

a 1/12 dos meses decorridos. 

O Sr. Mini~tro Cogueijo Co~ta - V. Exa. sabe que o décimo ter 

ceiro salário é dinheiro. As férias, como norma titular, são 

descanso, repouso remunerado para recuperar as forças do em 

pregado. Excepcionalmente, são pagas em dinheiro; quando se 

rompe o contrato e o empregado não pode mais descansar, ou 

quando já as adquiriu após trabalhar doze meses ou, no mini 

mo, cento e cinq~enta dias. Porque com menos não tem direito. 

' Segundo, se apos um ano ele for despedido por culpa ou dolo 

do empregador. Mas, se ele pede demissão, sei que tem direit~ 

mas sei também que não há culpa nem dolo do empregador.t pon 

to de vista interpretativo que a jurisprudência alargou, am 

pliou. Como vemos, a Lei n9 5.107.- que trata do Fundo de Ga 

rantia - possui um dispositivo sobre férias, e V. Exa., como 

grande legislador que foi, sabe o que são as leis no Brasil • 

Lembro-me bem, quando dava uma aula na Bahia e dizia como se 

calculava, que era 5% sobre o salário- mÍnimo, etc, um aluno 

então me disse: "Não senhor, é sobre o salário real." O que 

ele alegava era uma lei do serviço pÚblico, em que se tratava 

do funcionário pÚblico, e no fim dizia que o desconto para o 

salário-famÍlia seria calculado sobre o ~alário real do empr~ 

gado, O que eu podia dizer ? Existemrento e quarenta mil leis 

em vigor e não posso conhecê-las todas, Aliás, todos aqui na 

sala, Juizes ou não, e toda a população brasileira :;ativa,ma! 
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I , , 
or, conhece cento e quarenta mil leis, e o que diz o Codigo 

de Processo Civil. Nego provimento, já que foi conhecido o re 

curso. 

O Sr. Minietro Presidente - Relator e Revisor negam provimen-

to, pois o empregado que se demite espontaneamente faz jus a 

férias proporcionais. Há divergência ? 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Sr. Presidente, meu ponto de vi 

ta, de longa data, é conforme o de V. Excelência. 

O Sr. Ministro Presidente - Dou provimento para julgar proce

dente a reclamatória. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Dou provimento ao recurso. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Meu ponto de vista é conhe

cido e coincide com o do Ministro Coqueijo Costa, amplamente 

comentado. 

O Sr. Ministro Presidente - Por unanimidade, conhecida a re 

vista e, por maioria, julgada procedente a reclamação, pois o 

empregado que se demite faz jus a férias proporcionais, venci . 
dos os Ministros Coqueijo Costa e Rodrigues Amorim. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2.051/74 - Relator:Ministro Co 

queijo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de Revis 

ta de decisão do TRT da 7a. Região. Prefeitura Municipal de 

Jardim e Pedro JÚlio de Souza. ( Drs. Manuel Ayrton da Silva 

e Francisco Erivaldo Santana. ) 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O recurso ordinário da Prefel 

tura foi desprovido, pois provada a relação empregatícia e de 

monstrada a despedida sem justa causa. Inconformada vem de re 

vista a Prefeitura, pelo Jufzo de admissibilidade ~ guo, e re 

cebe parecer da Procuradoria-Geral pela nulidade, conhecimen

to e provimento do recurso. t o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Nulidade haveria se, inobser

vado o Decreto-lei 779/69, houvesse prejuÍzo para a recorren-

te, mas a Prefeitura citada compareceu e contestou o 

em causa, sem de logo arg~ir a ••• (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

mérito 

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

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2,127/74 - Relator:Ministro Li 

ma Teixeira. Revisor: Ministro Paulo Fleury. Recurso de Revis 

ta de decisão do TRT da 4a. Região. Livraria José Olympio Edi 

tora S/A e José Sebem. ( Drs. Paulo Serra e Claudio José Ba 

tista da Rosa. ) 

O Sr. Ministro Presidente - Esclarece o acórdão recorrido que 

a recorrente se volta contra o julgado ~ guo, inicialmente , 

porque deferiu ao recorrido o pagamento do salário-minimo, de 

período de tempo durante o qual não realizou venda, sustenta~ 

do que só tem direito a retribuição aquele que presta traba -

lho, dizendo o acórdão que a assertiva é correta ••• (Lê,) A 

douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e não provi

mento do recurso. t o relatório, 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 
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O Sr. ~tlnistro Presidente - Em discussão. Encerrada Conheço 

da revista pela divergência apontada às fls. 50-51 e seguin-

tes. 

O Sr. Ministro Pttulo Fleury - Também conheço. 

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

nhecida a revista. No mérito, nego provimento para manter in

tegralmente o acórdão recorrido, no caso, porque as Inst~nci

as Ordinárias entenderam, não só quanto ao salário-minimo,que 
, ' , 
e assegurado em qualquer hipotese ao tarefeiro ou comissioni~ 

ta, se a redução de tarefa, como o salário-famflia, na forma 

admitida pelo acórdão ••• (~) 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Sr. Presidente, tenho uma dÚ

vida apenas quanto ao pagamento do repouso. Parece~me que no 

contrato fixaram duas faixas de comissão: uma pelo trabalho 

efetivo e outra pela remuneração do r.·epous·o. Entendo que, sen 

do a comissão especifica para remunerar o repouso, porque há 

claÚsula, se for insuficiente,pode··o ·empregado reclamar a di

ferença. O empregado assim pode proceder porque está receben

do comissão de duas ordens. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Tinha parcelas englobadas? Se 

está superado não é a forfait. O que se vª é o empregador que 

rer englobar as comissões. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury- A Cláusula diz: 11 tantos por 

cento. 11 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Então a cláusula é ilegal. 

Porque se diz que é 11 tanto 11 em dinheiro para a comissão e 11 

tanto 11 para o repouso, é ilegal. Ele está tirando da comissão 

uma parte, o ato é fraudulento. Art. 99 da C.L.T. Neste caso, 

estou com o Relator. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Se estabelecesse um percentual 

e dissesse que nele estava incluido o repouso ••• Mas diz que o 
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empregado tem direito, pelas vendas, a 4% e mais tantos por 

cento destinados a temunera7;'. ·os dias de repouso. Isso é até 

vantajoso para o empregado. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Fraude, porque o repouso 
, 
e 

no dia de descanso. se. englobado acho que a cláusula será nu;;,· 

la. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Não é englobado; são percentu

ais destintos, sabe. V. Exa. O repouso é 1/6 da remuneração 

recebida. Se se estabelecesse uma comissão para o trabalho 

efetivamente realizado, e outra, igual ou superior, para re

pouso, não haveria fraude, data venia. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Ele é comissionista interno 

ou externo? 

O Sr. Ministro Presidente - Diz a inicial 11 Inicialmente tr 

balhava para a reclamada exercendo a função de vendedor e 

percebéndo comissão sobre as vendas efetuadas." 

O Sr. Ministro Paulo Fleurr -V. Exa., poderia ver o contra

to de trabalho? 

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

de trabalho é de vendedor. Vou ver as cláusulas. 11 Como remu 

neração de seus serviç.os recebera ••• (Lê.)" Por isso, 

negando provimento. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Vou ficar vencido. 

estou 

O Sr. Ministro Presidente - Não há divergência quanto ao co 

nhecimento. Quanto ao mérito, nego provimento para manter in 

tegralmente o acÓrdão recorrido. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Acompanho o Ministro Revi 

sor na questão do repouso remunerado. 

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

vimento ao recurso, vencidos os Ministros Rodrigues Amorim e 

Paulo Fleury. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 2.854/74 - Relator 

-1-

Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 3a. Região. Cooperativa Agropecuá 

ria Ltda, de Juiz de Fora e Jayme Grilo e Outros, ( Drs. João 

Batista Novais Guimarães e Waldyr Mattoso. ) 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, a tese da Tur 

ma Regional é a de que "quem distribui diariamente leite em 

carroça de propriedade da empresa, devolvendo as sobras de ca 

da dia, afastando toda e qualquer possibilidade de risco e eu 

jeitando-se a certas normas de trabalho, é empregado e não 

trabalhador autônomo. " (Lê,) Tem parecer do Dr. Dirceu de 

Vasconcellos Horta pelo conhecimento e desprovimento. ~ o re 

la tório, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo, 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - ~ inÚtil a roupagem jurÍdica 

com que a recorrente pretende vestir a nudez dos fatos que e~ 

basaram o acórdão recorrido, todavia há decisão em 

contrário trazida para os autos, Conheço. 

O Sr. Mtnietro Rudor Bl.umm - Conheço. 

sentido 

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

nhecida a revista. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - No mérito, nego provimento , 

pois de acordo com os fatos admitidos como provados vislumbr~ 

-se a relação de emprego, sendo por isso incensurável o acór

dão recorrido. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Nego provimento. 

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

gado provimento ao recurso. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 2,290/74 - Relator: 

-2-

Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Paulo Fleury. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 2a. Região. General Motors do Bra 

sil S/A e José Alair de Almeida Assis, ( Drs. Emmanuel Carlos 

e Roberto Silva. ) 

O Sr. Ministro Presidente - Sustenta o acórdão que o reclaman 

te diz que foi admitido na empresa em 23 de novembro de 1973 

para prestar serviços gerais e despedido em 13 de junho de 

1974. Pede o pagamento qas indenizações. Contestando, diz a 

reclamada que o reclamante foi admitido mediante contrato de 

experiência em cláusula de rescisão antecipada, •• (Lê.) A Pro 

curadoria-Geral é pelo conhecimento e provimento da revista 

para ser restabelecida a sentença de origem. ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo, 

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

da questão é a intempestividade, e a parte não disse uma pal~ 

vra sobre ela, Não conheço da revista por deefundamentada,não 

apontando divergência e apenas citando o art. 472, § 29, que 

vem por interpretação. Foge a revista às exigências do art. 

896 da C.L.T. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Não conheço. 

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

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário- Processo n9 3.157/74- Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 5a. Região. UNIVEST S/A . Distri -

buidora Nacional de TÍtulos e Valores Mobiliários e Luis Car 

los Pessoa Guimarães. ( Drs. Roberto Pessoa e Ernandes de An 

d rade Santos.) 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Sr. Presidente, proclama o 
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Quinto Regional, em acÓrdão da lavra do Juiz Pinho Pedreira , 

que "o reconhecimento da divida interrompe a prescrição e de 

vem ser pagas em dobro as férias gozadas fora do prazo le 

gal ••• (Lê.) Tem parecer do Dr. Dirceu de Vasconcellos 

pelo conhecimento e desprovimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

Horta 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coquetjo Costa - O acÓrdão oferecido a fls. 76, 

caput, não é divergente, ao contrário afina-se com a tese j~ 

ridica do acórdão recorrido: só são devidas as férias gozadas 

após o decurso do ano seguinte ••• (Lê.) A revista é nenhuma,p~ 

lo que dela não conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço. 

