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O Sr. Ministro Presidente 
, 

- Havendo numero legal, declaro 

aberta a Sessão. O Sr. Secretário procederá à leitura da Ata 

da Sessão anterior. 

O Sr. Secretário - (Lê a Ata). 

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

do objeções, dou-a por aprovada. Srs. Ministros, ocorreu em 

pate no processo n9 950/73. Temos também quatro processos da 

pauta anterior, que serão apregoados primeiro, na forma Regi 

mental. O Sr. Secretário passará ao pregão dos processos. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 950/74 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 4a, Região, HONÓRIO DOS SANTOS e 

AUTO VIAÇ~O NAVEGANTES LIMITADA. (Drs. Hélio Alves Rodrigues 

e Paulo Germano João) (Adiada a proclamação em virtude de em 

pate.verificado na votação. A Turma, sem divergência, conhe

ceu do recurso, por unanimidade, No mérito, os Srs. Minis -

tros Rudor Blumm, Relator, e Lima Teixeira, Revisor, deram 

provimento para determinar o cômputo das horas extras no re

pouso semanal, e os Ministros Rodrigues Amorim e Coqueijo Co 

ta negam provimento). 

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

talvez por precaução. Já houve votação na preliminar e o re 

curso foi conhecido unanimemente. O empate se deu no mérito. 

Pode-se convocar um Ministro para julgar somente na parte re 

lativa ao mérito ou se deve computar o voto para evitar pos

siveis alegações de.nulidade do Exmo, Sr. Juiz. Não seria me 

lhor para resguardar. 

O·Sr. Ministro Presidente- Tem a palavra o Ministro Ribeir 

de Vilhena. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Caracterizada a divergê 

cia, conheço. A hipótese só poderia ser por divergência. 

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

dade, Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Quanto ao mérito, já te 

nho ponto de vista firmado de que, realmente, sendo habituais 

as horas extras, elas integram o cálculo do repouso remunera

do, segundo a exegese do art. 79, letras a e b da Lei 605. 

Acompanho, ~ venia, o Sr. Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, dado provimento ao 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 018/73 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da la. Região. JORGE PENNA DE OLIVEI 

RA e COMABRA - COMPANHIA DE ALIMENTOS DO BRASIL S/ A • ( DRS. 

Eduardo Cossermelli e Ruy Jorge Caldas Pereira) 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Esta E. Turma deu provimento 

ao Agravo para melhor exame da Revista. Impugnada a fls. 22~ 

denegada pelo despacho de fls. 92, por intempestividade. ·Ale 

gação de critica feita pelo recorrente q~nto ao critério ad 

tado pela Secretaria deste E. Tribunal, referente a publica

ção incorreta ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral opina pelo 

conhecimento e provimento da sentença de origem. ~ ocrelatóri 

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

Advogado •. 

(USAM DA PALAVRA OS DRS. ALINO DA COSTA MONTEIRO E RUY JORGE 

CALDAS PEREIRA) 
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o Sr. Ministro Presxente - Em discussão. Encerrada. Tem a p~ 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, tinha dÚvida qu n 

to à autenticidãde das cÓpias juntadas ao AcÓrdão. Na verda

de, não estão autenticadas. 

O Sr. Alino da Costa M~nteiro (Advogado? - Pela ordem, Sr.Pr 

sidente. Está a fls. 215. Já expliquei que é o retrato fiel 

da outra, e que confere com o original. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Realmente, confere com o origi-

nal. 

O Sr. Ruy Jorge Caldas Pereira (Advogado) - Pela ordem, Sr. 

Presidente. V.Exa. me permite um esclarecimento? O despacho 

da Presidência, inclusive, não apreciou o mérito da questão, 

porque deu por intempestivo o recurso. Subiu em razão de Agr 

vo de Instrumento. 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho do Presidente deu pe

la intempestividade, realmente. Cabe verificar se é ou não 

tempestivo o recurso. 

O Sr. Alino da Costa Monteir~ (Advogado) - Pela ordem, Sr.Pr 

sidente, para matéria de fato. Esta matéria é preclusa. O Ag a 

vo diz mesmo que é tempestivo. 

O Sr. Ministro Cooueijo Costa - Data venta, Sr. Presidente, 

tem-se que julgar o conhecimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Quanto ao conhecimento, a matéri 

está apenas com referência à Súmula. O empregado foi tido co 

mo estável. ~ vendedor. A sentença de origem determinou a su 

reintegração, mas o AcÓrdão não concordou. Então a matéria s 

restringe ao conhecimento, com referência não só a esse ares 

to, que foi apontado, mas também no que diz respeito à Súmu

la. Diz a ementa do AcÓrdão: "A dispensa do empregado está

vel que optou, poderá ocorrer por ato unilateral do emprega-
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dor. Em tais condições não há como se exigir inquérito quand 

deliberada a rescisão sob a alegação de justa causa ••• (Lê.)" 

Então concluiu o AcÓrdão: "Não ficando o contrato em suspen-

so, chegar-se-ia ao absurdo de sujeitar-se a empresa ao en

tendimento contrário ao seu, e de ver descumpridas normas de 

serviços que baixara por imposição dos empregados. Dai a leg 

timidade da dispensa. Aliás, a hipÓtese foi prevista por Cos 

ta Manso quando da redação do anteprojeto do CÓdigo de Prece 

so Civil para o Estado de São Paulo. Dou provimento integral 

ao recurso." Então, vem o empregado e alega o seguinte: "Nul 

dade. Não há que argllir nulidade do AcÓrdão do TRT por prete 

rição de normas regimentais, tumulto, participação de Vogal, 

empregador em deàacordo com a tradição da antiguidade, impe

dimento de outro Vogal ••• (Lê.)" 
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0'Sr. Ministro Presidente - (Continua lendo) Considero diver 

gente o acórdão que acabei de ler, que cita a fonte de publ! 

cação. O outro acÓrdão apontado como conferido, embora diver 

gente, é xerox de uma cÓpia. Conheço, na hipÓtese, porque a 

própria ementa do acÓrdão regional não me convence, pelos ter 

mos em que ela é colocada. Se houver alguma dÚvida, os cole 

gas poderão pedir vista. Conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também conheço por violação de 

lei. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ruy Jorge Caldas Pereira (Advogado) - Sr. Presidente, 

gost~ria de prestar dois esclarecimentos: primeiro, o 
, 

acor 

dão mencionado por V.Exa. trata apenas de um dos aspectos da 

controvérsia; segundo, quanto aos documentos juntados aos au 

tos para comprovar a divergência, trata-se de fotocÓpia de 

um suposto documento autenticado, mas a fotocÓpia apresenta

da não está autenticada, Inclusive a autenticação que teria 

sido aposta no documento xerocopiado vem na Última folha do 

mesmo, não abrangendo, portanto, as demais. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Peço vista em mesa, 

desses esclarecimentos. 

diante 

O Sr. Alino da Costa Monteiro (Advogado) - Matéria de fato, 

Sr. Presidente. Declarei isso. Talvez não tenha sido compre

endido, mas disse que é o retrato de uma fotocÓpia autentica 

da. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Esse tretrato está autentica 

do? 

O Sr. Alino da Costa Montei~o (Advogado) - Não. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não conheço, Sr. Presidente. 



TST-W 

8 . /. 

FODER jUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TWABALHO 

21.3.74 SSO/MD/MNP 14,00 1. 

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

la ordem. Matéria de fato. Há também citado um acÓrdão publi 

cado na LTR, e que prova a divergência naquela tese. 

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

em mesa, 

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

de de pedido de vista do Sr. Ministro Coqueijo Costa, 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 071/73 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a, Região, Companhia Siderúrgica 

Paulista - COSIPA e João Pereira Ramos, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, trata-se de des 

pedida obstativa de empregado com mais de nove anos de servi 

ço, sem motivo, com aplicação da SÚmula n9 26 deste TribunaL 

Assim entendeu a instância ordinária, com base na prova. A 

douta Procuradoria-Geral opina pelo não provimento do recurs 

t o relatório, 

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

Advogado, 

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

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

palavra o Relator, 

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

Revista, que visa ao reexame da prova, Trata-se de despedida 

obstativa. Aplico a SÚmula 42, 

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

divergência? Unanimemente, não conhecida ~ Revista. 
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O Sr. Secretário - Processo nQ 3 136/73 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Coqueijo Costa, Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Francajato Rodoviá-

rio Limitada e Roberto Cova Moreno, 

O Sr. Ministro Presidente - O caso dos autos é de rescisão 

contratual por mora salarial, com o conseqüente pagamento, 

pela reclamada, das indenizações, descontados os débitos dos 

reclamantes -- julgando assim a sentença de origem proceden

te, em parte, a reclamatÓria, com a condenação da empresa ao 

pagamento de Cr$ 3.268,90, dessa quantia descontadas as con 

tribüições previdenciárias, •• (1$), A Procuradoria-Geral op! 

na pelo não conhecimento da Revista,pois de redação péssima, 

desfundamentada, confusa e vazia, t o relatório, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo, 

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

nheço da Revista porque desfundamentada e sem arrimo em qu~ 

quer dos pressupostos legais, fugindo assim às exigênciaspr~ 

vistas no art. 896 da CLT. 

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

voto: 11 A Revista é nenhuma: não invoca qualquer dispositivo 

legal ou jurisprudência divergente; desconhece que o Juiznão 

está adstrito ao_laudo pericial porque, do contrário,a juri~ 
r 

dição seria substituÍda e subministrada pelo técnico, e não 

pelo Juiz, único ente que a possui11
, Concluo que 11 é de se 

desconhecer da incrível Revista de folhas 11
, to meu voto, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 3 164(73 - Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Revisor: Ministro Ribeiro 'de Vilhena. Re 
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curso de Revista de decisão do TRT da 4a. Região. Francisco 

Kohls Costa e Sucessão Lourival Albuquerque Costa. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O acórdão regional reje.!_ 

tou a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa argU{ 

da pela reclamada e não conheceu dos documentos de fls. 59/ 

65. No mérito, deu provimento parcial ao recurso, entendendo 

que 11 a alegada falta patronal não foi de molde a autorizar ••• 

(lê)". O parecer da Procuradoria-Geral é pelo não conhecimen 

to ou não provimento. t o relatÓrio. 

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

palavra o ReJa tor. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acordo com o douto pa 

recer, não conheço do recurso. Estabeleceu o eminente Minis 

tro Relator "em razão da alegada falta patronal não podia h 

ver por justo motivo •.• (lê)" 

O Sr. Ministro Velloso Ebert -Veja o problema, Sr. Preside 

te: ·a empresa, me parece, jamais concedeu férias ao autor. 

Tanto isso é certo que fora condenado à execução das parce

las prescritas. Por outro lado, há mora salarial, em juizo, 

como se declara, o que por si só não elide a despedida indi 

reta, pelo teor da SÚmula n9 13. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não conheço do recurso,f~ 

ce a súmula n9 23. Discute-s~ no prÓprio recurso o caso da 

rescisão indireta do contrato de trabalho. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Exclui a indenização. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Mandou apurar em execução 

as férias. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Peço a V.Exa. ler o Acó 

dão, apenas para conhecimento. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim- (fls. 94) "Não cumprindo 

empregador qualquer uma das suas obrigações contratuais, po 

de o empregado pleitear a rescisão indireta ••• (lê). 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Condenou em férias por 

que a empresa estava devendo férias? Mandou pagar as férias 

não prescritas? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Se outro periodo não tive 

se sido cumprido "a posteriori". 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Não cumpriu. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não conheço pela SÚmula 
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n9 23 porque entendo que nãoábrange todo o decidido pelo egr 

gio Regional. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Não conheço, mas tenho 

dÚvida quanto ao provimento. Tratava-se de empregado estável 

Houve uma semana de atraso de pagamento de salário, férias e 

139 salário. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O 139 foi apurado; estava 

pago. 



~OOER "JUOICIA.RIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

21/03/74 MFC 14.15 1-

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência tomarei o 

votos. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Houve um atraso de uma sema 

na no pagamento do salário. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O décimo-terceiro salári 

foi constatado que estava pago. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O empregado tinha reclamado 

por despedida indireta. Recebeu antes da audiência o salário 

de uma semana. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim- Antes da audiência. Cons

ta da decisão do Regional. "Antes da audiência foi pago e o 

reclamante desistiu." Quanto ao décimo terceiro salário foi 

verificado que havia recebido as férias com atraso, a partir 

de 1 969. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O problema é de conhecimen

to. Acho que diante desta nuança de o empregado ter recebido 

antes da audiência, o que restou de ilegalidade patronal fo

ram as férias. Não digo que está errado para efeito de conhe 

cimento, mas me parece que a interpretação foi razoável e ai 

estou com o Revisor porque o caso - de tão especifico já 

não se situa numa circunstância tão genérica, como se refere 

o AcÓrdão. ~ venia do Relator, acompanho o Revisor. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - O Revisor conheceu com referên 

c1a ao aresto sobre mora, mas o Ministro Relator diz que o 

aresto é muito amplo. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Qualquer deséumprimento 

de causa legal autoriza a rescisão indireta. Não vê se é de 

um dia, um mes, ou um ano. O Acórdão é amplo. Houve um paga 

mento que foi reclamado depois do prazo legal e a empresa 
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foi condenada no processo ao pagamento de férias. A divergê 

cia é manifesta para o conhecimento. Quanto ao mérito, é ou 

tro aspecto. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O salário estava atrasad 

de uma semana, e foi pago antes da audiência. 

