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PODER ..IUOICIÀRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 2la. SESSÃO ORDINÁRIA 

DA PRIMEIRA TURMA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 5 de outubro de 1 972. 

Presentes os Ministros: Lima 
Presidente; Renato 
Rodrigues Amorim e 
Blumm. 

Teixeira, 
Machado, 

Rudor 

Procurador: Dr. Justiniano José da Silv~ 

Secretário: Dr. Walcles de Alencar OsÓri 

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

O Sr. Ministro Presidente - Havendo número legal, declaro 

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

da 20a. Sessão Ordinária. 

O Sr. Secretário- (Lê:a Ata). 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Não havendo obj!!_ 

ção, dou-a como aprovada. 

(Os Srs. Advogados pedem adiamento para os Processos n9s: 

4340/70; 1058/72; 1223/ e 671/, solicitações deferidas). 

MNS/MHA/MNP 13,05 l. 



TST ·llll2 

POOER JUOIC:IÁI'I.IO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

5.10.72 MNS/ACA/MNP 13,10 1. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 783/71 - Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. OSWALDO RODRIGUES 

NEVES e CIA. MOGIANA DE ESTRADAS DE FERRO. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Pleitea-se nos autos grat! 

ficação de quebra de caixa, sendo o autor exercente da função 
, -de almoxarife. Sentença e Acordao julgaram a ação improcede~ 

te, porque a atuação do reclamante não se situa dentro da fi 

gura coptida no Art. 109, do Estatuto dos Ferroviários.Incon 

formado, interpõe o autor a Revista 46/50, com base na viola 

ção de norma legal ••• (lê). A douta Procuradoria opina pelo 

conhecimento e improvimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - A Revista não merece conhe

cida. As Instâncias percorridas, examinando a prova, ccnclui

ram que o art. 109 do Estatuto dos Ferrpviários não 

va ao recorrente, por não se enquadrar o seu pedido dentro 

quela norma estatuária. Assim, validamente, não houve a viol 

ção de norma legal apontada, sendo inadequados os arestos a-· 

pontados como divergentes. Não conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Rudor B1umm - Bão conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimomente,não 

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Prodesso no 765/72 - Relator: Ministro ' 

Rodrigues Amorim. Revisor: Ministro Rudor Blumm. riecurso de 

Revista de decisão do TRT da 2A Região. S/A I.R.F. Matarazzo 

e haria de Lourdes Oliveira T.amião. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim A Revista vem nas duas 1~ 

tras, ec razão do provimento dado ao Atravo de Instrumento :1,n 

terposto pela reclamada. Tres são os temas sustentados no 

curso : o primeiro diz respeito so direito à indenização em 

dobro a ecpregado com menos de 9 anos de serviço ••• (1ê). A 

douta Procuradoria opina pelo nao conhecimento ou não provi

mento do recurso. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Too1 a palavra o Sr. Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. José Francisco Bose1li) 
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O Sr. Hinistro Presidente -&:! discussão. Encerrada. Tem a P.:;. 

lavra o Relator. 

o Sr. Ministro Rodri~ues Amorin - Apontou o recorrente diva .. 
gencia jurisprudencial que autoriza o conhecimento do apelo. 

Conheço. 

O Sr. Hinistro Rudor BlUI'Il11 - Não conheço. 

O Sr. Hinístro Presidente -Havendo divergência entra Rala 

tor e Revisor, tomarei os votos, 

O Sr. Mirtistro Rodrigues ~orim - Sr. Presidente, a autora 

na inicial limítou-ne exclusivamente a declarar que a trans 
A A 

ferencia era ilegal por infringencía do contrato. O contrat 

contém a cláusul~ de intransferibilidade. Alega que 

ferido.por pretender a empresa que optasse pelo Fundo de Ga 

rantía. 

O Sr, Hinistro Renato Machado - "Data vania" do Sr. Ministr 

Relator, não vou conhecer do recurso face aos termos do Acó 

dão. Por õutro lado, a alegação do reclamante do que a trans .. 
ferencia teve por objetivo ~pedir quo o mesmo adquirisse 

estabilidade no eoprego, se evidencia claramente. Então, ma 

téria de prova. Não posso rever prova. No tocante à transfe 

rencia e a obstatividade, não conheço. Mas há um recurso so 

bre a questão de aviso prévio. Foi condenada no 

vio ? 

O Sr. Hínistro Rodrigues "'morim - Foi. 