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

foi conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2.522/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Paulo Fleury. Recurso de Revista de 

decisão do TRT da 3a. Região. Beneficência da Prefeitura de 

Belo Horizonte e Leonia Moraes Pereira. ( Drs. Fernando Anto

nio de Menezes Lopes e Sirley Alves Affonso. ) 

O Sr. Ministro Presidente - Toda prova apurada pelas Instân -

cias Ordinárias foi no sentido de que a reclamante foi admiti -
da pelo regime da C.L.T., que recolhia para o Fundo de Garan 

tia, e que despedida sem justa causa, na forma do artigo 477 

da CLT, assegura-se o direito ao pagamento das remunerações re 

gais com base no maior salário percebido na empregadora ••• (L~ 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e não prQ 

vimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Não co

nheço da Revista, pois a matéria debatida nos autos é fáti

ca, face à manifestação das Instâncias Ordinárias que se ba

searam no art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, e 

pelos pressupostos admitidos, com base na prova carreada pa

ra os autos. Assim sendo, os arestos apontados como diverge~ 

tes não se ajustam ao caso dos autos e nem se demonstrou vio 

lação de norma legal. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

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

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 164/74 - Relator: Ministro 

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

vista de Decisão do TRT da 5a. Região. PETRÓLEO BRASILEIRO S. 

A. - PETROBRAS - RPBa. E EMIVALOO DA SILVA LESSA. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Proclama o Regional que a re

clamante alega, mas não prova, que extinguiu a função de mecâ 

nico Diesel a partir de 1969. Ao contrário, as testemunhas a

firmam que desde então o recorrido exerceu tal mister ••• (lê) 

Parecer da Dra. Norma Augusto Pinto pelo não conhecimento ou 

desprovimento do recurso. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

o Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a pa 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coguei,jo Costa - A empresa demonstra com juri_!!: 

prudência realmente divergente que há conhecimento quanto à.· 

prescrição. Conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conhecida a revi_!!: 
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ta quanto à prescrição, por unanimidade. Tem a palavra o Rela 

tor. 

O Sr. Ministro Coguei,io Costa - No mérito, não prospera a nu

lidade do acórdão regional por não ter encarado a prescrição 

sob a tríplice fundamentação ••• (lê) Nego provimento à revis

ta. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Negado provimento 

à revista, por unanimidade, 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 775/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Paulo Fleury. Recurso de Re

vista de Decisão do TRT da 8a. Região, ANTONIO DOS SANTOS CHA 

VES E ENASA - EMPRESA DE NAVEGAÇ.lW DA AMAZONIA S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - Trata-se de reclamatória que foi 

julgada improcedente pela sentença de origem. ~ oferecido re

curso ordinário que não foi conhecido pelo acórdão recorrido, 

por intempestivo, pois ciente a parte da designação da data e 

da hora da publicação da sentença, desnecessário dar-lhe ciên 

cia posteriormente, visto que nos termos do art. 834 da Censo 

lidação das Leis do Trabalho a publicação da decisão e sua 

notificação aos litigantes ou patronos ••• (lê). A douta Proc~ 

radoria-Geral opina pelo conhecimento e provimento da revista 

pois tempestivo é o recurso ordinário, face ao que determina 

a Súmula n9 37 deste Tribunal Superior do Trabalho, devendo 

os autos retornarem ao Regional para que este julgue o recur

so, no mérito, como entender de direito. Todavia, a Procurado 

ria faz alusão às contra-razões de fls. 33 e ao recurso ordl 
. ~-

nário, onde se alega que inexistente teria sido o mencionado' 

recurso, porque subscrito por estagiário, o que não daria ma~ 
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O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. O acór

dão não faz qualquer menção à alegação de que o recurso ordi 

nário teria sido subscrito por estagiário, como se refere a 

douta Procuradoria. Não encontramos, pois, fundamento na ale 

gação, Conheço da revista com base na Súmula 37 do Tribunal 

Superior do Trabalho, sendo pois tempestivo o recurso ordiná 

rio, como bem analisa o despacho de fls. 147 do Presidente do 

Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também conheço. Súmula n9 37. 

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

so, por unanimidade. No mérito, dou provimento para que reto~ 

nem os autos ao egrégio Regional para que julgue o recurso o~ 

dinário como entender de direito, face à manifesta e inegável 

tempestividade. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Dou provimento, O prazo há de 

ser contado da data da notificação e não da audiência, pois a 

esta não esteve presente a recorrente, Assim, o recurso ordi

nário foi interposto a tempo e deve ser conhecido ••• (Lê) Dou 

provimento para julgar o recurso ordinário tempestivo e dete~ 

minar que o egrégio Tribunal Regional do Trabalho o julgue co 

mo entender de direito. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Dado provimento a 

recurso determinando-se a volta dos autos ao egrégio Regional· 

para que julgue o recurso ordinário como entender de direito, 

face à manifesta tempestividade. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 256/74 - Relator: Ministro 

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

vista de Decisão' do TRT da 2a. Região. MDIO DIFUSORA DE Sl\:0 

PAULO S/A E OLÍDIO DE OLIVEIRA. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Por maioria, a Terceira Turma 

do Segundo Regional negou provimento ao recurso ordinário da 

empresa e deu provimento ao do empregado para determinar o pa 

gamento dos salários até a data da propositura da efetivãoré

i:ntegração. 11Da prova produzida não de:fltli a gravidade da :fal 

ta atribUÍda ao empregado ••• (lê) 11 A douta Procuradoria-Geral 

opina pelo conhecimento e desprovimento. ~ o relatório. 

O Sr. ~linistro Rudor Blumm - De acordo. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa- Pretende a recorrente: 11rever 

a Blequação típica da falta 110 ·texto legal 11 e o aresto de fls. 

93 dado como divergente não o é, pois versa 11 sobre diverso eE 

quadramento jurÍdico." De fls. 93 a 100 o recorrente se derra 

ma no exame dos fatos e da doutrina ••• (lê) Não conheço do re 

curso. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também n!to conheço. 

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

conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 135/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Paulo Fleury. Recurso de Re-· 

vista de Decisão do TRT da 2a. Região. FEPASA - FERR~VIA PAU

LISTA S/A E ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS. 

O Sr. Ministro Presidente- khipótese refere-se a empregado 

da FEPASA, porém a sentença de origem declarou-se incompetente 

ratigne materiae para apreciar o feito, recorrendo, então, os 
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empregados para o Regional - fls: 50 - e o acórdão recorrido 

de fls. 63/69, no qual sustentam os reclamantes o desacerto 

da conclu~ão da sentença ••• (lê) A douta Procuradoria-Geral 

opina pelo não conhecimento ou improvimento do recurso. ~ o 

relatório. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. A maté 

ria não pode comportar dÚvidas, pois a disposição constitu

cional que determina a equiparação de empresas pÚblicas e de 

sociedades de economia mista, de empresas privadas, inclusi

ve quanto ao Direito do Trabalho, vincula a recorrente à ju

risdição da Justiça do Trabalho, sendo competente a Justiça 

especializada. Não conheço da Revista, face a iterativa ju

risprudência do Pleno, e aplico a Súmula n9 42. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - ~ meu voto. 

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

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 480/74 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de R~ 

vista de Decisão do TRT da 2a. Região.JOB~ ANTONIO SARAGOÇA 

E ANTONIO SABATINO. 

O Sr. Ministro Coquei
1
jo Costa - O Regional rejeitou as preli 

minares argUidas porque, interpostos os embargos declarató

rios, os prazos para a interposição de recursos ficariam su~ 

pensos e não poderia haver recurso de ambos os :litigantes 

até que houvesse a solução de embargos. O recurso do emprega 

4o foi desprovido e o da empresa provido em parte ••• (lê) A. 

douta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento ou des

provimento do recurso. ~ o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Se o documento de fls. 8 ti 

vesse qualquer validade seria sinal que o Direito do Traba

lho não teria nascido e nulo seria o art. 99 da CLT, (Lê) 

Conheço por violação do art. 99 da Consolidação e dou provi 

mente para restabelecer a sentença de origem, e por se tra

tar de uma caso de teratologia forense. 
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O Sr. Ministro Cogueijo Costa - (Continuando.) -Vou ler o 

contrato de fls. 8, para que o Tribunal veja como se pode a 

tribuir efeito jurÍdico a tal contrato, que se intitula " ter 

mo de responsabilidade e obrigação." Por ele o empregado ap~ 

sentado declara que são seus os encargos trabalhistas tais co 

com o FGTS ••• (Lê.~. As férias que a firma pagou ele vai devol 

ver. Daí,comecei dizendo quecse o documento de fls. 8 tivesse 

qualquer validade não existiria mais a legislação trabalhist~ 

' Por isso, conheço e dou provimento para , reformando o acor -

dão regional, restabelecer a sentença da Junta, Porque - pa~ 

mem~ - como um Tribunal atribui validade jurÍdica, total ou 

em parte, a um pacto dessa ordem ? 

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

de votos, conhecido o recurso e dado provimento para ser res 

tabelecida a sentença de origem. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3.569/74 - Relator:Ministro C~ 

queijo Costa. Reviso~: Ministro Rudor Blumm. Recurso de Revi~ 

ta de decisão do TRT da 2a, Região, Antonio Roberto Diniz e 

SUPERGASBRAS - Distribuidora de Gás - Indústria e Comércio 

S/A. ( Drs. Gerson J. Cibin e A.C. Almeida Prado JÚnior. ) 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Sr. Presidente, a Primeira 

Turma do Segundo Regional negou provimento ao recurso ordiná

rio do reclamante, porque carente de ação face ao que dispõ.e 

o art. 39 do Decreto-lei 389 ••• (Lê.) to relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

O Sr. Ml.nistro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a P.!!:. 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Não há conhecimento por viol.!!:_ 

ção dos arts. 394 e 832 da CLT. Sentença e acÓrdão contêm os 

elementos básicos e estruturais da decisão. Não obstante, o 



TST- 332 

10.12.74 

POOEA JUOIC:IÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABAlHO 

TRIBUNAL. SUPERIOR DO TRABALHO 

TMB/EM/ESQ 16.30/45 -2-

d Prejulgado 41 tem como inconstitucional ••• (Lê.) Conheço da 

revista. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também conheço. 