O Sr. Ministro Presidente - O aresto que é tido como diver -

gente é amplo. Alcança não só o décimo-terceiro salário, co-

mo tudo. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - A sentença restringiu de

mais. Não conheço pela Súmula n9 23 pelos vários fundamentos 

O Sr. Ministro Presidente - V. Exa. aplicou a Súmula n9 23 

por entender que os arestos apontados não abrangem todos os 

aspectos da controvérsia. Acompanho o Revisor. Por maioria , 

conhecida a Revista. Tem a palavra o Relator para se pronun

ciar quanto ao mérito. 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Nego provimento, porque o 

empregado pediu que a empresa pagasse quanto a férias, 139sa 

lário~ uma semana. As férias foram pagas antes da audiência 

Foi verificado pela Instância a quo que o empregador não era 

inadimplente quanto ao 139 salário que estava pago, como pro 

vado nos autos, enquanto que as férias de 1969 em diante est 

riam em débito. Ocorre que não ficou especificado no process 

que não teria recebido posteriormente à ação. Assim, Sr. Pre 

sidente, a causa alegada para a rescisão do emprego estabele 

cida é falha. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Este problema de resci

são indireta é possivel esteja encarando sob um prisma de ge 

nerosidade, mas sucede o seguinte: praticamente o único pode 

jur{dico que o empregado tem é vir à Justiça, e dar o contra 

to como rescindido. Todos os demais poderes pertencem ao em

pregador. Por isso mesmo a lei aponta na pessoa do empregado 

a titularidade da ação para pedir indenização pela despedida 

indireta que a lei admite, mas a empresa é obrigada, ad nutu , 

a demitir o empregado em caso de falta grave. t muito difici 

usar os mesmos critérios para dispensa do empregado quanto à 

faltas graves por ele cometidas e rescisão indireta pela fal a 

em que ele venha a incorrer por descumprimento de norma con

tratual ou legal. A doutrina juridica salienta e a doutrina 

italiana vem ensinando que esse problema é de confiança, mas 

"data venia" não é, porque confiança é um dado subjetivo. O 

problema do contrato de trabalho é de segurança, segurança 

que devem gozar tanto o empregado como o empregador. Se o em 

pregado comete falta grave que afete a segurança da empresa 

um dado objetivo e a confiança é um dado subjetivo. Nesta IH 

pôtese, temos de distinguir confiança de segurança. Vou acom 
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panhar o Ministro Relator por um ci!talhe, não porque a falta 

seja leve, é porque sendo empregado estável, tinha condições, 

não, data venia, pela preservação do empreg0 , mas no caso, 

especificamente, tinha um poder mais, ele é digno do seu em-

-prego, pode perfeitamente abrir mao e a empresa dar-lhe nova 

oportunidade para que ele volte a cumprir, regularmente, seu 

deveres. Por este motivo, acompanho o Ministro Relator negan 

do provimento. 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa -Acompanho Relator e Revisor, 

negando provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Também acompanho, sobretudo por

que o empregado é estável, e, tanto quanto possivel deve ser 

conservado esse vinculo empregaticio, porque é o direito 

maior que tem o empregado. No mérito, por unanimidade de vo

tos, negado provimento à:·Revista, vencido o Ministro Relator 

quanto ao conhecimento. Redigirá o AcÓrdão o Ministro Revi

sor. Passaremos, em seguida, às preferências. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 3.078/73 - Relator Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor Ministro Rudor Blumm. Recurso de Re

vista de decisão do TRT.da 2a. Região. BANCO ECONÔMICO DE 

SlO PAULO S/A e ANTÔNIO VAROTTO. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O Regional aplicou a Súmula 

20 e o Prejulgado 31. Entendeu ficticia a rescisão do contra 

to de trabalho porque o reclamante continuou trabalhando par 

"' o mesmo g~upo economico, conforme ajuste expresso que antec~ 

deu a homologação. Nula, pois, a homologação ••• (lê) Parecer 

do Dr. Dirceu de Vasconcelos Horta pelo não conhecimento ou 

desprovimento. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm;~ De acordo. 

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

gados. 

(Usam da palavra os Drs. Plinio Gomes de Melo e José Torres 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - A recorrente nega a sucessão 

de empresa, que não foi esgrimida no Acórdão atacado. Quanto 

à Súmula 20, realmente, incide, como entende o Regional, não 

obstante o termo de fls. 7 ter sido de demissão pura e sim

ples de empregado estabilitário. No seu final lê-se que, no 

ato, o empregador pagou ao empregado três mil cruzeiros, ~ 

bis, a titulo de gratificação ... (lê). Não conheço da Revista 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não foi conhecida a Revista. 
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O Sr. Secretário: Processo n9 3427/73. Relator: Ministro Li

ma Teixeira, Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de re 

vista de decisão do TRT da 2a Região, ALCIDES MIGUEL DE- OLI

VEIRA e CASA LOHER S/A.- ~DICO-T~CNICA, 

O Sr. Ministro Lima Teixeira:- As Instâncias Ordinárias, ali 

cerçadas na prova, depois da análise dos aspectos da contro

vérsia, concluiram:" a) que a comissão pactuada com o-recla

mante era de -:~!>; b) mesmo no ca.so de vendas mediante financi 

amento a comissão é de 3%, sendo inadmissivel o pagamento de 

1%; c) para efeito de pagamento de comissões não se pode con 

siderar as alegadas desistências, por não ter a reclamada 

cumprido o disposto no Art. 39 da Lei n9 3.207/57; d) que ' e 

legal o costume existente na empresa de os vendedores dividi 

rem a comissão quando 2 ou mais trabalharem no mesmo negóci 

decorrendo disso a conclusão de que nessas hipóteses não faz 

jus o reclamante à indenização pleiteada de meio por cento 

••• (lê). A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento 

de ambos os recursos, por versarem, exclusivamente, o reexa 

me da prova. ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- De acordo. 

" O Sr. Ministro Presidente:- Tem a palavra. os ilustres Advo-

gados. 

(Usam da palavra os Drs. Rubem José da Silva 

e José Alberto Couto Maciel) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Não co-

nheço de ambas as Revistas, quer a do empregado, quer a do 

empregador, por versarem o reexame da prova soberanamente a

purada pelas Instâncias Ordinárias. A Revista do empregado 

arrima-se em coisa julgada, sem qualquer procedgncia ou fund 

mento, com Arestos inadequados ao caso dos autos e sem demon 

tração válida de violação de norma legal ••• (lê). 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, realmente, 

a Revista da empresa vem pelos inadmissíveis caminhos. de j~ 

risprudência a respeito de delírio de prova. O recurso do em 

pregado foi assestado contra a divisão das comissões com ou

tros vendedores, o que era costume, e costume é fonte de dir 

reito do trabalho. A prova testemunhal demonstrou tal praxe. 

Na Revista o reclamante invoca violação à coisa julgada por 

via de cesura do art. 836, assunto não :versado no Regional 

••• (lê). Acompanho V. Exa. in totum. Não conheço de ambos as 

Revistas. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, 

não foram conhecidas ambas as Revistas. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 240/73 - Relator ~anistro 

Coqueijo Costa -Revisor Ministro Rudor Blumm. Recurso de 

Revista de decistl:o do TRT da l~a. Regill:o "" Antonio Souza Neto 

e Cia. Estadual de Energia Elétrica. 

O Sr. ~tlnistro Eoguei4à Costa -Diz a ementa do Acórda:o recoE 

rido que 11 quando a habitaça:o é concedida como fonn.a indispen

sável para prestaça:o laboral, na:o há que se falar,seja ela 

considerada como de caráter oneroso 11 e no final do decisó 

rio lê-se repetido no parecer do Procurador Regional: 11Nesse 

caso, quando a utilidade for indispensável para o desenvolvi

mento do contrat9 de labor ••• (lê) A Procuradoria Geral, em 

parecer do Dr. Celso Carpintero é pelo conhecimento e desprQ 

vimento. É o relatório. 

O Sr. ~stro Rudor Blumm - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Silvio Cabral Lorenz ) 
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Q Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Vou fazer aqui uma pesquisa 

no processo para ver. (Consulta os autos). A inicial não tev 

valor determinado. O empregado pede a anotação na Carteira 

Profissional do aumento verificado pelo certificado de apose 

tadoria ••• (lê). De maneira que quanto a essa preliminar ou 

quanto ao valor da causa pedida pela inicial, pelo que se vê 

na inicial, apesar do silência quanto à quantificação, era 

muito maior do que dois salários mlnimos. A decisão da MM. 

Junta fixando-a em C$500,00 (consulta os autos) 6.10.72, es

tá aqui, de forma que não sei se ,·C$500,00 ultrapassavam a 

dois salários mlnimos no Rio Grande do Sul, àquela época. 

O Sr. Silvio Cabral Lorenz - Pela ordem, Exa •• o salário ml

nimo àquela época no Rio Grande do Sul era de C$248,6o. Atua 

mente é de C$288,00. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A decisão regional é de 23 

de agosto de 1973. Pelo entendimento do E. Tribunal, mas não 

pelo meu, há alçada. Fico vencido. Não é possivel cassar um 

direito. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço face ao Prejulgado 

n9 4o. 
O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei • os 

votos. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Prejulgado n9 40. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Prejulgado n9 40. 

O Sr. Ministro Presidente -Por maioria, não conhecida a Revi 

ta, por falta de alçada face ao Prejulgado n9 40. Redigirá o 

Acórdão o Ministro Rudor Blumm, ·-revisor, vencido o Ministro 
Coqueijo Costa. 
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O Sr. Secretário - Processo n'? 1 435/73 - Relator: Ministr 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Agravo 

de Instrumento e Recurso de Revista de decisão do TRT da la 

Região. LUTA DEMOCRÁTICA e ANTONIO LEMOS DE CARVALHO. (Drs 

Hélio Orlando Graeff e José Perelmiter) 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Declara a ementa do Acórdã 

Regional que o empregado estável que se afasta, por incompa 

tibilidade com a empresa, faz jus aos salários vencidos e 

vincendos até a decretação da rescisão contratual transitada 

em julgado, e não são devidos os honorários ••• (lª)· A douta 

Procuradoria Geral opina pelo não provimento do Agravo, fls. 

212, e 219 pelo acolhimento do recurso. t o relatório. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O.Sr. Ministro Coqueijo Costa- O Agravo de Instrumedo é ine 

xistente. Deferido o seguimento da Revista pelo despacho do 

Juiz Presidente do Regional, não cabe Agravo. SÓ pertinente 

na hipótese contrária, isto é, quando denegado seguimento ao 

recurso. Não conheço do Agravo. Quero salientar que este Agr 

vo nada tem a ver com o Agravinho do TST, e já abriu o desp~ 

cho do Agravo que havia sido denegado. Não conheço do Agra

vo porque incabível e inexistente. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Não conhecido 

Agravo, por unanimidade. Tem a palavra o Sr. Advogado. 

(USA DA PALAVRA O DR. JOS!1l TORRES DAS NEVES) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O encerramento da instrução 

antes de conferida a documentação oferecida para prova não é 

causa de nulidade, como se v@ no invocado art. 830 da CLT, 

que não a comina, e, por isso mesmo, não foi violado ••• (l@). 

Não conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O acÓrdão regional determi 

nou o pagamento de salários vencidos e vincendos até o trân 

sito em julgado da sentença. Aplico a SÚmula: os salários são 

devidos até a sentença constitutiva. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Qual a lei violada ou a j~ 

risprudência atritante que V.Exa. invoca? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - A SÚmula citada. O empreg~ 

do deu o contrato por rescindido e afastou-se do emprego. 



e . . ' ' 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

TST.-~ ..... 

21.3.74 SSO/LFA/MNP 15,15 1. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Eu estou no plano do conheci 

A ' mento e, como digo sempre, esta instancia e de legalidade, e 

não de justiça. Eu me preocupo em conhecer pela violação de 

lei ou pela divergência, para depois verificar se houve ade 

quação dos fatos ao direito. Diz a SÚmula 28: "No caso de se 

converter a reintegração em indenizaÇão dobrada ••• " Não hou 

ve esse pressuposto. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Houve. Deu-se pela 

são contratual. 

resci 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - "No caso de se converter 

reintegração em indenização dobrada, o direito ao salário 

assegurado até a data da sentença constitutiva, que ppe 

a 
, 
e 

fim 

ao contrato". O que decidiu a instância? Que os salários são 

devidos até passar em julgado, a sentença que põe fim ao con 

trato. Não viola a SÚmula, que só se aplica no caso de inqué 

rito, quando o empregador é o autor. Além disso, a SÚmula 

não diz que os salários são devidos até a sentença da Junta, 

mas até a sentença que desconstitui a relação de emprego. o 

Regional disse, na decisão, ' até a sentença que des sua que e 

constitui, e esta é única, 
, 

julgado, uma e a que passa em PO.E, 
- , .. .mais de sentença que nao ha uma no processo. 

O Sr. José Torres das Neves {Advogado) - Sr. Presidente, ' as 

fls. 205 há divergência especifica sobre o problema de salá

rios. Não se invoca apenas a SÚmula. As fls. 205 e 207 há d 

vergência sobre a matéria. 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amo rim (Consulta os autos) - "Não s 

justifica o pagamento de salários e demais vantagens 
, 

ate o 

trânsito em julgado e, sim, até a data da sentença ••• (lê).t 

o único acórdão aplicável, e não traz a fonte de publicação. 

Conheço pela SÚmula 28. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos, 

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

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Entendo que a SÚmula não se apl! 

ca ao caso vertente. Não conheço. Não conhecida a Revista, 

contra o voto do Ministro Revisor, que conhecia pela SÚmula 

28, 

• 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 028/73 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim.RecuE 

so de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Banco do Co 

mércio e IndÚstria de' são Paulo S/A e Ivone Gomes Mussi. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Discute-se nos autos sa 

lário maternidade, o reconhecimento do intuito obstativo da 

dispensa da gestante é matéria fática, e não autoriza a Re 

vista, mormente respaldada pelo Prejulgado ••• (lê). Opina a 

douta Procuradoria-Geral pelo não conhecimento. t o relató-

rio. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acordo. 

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

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

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Como aduz com precisão 

o Dr. Othongaldi Rocha, a questão dos autos é puramente fáti 

ca, e tem a empresa contra si, inclusive, o Prejulgado 14/6~ 

Não conheço. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Também não conheço. 

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

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 010/73 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa, Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 4a. Região. Araoldo Tedesco 

e Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa -·Julgando o Recurso Ordinário 

interposto pela empresa, a Primeira Turma do 49 Regional ho~ 

ve por bem acolher a preliminar de carência de ação, part~,· jul 
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gar improcedente a reclamação, porque sem sentido a correção 

de enquadramento que objetiva diferença salarial já quitada 

na parcela relativa a salários ••• (lê). A douta Procuradoria 

Geral opina pelo conhecimento e provimento. ~ o relatÓrio. 

O Sr.Ministro Rodrigues Amorim - Nada a acrescentar. 

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

(Usa da palavra o Dr. Aline da Costa Monteiro) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa- Conheço pela SÚmula 41 do T. 

S.T., pois o Regional decidiu que a quitação é válida em rre 

lação às parcelas consignadas, por~m independentemente dos 

valores realmente pagos, o que contraria a referida SÚmula. 