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

nhecida a revista. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - No mérito, Sr. Presidente, a 

prova documental demonstra que o reclamante prestava serviço 

em Americana e o paradigma em Mogi-mirim, bem assim recebendo 

ele salário superior ao do paradigma, embora computado o adi-

cional-periculosidade que este recebia, Nego provimento. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também nego provimento. 

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

gado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3.360/74 - Relator:Ministro Li 

ma Teixeira. Revisor: Ministro Paulo Fleury. Recurso de Revis 

ta de decisão do TRT da 5a. Região. Petróleo Brasileiro S/A -

PETROBRÁS RPBa, e Genésio Nunes e Outros. ( Drs. Newton Petit 

Lobão e José Carlos de Souza. ) 

O Sr. Ministro Presidente - Trata a espécie dos autos de re -

clamatÓria de vários trabalhadores da Petrobrás, dizendo que 

classificados como arrumadores, desempenham, há mais de cin -

co anos a função especifica de montadores de sonda, com per 

centual de periculosidade ••• (Lê,) A douta Procuradoria-Geral 

opina pelo conhecimento e provimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

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

da revista, que está fundamentada em divergência. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Conheço, quanto à prescriçào,p~ 

la divergência comprovada. 

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

nhecida a revista. No mérito, dou provimento parcial para ser 
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excluÍdo apenas o auxÍlio-almoço da condenação, por não se 

tratar, na hipÓtese, de condição salarial, dadas as peculiari 

dades do tal auxÍlio-almoço, que é até ilegal, porque tira ao 

empregado o direito ao descanso da hora do almoço. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Mas o empregador apenas dava o 

auxÍlio em dinheiro para custear o almoço. O empregado ficava 

sem a hora do almoço ? 

O Sr. Ministro Presidente - Sim; o empregado ficava sem a ho 

ra do almoço. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Meu voto também é nesse sentido 

O Sr. Ministro Presidente - No mais, mantenho o acÓrdão, não 

só quanto ao enquadramento, face à prova, com promoções hori 

zontais previstas no manual da empresa, •• (Lê.) Quanto ao adi 

cional-almoço, não, porque isso não é salário, - é até uma i 

legalidade - e a empresa oferece almoço aos empregados ao in 

vês de dar um intervalo para descanso. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - ~ o HE-4. A empresa paga a 

hora do almoço. 

O Sr. Ministro Presidente - ~ a mesma coisa que o auxilio-al

moço, que o Tribunal já havia derrubado, apenas com outra de 

nominação. ~ o HE-4. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - A principio pensei que se tra 

tasse de uma prestação in natura. De acordo com o voto de V, 

Excelência. 

O Sr, Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, c~ 

nhecido e dado provimento parcial à revista, para ser exclui

do apenas o auxilio-almoço da condenação, por não se tratar , 

na hipÓtese, de condição salarial, dadas as peculiaridades do 

referido auxilio. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3.533/74 - Relator Ministro 
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Coqueijo Costa, Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da la, Região. Nilo Guaraciaba de Al 

meida e Manoel Soares e Outros. ( Drs. Antonio Maximiano de O 

liveira e Elison Jorge. ) 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Sr. Presidente, a Terceira ~ 

ma do Primeiro Regional, após rejeitar preliminar de intempe~ 

tividade, negou provimento ao recurso ordinário do empregado~ 

tendo este interposto revista que foi recebida no Juizo de ad 

missibilidade ~ guo e tem parecer do Dr, Raimundo Monte Co~ 

lho pelo não conhecimento ou desprovimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blurnm - De acordo. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Os reclamantes são estáveis 

mas, corno assentou o Regional, a inadimplência contumaz desa 

conselha a readmissão dos empregados.(Lê.) Não conheço da re -

vista. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

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

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário -Processo n9 3.384/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira, Revisor: Ministro Paulo Fleury. Recurso de Re 

vista do TRT da la. Região, Nussar Tanure e Cia Brasileira de 

Armazenamento - CIBRAZEM ( Drs. Angelo Alfredo Ramos Martins 

e Luiz Raymundo de Lyra Tavares. ) 

O Sr. Ministro Presidente - A sentença de origem julgou imprQ 

cedente o inquérito judicial, porém converteu a obrigação de 

reintegrar na de pagar em dobro a indenização, por entender 

que havia incompatibilidade. Há recurso ordinário da empresa 

e o acÓrdão regional entendeu que, sendo julgado improcedente 
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O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Não co 

nheço da revista pela preliminar, pois o valor do depÓsito foi 

feito conforme comprovante de fls. 243, e nem pelo mérito,poie 

não apontada divergência e não se caracterizou a violação do 

art. 896 da CLT. A Revista não tem arrimo nas exigências do 

art. 896 da CLT. Não conheço. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também não conheço. 

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

não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4004/74 - Relator: Ministro Co 

queijo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de Revis

ta de decisão do TRT da 2a. Região. Arceu Meirelles e Calispa

Caixa de Liquidação de S; Paulo S/A ( Covam S/A - Corretora de 

Câmbio e Valores Mobiliários. ) 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A primeira Turma do Segundo 

Regional negou provimento ao recurso ordinário do reclamante 

porque não provadas as alegações do recorrente. Mesmo se 

siderando os documentos admitidos irregularmente, como 

fincando pé, a anotação do seu tempo de serviço, conforme 

gistro na Carteira Profissional ••• {Lê.) O parecer é no sentido 

do não conhecimento ou desprovimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coquijo Costa - O aresto oferecido às fls. 142 

fala em sentença exarada sem a necessária fundamentação, en 

quanto, in ~~ o Regional manteve, apesar de não considerar 

muito judiciosa a fundamentação. Não há divergência,portanto. 

O renque de dispositivos legaif dados como violados - arts • 

332, 368, 300, 372 e 390 do C.P.c., 830 e 818 da CLT, e ou 
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tros - não encontra respaldo nos autos. {Lê.) Não conheço da 

revista. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço. 

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

não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário -Processo n9 3.483/74 - Relator:Ministro Li 

ma Teixeira. Revisor: Paulo Fleury. Recurso de Revista de de 

cisão do TRT da 5a. Região. Petróleo Brasileiro S/A. PETRO 

BRÁS - RPBa. e Genésio Nunes e Outros. ( Drs. Newton Petit Lo 

bão e José Carlos de Souza. ) 

O Sr. Ministro Presidente - O acÓrdão rejeitou a preliminar 

de cerceio de defesa por deferida a contradita oposta pela 

testemunha da reclamada, que foi ouvida com reserva, e compe-~ 

tia a ela a oportuna substituição, e não ao Juizo. Todavia 

diz o acórdão, como se vê da ata de fls. 67, as partes escla

recem que não pretendem a produção de provas, ficando consig

nado o protesto da reclamada. Ora, comenta o acÓrdão, naquela 

oportunidade, o tão só protestar não bastava, por isso que n~ 

cessário era o requerimento ••• {Lê.) A Procuradoria opina pelo 

não conhecimento da revista. É o relatório. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Não po~ 

so conhecer da revista nem pela preliminar de cerceio, - que 

foi muito bem esclarecido pelo acórdão - nem pelo mérito,pois 

o que se pretende é reexame de fatos e provas, apuradas sobe 

ranamente pelas Instâncias Ordinárias que concluíram não ter 

havido falta grave. A divergência apontada não se ajusta ao 

caso dos autos e não houve violação de norma legal. Não conh~ 

ço da revista. 
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O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também não conheço. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade, 

não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3.862/74 - Relator:Ministro Co 

queijo Costa. Revisor: Rudor Blumm. Recurso de Revista de de 

cisão do TRT da la. Região. Cia Brasileira de Roupas Ducal e 

Marcos Moreira da Serra. ( Drs. Paulo Roberto Vieira Camargo 

e Eduardo Gomes Affonso. ) 

O Sr, Ministro Coqueijo Costa - A Segunda Turma do Segundo 

Regional, por maioria, deu provimento ao recurso ordinário da 

empresa sem dizer para que fim processual. A agressão imotiv~ 

da a colega de serviço no local de trabalho autoriza a resci 

são contratual sem ônus. Inconformados reclamada e empregado, 

interpuseram revistas simultâneas, tendo o Juizo de admissibi 

lidade ~ guo recebido a da empresa e trancado a do autor. A 

Procuradoria, em parecer do Dr. Justiniano José da Silva, opi 

na pelo não. conhecimento ou desprovimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo, 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Desafortunadamente vem-se a 

miudando a falta de técnica processual em certos acórdãos ~ 

dando provimento, não dizem para que fim processual o fazem. 

~ exatamente o que ocorre no caso em tela. O recurso ordiná -

rio da empresa foi provido, mas não se diz para quê. Se ela 

pede a improcedência da reclamação, in totum, conclui-se que 

o Regional julgou a reclamação improcedente. Assim sendo, a 

empresa não poderia recorrer de revista ••• {Lê.) Não conheço 

da revista por incabivel, porque ela não foi vencida em nada. 
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O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço. 
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O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O recurso ordinário era da em 

presa. O Regional disse apenas: "Dou provimento ao recurso or 

dinário da empresa'; Ela vem recorrer de quê ? 

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

não conhecida a revista. 

• 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3.647/74 - Relator Ministro Li 

ma Teixeira. Revisor Ministro Paulo Fleury. Recurso de Revi~ 

ta de decis~o do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Re 

gi~o. Interessados: Sitio Santo Antonio e Clausina dos San

tos de Paula (Drs. Antonio de Gaspari e Milton Borba Canico

ba). 

O Sr. Ministro Presidente - O acórd~o entendeu que o recurso 

do empregador limitou-se a impugnar a relaç~o empregaticia, 

~o havendo nos autos prova contrária que destrua o sil€ncio 

da contestaç~o ••• (L€.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo 

n~o conhecimento da revista. to relatório. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada. N~o co

nheço da revista porque desfundamentada, versando matéria fá 

tica - no caso, relaç~o empregaticia. N~o se apontou aresto 

divergente nem se demonstrou violaç~o de norma legal. Porcon 

seguinte, vazia está a revista. N~o conheço._ 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também ~o conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg€ncia? Unanimemente,~o 

conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3.267/74- Relator Ministro Li 

ma Teixeira. Revisor Ministro Paulo Fleury. Recurso de Revi~ 

ta de decis~o do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira 

Regi~o. Interessados: Daniel Barbosa de Almeira e Outro e 

Cia. Bandeirantes de Seguros Gerais (Drs. Urbano Galr~o Dhom 

e Carlos Roberto Fons€ca de Andrade). 

O Sr. Ministro Presidente- O acórd~o recorrido esclareceque 

os autores pretendem equiparaç~o salarial aos paradigmas a

pontados, com o recebimento das diferenças salariais e suas 

conseqll€ncias nas verbas de indenizaç~o decorrentes da demis 
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s!o ••• (L€.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo n!o conhe

cimento do recurso. t o relatório. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss!o. Encerrada. N!o co-

nheço da revista nem pelas preliminares, porque descabidas, 

como bem analisado pela Procuradoria-Geral, nem pelo mérito, 

por versar o reexame de fatos e provas, n!o só com refer€n

cia à equiparaç!o, n!o caracterizada em face da prova, como 

em relaç!o à anotaç!o na carteira profissional, face ao apu

rado pelas inst~cias ordinárias. N!o conheço. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também n!o conheço. 

O Sr. Ministro Presidente- Há diverg€ncia? Unanimement~n!o 

conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3.327/74 Relator Ministro 

Lima Teixeira. Revisor Ministro Paulo Fleury. Recurso de Re

vista de decis!o do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda 

Regi!o. Interessados: Banco Finasa de Investimentos S/A. e 

Braz Monteiro (Drs. Emmanuel Carlos e Ney José de Souza Cesa 

rino). 

O Sr. Ministro Presidente - Toda a prova apurada pelas ins

t~cias ordinárias é no mesmo sentido: relaç!o empregatícia 

caracterizada. Prestava o empregado serviços de cunho n!o e

ventual, recebia comiss~es, tinha todos os atos fiscalizados 

pela distribuidora e com exclusividade ••• (Lt.) A douta Pro

curadoria-Geral opina pelo n!o conhecimento da revista, por 

falta de amparo legal. t o relatório. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss!o. Encerrada. N!o co-

nheço da revista por n!o ter qualquer fundamento. A relaç!o 

empregatícia foi reconhecida pelas inst~cias ordinárias. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há d1verg€ncia? Unanimemente,n~o 

conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 415/74 - Relator Ministro Co

queijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre

sidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Regi~o. 

Interessados: Prefeitura Municipal de Governador Lomanto JÚ

nior e Angela Maria Lima de Assis (Drs. Manoel Lins e Walde

mar Rosa). 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Insurge-se a reclamada, por 

meio de agravo de instrumento, contra despacho do Presidente 

da Quinta Regi~o que declarou n~o haver julgamento citra ~

tita, (L€.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo provime~ 

to do agravo. t o relat6rio. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada, Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - ~ de se dar provimento ao a-

gravo. Na verdade, o v, acÓrd~o recorrido silenciou quanto 

ao item em que a reclamada diz ntJ:o ser aplicável a correç~o 

monetária aos Órg!os pÚblicos ••• (LZ.) Dou provimento ao agr~ 
-

vo para que suba a revista, com as cautelas da lei. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg€ncia, Unanimement~ da 
-

do provimento ao agravo, nos termos do voto do ~tlnistro Rela 

tor. 



e > 

. 

10.12.74 

PODER .JUDICIÁRIO 

..JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

SSO/LFA/JF 17,10/15 -1-

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 56817 4 - Relator Ministro Ro

drigues de Amorim, Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Re

gião. Interessados: José Alexandre de Farias e Cia. Metropo-

litana de Agua de S!o Paulo - COMASP. (Drs, Ulisses 

de Resende e Djalma Rodrigues). 

Riedel 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Diz o agravante, contr~ 

riando o respeitável despacho agravado, que estava sua revi~ 

ta devidamente fundamentada. Discute-se equiparação salarial 

julgada improcedente, pois não configurada •.• (L€.) A douta 

Procuradoria-Geral opina desfavoravelmente. É o relat6rio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Discute-se equiparação 

salarial indeferida face à prova. Matéria de fato não enseja 

revista. Nego provimento. 

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

negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 790/74 - Relator Ministro Co

queijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre

sidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. 

Interessados: Antonio Guilherme Schreiner e Maluf S/A.Impor

tação e Comércio de Auto Peças. (Dr. Ulisses Riedel de Re

sende). 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Antonio Guilherme Schreiner 

teve seu recurso ordinário julgado e denegado. Inconformado, 

recorreu de revista e, denegada esta, veio de agravo. A Pro

curadoria-Geral opina pelo improvimento. É o relat6rio. 

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

palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O ac6rd~o da Segunda Turma, 

em seu relat6rio, faz refer€ncia ao pedido de diferenças de 
, -

deposito do FundPdeGarantia. No voto, o Relator discorre so 

bre todos os pontos do pedido ••• (L€.) Nego provimento. 

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

de, negado provimento ao agravo. 

unanimida-

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 832/74 - Relator Ministro Co-

queijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre

sidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Regi~o. 

Interessados: UNIVEST S/A.- Distribuidora Nacional de T:!rulos 

e Valores Mobiliários e Rold~o Andrade Cunha (Drs. Marilena 

Chaves Gaspar e Cláudio A. Feitosa Penna Fernandez). 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Denegada pela Segunda Turma 

a revista, veio a vencida de agravo de instrumento, que con

cluiu ser a matéria coberta pela Súmula 27. A douta Procura

doria-Geral opina pelo desprovimento. ~ o relat6rio. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Reconheceu a agravante, em 

sua minuta, que a matéria é sumulada pelo TST. Alega, entre

tanto, que alguns Regionais adotam critérios diferentes ••• (L€.) 

Nego provimento. 

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

de, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 857/74 - Relator Ministro Ro

drigues de Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Re

gi~o. Interessados: Levy dos Santos e Cia. Telef8nica de Mi

nas Gerais (Drs. Silviomar Ferreira Souto e Ary Salles). 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - As inst€ncias de prova 
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julgaram provada a justa causa. O recurso foi indeferido e, 

na contraminuta, levantou-se a preliminar de intempestivida

de do apelo. A douta Procuradoria-Geral opina pelo n~o provi 

mento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - O agravo é tempestivo. 

Rejeito a preliminar. Quanto ao mérito, nego provimento, pois 

se trata de matéria exclusivamente de fato, provada a justa 

causa. 

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

rejeitada a preliminar e negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 986/74 - Relator Ministro Ru

dor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi

dente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Regi~o. In 

teressados: Bardella S/A. Indústrias Mec€nicas e Aristides 

Vacari (Drs. Cássio Mesquita Barros Júnior e Ulisses Riedel 

de Resende). 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - A agravante, antes da instru-

ç~o, pleiteou fossem ouvidas três testemunhas de cada recla

mante, vez que o processo .•• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral 

opina desfavoravelmente. t o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - N~o argli!da a nulidade na pri

meira vez em que se falou nos autos, art. 795 da CLT, inocor 

reu o alegado •.. {Lê.) Nego provimento. 

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

negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.025/74 - Relator Ministro 
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Rodrigues de Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta 

Regi~o. Interessados: Parasina Zito Casé e OUtros e Luiz Pau 

lo Pereira (Drs. Domício Barreto Guimar~es de Souza e Raym~ 

do de Freitas Pinto), 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Inconformado com o res

peitável despacho que denegou seguimento ao recurso de revi~ 

ta, agrava de instrumento o reclamado, viúvo e herdeiro, a

firmando provado nos autos que n~o recebera a notifica

~~o .•. (L~.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo desprovi

mento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Nego provimento. Confor 

me acentuou o despacho agravado, a notificaç~o postal foi ti 

da como recebida, conforme declaraç~o ••• (L~.) 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~cia? Por unanimidade, 

negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.105/74 - Relator Ministro 

Coqueijo Costa, Agravo de Instrumento de despcaho do Juiz 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Re-

gi~o. Interessados: Alvarino Alano da Silva e Estaleiro SÓ 

S/A. (Dr. Hélio Alves Rodrigues). 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O agravo é contra o despacho 

que denegou a subida do recurso de revista, Este diz que a 

matéria é de fato, considerou o acórd~o transcrito genérico 

e n~o entendeu violado o dispositivo de lei citado. A douta 

Procuradoria-Geral opina desfavoravelmente. t o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Ao bem lançado despacho agr~ 

vado nada há que acrescentar. A matéria probat6ria foi bem e 

xaminada pelo ac6rd~o recorrido, e impossível 

la ••• (L€.) Nego provimento. 

é reexaminá-

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

negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.166/74 Relator Ministro 

Rudor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi 

dente do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Regi~o. In-, 

teressados: Jo~o Caetano dos Santos e Caixa de Previdência e 

Assistência aos Funcionários do Banco da Amaz$nia S/ A. (Drs. 

Mário Martins Bermejo e Orlando T. Campos). 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - A tese do agravante é a do di

reito adquirido à complementaç~o de aposentadoria, visto ha

ver preenchido todos os requisitos contratuais •.. (L€.) A do~ 

ta Procuradoria-Geral opina pelo improvimento. ~ o relat6riQ 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada. Tem a 

palavra.o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Inexiste o direito adquirido do 

art. 153 da Constituiç~o Federal. O agravante postulou com

plemento •.. (L€.) Nego provimento. 

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

negado provimento ao agravo. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 l.04o(74 - Relator 
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Ministro 

Rodrigues de Amorim, Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda 

Regi~o. Interessados: Ultrafertil S/A. Indústria e Comércio 

de Fertilizantes e John Paul Mehrtens (Drs. Carlos Eduardo 

de Ornellas Filho e Adalberto G, Galv~o de França). 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Trata-se, na hipÓtese, 

de aplicaç~o do art. 39 do Decreto-lei 389/68, Agrava de ins 

trumento a reclamada, que afirma ~o ser devido o adi

cional ••• (L€.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo n~o pro 

vimento, t o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada, Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - A diverg@ncia citada so 

bre pagamento do adicional de periculosidade a partir do a

juizamento dá margem ao processamento da revista, para me

lhor exame, 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg@ncia, Unanimemente, da 
. 

do provimento ao agravo, subindo a revista para melhor exame. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.111/74 - Relator Ministro 

Coqueijo Costa, Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do Tribunal Rêgional do Trabalho da Segunda Re

gi~o. Interessados: Bento Grou e Outros e Siderúrgica J. L, 

Aliperti S/A. (Dr. Ulisses Riedel de Resende). 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A aç~o foi julgada improce

dente, declarando a Junta ~o ser devido o adicional de insa 

libridade,,,(L~.) A Procuradoria-Geral opina pelo provimen

to. t o relatório, 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator, 
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O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O pedido da inicial versa so 

bre insalubridade. A MM. Junta, examinando a perícia, consi

derou n!o merecer a mesma impugnaç~o. A matéria é de prova. 