Conheço. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conhecida a · Re 

vista no que se refere à quitação, pela SÚmula 41. Tem a pa 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Em consequência, no mérito, 

dou provimento à Revista para, reformando a decisão region~ 

restabelecer a sentença da Junta de Canoas, Rio Grande do 

Sul. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Entendo que pode haver su 

pressão de instância, porque o Regional deu validade aos re 

cibos, pelas parcelas constituídas. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Não há supressão de instân 

cia pelo simples fato de alguma das instâncias percorridas 

não ter apreciado determinado ponto da causa. Não é obrigató 

rio que todos os pontos da causa sejam apreciados em todas 
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as Instâncias; No caso, foi, de mérito, decidida a 

3. 

questão 

através da prova do recibo, interpretado de uma maneira ex 

tensiva, e não restritiva, como o faz a SÚmula 41. Pergunto 

a V.Exa., houve supressão de instância em quê? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Na parte meritÓria. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa- Como, se o Regional disseque 

estava quitado? Quitação é extinção da obrigação, é mérito. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O empregado pretende reen 

quadramento na empresa para auferir as diferenças de salári~ 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Quando o devedor diz que p~ 

gou, alegando quitação, ele quer a extinção da dÍvida. Apli

ca-se o CÓdigo Civil. Se não está provado que ele pagou, a 

divida subsiste. Quando alega que quitou, é porque a dÍvida 

existia, e tanto existia que invoca a quitação. A quitação 

não é negada, mas está limitada aos parâmetros da SÚmula 41~ 

Não há supressão de instância. Mantenho o meu voto. 



TST - S32 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRI.UNAL SUPERIOR DO TRA.ALHO 

21.3.74 TMB/MD 15,30· 

" O Sr. Ministro Rodrigues Amorim:- Com referencia ao processo 

sou pelo seu retorno ao Regional, para que julgue o mérito d 

causa. Entendo assim, porque a Junta decidiu toda a matéria 

do pedido e o Regional situou-se apenas na validade do reci

bo de quitação. O empregado declara que a quitação é alegada 

estritamente em função de ensejar o reajustamento salarial. 

Por isso, o Regional terá que decidir se tem ou não direito 

ao enquadramento. 

O Sr. Ministro Presidente:-Havendo divergência, vou tomar os 

votos. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena:-Sr. Presidente, a tendên

cia do processo em apreço ao principio da economia processu

al é o aproveitamento da decisão. Na hipÓtese, esse processo 

vai ao Tribunal Regional para que ele reconheça que essas 

parcelas foram contestadas apena·s com fundamento na quitação. 

e que a quitação não as alçança. Sendo uma questão absoluta

mente de ordem, dentro dos princÍpios consagrados no novo CÓ 

digo de Processo Civil, do maior aproveitamento do julgamen-

to em grau de recurso, data venia, acompanho o Revisor. 

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

O Sr. Ministro Presidente:- Sou por que se restabeleça a sen 

-tença de origem, embora nao deixe de reconhecer que tem ra-

-zao o eminente Ministro Rodrigues Amorim, porque S.Exa. de-

-clarou que o Regional nao se pronunciara sobre o recibo de 

quitação. Porém, isto não invalida, de forma alguma, porque 

há possibilidade de sabermos se a Junta apreciou toda a ma

téria. Proclamo, então, o resultado: Por maioria de votos, 

dado provimento ao recurso, para ser restabelecida a senten 

ça de origem, com as restriçÕes feitas pelo Ministro Rodri-
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gues Amorim, que se manitestou pelo retorno dos autos ao Re-

gional, 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Pela ordem, Sr. Presidente. 

Peço a V. Exa. fazer apregoar o processo 3 018/74 de quepe

di vista. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 018/73. Relator: Ministro 

Rudor Blumm. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. Região. JORGE PENNA DE OLI

VEIRA e COMABRA - CIA. ALIMENTOS DO BRASIL S/ A (SUCESSORA 

DO FRIGORÍFICO WILSON DO BRASIL S/A) Pedido de vista do Mi

nistro Coqueijo Costa. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente. a decisão 

Regional deu provimento integral ao recurso, aliás, sem di

zer para que, porque só vamos encontrar na certidão de jul

gamento, e o que se executa é a decisão e não a certidão. E 

na Revista que está sub judice por determinação do Superior 

ao ~~reciar o Agravo de Instrumento, levantam-se nulidades. 

porque no julgamento não teriam sido observadas certas nor

mas procedimentais relativas à organização do quorum,convo

cação, participação do Juiz, sem nenhum fundamento de ordem 

legal, nem se invoca sequer o Regimento Interno que serviri 

de subsÍdio legal para o conhecimento, porque é lei. no sen 

tido formal. Vem, depois o pedido do conhecimento, no méri~ 

to, porque o empregado seria estável. apenar de ter optado. 

Isso também não resiste à menor análise, porquanto a conse

qUência imediata da opção é a renúncia à estabilidade por 

parte do empregado optante. Foi uma tese levantada por u•a 

minoria, que não vingou. O ponto central consiste exatamen

te em saber se aquelas determinações da empresa seriam o le~ 
i 

gitimo exercício do comando que a empresa tem ou seria uma ' 
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atitude lesiva ao direito do empregado que poderia se situar, 

então, dentro do chamado direito de resistênc:ia, por ilegal 

a ordem dada. Invoca-se, no caso, a divergência jurispruden

cial. Especificamente,'os Acórdãos são divergentes, mas con

forme salientado eles estão à fls. 5 e são copidados de uma 

fotocópia conferida já com defeito, porque o carimbo da con

ferência só vem na Última página do AcÓrdão, pelo que rião 

há nenhuma segurança quanto ao teor das outras páginas. Mas 

essa fotocÓpia da fotocópia, - como eu disse e reconheceu o 

nobre Advogado - não está conferida e não é de se aplicar o 

dispositivo do CÓdigo de Processo, 73, que diz: 11 A reprodu

ção de documento pÚblico, desde que autenticada ••• Mas aqui 

a reprodução não foi autenticada. O documento reproduzido é 

que foi autenticado e, assim mesmo, na Última página. Lamen

to, mas não posso conhecer. 

O Sr. Ministro Presidente - Há um Acórdão citado do TRT. 

O Sr. Ruy Jorge Caldas Pereira (Advogado) Pela ordem, Sr. 

Presidente. Esse Acórdão é citado no bojo da Revista e refe

re-se apenas a um aspecto dos fundamentos do AcÓrdão Regional 

O Sr, Alino Casta Monteiro (Advogado) - V. Exa. pode me re

levar? O Advogado da parte contrária é tão correto que não 

disse que havia divergência. ~ no que concerne à tese, que 

pode ~ão ser aceita, de que com a opção não desaparece o di

reito do empregado. O AcÓrdão ~:divergente existe, Ele confes

sou; apenas acrescentou que seria matéria superada, mas, data 

venia, isso não ocorre. Pode não concordar com a tese mas o 

conflito existe, dai eu apelar. V. Exa., todos os dias, repe

te que não conhece de recurso pela metade, conhece no todo, 
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e essa divergência e gritante. Alem do mais, existem as in 

dicações precisas da LTR. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Gostaria que V Exa. me mo 

trasse porque a Revista e enorme. 

O Sr. Alino da Costa Monteiro (Advogado) Fls. 187: 11 Em sen 

tido diametralmente oposto sustentou o V. Regional Primei 

ra Turma publicado na Revista 11 Legislaçao do Trabalho11 

n9 35, página 457 - LTR - Ver LTR 35/457, Processo n9 2630/ 

70 - TRT Segunda Região Todos os dados estão às fls 187. 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Quero saber justamente o ano, 

porque essa jurisprudência é superada e fere frontalmente a 

Lei do Fundo de Garantia. 

O SH, Alino da Costa Monteiro (Advogado) Posso informar a V. 

Exa. que um dos mais notáveis'AcórdãoSé da lavra do eminente 

Ministro Ribeiro de Vilhena, A lei é ainda pacífica, mas não 

há Acórdão do Pleno. 

o Sr. Ministro Coqueijo Costa -Diz o Acórdão que o Ministro Pi 

res Chaves defendeu esta tese. O problema é de conhecimento e 

um Acórdão basta para isso. O importante é saber se é diame 

tralmente oposto e não está superado pela divergência iterati

va.Conheço pelo Acórdão de fls.l87 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Conheço quanto a esse po_!! 

to. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Também conheço quanto a ess 

ponto. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conhecido, por una 

nimidade o recurso, com referência à est~bilidade. Tem a pala

vra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, o conhecimento 

do recurso é apenas uma barreira que se transpõe como diz a SÚ 

mula do Supremo, porque, a rigor é para se apreciar o âmbito 

do recurso. A maioria conheceu?(Bausa) E já julgado o mérito? 

Como não sou Relator nem Revisor, terei que votar depois. 

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

~ento para restabelecer a sentença de origem. 

O Sr. Ministro Presidente - Meu voto também é no mesmo sentido 

Reconheço que há controvérsia e o Pleno ainda não se manifesto 

a respeito da tese agora focalizada. Assisti vários Congressos 

muitos debates - acho que V. Exa, se lembra - sobre o Fundo Mo 
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netário. Por isso, vou adotar o entendimento da sentença origi 

naria. Dou provimento para restabelecer a s~·ntença de origem. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Vamos ver a conclusão da sen -

tença. 11Procedente a reclamatória para determinar a reintegra

ção do empregado estavel com pagamento de salário, desde a da 

ta do seu afastamento, sois disant, divergência ••• (Lê.) 11 A 

sentença é alternativa e deixa que se decida na execução;se nã 

puder reintegrar que se converta. Vejamos o pedido: 11 o caso 

é de reintegração com os proventos integrais ou a indenização 

em dobro ••• (Lê.) 11 Não vou mantê-la porque não há estabilida -

de, do contrário, estaria adotando o entendimento desse Acór -

dão isolado, que fere frontalmente a Lei n9 5 101. 
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O Sr. Ministro Presidente - Realmente n~ cas~ o mais jurí

dico seria o pagamento da indenização". 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - ~ para que se assegure 

a indenização. Sr. Presidente, havendo alternativa o Juiz 

pode dar uma das duas. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Mas p~r esse aspecto nã~ foi 

conhecido, 

O Sr. Ruy Jorge Caldas Pereira {Advogado) - Pela ordem Sr. 

Presidente. V. Exa. conheceu d~ recurso quanto à estabilida

de o eminente Ministro Ribeiro de Vilhena conheceu quanto 

à estabilidade o eminente Ministro Rudor Blumm conheceu . 

quanto à estabilidade e o eminente Ministro R~drigues Amorim 

também. Apenas quanto à estabilidade. O único que realmente 

acha que conhecido o recurso, toda a matéria nele versada 

deve ser apreciada é o eminente Ministro Coqueijo Costa. 

Nessas condiçóes de acordo com a jurisprudência uniforme 

desse Tribunal não se pode agora. apreciar o mérito da con 

trovérsia além-da estabilidade. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Por isso é que sustento que 

não há conhecimento parcial no Direito brasileiro. Daí meu 

voto ser no sentido de dar provimento para, reformando o A

córdão Regional, mandar pagar a indenização em dobro. Não 

mando reintegrar. Quem manda restabelecer a sentença da Jun

ta, manda reintegrar. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr Presidente, concordo com o 

voto do Ministro Coqueijo Costa, por isso c~nheço amplamen

te, nos dois pontos-

O Sr Ruy Jorge Caldas Pereira {Advogado) - Pela ordem, Sr. 

Presidente. Perdoe-me ainda a insist~ncia mas me parece que 

dar provimento ao recurso de acordo com a jurisprud~ncia 
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uniforme desse Tribunal sera reconhecer a estabilidade do 

trabalhador, uma vez que o conhecimento ficou adstrito a es 

sse ponto. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - C~nheço quanto à esta

bilidade. Se for conhecido o outro ponto tambéms nego provi 

menta quanto à estabilidade mas acolho quanto à indeniza

çã~ em dobro. Meu conhecimento é alternativo. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, gostaria de 

lembrar o seguinte já que é um caso complexo: a reclamaçãoc 

contém um pedido alternativo. Isso significa que mesmo aque

les que admitem seja restabelecida a sentença da Junta pelo 

conhecimento à estabilidade, podem dar pela alternativa, e 

dizer que se deve pagar a indenização em dobro. 

O Sr. Ruy Jorge Caldas Pereira (Advogado) - Pela ordem, Ex

celência. O Juiz pode dar com fundamento na estabilidade. 

O Sr. Ministr~ Coquei.io Costa - Com fundament~ na estabili-

dade ' sim, mas o pedido e alternativo, 

O Sr. Ministr~ Ribeiro de Vilhena - Realmente o Juiz pode 

dar a alternativa ou uma das partes do pedido. 

O Sr. Ministro Presidente -Vou efetuar a retomada dos votos. 

o Ministro Rudor Blumm conheceu amplamente. Os Ministros Ri

beiro de Vilhena e R~drigues Amorim conheceram apenas quanto 

à estabilidade vencidos parcialmente no conhecimento. c~nhe 

amplamente. 

O Sr. Ruy Jorge Caldas Pereira ·(Advogado) - Sr. Presidente, 

pela ordem. Releve-me a insistência. V. Exa. naturalmente, 

tem todo o direit~ de mudar o voto mas me recordo q~ V 

Exa. ao conhecer, referiu-se àquele AcÓrdão que ensejou o 

conhecimento .. ~pelo Ministro Coqueijo Costa, assim também 

os eminentes Ministr~s Rudor Blumm e Ribeiro de Vilhena 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Entendo que o Juiz pode co

nhecer e mudar seu ponto de vista, não importa a jurispru

d@ncia ou o conhecimento, até a proclamação. Considero, até 

que já não é questão de fato a ser levantada pelo ilustre 

Advogado, data venia. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo, Ministro Coqueijo 

Costa. Vou conhecer parcialmente, c~o o _fez V. Exa. Agora, 

o voto do Ministro Rodrigues Amorim. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Conheci pela divergência 

porque, realmente, contra o reconhecimento ou não da estabi

lidade, ou a não estabilidade do empregado optantem havia, di 

verg@ncia. 

O Sr. Ministro Presidente - V. Exa. conheceu de modo geral, 

então. Conhecido o recurso pergunto ao Ministro Relator: v. 
Exa. vota para restabelecer a sentença? 