Nego provimento, 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg@ncia, Unanimemente, ne 

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.099/74 - Relator Ministro 

Rodrigues de Amorim. Agravo de Instrumento · de despacho do 

Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta 

Regi~o. Interessados: Banco Nacional S/A. e Claudio Roberto 

Dovisinski. (Drs. Luiz Henrique Behs e José Torres das Neves) 
' 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Inconformada com o res

peitável despacho denegatório do recurso de revista, agrava 

de instrumento a reclamada, afirmando que a pena de revelia 

imposta n~o pode prosperar, visto que compareceu à audi€ncia 

de instruç~o e julgamento ••• (L€.) A Procuradoria-Geral opina 

pelo improvimento do apelo. t o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Nego provimento ao agr~ 

vo, conforme o respeitável despacho. 

o Sr. Ministro Presidente - Há diverg@ncia? Unanimemente, ne 

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.122/74 - Relator ~~stro 

Rodrigues de Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do Tribunal Tergional do Trabalho da Segunda 

Regi!o. Interessados: Sociedade Civil de Serviços em geral 

e Paulo da Silva (Drs. Décio J. Borges da Silva e Semiramis 

Alves Teixeira). 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Agrava de instrumento a 
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reclamada, inconformada com o respeitável despacho que dene

gou seguimento ao recurso de revista, alegando violaç~o do 

art. 848, § 29 da CLT ••• (L~.) A douta Procuradoria-Geral opi 

na pelo n!o provimento, t o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss!o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Conforme decidiu o Egré 

gio Regional, ambos os vogais assinaram o termo de audi€ncia 

em que lavrada a sentença ••• (L~.) Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg€ncia? Unanimemente, ne 

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1,289(74 - Relator Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Re

gi~o. Interessados: Mec€nica I~os Capozzi Ltda. e José Be 

larmino da Silva e Outros (Drs. Manoel Esteves Galinski e Jo 

sé Carlos de Barros Lima), 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Mec€nica Irma:os Capozzi Ltda. 

recorreu contra decis~o da Merit!ssima 14~ Junta de Concilia 

Q!o e Julgamento de S!o Paulo, que o Regional conformou, teg 

do como incensurável a sentença ••• (L~.) A Procuradoria-Geral 

opina pelo desprovimento do apelo. t o relatório. 

Q Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator, 

O Sr, Ministro Coqueijo Costa - Matéria puramente fática. A 

Junta apreciou os laudos e deu pela incorreç~o de ambos, o 

que foi mantido pelo Regional, (L€.) Nego provimento, 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg€ncia? Unanimemente, ne 

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.174/74 - Relator Ministro 
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Rodrigues de Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho daQuintaR~ 

gil!o. In~eressados: Banco de Investimentos Industrial S/ A. IN 

VESTBANCO e Sérgio Moreira Sim~es de Oliveira {Drs. Izarlete 

Menezes Santos e André Barachisio Lisboa). 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Agrava de instrumento o 

reclamado, alegando que o agravado era agente aut8nomo ••• {L€.) 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo improvimento, rejeit~ 

do a preliminar argÜida. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada. Tem a 

palavra o relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Rejeito a preliminar le 

vantada na contraminuta, visto n~o se alegar que a procura-

ç~o inexiste nos autos principais. Nego provimento ao agra

vo, pois o bem lançado despacho denegatório esclarece que a 

matéria é de fato ••• {L€.) 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg€ncia? Unanimemente, ne 

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.199/74 - Ministro Relator 

Rodrigues de Amotim. Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta R~ 

gitto. Interessados: Cia. Estadual de Energia Elétrica e Jo~o 

Odair Kirt {Drs. Miguel Pechansk.i e Victor Douglas Nunez). 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Inconformada com o res

peitável despacho denegatório da Revista, agrava de instru

mento a reclamada. A hipótese dos autos versa sobre pedido 

de reclassificaçtto de empregado no quadro de carreira da a

gravante ••• (L€.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo das

provimento do apelo. ~ o relatório. 

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



e . ' 

~ 
10.12.74 

POCE.R JUOICIÁRIO 

.JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

SSO/MN/JF 

palavra o Relator. 

17,20/25 -5-

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Diz o respeitável desp~ 

cho denegatório: "Examinando as provas produzidas, conclui

ram as inst€ncias ordinárias pela inex1st€ncia da prescriça:o 
- -

do direito de postular ••• (L€.) Nego provimento ao agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg@'n.cia? Unanimemente, ne 

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.331/74 - Relator Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Re-

gia:o. Interessados: Antonio At!lio Casagrande e DinarteCuper . -
tino & Companhia Ltda. (Drs. Dilma de Souza e Luiz Carlos Val 

le Chuvas). 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Inconformado com o despacho 

que denegou a subida da revista, por considerar que a ajuda 

de custo na:o integra o salário, possuindo natureza indeniza-

tória, agravou-se o reclamanta. A Procuradoria-Geral 

pelo na:o provimento da agravo. ~ o relatório. 

opina 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussa:o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Na:o há que se falar em viol~ 

ça:o do § 29 do art. 477 da c.L.T. O acÓrda:o recorrido, em e

xaminando os aspectos da causa, caracterizou ••• (L€.) Nego pr~ 

vimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg@'n.cia? Unanimemente, ne 

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.205/74 - Relator Ministro 

Rodrigues de Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira 

Regia:o. Interessados: Banco do Estado de Minas Gerais S/A. e 
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Heredia Gomes (Drs, Afr€nio Vieira Furtado e José Torres das 

Neves). 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - O recurso de revista foi 

denegado nos seguintes termos: "Concluiu a E. Primeira Turma 

que a concess~o da aposentadoria m6vel vitalic1a pela empre

sa adere ao contrato de trabalho ••• (L€.) A Procuradoria-Geral 

opina pelo improvimento do apelo. t o relat6rio. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada, Tem a 

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Mantenho o respeitável 

despacho agravado. A aposentadoria m6vel vitalicia foi consi 

derada como devida pelo exame,,.(L€.) Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há d1verg€ncia? Unanimemente, ne 

gado provimento ao agravo. 
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Relator Ministro 

Rodrigues de Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira 

Regi~o. Interessados: Albino Rodrigues Neves e Jo~o Batista 

da Silva (Dr. Adalberto Marroquim Sobrinho). 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Discute-se em agravo de 

instrumento matéria de execuç~o de sentença, cuja revistafoi 

denegada. O parecer da douta Procuradoria-Geral é pelo ~o 

conhecimento ou improvimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Nos precisos termos do 

douto parecer ~o cabe recurso de revista da execuç~o de sen 

tença. N~o conheço do agravo. 

O Sr. Ministro Presidente- Há diverg@ncia? Unanimement~n~o 

conhecido o agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.250/74 Relator Ministro 

Rodrigues de Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda 

Regi~o. Interessados Lavínia Avec Moisés e LÚcio Salomone e 

Outro (Dr. Ulisses Riedel de Resende). 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Afirmando n~o poder pr~ 

valecer o respeitável despacho que denegou seguimento à re

vista, agrava de instrumento a reclamada, declarando em seu 

pedido: "Com efeito, trata-se de saber da exist@ncia ou n~o 

da relaç~o de empxego .•. (L€.) A douta Procuradoria-Geral opi 

na pelo ~o provimento do apelo. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Discute-se, pura e sim-
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plesmente, relaç~o de emprego qu~pela confiss~o do autor, 

nr!o foi reconhecida, matéria estritamente de fato, que DD:o tem 

amparo legal, 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg€ncia? Unanimemente, ne 

gado provimento ao agravo, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.347/74 Relator Ministro 

Lima Teixeira, Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pr~ 

sidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Regi~o.Ih . -
teressados: Antonio Serrado Gonzales e MetalÚrgica La Fonte 

S/A. (Drs. Ulisses Riedel de Resende e Heloísa Pinto Mar

ques). 

O Sr. Ministro Presidente - Consoante melhor interpretaç~o 

do art. 469 da C.L,T. é legítima a transfer€ncia do local de 

trabalho e dentro da mesma localidade ou municÍpio, desde que 

n~o implique necessariamente em mudança de domicÍlio .•• (L~.) 

Nego provimento ao agravo por desfundamentada a revista. Há 

diverg€ncia? Unanimemente, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.338/74 - Relator Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Re

gir!o. Interessados: Sr!o Paulo Alpargatas S/A, e Luiz Lopes 

da Silva e Outro (Drs. Paulo Guilherme B. Cruz e Ulisses Rie 

del de Resende). 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Srl:o partes que tiveram seu 

recurso ordinário desprovido. A insalubridade atinge todo o 

ambiente de trabalho, Veio de revista que, denegada, deu azo 

ao agravo de instrumento. A douta Procuradoria-Geral é pelo 

desprovimento. t o relatório. 

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

palavra o Relator. 



10.12.74 

POOER JUOICIÀRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR CO TRABALHO 

ZG/MD/JF 17,30/35 -3-

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - o presente agravo tenta re

ver matéria. de fato e interpreta o art. 209 da CLT. O acór

d~o oferecido à divergência n~o serve para demonstrá-la. A 

perícia técnica deu pela insalubridade ••• (L€.) Nego provime~ 

to. 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.283/74 Relator Ministro 

Rodrigues de Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda 

Regi~o. Interessados: Waldemar Tavuencas Andrade e S/A. In

d!strias Votorantim (Drs. Rubens de Mendonça e Paulo Sérgio 

dos Santos Costa). 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - O reclamante agrava de 

instrumento inconformado com o respeitável despacho que dene 

gara seguimento à revista, alegando estar seu recurso devi 

damente fundamentado em divergência jurisprudencial e viola

ç~o de lei ••• (L€.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo 1m 

provimento do apelo. t o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim· - Nego provimento ao agra 

vo adotando o parecer da douta Procuradoria-Geral, que se in 

conforma com o decidido, quando afirma: 11 a controvérsia g:i 

ra. em torno do pedido de diferenças salariais .•• (L€.) 11 Nego 

provimento. 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.312/74 Relator Ministro 
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Rodrigues de Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda 

Regi~o. Interessados: Mauricio dos Santos Felicissimo e Ju

bran - Engenharia, Comércio e IndÚstria S/A. (Drs. Adiba Ca

mis e Walter s. Zelmanovits). 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - O presente agravo de in.§_ 

trumento vem contra o respeitável despacho de fls. 2, susten 

tando que a revista alegava violaç~o dos arts. 832 e 859 da 

C,L.T. (L€.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo provimen

to do apelo. to relat6rio. 

O Sr. Ministro Presidente 

palavra o Relator. 

Em discuss~o. Encerrada, Tem a 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - A quest~o relativa à a-

plicaç~o da pena de confiss~o ao reclamante, apresentava a

resto divergente, fls. 35, que contraria a tese do reclama

do, Nestes termos, dou provimento para melhor exame, a fim de 

subir a revista nos termos da lei. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg@ncia? Unanimemente, da 

do provimento ao agravo para a subida da revista para melhor 

exame. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.334/74 Relator Ministro 

Rodrigues de Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta 

Regi~o. Interessado~ Nilson Rocha Pinto e Cia. de IndÚstrias 

Eletro - Químicas S/A. CIEL (Drs. Tarso Fernando Genro e Ed

son Morais Garcez). 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim -A revista foi-denegada, 

Prova ~o pode ser reapreciada em revista. No agravo confir 

ma que a revista estava fundamentada em diverg@ncia, pois o 

cargo é de confiança. A douta Procuradoria-Geral opina pelo 
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n~o provimento do recurso. ~ o relat6rio. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss!o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Conforme acentua o res

peitável despacho, as decistses consagram os requisitos .•. (L€) 

Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~cia? Unanimemente, ne 

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.349/74 Relator Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Re

gi~o. Interessados: S/A. Frigorífico Anglo e Ubirajara Gomes 

de Oliveira {Drs. Umberto de Melo Carvalho e Almir Pazzianot 

to Pinto). 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Ubirajara Gomes de Oliveira, 

em aç!o trabalhista alega que houve alteraç~o em seu contra

to. A Junta julgou procedente a reclamaç~o. O Segundo Re

gional negou provimento ao recurso. Veio a revista, que foi 

travada e tenta-se destravar em agravo de instrumento. A dou 

ta Procuradoria-Geral opina pelo desprovimento. t o relat6-

rio. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss!o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Em sua minuta o agravante fa 

la em apreciaç~ de matéria de direito juntando ac6rd~o, que 

entendeu duvergente. Nego provimento ao agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~cia? Unanimemente, ne 

gado seguimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.350/74 Relator Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Regi!o. 
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Interessados: Domingos Braggion e Siderúrgica Coferraz S/A. 

(Drs. Erineu Edison Maranesi e Izidro José Pensado). 

O Sr. Ministro Presidente - Constitui causa determinante da 

despedida por justa causa, se o empregado comparace ao servi 

ço embriagado e exerce funç!o que requer o máximo cuidado p~ 

ra evitar acidente ••• (L~.) to relatório. Em discuss!o. En

cerrada. Nego provimento, pois a revista pretende reexaminar 

a prova. Há diverg~cia? Unanimemente, negado provimento ao 

agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.343/74 Relator Ministro 

Rodrigues de Amorim, Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira 

Regi!o. Interessados: Cia. Metalúrgica Barbará e Sebasti!o 

Gomes da Silva (Drs. Luiz Renato Bueno e Jo!o Velloso Filho). 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Agrava de instrumento a 

reclamada contra o respeitável despacho que denegou seguime~ 

to ao recurso de revista dando pela relaç!o empregaticia. 

Alega que jamais se negou a contratar empregado .•• (L~.) A 

douta Procuradoria-Geral opina pelo improvimento do apelo. t 

o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em d1scuss!o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - A matéria envolve reexa 

me de prova, que é vedado na revista. Nego provimento, 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~cia? Unanimemente, ne 

gado provimento ao agravo, 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.356/74 Relator Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Re

gi!o, Interessados: José Domingos da Luz Filho e Indústria 

de Bebidas Cinzano S/A. (Drs, Marcos Schwartsmann e Alfredo 

Ellis Machado D10liveira). 

O Sr, Ministro Cogueijo Costa - Sr. Presidente, José Domin

gos da Luz Filho agravou de instrumento contra despacho que 

denegou a subida da Revista por considerar que esta envolve 

matéria de fato, A egrégia Turma Regional manteve a decis!o 

de Primeira Inst~cia por considerar justa a demiss!o por fal 

ta grave,,,(L~.) A Procuradoria-Geral é pelo 

do agravo, ~ ~ relatório, 

desprovimento 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss!o, Encerrada, Tem a 

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - N!o há falar em onus proban

di. da reclamada, O v. acórd!o deu pela justa causa baseado 

na hipótese de declaraç!o do reclamante, tendo por desneces

sária a prova da reclamada, A empresa,.,(L~.) Nego provimen

to, 

o Sr. Ministro Presidente - Há diverg~cia? Unanimemente ne

gado provimento ao agravo. 

O Sr, Secretário - PROCESSO N9 1.375/74 Relator Ministro 

Rudor Blumm, Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi 

dente do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Regi!o, In-

teressados: R, A, Trigo Lorenzo e Claudionor da 

Moreira (Drs. Kleber Menezes e Carmelita Barreto). 

Conceiç!o 

O Sr, Ministro Rudor Blumm - Sr, Presidente, versam os autos 

do agravo de instrumento visando destrancar a revista inter

posta contra sentença do TRT da 5~ Regi!o que, negando provi 
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mento ao apelo ordinário da reclamada, reformara a senten~a 

da MM. Junta a quo por anular a senten~a ab initio por en

tender n~o haver ocorrido revelia. Contraminutado o agravo a 

fls. 32, a douta Procuradoria-Geral opina favoravelmente a 

fls. 36, t o relat6rio, 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr, Presidente, o indeferimento 

da prova aportunamente protestada constitui nulidade, do pro

cesso, mesmo que esta n~o seja concomitantemente argliida, 

Dou provimento ao agravo para melhor exame. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~cia? Dado provimento 

ao agravo para melhor exame, 

O Sr, Secretário - PROCESSO N9 1.382/74 Relator Ministro 

Rodrigues de Amorim, Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta 

Regi!o, Interessados: Sindicato dos Conferentes e Consertado 

res de Carga e Descarga do Porto da Cidade de Salvador e Joa:o 

Batista Netto e Outros (Drs. Antonio Fernandes Neves Filho e 

Raymundo de Freitas Pinto, 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amo~im - Sr. Presidente, a Revi~ 

ta veio com fundamento na letra b do permissivo legal sob 

fundamento de cumprimento do art. 348 do C.P.C. por na:o admi 

tira confiss~ expressa no processo anulado ••• (L€.) Contra

minutado o apelo, opina a douta Procuradoria-Geral pelo na:o 

provimento, t o relat6rio. 

O Sr, Ministro Presidente - Em discussa:o. Encerrada, Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Sr, Presidente, é o se

guinte o respeitável despacho agravado: 110 v. ac6rd~o, sub 

censura, manteve a decis!o de primeiro grau ••• (L€.) Incab!-
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vel a revista nos casos de execução. Não conheço do agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg€ncia? Não foi conheci

do o agravo, vencido o Ministro Coqueijo Costa que negava pr.2_ 

vimento por não ser caso de não conhecimento do agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1.388/74 Relator Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Re

gião. Interessados: Petróleo Brasileiro S/ A. PETROBMS- RLAM 

e Osvaldo Roque dos Santos (Drs. Rubens Augusto da Costa Cha 

ves e Flávio Bernardo da Silva). 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Sr. Presidente, o Recurso Or 

dinário da Petrobrás foi desprovido •.. (Lg.) A Procuradoria

Geral é pelo desprovimento. t o relatório. 

O Sr. :1-linistro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Pela violação do artQ 165 da 

Constituição Federal, sem indicação sequer do item atingido, 

não prosperaria a revista, nem se afrontou literal disposi-

ção do art9 71 consolidado ••. (Lg.) Nego provimento. 

O Sr. :r.linistro Presidente - Há diverg~ncia? Por unanimidade 

negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1. !~14/7 4 Relator :r.linistro 

Rodrigues de Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira 

Região. Interessados: Estado de Minas Gerais e Eliane Ferrei 

ra Gomes (Drs. Delza Celia de Magalhães e IvonedeSiqueira). 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - A reclamada insurge-se 

contra o trancamento da revista porque entendeu que a esta

giária era empregada. Aponta na revista violação do ato co~ 

plementar ••. (Lg.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo des

provimento do agravo. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 
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O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Nego provimento ao agr~ 

vo. Conforme bem situou o respeitável despacho agravado, o 

fulcro da quest!o giram em torno da apreciaç!o da prova, a

través da qual evidenciou-se o vinculo empregatício ••• {L€.) 

Por isso, n!o há falar em violaç!o legal, ao passo que o a

resto trazido à configuraç!o partia de pressuposto n!o reco

nhecido pela inst&ncia julgadora. 

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

to ao agravo, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.394/74 Relator Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Re-

gi!o. Interessados: Cia. Progresso do Estado da Guanabara 

COPEG e Sidney Soares dos Santos e OUtros (Drs. Jo!o 

de Medeiros Ribeiro e Haroldo de Castro Fonseca). 

Bosco 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa- Sr. Presidente, a revistafoi 

trancada pelo despacho que considerou o acórd!o recorrido in 

tocável, bem como n!o encontra violaç!o de lei nem julga-

do divergente que justificassem ••• (L€.) A douta 

ria-Geral é pelo desprovimento. ~ o relatório. 

Procurado-

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss!o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Longo, minucioso e bem funda 

mentado é o despacho agravado. O Acórd!o n!o violou texto 

de lei e os arestos trazidos n!o demonstram diverg€ncia .•• (L€) 

Nego provimento. 

O Sr, Ministro Presidente - Há diverg€ncia? Unanimemente, ne 

gado provimento ao agravo. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.463(74 -Relator Ministro 

Rudor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi 

dente do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Regi~o. In

teressados: Manoel Hilário Carneiro e Manoel Estevam dos San 

tos (Drs. Domicio Barreto Guimar~es de Souza e Jo~o Pinheiro 

Castelo Branco) • 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - O v, acórd~o regional deu provi 

menta ao recurso reconhecendo a relaç~o de emprego, entre as 

partes, e determinou o retorno dos autos a M. Junta para a

preciaç~o do mérito, A douta Procuradoria-Geral opina desfa

voravelmente, t o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Trata a matéria discutida nos 

autos de relaç~o de emprego de trabalhador rural ••• (L€.) Ne

go provimento. 