O Sr. Ministro Rudor Blumm -Meu voto é dando provimento pa

ra, reformando o AcÓrdão Regional, condenar. a empresa a pa-

gar a indenização em dobro referente ao tempo de serviço an

terior à opção. 

O Sr. Ministro Presidente -É meu voto também, no mesmo sen

tido. O voto do Ministro Coqueijo Costa, que Já se manifes-

tou, é idêntico. 

O Sr. Minístro Rodrigues Amorim - Sr. Presidente, peço vêni 

para concluir meu voto. Reconheci que havia divergência, ini 

cialmente. Empregado optante renuncia à estabilidade, e as

sim procedendo pode ser demitido. Se o AcÓrdão Regional en

tendeu que havia falta, - ele descumpriu o contrato - data 

venia, é matéria de fato. Então, nego provimento. 

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

ria de votos, dado provimento ao recurso para, reformando o 
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AcÓrdão Regional, determinar-se o pagamento da indenização 

em dobro do tempo de serviço anterior à opção, 
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O Sr. Secretário: Processo n9 815/73. Relator: Ministro Lima 

Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz-Preàiden 

te da 3a Região. CIA. VALE DO RIO DOCE e JOÃO SOARES E OUTRQ 

OS r. Mtnistro Presidente:- O respeitável despacho da E.Te~ 

ceira Região sustenta que não esclareceu a reclamada recorre 

te, se algum dos arestos trazidos à colação foi proferido p~ 

lo egrégio Tribunal Superior do Trabalho em sua composição 

- " plena, para comprovaçao das divergencias justificadoras do 

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

vimento do Agravo, pois a revista pretende, exclusivamente, 

matéria de fato'e prova.~ o relatório. Em discussão. Encer

rada. Nego provimento ao Agravo, mantendo o respeitável des

pacho denegatório. A revista, na verdade, está pretendendo 

reexame de matéria de fato e prova. Há divergência? Negado 

provimento ao Agravo, por unanimidade. 

O Sr. Secretário: Processo n9 1154/73. Relator: Ministro Ru-

dor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz-Presi

dente do TRT da ~a Região. 

O Sr. Ministro Presidente:- Srs. Ministros, este processo 

saiu publicado com incorreções. Faltou o nome do agravado. 

Por precaução determinei fosse retirado de pauta. 
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O Sr. Secretário- Processo n9 1 478173 -Relator: Ministro 

Rudor Blumm. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz Presi 

dente do TRT da 2a. Região. BRASIL VISCOSE S/A e JAIR BUENO 

DE SOUZA E OUTRO. (Drs. Walter Fonseca Teixeira e Ercilia de 

Lurdes C.G. Theodoro) 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Decidiram as Instâncias Ordiná 

rias determinar o cômputo de horas extras aos domingos e~

riados no cálculo do pagamento de férias, décimo-tercerio sa 

lário do reclamante, condenando a empresa ao recolhimento· do 

Fundo de Garantia e Tempo de Serviço, gratificação sobre es 

sas parcelas. A douta Procuradoria-Geral opina pelo improvi 

mente da preliminar levantada e pelo provimento do Agravo. t 
o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, face aos instru-

mentos de notificação, não conheço do Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? A Turma, por una 

nimidade, não conheceu do Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 527/73 - Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 6a. Região. COMPANHIA DE TECIDOS PARAIBA 

NA e SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DE FIAÇJ\0 E TE

CELAGEM SANTA RITA. (Drs. Paulo Américo Maia e Francisco Teo

doro de Souza) 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - A Revista do reclamado foi 

indeferida pelo respeitável despacho de fls., em virtude de 

ter sido interposto um AcÓrdão Regional proferido em Agravo d 

Petição em execução de sentença. Dsi o Agravo onde se susten

ta a inconstitucionalidade do parágrafo quarto do art. 896 

-
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da CLT. A douta Procuradoria-Geral opina pelo improvimento 

do Agravo. ~ o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Sr. Presidente, no caso d 

inconstitucionalidade do parágrafo quarto do art. 896, esto 

inteiramente de acordo com o parecer da douta Procuradoria 

Geral. A Revista foi trancada. ~preciso que o despacho fos 

se atacado dizendo que não· é preciso trancar. Destranco o 

despacho da Procuradoria e nego provimento .. ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, 

negado provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.541/73 - Relator Ministro 

Rudor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre

sidente do TRT da 3a. Região. MINERAÇ~O MORRO VELHO S/A e JU 

VENOR JOS~ DA SILVA. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Mineração Morro Velho S/A, inco 

formada com o V.despacho denegatório, interpõe Agravo de In~ 

trumento a este Colendo Tribunal, por ser contraditÓrio,qua~ 

do a obrigação do depÓsito prévio nos casos ••• (lê) A Pro

curadoria-Geral opina pela manutenção do V.despacho. ~ o re

latÓrio. 

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

palavra o Relator. .. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - A Lei 5584, de 26/6/70, regula 

a assistência judiciária, no âmbito da Justiça do Trabalho. 

Não há que se_falar em mandato ••• (lê) Nego provimento. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.576/73 - Relator Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da 4a. Região. OSWALDO ARTHUR HILLESHEIN e 

NATALÍCIO VIEIRA E OUTROS. 

O Sr. Ministro Presidente - Foi denegado seguimento por ina~ 

missivel, pois na execução de sentença promovida por Natali

cio Vieira e outros, contra Oswaldo Arthur Hilleshein Ltda., 

o Regional negou provimento ao recurso interposto pelo ora 

recorrente. Inconforma-se com essa decisão, manifestando Re

curso de Revista com apoio em ambas as alineas do permissivo 

legal ••• (lê) A Procuradoria-Geral opina pelo não provimento 

do Agravo. O apelo denegado visa efetivamente matéria de exe 

cução e esta não manifesta contrariedade com a decisão Regi~ 
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nal de fls. 5, que negou proviment,o ao Agravo de Petição, 

em face da rejeição dós Embargos de terceiros. ~ o relató

rio, Em discussão. Encerrada, Nego provimento. Mantenho in

tegralmente o despacho agravado por seus jur!dicos fundamen-

tos, como bem analisa o parecer da Procuradoria, consoante o 

§ 49, do art. 896, da CLT ••• (lê) Correto está o despacho d~ 

negatório, que mantenho. Há divergência? Unanimemente, nega-

do provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1. 593/73 - Relator Ministro 

Rodrigues Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 2a; Região. MARIA CÉLIA RIBEIRO e COTO

NIFICIO GUILHERME GIORGI S/A. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O AcÓrdão Regional, confi~ 

mando a sentença originária, considerou que a autora compar~ 

ceu à audiência inaugural, não o fazendo na audigncia em 

prosseguimento, em que deveria prestar depoimento ••. (lê) A 

Procuradoria opina pelo não provimento. ~ o relatório, 

O [Sr.Ministro Presitlen:te'- Em, discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Mantenho o de~pacho agrav~ _, 

do. Nego provimento. 

O Sr. MinistroPresidente - Há divergência? Unanimemente,ne

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1620/73 - Relator Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da la. Região, AILTON DE CAMPOS PEIXOTO e RE

DE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A - ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRA 

SIL. 

O Sr. Ministro Presidente - Trata-se de denegação de Recurso 

de Revista, em que a controvérsia tem por ato alvo unicamen-
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te a efetivação de empregado em função por ele exercida em 

caráter interino. O despacho diz que a matéria é de fato •.. 

(Lê~ A Procuradoria Ópina1pelo provimento.~ o relatório. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Aqui 

não é hipótese do Prejulgado 36. O empregado quer ser efe 

tivado. 

O Sr. Ministro Coguei,jo Costa - O que diz o AcÓrdão? 

O Sr. Ministro Presidente -"Quer ser efetivado em caráter 

••• (1€!)." 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Enquanto perdurar a substi 

tuição, que não tenha caráter permanente, o empregado sub~ 

tituto fará jus ao salário contratual do substitu{do. 

O Sr. Ministro Presidente -O Acórdão diz: "Sentença que se 

confirma pelos seus próprios fundamentos. A 9a. Junta, pela 

sentença de fls. 28, entendeu , que o autor foi chamado a 

exercer cargo interinamente, inclusive de mestre." Não tem 

amparo legal a sua pretensão de efetividade na função. 

o Sr. Ministro Coguei,jo Costa - Na: o se aplica a Súmula. 

o Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Qual a empresa? 

o Sr. Ministro Presidente - Rede Ferroviária Federal. Diz 

o reclamante que ocupou a função de mestre por dois anos. 

Mas não há prova do exerc{cio do referido cargo. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Enquanto substituiu,r~ 

cebeu? 

O Sr. Ministro Presidente - "Além do mais, o autor não sub~ 

tituiu, ninguém foi substitu{do. Entendo, data venia, que a 

interinidade, por si só, não pode gerar direito. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Matéria de prova. 

O Sr. Ministro Presidente - Por isso estranhei o parecer da 

Procuradoria. Nego provimento. Há divergência? Por unanimi

dade de votos, negado provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1651/73 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 2a. Região. MARESELES PINHEIRO e CL!NI 

CA RADIOLOGICA e FISIOTERAPICA BORGES DE FARIA. (Dr. Ulisses 

Riedel de Resende). 

O Sr. Ministro Presidente - As Instancias Ordinárias entende 

ram, como está na própria ementa do Acórdão, que o empregado 

que rasura nota de serviço, causando por isso prejuízo à em

presa, comete falta grave •.. (l~). É o relatório. Em discus

são. Encerrada. Nego provimento. Há diverg~ncia? Por unanimi 

dade, negado provimento ao Agravo. Suspensa a Sessão para o 

lanche. 
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O Sr. Ministro Presidente - Reaberta a Sessão. 

O Sr. Secretário - Processo n9 l 677/73 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz Pr 

sidente do TRT da la. Região .AURO RANGEL e REDE FERROVIÁRIA 

FEDERAL S/A- (7a. Divisão- Leopoldina). (Drs. DemisthÓcli 

des Baptista e Manoel J. dos Santos Filho) 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho denegou seguimento 

pois, embora tempestivamente apresentado, não tem enquadra

mento legalmente previsto. Sustenta o despacho, como bem· a

centuou sentença, AcÓrdão e Prejulgado n9 36, que não tem 

aplicação a espécie prevista no arts. 72 e 73 do Regulamen

to do Pessoal da Leopoldina. Desaparecendo o alegado confli 

to jurisprudencial à vista dos pressupostos fáticos ••• (~ê) 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento do 

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

mente ao Agravo; a Revista, além de não estar bem fundament 

da, não se ajusta às exigências do art. 896 da CLT. Por iss , 

considero certo o despacho denegatório. Há divergência? Neg 

do provimento ao Agravo, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 714/73 - Relator: Ministr 

Lima Teixeira. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 2a. Região. INDÚSTRIAS DE PAPEL SI~O 

S/ A e SEBASTIJtO MAIA DOS SANTOS. (Drs. Marisa Aguiar e Ulis 

ses Riedel de Resende) 

O Sr. Ministro Presidente - Denegado seguimento à Revista 

porque o debate em tela não comporta o apelo. A matéria deb 

tida nos autos é consoante ao Acórdão é de que a homologaçã 

de rescisão do pacto laboral tem participação relativa e a 
I 

horas extras prestadas com habitualidade integram a remuner 

ção. A douta Procuradoria-Geral opina 

vo para melhor exame. ~ o relatório. 
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O Sr. Ministro Presidente (continuando) - Em discussão. En

cerrada. Não encontrei razões no parecer da douta Procurado 

rla, diante do que aqui está, porque isto já é iterativa ju

risprudência do Pleno. O recibo de quitação vale pelas par

celas nele especificadas, e não estavam computadas as horas 

extraordinárias habitualmente prestadas pelo empregado, que 

foram apuradas depois, e então computadas também para o Fun 

do de Garantia. Nego provimento ao Agravo, mantendo o despa 

cho agravado. A Revista, além do mais, está pretendendo o 

reexame de fatos e provas, porque o Acórdão Regional está 

conforme a iterativa jurisprudência do Pleno - SÚmula n9 42. 

Há divergência? Unanimemente, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.729/73 - Relator Ministro 

Rodrigues Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 3a. Região. FRANCISCO IVO FILHO E OU

TRO e PETRÓLEO BRASILEIRO SJA - PETROBRÁS. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O AcÓrdão Regional rejei

tou a preliminar de carência de ação e deu provimento parei 

al ao recurso da reclamada, para excluir da condenação os h 

norários devidos ao assistente e o c6mputo do valor do auxi 

lio-transporte na composição dos salários dos reclamantes, 

mantendo no mais a sentença recorrida ••• (lê) Opina a douta 

Procuradoria-Geral pelo seu não provimento. t o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Nego provimento ao Agravo, 

mantendo assim o respeitável despacho, por seus prÓprios fu 

damentos, que transcrevo como forma de decidir: "Quanto ao 

pelo dos reclamantes, não pode o mesmo prosperar, uma vez q 

visa a reinte!ração do valor dos transportes na remuneração 

••. (lê) 
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O Sr. Ministro.fresidente - Há divergência? Unanimemente, ne 

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PBOCESSO N9 1.731/73 -Relator Ministro 

Rodrigues Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 3a. Região. ERON - INDÚSTRIA E COMtRCI 

DE TECIDOS S/A e FRANCISCO PEREIRA LEITE. 

O Sr. Minist~o Rodrigues Amorim - A Revista foi indeferida 

pelo respeitável despacho de fls. 62, O V.AcÓrdão Regional 

e o Recurso de Revista não se encontram no Agravo de Instru 

mento, apesar de terem sido requeridos pelo agravante. Ins

tru{do o Agravo, ·.pleiteia-o ,agravado o recebimento da Revi 

ta para que seja anulada a revelia ••• (lê) Opina a douta Pr 

curadoria-Geral pelo seu provimento. ~ o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Pelo que logo se vislumbr 

nos autos, e a fim de evitar que alguém sotra injustiça, do 

provimento ao Agravo para'que se processe a Revista, visand 

ao melhor exame da matéria, dado à ocorrência verificada na 

formação do instrumento, conforme bem acentuou a douta Pro

curadoria-Geral no seu parecer. A parte pediu o Recurso de 

Revista e as peças não foram tr~adadas. O defeito não é do 

agravante, senão negaria provimento, mas, sim, do impedimen 

to judicial. Dou provimento para melhor exame. 

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

do provimento ao Agravo para a subida da Revista para melho 

exame. 