O Sr. Ministro Presidente- Há diverg€ncia? Ne~provimento 

ao agravo, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.421/74 Relator Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Regi~o.In 

teressados: TRAFO - Equipamentos Elétricos S/A. e Irene Ju

liani (Drs. Cláudio Lafayete G. da Silva e Carlos A. Selva). 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - A Eg. Segunda Turma do Trib~ 

nal Regional do Trabalho da Quarta Regi~o julgou procedente, 

em parte, o pedido. Inconformado o reclamante vem de revis

ta que foi deferida ••• (L€.) to relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - As razões do agravo v€m fun-
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damentadas em participaç~o de greve ilegal, ensejando dispeg 

sa por justa-causa. Para tanto dá como violado o artigo da 

Lei 4.330, bem como indica divergencia jurisprudencial ••• (L~) 

Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergencia? Negado provimen

to ao agravo, por unanimidade, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.557/74 Relator Ministro 

Paulo Fleury. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre

sidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Regi~o.In 

teressados: S/A. Diário de Noticias e Antonio João Splinski 

(Drs. Alberto Delgado Filho e Olga c. AraÚjo), 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - O v. acórdão regional rejeitou 

a alegação de litispendencia feita pela empresa e, no méri

to, negou provumento ao recurso ••• (L~.) A douta Procurado

ria-Geral opina pelo provimento do re~urso. ~ o relatório. 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Paulo Fleury- Na Revista se atacou o·v. acór 

d!o ragional, sob o fundamento de violação do parágrafo Úni

co de artigo do CÓdigo do Processo Civil, ao rejeitar a li

tispendencia ••• (L~.) Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergencia? Negado provimento 

ao recurso, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.430/74 Relator Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Re

gi!o. Interessados: Banco Mercantil de São Paulo S/A. e Ne

roir Serralhos (Drs. Orestes Dalcin e Paulo A. Massoni). 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Neroir Serralhos ajuizou a

ção trabalhista contra o Banco Mercantil de S!o Paulo, para 
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pleitear pagamento de horas diÚrnas e noturnas, bem como, s~ 

lários de horas extras trabalhadas aos sábados, férias pro

porcionais e o recolhimento para o FGTS sobre estas parcelas 

e mais o 139 salário ... {L~.) 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss!o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Nego provimento ao agravo, 

pois n!o apontada jurisprud~cia divergente, 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg€ncia? Unanimemente, ne 

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.437/74 Relator Ministro 

Rodrigues de Amorim, Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira 

Regi!o. Interessados: José Pereira Barros e SOTEGE - Engenha 

riaS/A. (Drs. Hugo Bazin de Mello e Valério Rezende). 

O Sr, Ministro Rodrigues de Amorim - Alegando estar seu re

curso de revista devidamente fundamentado, agrava de instru-

mento o reclamante contra o respeitável despacho denegató-

rio .•• {L~.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo n!o conhe

cimento do apelo. t o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss!o. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Rejeito a preliminarpor 

' que a 
, 
epo-falta de alçada alegada na contraminuta, visto 

ca, •• (L~.) 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~cia? Rejeitaàaa preli 

minar por falta de alçada, por unanimidade. Tem a palavra o 

Relator, 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Como afirma o respeitá 

vel parecer de fls. 32 e o respeitável despacho de fls,22, 
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as raz~es de revista esttto .fartas ••• (L€.) Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg€ncia? Unanimemente, ne 

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.458/74 Relator Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. Interessa 

dos: Max Hotel Ltda. e Maria Inedina Weiss Pereira (Drs. Na

dir Jo~o Colognese e Darcy Von Hoonholts). 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O reclamante recorre de re

vista contra decisão do Tribunal do Trabalho da Quarta Re

gião que declarara a nulidade do processo por cerceamento. A 

revista doi denegada. Dai o agravo, que firma a tese de di

verg€ncia jurisprudencial ••• (L€.) t o relatório·. 
-

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Nego provimento. O Tribunal, 

reexaminando os fatos, deu pela necessidade de ••• (L€.) 

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

to ao agravo, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.475/74 Relator Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região • 

Interessados: General Motora do Brasil S/A. e Lucia Bernardo 

Rosa (Drs. Carlos H. z. Mazzeo e Moisés Martinho Rodrigues). 

O Sr. Ministro Presidente - As Inst€ncias ordinárias, com ba 

se na prova, entenderam que as horas extraordinárias habi

tuais integram o 139 salário do empregado, no m€s de dezem

bro, e neste mesmo m€s o salário era acrescido do trabalho 

extra. Integram as férias ••• (L€.) Em discussão. Encerrada • 
. 

Nego provimento ao agravo para manter o despacho agravado, 
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i "' ,, 4 po s a revista nGo poderia prosperar, face a Sumula 2 e con 

soante jurisprud@ncia do Eg, Pleno, Há manifestaçt!:o das Ins

t€ncias Ordinárias. De acordo com o parecer da douta Procura 

doria-Geral, que bem analisou o despacho denegat6rio de fls. 

Há diverg@ncia? Negado provimento ao agravo, por unanimida

de. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1.479/74 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa, Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da 2a. Região. Cia Municipal de Transportes Co 

letivos e Sebastião Soares Egidio.(Drs, Joào Camargo Dias e 

Ulisses Riedel de Resende,) 

O Sr. Mini.stro Cogueijo Costa - A Terceira Turma do Segundo 

Regional negou provimento ao recurso do reclamante com funda 

mento no apelo da empresa, Vem de revista o vencido,,,(Lê.) A 

douta Procuradoria-Geral opina pelo não provimento do agravo. 

11: o relatÓrio. 

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

lavra o Relator, 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Na sua minuta o agravante 

de matéria de fato, (Lê.) Nego provimento ao agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

gado provimento ao agravo, 

O Sr. Secretário - Processo nQ 1.500/74 - Relator: Ministro 

Rudor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi 

dente do TRT da 2a. Região. Panificadora e Confeitaria Di 

Trevi Limitada e Flavio Mozart Minervino Ortiz,(Drs. Hafes 

Mograbi e Ulisses Riedel de Resende,) 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - A agravante foi considerada pel 

venerando julgado a fls. como sucessora por se estabelecer n 

mesmo local e no mesmo ramo de negÓcios ••• (Lê.) O douto 

cer é desfavorável, 11: o relatório, 

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

lavra o Relator, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Considerada sucessora da execut 

da, eis que estabeleceu-se no mesmo lugar e mesmo ramo de ne 

gÓcios.,,(Lê,) Nego provimento ao agravo. 
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OjSr. Ministro Presidente- Há divergência? Unanimemente, n~ 

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 1.547/74 - Relator: Ministro 

Rodrigues de Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do Ju~ 

Presidente do TRT da 2a. Região. Emiliano Mendonça da Cruz e 

Eron Indústria e Comércio de Tecidos S/A. (Drs. Pascoal Naddeo 

de Souza e Elcio Silva.) 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorlm - Inconformada com o respeitá 

vel despacho denegatório, insurge-se a ora agravante, alegan

do inequívoco em seu prejufzo ••• (Lê.) A douta Procuradoria-a~ 

ral opina pelo desprovimento do apelo. t o relatÓrio. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - A matéria é fática, porque 

não comporta reexame em grau de revista. Não comprovado o in 

tuito obstativo. Nego provimento. 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 1.602/74 - Relator: Ministro 

Rudor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi

dente do TRT da 2a. Região. Ford do Brasil S/A e Enovais de 

Magalhães. (Drs. Cassio Mesquita Barros Junior e Rio 

Paranhos.) 

Branc:> 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - O reclamado argÚi preliminar de 

cerceio de defesa face o venerando acórdão da MM. Junta ••• 

(Lê.) O douto parecer é favorável. to relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Em seu depoimento declarou o 

presentante da reclamada, que o reclamante trabalhou no Depa 

tamento de Inspeção até 1972, na função de Inspetor ••• (Lê.) 



TST- 33~ 

• 
10,12.74 

POOEA JUOICIÀRIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL. SUPERIOR DO 1'AASALHO 

IM/MFC/ESQ 

Nego provimento ao agravo. 

18,00/05 -3-

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1.575/74 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente da 3a. Região. José América de Carvalho e Fazenda No 

va Granja S/A. {Drs, Astolpho de Araújo Santiago e Djalma de 

Souza Vil e la, ) 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O Regional caracterizou o car 

go ocupado pelo reclamante como de confiança, não fazendo jus 

a indenização dobrada e horas extras, O despacho confirmou a 

decisão e a jurisprudência divergente o manteve, A douta Pro 

curadoria-Geral opina pelo desprovimento do agravo. ~ o rela

tÓrio. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - ~ de ser mantido o respeitá -

vel despacho agravado. As instâncias de mérito chegaram a co~ 

clusão de que o cargo era de confiança,,,(Lê.) Nego provimen-

to,ao agravo, 
; 

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

gado provimento ao agravo, 

O Sr. Secretário - Processo n9 1,568/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira, Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre

sidente da 8a, Região. Construções e Comércio Camargo Correa 

S/A e José Brilhante Silva.{Dr. Joaquim D. Lopes,) 

O Sr. Ministro Presldente - O despacho agravado denegou segui 

mento a revista, pois já constitui jurisprudência uniforme 

dos Tribunais Trabalhistas - Prejulgado 34 do TST - a integr~ 

ção das horas extras habituais no cálculo da gratificação de 
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Natal, férias e aviso-prévio ••• (Lê.) ~o relatório, Em discus 

são, Encerrada, Nego provimento ao agravo para manter o desp~ 

cho agravado, A matéria está coberta pela Súmula n9 42 do TS~ 

Há divergência ? Unanimemente, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1,613/74 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da 6a, Região. Empresa Serra Grande Ltda e El 

sa Davina de Lima. (Drs. Carlos Alberto da Paz Portela e Ar 

tur de AraÚjo Neves.) 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O recurso foi trancado. O des 

pacho denegatório diz que, embora tivesse sido provado o uso 

da palavra, o Regional deu pela inexistência de falta grave,,, 

(Lê,) A douta Procuradoria-Geral, em seu parecer, opina pelo 

desprovimento. ~ o relatório, 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Embora os arestos trazidos a 

colação demonstrem o uso de palavras de calão, o egrégio Re 

gional examinando os fatos concluiu que o uso generalizado de 

tais palavras não poderia acarretar despedida ••• (Lê,)Nego prQ 

vimento ao agravo. 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1,620/74 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da Ba. Região. SOCILAR - Crédito Imobiliário 

S/A e Luzia Solange Gonçalves Borges. (Drs. Ronaldo Barata e 

Itair Silva.) 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - SOCILAR vem de agravo de ins-

trumento dar reforma ao despacho, dizendo que a iterativa, no 
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t6ria e atual jurisprudência, nos casos de horário de traba -

lho de empresas e casas financeiras e bancárias ••• (Lê.) A do~ 

ta Procuradoria-Geral opina pelo não provimento do agravo. t 

o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - É de se manter o despacho a 

gravado. A jurisprudência desta Corte é no mesmo sentido da 

do Regional ••• (Lê.) Correto está o despacho denegatório.Nego 

provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? 