O Sr. Secretário - PBOCESSO N9 1.733/73- Relator Ministro 

Rudor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre

sidente do TRT da 3a. Região. JO~O SIM~ES e COMPANHmA VALE 
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DO RIO DOCE. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - A tese em debate, sobre prescrl 

ção, é controvertida a respeito do enquadramento. Entenaeu o 

AcÓrdão recorrido que prescreve em dois anos a ação do empr~ 

gado contra o mau enquadramento que lhe fez o empregador ••• 

(lê) A douta Procuradoria-Geral opina pelo provimento, para 

que a Revista possa subir à Instância ad guem • ~ o relató

rio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Na Revista, o recorrente ofere-

ce julgado que se coaduna com a tese, para o caso de ser bie 

nal a prescrição. Dou provimento para a subida da Revista. 

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

do provimento para a subida da Revista para melhor exame. 
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O Sr. Secretário -PROCESSO N9 1.754/73 - Relator Ministro 

Rodrigues Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da la. Região. COMPANHIA FIAÇ~O E TECIDOS 

CORCOVADO e MARGARIDA VIEIRA MARTINS. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O Acórdão Regional, c~nfi~ 

mando a sentença originária, negou provimento ao recurso da 

reclamada, vez que a mesma pretende considerar à reclamante 

só as férias simples, quando deveria ser em dobro e em di

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

vimento. t o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Mantenho o respeitável de~ 

pacho agravado. Todos os temas discutidos na Revista, com b~ 

se em violação das normas legais adequadas, resulta apenas n 

esforço do douto patrono da agravante. A matéria é toda fáti 

ca e.foi decidida ••• (lê) Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? Unanimemente, ne 

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário -PROCESSO N9 1.757/73 - Relator Ministro 

Rudor Blumm. BANCO DA BAHIA S.A. e FRANCISCO PAURA JÚNIOR. 

Agravo de Instrumentode despacho do Juiz Presidente do TRT 

da 2a. Região. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm • A agravante, através da minuta 

de fls. 3 e 5, sustentando contra o V.despacho denegatório 

agravado que a matéria versada na Revista é de direito e não 

de fato, pois que intentado o apelo sob o fundamento da al!

nea b do art. 896 da CLT, teria comprovado violação do art. 

49 do CPC, por julgamento extra petita ••• (lê) A douta Pro

curadoria-Geral opina pelo não provimento a~ Agravo. t o re

latório. 



.. OOEIIt '.JUOICIÁAIO 

.JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

21.3. 74 IM/LFA/IM 16,55 -2-

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não recolhido o Fundo de Garan-

tia do Tempo de Serviço sobre a gratificação considerada sa

larial mão tem o caráter de liberalidade por pa.rte da empre

sa - Prejulgado 25 deste TST. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia? Unanimemente, ne 

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.806/73 - Relator Ministro 

Rodrigues Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 4a. Região. S/A - FELTROS RENNER e JOSt 

ANTONIO ROLIN. 

O SrT-Ministro Rodrigues Amorim - Sr. Presidente, quando pr~ 

ferida a decisão regional, em 9 de agosto de 1973, o salário

mínimo regional era de Cr$ 288,00, em Porto Alggre. Sendo o 

valor de Cr$ 500,00 dado ao feito para efeito da alçada pe

la sentença originária, desapareceu a base para qualquer re

curso. Aplicando o Prejulgado 40, não conheço do Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - :t: alçada? Data venie, consi

dere-me vencido. 
' 

O Sr. Ministro Presidente - O Tribunal, por maioria de vo

tos, não conheceu do Agravo, face ao Prejulgado 40, vencido 

o Ministro Coqueijo Costa. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 821/73 - Relator: Ministro 

Rudor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre

sidente do TRT da 5a. Região. PETR6LEO BRASILEIRO S/A - PE

TROBRAS E ADELIA SANTOS TEIXEIRA {Drs. Carlos Oliveira e 

Ruy Conceição Pedreira). 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, não se confor-

ma a empresa com o V. despacho que lhe negou seguimento, e 

interpõe Agravo de Instrumento alegando que houve violação 

de lei ••• (lê). Parecer desfavorável da douta Procuradoria

Geral. ~ o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - O pecÚlio reclamado pela agra

vada tem fundamento na disposição do :, manual de pessoal da 

agravante, que se incorpora ao contrato de trabalho, sendo, 

por isso, a Justiça do Trabalho competente para julgar o 

processo de que trata a hipótese. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 843/73 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 5a. Região, AGENOR FRANCISCO DOS SAN

TOS E DANIEL VENTIN - IND. E COM. {Drs. Renato Borba Ramos 

e Gustavo Lanat Pedreira). 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, diz o des

pacho agravado de fls 6 que a Revista não demonstrou quais

quer dos pressupostos de conhecimento, 11por isso que o Acór 

dão atacado, apreciando o recurso do empregado, baseou-se 

em provas produzidas na Primeira Instância 11
• Instrumentado, 
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preparado e contraminutado o Agravo tem parecer da douta 

Procuradoria-Geral pelo improvimento. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Na Revista argumentava o a 

gravante, com a prova apurada na Primeira Instância, a cir 

cunstância de ,que, com base nos mesmos fatos, o Regional, 

interpretando soberanamente, ter chegado a outra conclusão. 

Tipifica ~'; ~· a Revista que é recurso de caráter extraordi

nário. Não obstante o esforço do ilustre Advogado do agra

vante, vê-se que o despacho agravado não merece censura.Ne 

go provimento. 

O Sr. Ministro Presidente- Há.divergêilcia? Porunanimidade 

de votos, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 864/73 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 2a. Região. JOSÉ OLIMPIO E OUTROS E 

IND. DE CHOCOLATES LACTA S/A (Dr. Ulisses R. Resende) 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Sr. Presidente, diz o des

pacho recorrido que "matéria de fato não comporta a Revis

ta postulada", e o Agravo que a ataca está instrumentado, 

preparado e tem parecer da douta Procuradoria-Geral pelo 

desprovimento. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coguei,io Costa - A E. Turma do Segundo Re

gional negou provimento ao Recurso Ordinário dos reclaman

tes, porque J.á haviam sido advertidos anteriormente por 

faltas injustificadas, e não obtiveram autorização para se 

ausentarem durante o Carnaval ••• (lê). Nego provimento. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 928/73 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da la. Região. UNIAO DE BANCOS BRASILEI 

ROS S/A E ARIDY DE MENEZES. (Drs. Francisco Durval Cordei

ro Pimpão e José Torres das Neves). 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, o Agravo 

vem nos autos originais e o despacho agravado às ~:fls. 159, 

sustentando não ter havido violação de lei, pelo fato de o 

Acórdão Regional ••• (lg). O parecer da douta Procuradoria

Geral é pelo provimento do Agravo e pelo conhecimento e pro 

vimento da Revista, para ser : restabelecida a sentença de 

primeiro grau. t o relat6rio. 

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

pa1avra o Re1ator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A tese da decisão da Junta, 

presidida pelo inclito Juiz e jurista, Cl6vis Piragibe Tos 

tes Malta, está correta. t válida a adesão do empregado , 
quando do engajamento à cláusula regulamentar que o inse

riu num Fundo de Aposentadoria instituído pela empresa • • • 

(lê). Por estas razões, nego provimento ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, negado provimento ao Agravo. 

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

queijo Costa. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

si dente do TRT da 2a. Região. JOSÉ CABRAL MARQUES E IBRAHIM 

EL SAIFE. (Dr~ Ulisses Riedel de Resende). 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, afirmando 

que matéria de fato não comporta Revista, o despacho do 

Juizo de admissibilidade tranca a do ora agravante. O Agr~ 

vo está devidamente instrumentado e a douta Procuradoria

Geral nele lançou parecer pelo provimento. ~ o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - A espécie é de motorista e 

nela se discute a relação empregatícia, reconhecida ante a 

prova produzida, não tendo o empregador, a seu turno, de

monstrado a dispensa do reclamante ••• (lê). Dou provimento 

ao Agravo para mandar processar a Revllta. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, dado provimento ao Agravo, para que se processe 

a Revista. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 4.594/72 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. ~evisor: Ministro ~udor Blumm. Recurso de ~e

vista de Decisão do TRT da 3a. ~e~ião. GERALDO MAJELA RAMOS 

DE VASCONCELOS e BANCO DO B~ASIL S/A. (Drs. Mauricio 

Junqueira e Salvador Brasileiro) 

Leite 

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

Re!ional deu provimento ao recurso ordinário do Banco, para 

julgar ·improcedente o pedido de licença-prêmio do segundo 

qUinqUênio e deu por prejudicado o recurso do empre~ado. Diz 

a ementa: "Se o empregador conse~iu licença-prêmio por libe

ralidade aos funcionários em exercicio, o empregado aposenta

do não pode pleitear a sua concessão, por falta de amparo 1~ 

gal, fls. 174 •.. (Lê.)" A Procuradoria opina pelo não conheci

mento ou desprovimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

lavra o ~elator. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - No ~ecurso Ordinário, o empr~ 

gado realmente se batia contra a prescrição da complementação 

da aposentadoria e do direito à promoção, fls. 165/166. O Re 

gional, ao apreciá-lo, concluiu pelo prejuizo do apelo, fls. 

172, talvez porque interpretou a matéria de prescrição ao a

preciar o recurso da empresa. Mas só o fez quanto à licença

prêmio, se~undo qUinqUênio. (Lê.) Não conheço da ~evista. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm -Também não conheço. 

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

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 625/73 - Relator: Ministro Ri

beiro de Vilhena. Revisor: Ministro Rodri~ues de Amorim. Re

curso de Revista de Decisão do TRT da 2a. ~egião. CANTONEIRAS 

Pl'!OTECTO~ INDÚST~IA E COMtRCIO LTDA e ISAAC VIEIRA DA SILVA. 
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O Sr. Ministro ~ibeiro de Vilhena - A E~ré~ia Segunda Re~ião 

entendeu que a rescisão do contrato de trabalho do autor expi 

rou em 31/2/69, com a extinção do estabelecimento •.• (Lê.) A 

douta Procuradoria opina pelo conhecimento do seu apelo, não 

conhecido o da empresa. ~ o relat6rio. 

O Sr. Ministro ~odrigues Amorim - De acordo. 
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o Sr. Ministro Presidente:- Em discussão, Encerrada, Tem a 

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena:- Longe de violar os Arts. 

458 e 477 da C,L.T., o V,Acórdão recorrido fazia ressalva à 

indenização, ao cálculo das parcelas correspondentes à inde

nização,,.{Lê.) Não conheço de ambos os recursos, 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim:- Também não conheço. 

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

conhecidas ambas as Revistas, 

O Sr. Sécretário: Processo nQ 794/73.Relator: Ministro Coqu~ 

jo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm.·Recurso de Revista 

de decisão do TRT da 4a Região, JOS~ SILVEIRA E OUTROS E MER 

CANTIL ARROZ S/A, e OS MESMOS, 

O Sr. Ministro Coquei.1o Costa:- Apreciando o Recurso Ordiná

rio da empresa, a egrégia Primeira Turma da Quarta Região r~ 

jeitou a preliminar de não conhecimento por deserção e, no 

mérito, negou-lhe provimento, porquanto a relação travada e~ 

tre as partes e o complexo de elementos fáticos do contrato 

de trabalho,,,{Lê.) A douta Procuradoria-Geral, em parecer 

do Dr, Othongaldi Rocha, opina pelo não.conhecimento ou des

provimento de ambos os recursos, ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm:- De acordo, 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Coquei.jo Costa:- Revista dos empregados, Insl. 

-tem na deserção alegada ante o Regional e por isso nao aco-
A , - -lhida, porquanto declara o V, cordao que o escrivao informou 

ser 11 a efetivação do depósito, •• ,. {Lê.) 11 Não conheço da Re

vista dos empregados. 
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O Sr. Ministro Rudor Blumm:- Também não conheço. 

. 2. 

17,10-15 

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

conhecida a.Revista dos empregados. Quanto à da empresa, tem 

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coouei.jo Costa:- Revista da empresa. Com base 

em fatos provados, o Regional deu pela relação empregatlcia, 

porque demonstrado que o trabalho era levado a efeito fora 

da empresa, com fornecimento de ferramentas, durante longos 

anos ••• (Lê.) Não conheço da Revista. 

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

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

conhecida também a Revista do empregador. 

O Sr. Secretário: Processo n9 797/73. Relator: Ministro Co

queijo Costa. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 4a Região. CIA. CARRIS PORTO A

LEGRENSE e ANTÔNIO MANOEL DE CARVALHO. 

0 Sr. Ministro Coguei.jo Costa:- Diz o Acórdão Regional que 

"empresa que aproveita, por extinto o serviço, de bondes, an

tigos motorneiros como motoristas e cobradores de Ônibus,al

tera contrato de trabalho, porque a função não é compatlvel 
A 

••• (Le.) A douta Procuradoria-Geral, em parecer do Dr.Othon-

galdi Rocha, opina pelo conhecimento e provimento do recurso 

~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim:- Nada a acrescentar. 

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

palavra o Relator. 

" O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- Conheço pela divergencia es-

pecifica consubstanciada no primeiro julgado acostado a fls. 

91. 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amorim:- Também não conheço. 

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

nhecido o recurso. Tem a palavra o Relator quanto ao mérito. 

O Sr. Ministro Coquei.io Costa:- Os fatos são incontroversos. 

Extinto o serviço de bondes, o reclamante, que era motornei

ro, foi readaptado na função de trocador de Ônibus pela re

corrente ••• (Lê.) Dou provimento,~ venia, para julgar a 

reclamação improcedente. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim:- O empregado retornou de um 

longo periodo de doença, reconhecido pelo INPS, e foi read

mitido - inclusive há testemunhas - dois anos depois, tendo 

sido designado cobrador de Ônibus. Anteriormente fora cobra

dor e'motorneiro em bondes, que é serviço mais pesado; foi 

readmitido de acordo com a lei, nao houve transgressão. 

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

ta em Mesa. 

O Sr. Ministro Presidente:- Suspenso o julgamento em virtude 

do pedido de vista do Ministro Ribeiro de Vilhena. 

O Sr. Secretário: Processo n9 ll38/73.Relator. Ministro Co

queijo Costa. Revisor. Ministro Rudor Blumm. Recurso de rte

vista de decisão do TRT da 2a Região. RAIMUNDO PEREIRA DA 

SILVA e INDÚSTRIA E CO~RCIO NYCHATEX LTDA. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- O Recurso Ordinário do em

pregado foi desprovido porque, vindo o laudo pericial em di 
~ ~ 

ligencia, demonstraram as instancias anteriores que os au-

mentos concedidos pela empresa superam os aumentos pretendi

dos pelo reclamante, pelo que as diferenças salariais inexis 

tém.(Lê.) A douta Procuradoria-Géral, em parecer do Dr,Otho~ 

galdi Rocha, opina pelo não conhecimento ou desprovimento. ~ 

o relatório. 
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17,10-15 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Coouei.jo Costa: -A disposição normativa dada 

como violada não o foi, ~ venia; ela manda compensar todos 

os aumentos espontâneos ou compulsórios," •• (Lê.) Não conheço 

da Revista, 

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

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

de votos, não conhecida a Revista • 
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O Sr. Secretário - Processo nQ 2 872/73. Relator: Ribeiro 

de Vilhena. Revisor: Rudor Blumm. Recurso de Revista de de-

cisão do TRT da la. Região. REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A -

7a. DIVISAO-LEOPOLDINA - e GILBERTO NUNES DE SÁ E OUTROS. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, trata-se 

de pedido de pagamento de horas extras acima de oito confe

ridas pela egrégia Primeira Regiao a empregado de estação 

ferroviária do interior coro serviço de pequena intensidade. 

É a hipótese. A Re~ta invoca violação ao art. 164. inciso 

6 da Constituição Federal e 57 e 246 da CLT, além de diver 

gênda. Houve contra-razões e a douta Procuradoria opina pelo 

conhecimento e provimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Conheço pela divergência 

de fls. 60. 

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 Ribeiro de Vilhena - Equivocou-se o recorren

te quanto ao dispositivo aqui invocado, da Constituição, que 

é o art. 165 e não 164. A violação aqui não se configura, vi. 

to ••• (Lê.) Nego provimento. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Há, Sr. Presidente. O em

pregado trabalha numa estação do interior, de movimento in

termitente, pouquíssimo movimento, trabalhando uma ou duas 
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horas por dia. Mesmo que trabalhasse mais horas, teria, ne

cessariamente. dez horas de repouso. É artigo de lei que as

sim determina; desse modo Sr. Presidente não há como pagar 

horas extraordinárias. Data venia, dou provimento. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A contrario sensu, realmente 

há contradição, O dispositivo fala em horário de trabalho de 

tais ferroviários de estação de interior, mas não basta ser 

do interior, é preciso que o serviço seja de natureza inter

mitente ou de pouca intensidade. Ele pode .:ter um horário de 

até quatorze horas, porque a lei garante dez horas como pe

rfodo de descanso Muito bem. Agora pergunto: o que passar 

da jornada normal deve ser pago .tou não ? Porque não é ser

viço extraordinário, É o enriquecimento sem causa. Se se con 

siderar que eles tinham o horário de oito horas_será o enri

quecimento ilÍcito. porque todos os empregados t~m limite de 

horário. SÓ quem não tem são os altos empregados. O limite 

máximo de jornada, previsto na Consolidaçao é o horário do 

vigia que se estabelece em dez horas. Aqui faltou o artigo 

dar mais detalhes porque se subtende que esses empregàdos 

moram na estação. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Todos os empregados são o

brigados a morar na estação. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Isso é que eu queria saber, 

porque já me haviam dito qua há um dispositivo regulamentar 

a esse respeito. Se existe realmente, não devem ser pagas 

essas horas. Eu daria, digamos, se passasse de quatorze ho

ras. se não fossem respeitadas as dez horas de descanso. Es

se é um dado novo que gostaria me informassem: o regulamento 

obriga que morem na estaçáo? Porque, na realidade trata-se 
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de uma situação excepcional. Proferi um_voto no Pleno de a-

' cordo com o Ministro Rodrigues Amorim e, parece-me ·:esse e 

o primeiro caso que se segue àquele. Vou manter o meu voto 

Acompanho o Ministro Rodrigues Amorim. 

O Sr. Ministro Presidente - Tambem assim entendo, face ao 

que acaba de ser lido pelo Ministro Coqueijo Costa. Tráfego 

de pouca intensidade. empregado que mora na própria estação 

e tem um periodo de repouso, trabalhando somente após dez 

horas de repouso. Para pagar horas extraordinárias como se 

fará? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - O horário universal de 

trabalho é de oito horas, em média. Entendo que o emprega

do que fica à disposição depois dessa hora deve receber ex

traordinário. Determinei se pague uma importância extra. por 

que, data venia. o que eu nao concebo é que o empregado pres 

te um serviço fique à disposição, sem receber horas extraor 

dinárias A minha tese é esta e estou aplicando o mesmo pri~ 

c{pio que se aplica aqui no Tribunal ao vigia, quando traba

lha mais de oito horas. Há um problema mais sério Sr. Pre

sident7, porque para o vigia a lei fixou o horário de dez 

horas e a despéito disso, a jurisprudência está mandando 

pagar. de modo simples as duas horas que excedem de oito. 

Aqui não há limite, então esse empregado pode ficar até qua-

torze horas e receber apenas as suas oito horas de trabalho. 

Data venia, entendo que é exorbitante e contra a Constitui-

ção, 

O Sr. Ministro Rodr~es Amorim - O trem, nessas estações do 

interior só pára eventualmente. 
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O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Dou parcial provimento, 

preliminarmente, para que as horas sejam pagas de modo sim

ples. Prestarei um esclarecimento ao Ministro Coqueijo Costa: 

eles trabalhavam dez horas por dia. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Está provado? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena- (Consulta os autos.) Na 

petição inicial consta: "Assim trabalham os reclamantes dez 

horas e recebem salário correspondente a oito horas. Pedem as 

horas trabalhadas apos dez horas com taxa de 25~ ao invés de 

50%. De dez horas para cima querem 2~. Querem as duas além 

das oito horas e 25% acima de dez.(Lê.) Dou provimento par-

cial apenas para reconhecer aos reclamantes as duas horas ex-

cedentes de oito horas de modo simples. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Desse modo damos provimento 

para julgar improcedente a reclamação. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A sentença decidiu de a

cordo com o peddo, que é o seguinte: de oito horas a dez e de 

dez em diante 50% quando a empresa já paga 25%. A empresa, 

pela tese do Ministro Coqueijo Costa e fixadas as bases, não 

estana obrigada a pagar nada acima de dez horas. A empresa 

paga, ultrapassadas as dez horas. 25%, e eles querem 50%. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A sentença de Primeira Instin 

cia é pequena: 11 Todo trabalho que excede a jornada normal de· 

oito horas à exceção dos casos previstos em lei deve ser re

munerado .•• {Lê.) A sentença deu provimento a todo o pedido. O 

Regional, então, negou-se "e manteve a decisão da Junta. Dou 

provimento para julgar a reclamação improcedente salvo melho 

ju!zo. 

O Sr. Ministro Presidente - A jurisprudência do Tribunal Ple

no é no sentido de nao admitir essas horas extraordinárias & -
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O Sr. Ministro Ribeiro de Vi lhe na - Foi invocado o princ.[ · 

pio do enriquecimento ilÍcito. V.Exa. Ministro Coqueijo Cos 

ta, sustentou isso no Último Pleno. E se não me engano, hou 

ve até voto do Ministro Renato Machado. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Realmente, sim. AÍ nao se 

trata de enriquecimento ilÍcito,·· dada a intermitência do 

trabalho. Trata-se da Rede Ferroviária Federal. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não diz de que Estàção se 

trata. 

O Sr. Ministro Coquei,1o Costa - Não. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, dado provimento ao 

Recurso para julgar improcedente a reclamação, contra os 

votos dos eminentes Ministros Rudor Blumm e Ribeiro de Vi-

lhena, que admitem o pagamento de 2 horas de maneira simpes 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Peço justificativa de 

voto. 

O Sr. Ministro Presidente - Deferido. Redigirá o AcÓrdão o 

Ministro Rodrigues Amorim. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2928/73 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisar: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. ANTONIO CARLOS DA 

MOTA BASTOS e UNICENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. 

O Sr. Ministro Presidente -As Instâncias Ordinárias, com 

base na prova dos autos, entenderam que a despedida do re

clamante fora por justa causa, como consta do documento de 

fls. 17/43. Faltas reiteradas ao serviço. Recorre de revi~ 

ta o reclamante e aponta arestos que entende divergente so

bre desÍdia. A douta Procuradoria-Geral opina pelo não co

nhecimento da Revista. t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Prete~ 

de o reexame da prova apurada soberanamente pelas Instância 

Ordinárias. Não se demonstra violação de norma legal. Incabi 

vel, na hipÓtese, a revista porque não enquadrada nas exi

gências do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Não conheço. 
, -O Sr. Ministro Cooueijo Costa - Tambem nao conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Não conheci

da a Revista, por unanimidade. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 797/73 - Relator: Ministro 

queijo Costa. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. 

Revista de decisão do TRT da 4a. Região. COMPANHIA CARRIS EN 

GEL PORTO ALEGRENSE e ANTONIO MANOEL DE CARVALHO. (Drs. Levo 

ne Engel e Glauco Pinto de Moraes) (Pedido de vista do Minis 

tro Ribeiro de Vilhena). 

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

cho que admitiu a Revista o fez com base no Acórdão da Prime 

ra Região que trata do pagamento de salários. Se o empregado 

tem a iniciativa da denúncia do contrato de trabalho, sem , 

contudo, afastar-se do emprego, o tempo de serviço só ' sera 

computado até a data do ajuizamento da ação, •• (lê). Quanto 

ao problema de rescisão me parece que não há divergência ca 

racterizada no caso. No mérito, nego provimento, em primeiro ... 
lugar, porque toda vida prestou serviço como motorneiro, em 

segundo, foi extinto o serviço de motorneiro • Disse a empre 

sa ao empregado que estava extinto o serviço de motorneiro d 

estabelecimento interno, logo tem direito à indenização dobr 

da, Por estes fundamentos, nego provimento. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Em caso de fechamento de es 

t_abelecimento, filial ou agência ou supressão necessária d 

atividade sem ocorrência de motivo de força maior, é assegura 

do aos empregados ••• (lê). Ela suprimiu e é concessionária d 

serviço público. 

O Sr. Ministro Presidente - Suprimiu e aproveitou como cobra 

dor de 6nibus ? 

O Sr. Ministro-Rodrigues Amorim - O empregado estava em auxi 

lia-doença pelo INPS. Encontrou já extinto o serviço de bonde. 

Matéria fática. Motorneiro diurno não poderia ser por falta 

de ••. (lê). Já tinha sido condutor de bonde. Foi contratado pa 
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ra as duas atividades: motorneiro e cobrador de ônibus. A 

maioria como motorneiro, na verdade. O funcionário estabili 

tário tinha que ser readaptado pelo INPS. A lei permite ist 

O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão mandou pagar indeniza 

ção dobrada? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Mandou. Incorreu a reclama 

da na falta ••• (lê) • O art. 498 diz que 11 em caso de fechamen 

to do estabelecimento, filial ou agência, ou supressão nece 

sária de atividade, sem ocorrência de motivo por for~a maio 

é assegurado aos empregados estáveis, que ali exercem suas 

funções, o direito à indenização, na forma do artigo anteri

or." Se provasse que extinguiu o serviço .de bonde, por deter 

minação do poder concernente, ai teria força maior. O factum 

principia é uma força maior. Ela suprimiu para modernizar, 

porque os bondes estão deficitários. Mas a atividade aqui 

é .transporte. Ela não suprimiu a atividade de transporte • 

Apenas trocou o bonde pelo ônibus, modificou o meio desta at 

vidade. 

O Sr. Ministro Presidente - Adapataram o empregado como co

brador. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O problema é ver o texto da 

lei. Supressão necessária de atividades. Seria o caso, por 

exempb, de a empresa que tivesse bonde, telefone e luz, e 

suprimisse a atividade de transporte de bonde o Estado não 

poderia ser readaptado pelo servi~o telefônico ou de luz. Nã 

suprimiu a atividade do bonde, mas modificou o meio. Se houv 

pagamento de indenização em dobro, a atividade é a mesma. Vo 

fixar~e no meu voto, mas com estes novos fundamentos. ~pena 

que o Ministro Vilhena não esteja presente para trazer outros 

argumentos. 
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O Sr. Ministro Presidente - Houve supressão necessária de a-

tividade. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Proponho que passemos a outro 

processo e aguardemos a volta do Ministro Ribeiro de Vilhena 

para ver o que ele traz como novo argumento. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Peço vista do processo. 

O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 3 175/73. Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região. CONEXOES DE FERRO FOZ 

S/A e ADELINO OLIVEIRA SANTOS. 

O Sr. Ministro Presidente - As Instâncias de prova entenderam 

que é pacifica a jurisprudência, porque a quitação só abrange 

as importâncias nela especificadas, e o despedimento do recla 

mante teve intuito obstativo à sua estabilidade já prestes a 

ser atingida, e sem justo motivo dispensado. (Lê.}A Procurado 

ria opina pelo não conhecimento por versar exclusivamente fa 

tos e provas. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Çoqueijq Costa - De acordo. 

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

nheço por yersar reexame de fatos e provas. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Jurisprudência superada. Não 

conheço. 

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

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 797/73. Relator: Ministro Co

queijo Costa. Re~or: Ministro Rodrigues Amorim. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 4a. Região. CIA. CARRIS PORTO 

ALEGRENSE e ANTONIO MANOEL DE .CARVALHO. ( Pedido de vista do 

Ministro Rudor Blumm.) 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Peço a palavra, Sr. Presiden

te. Diante da perspectiva de se invocar o art. 498, aliás ci

tado no Acórdão - gerou-se uma dÚvida, mas aduzi que a indeni 

zação em dobro seria devida por lei, por ser ele estável, se 

houvesse supressão necessária de atividade. 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa (Continuando) - A dificuldade 

está em interpretar a atividade da empresa, porque, se era 

empresa transportadora, ela não suprimiu essa atividade. Ap~ 

nas deixou de fazê-lo através de bonde, para fazê-lo por in 

termédio de 6nibus. Parece-me, então, que não seria o caso 

do art. 4g8, porque, do contrário, ela pagaria em dobro. 