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

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

vimento ao agravo, vencido o Ministro Rodrigues Amorim. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1.628/74 - Relator: 
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Ministro 

Rudor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi

dente do TRT da 2a. Região. Francisco Galego e Indústria de 

Tapetes Atlântida S/A - ITA. ( Drs. Marcos Schwartsman e Fran 

cisco Gonçalves Neto.) 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Trata-se de empregado, tecelão , 

com longo tempo de serviço, admitido em 1936, que reclama re~ 

cisão indireta do contrato de trabalho ••• (Lê.) O douto 

cer é pelo conhecimento e provimento. É o relatório. 

par~ 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - A existência de arestos apontado 

como divergentes autoriza a subida da revista para melhor exa 

me da matéria. Assim, de acordo com o douto parecer, dou pr.Q_ 

vimento ao agravo para a subida da revista para melhor exame. 

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

dado provimento ao agravo para a subida da revista para me 

lhor exame. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1.639/74 - Relator: Ministro 

Paulo Fleury, Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi 

dente do TRT da 8a. Região. Pedro Silva Sobrinho e outros e 

Dias Paes Representações Ltda. ( Drs. Miguel Gonçalves Serra 

e Osvaldo Trindade, ) 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - É do seguinte teor o respeitá 

vel despacho agravado: "o recurso de fls. 312/316 é tempesti

vo. Fundamenta-se nas duas letras do art. 896 da Consolidação 

dae Leis do Trabalho ••• (Lê.) "A Procuradoria-Geral opina favo 

ravelmente, para melhor exame. É o relatÓrio. 

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

lavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Paulo Fleury - A revista não foi admitida por 

versar a controvérsia sobre relação de emprego e haverem as 

Instâncias Ordinárias, face à prova, concluÍdo pela existên 

cia da mesma relação entre recla~ante e reclamada, (Lê.) Nego 

provimento ao agravo;-

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

negado provimento ao agravo, 

O Sr. Secretário - Processo n9 1.658/74 - Relator:Ministro Ro 

drigues de Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 5a. Região. Petróleo Brasileiro - Petro 

brás - RPBa. e Antonio Martiniano de AraÚjo. ( Drs. José Joa 

quim Neto e Roberval Roque Borges Paiva.) 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Insurge-se a reclamada con 

tra o respeitável despacho denegatório, alegando estar sua r~ 

vista devidamente fundamentada, Trata-se de adicional noturno 

pago há mais de 10 anos e suprimido pelo término do trabalho 

nesse horário e permitido pelas condições contratuais. A Pro 

curadoria-Geral opina pelo não provimento do apelo. ~ o rela

tório. 

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

lavra o Relator, 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Em que pese a jurisprudên -

cia no sentido do decidido, entendo que o adicional noturno ! 

seja qual for o tempo que o empregado trabalhe nesee horário 

pode ser suprimido sem que seja ••• (Lê.) Dou provimento ao a 

gravo.para a subida da revista para mel hor exame, 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergên c ia ? 

o Sr. Ministro CoqueiJo Costa - Há dive rgência para subir ? 

o Sr. Ministro Rodrigues Amorim - A div ergência, em tese,é o 

trabalho noturno que pode ser suprimido a qualquer momento. 
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O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Mas a jurisprudência é pacffl 

ca, é aplicação da Súmula 42. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Suprimiu o salário noturno ? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Suprimiu. 

O Sr. Ministro Presidente - Em face da divergência, tomarei 

os votos. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Nego provimento. Por maioria,neg~ 

do provimento ao agravo. Redigirá o Acórdão o Ministro Coque1 

jo Costa. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1.659 - Relator :Ministro Pau 

lo Fleury. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presiden 

te do TRT da 5a. Região. Rede Ferroviária Federal S/A e Honó

rio Pereira dos Santos. ( Drs. Eduardo Silva Costa e Ailton 

Daltro Martins.) 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - A revista da empresa foi indefe 

rida pelo despacho do Exm9 Sr. Juiz Presidente do egrégio Re 

gional. Da{ o agravo de instrumento que sobe com parecer con 

trário da douta Procuradoria-Geral. ~ o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Sr. Presidente, o despacho agr~ 

vado é o seguinte: "Teria o acÓrdão regional contrariado os 

arts. 29 e 39 da Lei n9 5.107 ••• (Lê.) "Nego provimento ao a 

gravo. 

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

negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1.666/74- - Reíator:Ministro CQ 

queijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi 
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dente do TRT da la. Região. João Paulo dos Santos Silva e In 

terna - Isolantes Térmicos Nacionais. ( Drs. Francisco Maia e 

Anna Pio Autran. ) 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Recorre de agravo o reclaman

te contra o despacho do Juiz Presidente da la. Região que de

negou a subida da revista por não ter sido encontrada viola -

ção de lei e nem ter sido junto acórdão divergente. A Procura 

doria-Geral opina pelo não conhecimento. ~ o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Embora recorrendo de revista 

com base nas alineas ~ e ·b do art. 896 da CLT, o agravante 

não citou um só acÓrdão divergente, e quanto à violação, cin 

ge-se a invocar a· lei sem demonstrar onde ocorreu a ilegalid~ 

de. Nego proyimento. 

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

negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n<? i.692 - Relator: Ministro Ro 

drigues de Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 3a. Região. Banco de Crédito Real de Mi 

nas Gerais S/A e Apio Costa Rosa. ( Drs. Fernando Alkimin de 

Barros e Mauro Thibau da Silva Almeida. ) 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Agrava de instrumento a re 

clamada inconformada com o respeitável despacho denegatório,a 

firmando estar sua revista fundamenta~a em divergência e 

lação do art. 11 consolidado~ •• (Lê.) A Procuradoria--Geral 

na pelo improvimento do agravo. ~ o relatÓrio. 
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o' Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a p~ 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Nas instâncias ordinárias 

provado ficou que o contrato era uno e não houve abandono de 

emprego ••• (lê.) Nego provimento. 

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

negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1.693 - Relator: Ministro Pau 

lo Fleury. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Preside~ 

te do TRT da 3a. Região. Rede Ferroviária Federal S/A e Mauro 

Azevedo Passos e outros. ( Drs. Adherbal de Oliveira Baracho 

e Athenágoras Café Carvalhaes. ) 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - O egrégio Terceiro Regional co~ 

firmando decisão primária, assegurou aos reclamantes cedidos 

a reclamada percepção do 139 salário ••• (Lê.) A douta Procura 

doria-Geral tem parecer contrário. É o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Nego provimento ao agravo. A re 

vista não tinha mesmo fundamentação que autorizasse o seu co 

nhecimento ••• ~Lê.) 

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

negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário- Processo n9 1.717/74- Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da la. Região. Walto Affonso Menna Barreto e 

Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul S/A. ( Drs. Luciano Fabricio 

Riquet e Eduardo Cossermelli. ) 

O Sr. Ministro Cooueijo Costa - Recorre de revista o agravan

te, foi denegado seguimento ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Ge-
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a pa 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Perfeito o despacho agravado. 

O agravante alega em seu recurso de revista matéria de fato , 

e o faz por interpretação, o que não poderia deixar de ser a 

seu favor ••• (Lê.) Nego provimento. 

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

negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário -Processo n9 1.720/74 -Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da 3a. Região. Banco do Estado de Minas Gerais 

S/A e Fausto Rosa e outros. ( Drs. José Mauricio Penna e 

Hezick Muzzi. ) 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Agrava-se de instrumento o 

Banco contra despacho do Exmo. Sr. Presidente do Terceiro Re 

gional ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo provimeg 

to. ~ o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - A jurisprudência transcrita 

pelo agravante não se atrita com o acÓrdão no seu ponto cen 

tral ••. (Lê.) Nego provimento. 

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

negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário- Processo n9 1.738/74- Relator: Ministro 

Rudor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi

dente do TRT da 2a. Região. Cia Municipal de Transportes Cole 

tivos e Antenor Maganino. ( Drs. Charlain Galvão da Silva e 

Agenor Barreto Parente. ) 
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j O Sr. Ministro Rudor Blumm - Insurge-se o reclamado contra 

sentença de la. Instância, confirmada pelo Regional, que en 

tendeu inexistir prova ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opl 

na desfavoravelmente. t o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Consoante demonstrado através 

dos depoimentos das provas testemunais, não fez a reclamada 

prova que satisfizesse os termos da sua contestação ••• (Lê.) 

Nego provimento. 

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

negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário -Processo n9 1.749/74 - Relator:Ministro Ro 

drigues de Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 2a. Região. Sebastiana Maria de Jesus 

Silva e First National City Bank. ( Drs. Valter Uzzo e Assad 

Luiz Thomé. ) 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Agrava o autor do respeitá

vel despacho denegatório de sua revista, alegando que estava 

fundamentada em violação de lei - art. 165 da Constituição Fe ·• 

deral ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo não provi 

mente. t o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Verificado pela prova que o 

auxÍlio maternidade e os decorrentes da despedida imotivada 

foram cumpridos integralmente pela reclamada em obediência ao 

Prejulgado 14 ••• (Lê.) Nego provimento. 

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

negado provimento ao agravo. 
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O Sr. Secretário -Processo n9 1.750/74 - Relator: Ministro 

Paulo Fleury. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi 

dente do TRT da 5a. Região. Prodoctor - Produtos Farmacêuti -

cos Ltda. e Ari Toledo das Dores Jr. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Sr. Presidente, o despacho agr~ 

vado é do seguinte teor : "A revista não está fundamentada e 

o recebimento envolve matéria de fato, cujo reexame ••• (Lê.) " 

A douta Procuradoria-Geral tem parecer contrário. t o relató 

rio. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - O venerando acórdão regional en 

tendeu, com base na prova dos autos, ser devido ao empregado 

o repouso remunerado, pois recebia salário fixo ••• (Lê.) Nego 

provimento. 

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

negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário -Processo n9 1.781/74 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da 2a. Região. José Gonçalves Filho e Ribeiro 

Franco S/A - Engenharia e Construções. ( Drs. Ulisses Riedel 

de Resende e Maria do Socorro Reis Galdino. ) 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - (Lê o relatório.) 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Dou provimento para que se 

processe a revista com as cautelas de lei. 

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

dado provimento para subida da revista com as cautelas de leL 

Julgamos 125 processos. Estamos com um total de 2.015 proce.!!_ 
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mar 

cada para as nove horas do dia 17 de dezembro, 117 processos. 

Meus agradecimentos a todos, inclusive aos funcionários da Ta 

quigrafia. Está encerrada a Sessão. 