O Sr. Ministro Presidente - A supressão se deu por necessida 

de imperiosa, por impossibilidade de continuar com o serviço 

de bondes. Na época atual é imposs!vel continuar com certas 

atividades. Interpreto as~ Não dou essa elasticidade tão 

grande ao dispositivo. O empregado foi tão rebaixado; passou 

até a emendar cédulas ••• 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Diante desses esclarecimento 

peço vênia a V.Exa. para retificar o meu voto. Realmente, no 

mérito, nego provimento.ao recurso, porque incide no artigo 

498. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Acompanho o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Sou vencido, Sr. President 

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

vimento ao recurso, contra o voto do Ministro Rodrigues Amo 

rim. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 937/73 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Revisor: Ministro Rudor Blumm.Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 3a. Região. Rede Ferroviária Fe 

deral S/A (5a. Divisão Centro Oeste) e Virginia Pereira da 

Silva e Outros. 

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

dão Regional da lavra do Ministro Paulo Fleury, diz: "Ferro 
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viário estável, que não sei o que houve com ele, que me par~ 

ce andou fora, desaparecido, não pediu.demissão e nem foi 

homologada essa demissão". A Terceira Região entendeu que co 

tra ato nulo não ocorre prescrição. SÓ apresentou reclamação 

seis anos depois; esta a hipÓtese dos autos, A empresa vem 

e recorre fundada em violação do artigo 11 da CLT e divergê~ 

cia jurisprudencial, A douta Procuradoria-Geral opina 

conhecimento e desprovimento do recurso. t o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo, 

pelo 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Conheço do recurso pela 

divergência de fls. 64 e 65. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também conheço. 

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

curso, por unanimidade. Tem a palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Mérito, Realmente é um 

caso dificil. O reclamante parece-me que morreu. t a viúva 

quem recorre, A tese da prescrição do ato nulo, aparentemen

te não mais ••• (lê). Nego provimento. 
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O Sr.Ministro Cogueijo c0sta - Quem é o reclamante? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A empresa. 

o Sr. Ministro Coouei,jo Costa - A ntes dele morrer ti ajuizad 

a ação pedindo "' o que? 

o Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Reintegração. 

o Sr. Ministro CogueiJo COsta - E ntão ele não tem direito. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena- Estou mandando pagar ap~, 

nas salários até a sua morte, 

O Sr. Min~stro Coqueijo Costa - Se ele foi suspenso sem salá

rios, tem direito aos salários até o dia da morte. 

O Sr. Minisüu Ribeiro de Vilhena - Diz o AcÓrdão R~gional: 

"Quanto a conversão em indenização dobrada, que os sucessores 

do reclamante insinuam em suas contra-razões, impossivel se 

torna a medida ••• (L~.)" Diz a sentença: "Em face do exposto 

e de tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a re

clamação e determino a reintegração do reclamante no emprego. 

Condeno a reclamada a pagar os salários a partir da dispensa, 

com correção monetál::'ia ••• (Lê.)" O pagamento é só do per{odo 

que a empresa o rejeitou até a sua morte. Dou provimento, em 

parte, para julgar prejudicada a reintegração, mantida a cond. 

nação quanto a salários, até o dia da morte do reclamante. 

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

dado provimento parcial, a fim de ser reformado, em parte, o 

AcÓrdão Regional, assegurando-se apenas os salários, prejudi

cada a reintegração, em virtude do falecimento do reclamante. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3.076/73 - Relator Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Rvvisor Ministro Rudor Blumm. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. Região. BERNARDETTE COSTA G 

MES E OUTROS e CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA S/A. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A E.Primeira Região, de

pois de afirmar que parecia Óbvia a existência de insalubri-

dade, negou aos autores o respectivo adicional, ao fundamen-

to de que eventuais, ocasionais eram os contactos com os pa

cientes e material infecto-contagiosos ••• (lê) A douta Pro-

curadoria-Geral opina pelo conhecimento e provimento. ~ o re 

la tório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A insalubridade foi re-

conhecida-pelo V,AcÓrdão Regional que entendeu de exclui-la 

em seus efeitos, porém ao fundamento de que o contacto com 

pessoal e material infecto-contagiosos era ocasional. Desde 

ai se afronta o Pr~lgado 29, que não comporta restrições ou 

exceções ••• (lê) Conheço da Revista e dou provimento parare-
, 

conhecer aos reclamantes o adicional postulado em grau me-

dio. Custas ex-lege. 

O Sr. Ministro Rudor ~lumm - De acordo com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Coauei,jo Costa - Mas ai a lei não prevê que é 

não ocasional? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A lei não fala em contac 

to. ~ contacto permanente. Contacto quer dizer risco. V.Exa. 

sabe qual a quantidade de contacto que precisamos ter com um 

paciente de lepra ou tuberculose para adquirirmos a doença? 
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Conheço pelo Prejulgado 29, que não abre exceção. 

O Sr. Ministro Cooueijo Costa - ~ preciso saber se não é uma 

interpretação razoável esta que diz que sendo ocasional.é o 

contrário. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - O Prejulgado 29, em sua segunda 

parte, dispõe expressamente que o adicional é devido a seu 

empregado, exceto insalubridade classificada como insalubrid 

de nos quadros aprovados pelas autoridades competentes. 

O Sr. Ministro Coaueijo Costa - Mas isso não infirma se a le 

falar em atividade permanente. Mas o Ministro Relator tem ra 

zão. O parágrafo 29 do art. 39, do Decreto-lei n9 389 - infl 

mável - é que exige a permanência. Nesse caso, acompanho o 

Relator. 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Divirjo. 

O Sr. Ministro Presidente - Também voto com o Relator. Por 

maioria de votos, dado provimento ao recurso para assegurar 

ao reclamante o adicional de insalubridade em grau médio. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 3 094/73 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. SOCIEDADE ANONI 

MA FRIGORÍFICO ANGLO e ELSO APARECIDO MENESES SAMPAIO. (DRS. 

UMBERTO DE MELLO CARVALHO e MÁRIO BARBOSA DA SILVA) 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A prazo o contrato das 

partes com Cláusula asseguratória de rescisão antecipada, en 

tendeu o v. Acórdão Regional devido o aviso-prévio, porque o 

reclamante não cometeu falta grave. Sob a alegação de deliri 

o reclamado aponta violação ao art. 482, letra~' em discre 

pância. Não houve contra razões e a douta Procuradoria-Geral 

opina pelo não conhecimento do recurso. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - O recurso é inteiramen-

te inviável. Deu-se por não provada e não caracterizada a 

falta grave. Há faticidade e dele não conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente , 

não conhecido o recurso. 
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O Sr. Secretário-- Processo n9 3 106/73 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. FILOBEL S/A -

IND. TEXTEIS DO BRASIL E FERNANDO CALEGARI (Drs. René Fer

rari e Tomás Domingo Rodriguez). 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A E. Segunda Região r~ 

jeitou a preliminar de carência de ação e entendeu provado 

o trabalho extraordinário, dada a habitualidade. Confirmou 

sua incorporação para fins de férias, décimo-terceiro salá 

rio, indenização e Fundo de Garantia ••• (lê). Manifesta-se 

a douta Procuradoria-Geral pelo não conhecimento e ou não 

provimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Violação à preceito con 

titucional não ocorre na espécie e está prevista a hipÓtese 

em lei, sujeita a interpretação e aplicação do .·Judiciário, 

não há falar em postergação do art. 153 § 29, da Constiui

ção ••• (lê). A divergência_não se caracterizou, porque es

tava sujeito a ponto. Não conheço da Revista, porque não 

configurados os pressupostos, e à força da Súmula 42. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimida-

de de votos, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 193/73 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena.Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. LOT~RCIA 11ADEUS 

POBREZA 11 E EDSON GUIMARAES GESTEIRA. (Drs. Maria Neves Car-
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doso Leite e Dino Pagetti) 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A E. Segunda Região não 

conheceu do recurso de ambas as partes, e a reclamada, ao 

fundamento de que o seu era tempestivo, recorre de Revista 

e aponta violação ao art. 895, letra ~· o que demonsUou com 

documento anexado à fls. 64, Houve contr&razões e a douta 

Procuradoria-Geral opina pelo se conhecimento e provimento. 

~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Pelo doc.umento anexado, 

fls. 64, com carimbo no verso, verifica-se que o recorrente 

recebeu a notificação para cientificar-se da sentença a 31 

de outubro de 1972 ••• (lê). Conheço da Revista fundada em 

desapreço ao art. 895, letra ~~ e Lhe dou provimento, para 

que o E. Tribunal ~ quo julgue o mérito como entender de di 

rei to. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço e dou provimento, de 

acordo com o Relator, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimida-

de de votos, conhecido e dado provimento ao recurso, para 

que o E. Regional julgue o Recurso Ordinário como entender 

de direito. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 268/73 - Relator: Ministro 

Coquejo Costa. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região, OSMAR ANTONIO 

DE CAMPOS RIBEIRO E FEPASA - FERROVIA PAULISTA S/A. (Drs. 

Ulisses Riedel de Resende e Antonio Fernando Costa Rosa). 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Rejeito a preliminar. Tem 

alçada, O valor da causa, em 1968, conforme está expresso na 

inicial, era de seiscentos cruzeiros. Isso é o que vale, sen 

do imutável durante o decorrer do processo. Em segundo lu -

gar, a Junta julgou em cumprimento de determinação do TST, 

que mandou que a mesma se pronunciasse. Agora vejam se pode 

deixar de se admitir. O TST já decidiu sem tomar conhecimen 

to da alçada. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Mas a sentença, nessa oca 

sião, foi de 4.9.73. 
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o Sr. Ministro Coguei.1o Costa - o Tribunal manda decidir de 

uma sentença que já se sabe que vai ser recorrida. Vamos 

ver a decisão: "Acordam os Juizes do T.S.T. em não conhecer 

dos Embargos." Esta é a decisão do Pleno. Nesse caso, reje,t 

to e peço juntada de voto vencido. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não conheço por falta de 

alçada. 

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

votos. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Não conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Com o Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço por falta de 

alçada. Por maioria de votos, não foi conhecida a Revista 

por falta de àÇada e por aplicação do Prejulgado n9 40 do 

T.S.T. Vencido o Ministro Coqueijo Costa. Redigirá o Acó~ 

dão o Ministro Revisor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3.302/73.- Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. COMPANHIA BRASI 

LEIRA DE CIMENTO PORTLAND PERUS e ROMfrO ESGANE E OUTROS. 

(Drs. Nylva Alves Nogueira e Ulisses Riedel de Resende). 

O Sr. Ministro Coguei.1o Costa - O pedido é de equiparação 

por via de aplicação de acordo de classificação salarial~om 

pagamento de diferenças vencidas e vincendas. A Junta jul 

gou improcedente, e o Regional deu provimento ao Recurso O~ 

dinário dos empregados para acolher a reclamação •.• (l~). A 

douta Procuradoria-Geral, em parecer da Dra. Emiliana Mar

tins de Andrade, é pelo não conhecimento ou desprovimento. 

11: o relatório. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Nada a acrescentar. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 
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O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Conforme arguem os recorri-

dos, a Revista está deserta, sem dÚvida alguma, frente ao 

que preceitua a Súmula 25 do T.S.T. Os reclamantes condena

dos em Primeira Instância foram isentos do preparo. Assim, 

a parte vencedora naquela fase vencida, que foi na Segunda 

Instância, está obrigada, independentemente de intimação, a 

pagar as custas fixadas na sentença originária. Não conheço 

da Revista por deserta, porque os reclamantes perderam em 

Primeira Instância - foram isentos. Ganharam na Segunda In~ 

t~cia - nesse caso diz a Súmula que o empregador que vier 

de Revista tem que pagar aquelas custas, sob pena de deser

ção, independentemente de intimação. 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - As custas foram pagas pe

la empresa. Há, aqui, o recibo de C$143,00 referentes às cus 

tas. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - A sentença da Junta julgou 

improcedente a reclamação; custas pelo.reclamante sobre o 

valor das quais ficam isentos. " O pagamento, às· :fls. 92, 

foi feito pelos reclamantes que a tanto haviam sido condena

dos ••• (lê)". Reformulo o meu voto. Preliminarmente, rejeito 

a '·deserção argi!ida. 

O Sr. Ministro Presidente - Relator e Revisor rejeitam a de

serção alegada, porque as custas foram pagas. Há divergên~· 

cia? Por unanimidade de votos, rejeitada a preliminar de de

serção. Tem a palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Mostram os fatos que, em se

guida ao acordo aludido, reclamantes e paradigma tiveram seu 

salários igualados. Essa igualdade foi posteriormente altera . -
da pela reclamada, quando elevou a remuneração do paradigma 

••• (lê) Não conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Também não conheço. 

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

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3.305/73 - Relator Ministro R 

beiro de Vilhena. Revisor Ministro Rudor Blumm. Recurso de R 

vista de decisão do TRT da 2a. Região. MEPIG - METALURGICA D 

PRODUTOS PARA INDUSTRIA E GÁS:,LTDA. e ROMEU OGGIAM. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Esses os pontos do V.Acó 

dão Regional, objeto de impugnação da Revista: "a) admitido 

b autor, pela sucedida, a quitação por ele dada do tempo de 

serviço prestado à sucessora não alcança o periodo anterior; 

b) não ocorreu a prescrição ••• (lê) Opina a"douta Procurado

ria-Geral pelo conhecimento e desprovimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Ribeiro de Vilhena - A Súmula 41 consagra pri~ 

cipio oposto ao pretendido no apelo, coneernentemente à qui

tação. Não conheço por esse ponto. A-tese da prescriÇão, dat 

venta, está desfocada •. Decidiu-se que o tempo de serviço en

tre o sucessor e sucedida era unitário ••• (lê) Não conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

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

cohhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3.312/73 - Re~or Ministro Ri 
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beiro de Vilhena. Revisor Ministro Rodrigues Amorim. Recurso 

de Revista dedecisão do TRT da 2a. Região. JÚLIO BEGO e VIGE 

RAL S/A - AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMERCIO. 

O Sr. Ministro Ribeir~ de Vilhena - Decidiram as V.Instâncie 

.!!:_ guo que no AcÓ!ldão pactuado na ·reclamatória mterior não se 

JE:onhecia ao autor direito à equipar~ção salarial ••• (lê) Op!_ 

na a douta Procuradoria-Geral pelo não conhecimento. t o re

latório. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Cinge-se o V.AcÓrdão 

recorrido,a despeito do pagamento ••• (lê) Não conheço. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Também não conheço. 

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

co.nhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3.333/73 - Relator Ministro 

Ribeirore Vilhena. Revisor Ministro Rudor Blumm. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. Região. ADELINO JOAQUIM e 

ROSEIRA DO TANQUE LIMITADA. 

O Sr. Ministro Ribeiro re Vilhena - Decidiu a E.Primeira Re-

gião que, contestada a ~ação de emp~ego,controvertides tor

naram-se os salários que eram devidos em dobro. A Revista 

fundada em extravasamento da litis-contestatio, com violação 

dos arts. 49 e 154 do antigo CPC, aponta arestos divergentes 
, 

no sentido de que silenciosa a defesa quanto ao merito deve 

o mais ser julgado procedente. Não houve contra-razões, e a 

douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e desprovi

mento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente -Em d~cussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeno de Vilhena -A divergência,em realida

de, estampa-se contra o V.AcÓrdão Regional. Vencida a preli

minar de relação de emprego, acolheu apenas parte do pedido, 

e os Arestos trazidos a fls. 382 e 383 ••• (lê) Conheço do re 

curso. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, 

conhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribei~o de Vilhena - O caso não é propriamen

te de escape aos termos da litis contestatio, mas de não apl 

cação do principio processual da eventualidade afiançada pel s 

AcÓrdãos apontados ao atrito, desde que o empregador não con 

teste o mérito ••• (lê) Dou provimento ao recurso para acres-
. ' - - , cer a condenaçao salarios incontroversos. 

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

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

do provimento nos termos do voto do Relatei. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3.360/73 - Relator Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor Ministro Rudor Blumm. Recurso de Re

vista de decisão do TRT da la. Região. PETRÓLEO BRASILEIRO 

S/A - PETROBRÁS e JORGE RODRIGUES DE MELLO. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Diz a menta do AcÓrdão recor 

rido que se conta 11 para o exercicio do direito à retratação 

o prazo antes da opção e n~o da vigência da Lei 5107 ••• (lê)" 
' A douta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento e des 

provimento. ~ o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Os fatos são incontroversos. 

O empregado, admitido em 8/10/62, optou pelo FGTS em 12/10/ 

71, e pediu retratação em 3/8/72. ~ singular!ssimo o texto 

legal .da Lei 5107. O prazo para opção é 365 dias da sua vi

gência ••• (lê) Conheço da Revista por violação e diss!dio ju

risprudencial e dou provimento para, reformando a decisão Re 

gional, restabelecer a sentença da Junta, porque, no caso, . 

trata-se de opção judicial que não comporta, em hipÓtese al

guma, retratação. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Nada a acrescentar ao voto do 

Relato r. 

, " O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? Conhecido e dado 

provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 415/73 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim.Recu 

so de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. IVO TRINDAIE 

TEIXEIRA e ARNO S/A - INDÚSTRIA E COMERCIO. (Drs. Ulisses 

Riedel de Resende e Jairo Primo Guermandi) 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Decidiu a E. Segunda Tu 

ma que, ao conciliar o reclamante em outra reclamação,do 

pectivo termo não consta propriamente a equiparação salari~;. 

al. •• (lê). A douta Procurador:la -Geral opina pelo çonhecimen

to e não provimento do recurso. É o'relatório. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A fls. 24 verifica-se 

que o acordo alcança o objeto pleiteado, sem reconhecimento 

da situação do.·reclamante em relação ao do paradigma ••• (lê). 

Não conheço do recurso, pois não demonstrada a violação do 

dispositivo invocado. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, 

não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 426/73 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Recur-

so de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. FABIANO DE CR S 

TO GABY e ASSOCIAÇãO MÉDICA NOSSA SENHORA DO Ó - AMENO -

(Drs. Elcio Silva e Neusa Melillo Bicudo Pereira) 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - A Revista vem pelas duas le 

tras do permissivo legal e acusa o julgado regional de viola 

Qão do Prejulgado n 9 32: "Mesmo quando há rescisão contra tua 

o empregado faz jus a natalina, fls. 87. 11 A douta Procurado-
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ria-Geral opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso 

~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - ·niz o AcÓrdão Regional que 

o reclamante1, médico, confessou que recebia oitocentos cru -

zeiros por um plantão de quatro horas passando posteriorme~ 

te a receber dois mil cruzeiros por dois plantões de quatro 

horas cada um ••• (lê). Conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidentà -.Há divergência? 

O Sr. Ministro Riqeitq~dê~Vilhena - Conheço parcialmente , 

só na parte do salário compressivo. 

O Sr. Ministro Presidente - Também conheço. Conhecido o re-

curso, por unanimidade. Tem a palavra o Relator, quanto ao 

mérito. 
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O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Dou provimento, em parte, à 

Revista, quanto às horas extras que mando sejam incluídas na 

condenaçao, com acréscimo legal, abatidas as quantias já pe~ 

cebidas pelos dois plantões prestados, compensando ••• (1@). 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - É o meu voto. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, dado provimento ao recurso, nos termos do voto do 

Ministro Relator. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 485/73 - Relator: Ministro 

Coqueijo Costa. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. PETRÓLEO BRASILEI

RO S/A - PETROBRAS E JOSÉ PEREIRA (Drs. Ivair Sarmento de O 

liveira e Dante Leonelli) 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Ação de inquérito para dis

pensa de empregado estável que tinha mau procedimento so

cial. A Primeira Junta de Santos julgou o inquérito impro

cedente ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral em parecer da 

lavra do Dr. Murilo Estevam Allevato, opina pelo conhecimen 

to e desprovimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O Acórdão Regional, deten

do-se na apreciação do fato que teria envolvido o reclaman 

te em mau procedimento ou incontinência de conduta que re

sultou em prisão ••• (1@). Não conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimida

de de votos, não conhecida a Revista. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 515/73 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Re 

curso de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. CAIXA BE

NEFICENTE GUARDA CIVIL DE SAO PAULO E MÁRIO JOAO ZANETTI. 

(Drs. Evanir Barros e Ulisses Riedel de Resende) 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A E. 2a. Região rejei

tou a preliminar de incompetência, sob a fundamentação de 

que o servidor era regido pela C.L.T. em regime contratual 

e sua dispensa obstativa ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral 

opina pela rejeição e não conhecimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim De acordo. 

O Sr. Ministro 7 · ·Presidente Em discussão. Encerrada. 

Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Rejeito o pedido de de 

sentranhamento das fotocópias que instruem o recurso formu 

lado pelo recorrido ••• (lê). 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não havia anotado, mas a 

companho V. Exa., rejeito. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Rejeitado o pe 

dido. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A discrepância juris

prudendal não se encontra justificada na espécie ••• (lê). 

Quanto ao mérito, não conheço. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não conheço. Não se de

monstrou divergência, nem violação. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Não conhecida 
' a Revista, por unanimidade. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3.520 - Relator: Ministro Co 

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

vista de Decisão do TRT da 2a. Região. SOCIEDADE SELETORA 

DE ~O DE OBRAS LIMITADA e WANDERLEY FLORES DE ALMEIDA. (Drs. 

Luiz Augusto o. de Paula Santos e Euds da Silva). 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - A Primeira Turma do 29 RegiQ 

nal, por voto de desempate, negou provimento ao Recurso Or

dinário interposto pela empresa, porque esta, revel e con-

fessa, só poderia provar o contrário em Recurso Ordinário 

se elidisse a revelia, o que não conseguiu ... (lg), A Procu

radoria Geral, em parecer do Dr. Marcos Bendrihen, opina p~ 

lo conhecimento e provimento parcial. É o relatório. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Coguei.1o Costa - A pena de revelia e confis

são aplicada na Primeira Inst~ncia impede a prova docume~ 

com o Recurso Ordinário sobre o mérito, salvo se o recorren 

te conseguir elidir a revelia .•. (lê). Não conheço da Revis

ta. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - T~bém não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não há divergência, mas 

discordância quanto ao primeiro fundamento do voto do emi

nente Relator. Entendo que o revel pode tomar processo na 

fase em que se encontrar. 

O Sr. Ministro Coguei.io Costa - Não pode juntar documento, 

senão elidir a revelia. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Ai é o contrário. 

O Sr. Ministro Presidente - Unanimemente, não conhecida a 

Revista. 
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• O Sr. Secretario - Processo n9 3572/73. Relator: Ministro Li-

ma Teixeira. Revisor: Ministro Coqueijo Costa • Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 4a. Região. OLÍMPIO DA SILVA e IN

DúSTRIA E COMtRCIO VALE DO ITAJA! S/A • 

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

do que rescindira seu contrato de trabalho, sendo ndenizado 

com dois cheques, um de C$3 900,00, outro de C$ 9 972,38, 

referentes às verbas a que fazia jus na forma da lei ••• (lê). 

A douta Procuradoria opina pelo não conhecimento da Revista, 

pois sem comprovação a alegada falta e, sobre o 139 salário, 

co~sta expressa menção no recibo de fls. 6 como transação a

brangedora desse titulo. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - De acordo. 

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

nheço da Revista nos termos do parec~r da Procuradoria-Geral, 

pois a matéria está circunscrita ao exame de fatos e provas, 

incabíveis na espécie. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Sr. Presidente, o despacho do 

Presidente da Junta, fls. 120, é admirável; ao encaminhar o 

recurso reconheceu e proclamou que realmente, por um lapso, 

a sentença ••• (lê). Uma das partes do pedido não foi apreciada 

Julgamento citra petita quando recorre-se ordinariamente o 

Presidente, ao despachar, reconhece que a decisão não tinha 

abordado o ponto. O Regional, mesmo assim, silenciou e negou 

provimento. Ele insiste na preliminar de citra petita e eu e 

tendo, ~ venia, que pedido não apreciado é julgamento nu

lo. Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - O 139 salário está constando do 

recibo de fls. 6. 
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O Sr. Ministro Cogueijo Costa - O despacho do Presidente da 

Junta, fls. 120,, diz: "Reconheço que a decisão não abrange 

o pedido quanto ao Prejulgado 20, 1!: julgamento citra petita". 

Conheço. 
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O Sr. Ministro Presidente - "No que se refere ao alegado che 

que, é de ser mantido por seus próprios fundamentos. Todavia 

sou de opinião qúe o reclamante faz jus nos termos do Prejul 

gado n9 20,que inclui em seu petitÓrio de fls. 4, e que por 

lapso meu não lhe foi deferido na sentença. Nesse ponto,crei 

que é para aditar à condenação da empresa o pagamento de Cr$ 

1.084,20, e esta importância pode ser acrescida do 139 salá

rio proporcional." 

-O Sr. Ministro Coqueijo Costa - Se nao, se der pela nulida-
' 

de, o empregado nunca mais pode pretender isso, porque fica 

envolvido na sentença e não foi apreciado. No caso, há confi 

são do Juiz, que deixou de apreciar. Por isso conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Pelo fato de não ter essa difere 

ça e o AcÓrdão? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa - O AcÓrdão manteve. Negou pro 

vimento. Não tomou conhecimento. 

O Sr. Ministro Presidente -Verifica-se que o 139 salário es 

tava incluido, portanto vou manter meu voto, não conhecendo. 

O Sr.Ministro Cogueijo Costa - O problema que estou encarand 

não é o direito, se ele tem ou não, ou quanto é esse direito 

t que uma parte do pedido do empregado a sentença da Junta 

não apreciou, e o Juiz, então, reconheceu que se omitiu quan 

to ao ponto. O Regional também fez tábula rasa, e silenciou. 

Na Revista, ele alega nulidade, por julgamento citra petita. 

Ele tem direito de ver o seu pedido apreciado, e o Juiz já 

confessou que não o foi. Quer dizer, é um julgamento citra 
' 

petita, confessado pelo Juiz que errou in procedendo. Conhe-

ço e no mérito daria provimento para anular o AcÓrdão Regio

nal, mandando que fosse proferi.do outro, apreciando todo o p 

dido, inclusive o relativo ao Prejulgado n9 20. 



~OOilR .JUDICIÁRIO 

.JUSTIÇA 00 TRABALHO· 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

21.3.74 MAC/EM/IM 18,50 -2-

O Sr. Ministro Presidente -Veja, V.Exa., se ele trata disso 

no recurso. 

O Sr. Ministro Coaueijo Costa - No Recurso de Revista ele al 

ga nulidade. O Juiz diz: "por um lapso, não acrescentei ••• " 

A - nh dAe i t t nao ser que se co eça e se prov men o para acrescen a~ 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Entendo que existe nulida 

de, mas deixo de apreciar porque no mérito decido a favor da 

parte que alega. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa- Mas:é preciso conhecer primei 

ro. Por economia processual, aplica-se o principio. Acresce 

tar à condenação a parcela do Prejulgado n9 20, deixando de 

pronunciar a nulidade. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O empregado pediu exclusiva 

mente a aplicação do Prejulgado n9 20. Tinha recebido a parce 

la indenizada e qu~ a complementação da parcela como_ determi-
o 

na o Prejulgado 20. A Junta julgou improcedente a reclamação, 

e o Regional confirmou. Há uma parcela do Prejulgado, mas é 

proporcional, se não me engano. 

O Sr. Ministro Presidente - Fls. 6. 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Aviso prévio, 7/12. Isso 

foi concedido pela decisão. Indenização simples na base de 

382 cruzeiros, sem incluir o Prejulgado 20. Ele so pede isso. 

t 
, 

pedido • rião foi incluf.do • so o que versa o 

o Sr. Ministro Presidente - No caso a sentença julgou impro-

cedente. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Seria caso de nulidade, 

poderia dar direito. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Na hipÓtese de a nulidade 

ser argu{da por quem não lhe deu causa, seria admitir a pro

cedência do pedido. Mas há supressão de duas Instâncias. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Conheço. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Conheço. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Sou vencido, 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Estou de acordo com a pro

posta do Ministro Ribeiro de Vilhena, que não se decrete a 

nulidade. 

O Sr. Ministro Cogueijo Costa - Dou provimento para condenar 

a empresa a pagar a importância de Cr$ 1,084,24, relativa ao 

Prejulgado 20, Deixando de declarar a nulidade porque deci-:· 

do no mérito a favor da parte a que ele aproveitaria. 

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

recurso, e, no mérito, por unanimidade, dado provimento par

cial nos termos do voto do Ministro Relator. Está encerrada 

a Sessão. 

·. 