O Sr. Hinistro Renato Machado - Quem recorre? 

O Sr. Ministro Rcdrigues Amorim - A empresa. 

. . 
aviso pro 

O Sr. Ministro Renato Machado - Não conheço quanto ao 

so do empregado. 

O Sr. Hinistro Presidente - Quanto ao recurso da empresa,nã 

foi conhecido, a não ser quanto se devido ou não 

vlo na despedida indireta. 
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O Sr. Ministro Rudor Bllll!ll!l - De acordo. 

~r. Ministro Rodrigues Amorim - Conhecido pela. Súmula, hi 

de se excluir da condenação o aviso prévio. 

O Sr. Ministro Presidente- O recurso só foi conhecido com r 

ferência ao aviso prévio em rescisão indireta, e se aplica , 

no caso, a Súmula.. Dado parcialmente provimento 

ra excluir da condenação apenas o aviso prévio. O Ministro R~ 

drigues· Amorim fôi:vencido.em parte, quanto ao conhecimento • 
.. - -· -- • - ·_c_- --
Redigirá o AcÓrdão o Ministro Rudor Blumm. 

O Sr. Secretário - Processo na 915/72 - Relator : }ünistro ~ 
,l:IJ_ 

ma Teixeira. Revisor: Ministro Renator achado.Recurso do Re 

vista de decisão do TRT da 6~ Região. Tecelagem de Sêda e de 

Algodão de ~ernambuco S/A- Amaro Gomes de Oliveira. 

o Sr. Ministro Presidente ~ Trata-se de empregado quo foi a 

posentado por tempo de serviço e ec seguida readmitido, quan: 

do optou pelo Fundo de Garantia, e finalmente despedido sem 

justa causa. Aplicando o Acórdão Regional do fls.77 a 79 1 a 

Súmula nll 21, ou seja :" o empregado aposentado tem direito 

ao cômputo do tempo anteri9r à aposentadoria ••• (lê). A douta 

Procuradoria opina pelo conhecimento e provimento parcial. ~ 

o relatório. 

o Sr. Ministro Renato Machado- De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Jos~ Francisco 3oselli) 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão.Encerrada. O Ac6rdã 

de fss. 73 porám está absolvido pela Súmula no 21. Não conh~ 

ço. 
A 

O Sr. lünistro Renato Machado - De acordo com V.Ex:calencio.. 

o Sr. l'1inistro Presidente -Há divergência ? Por unanimidade, 

não foi conhecido o recurso. 
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O Sr._Secretário- Processo n9 3 542/71- Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 3a. Região. MARCELO PASQUALICAR 

LO PIRFO E OUTRO (MG) e ANTONIO PAULO LUZES, 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O AcÓrdão de fls., dando 

provimento parcial ao recurso doreclamante, trabalhador ru 

ral, considerou não prescritos os salários anteriores a dois 

anos e condenou os reclamados a pagar o saldo salarial que 

for apurado como devido, reduzindo as parcelas já pagas e os 

prejufzos causados aos reclamantes, Recorrem de Revista osre 

clamados apontando violação do art. 49 do CPC e indica aresto 

divergente. (Lê). O parecer opina pelo não conhecimento ou im 

provimento. t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

(Usa da palavra Dr. Ezequias Negromonte) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

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

recorrido estribado no discutido nos autos e nos elementos 

probatórios não violou literal disposição de lei e nem se de 

monstrou validamente o pretendido atrito jurisprudencial.Não 

conheço. 

b Sr. Ministro Rudor Blumm - Também não conheço. 

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

conhecida a Revista, 

O Sr. Secretário - Processo n9 l 042/72 - Relator: MiniEtro 

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

vista de decfsão do TRT da 2a. Região, PETRÓLEO BRASILEIRO 

S/A - PETROBRÁS e REFINARIA PRESIDENTE BERNARDO e LUCAR FER 

REIRA DA SILVA. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Recorre a empresa contra 
, 

Acor 

dão da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 

2a. Região, fls. 103 a 118 com fundamento no art. 896 da CL~ 

letras 11 a 11 e "b" ••• (lê). A douta Procuradoria opina pelo 

conhecimento e não provimento da Revista. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente - A matéria exposta pelo Ministro 

Relator é de empregado que, despedido, recusou-se a recebera 

importância oferecida pela empresa como indenização. A empr~ 

sa propôs então uma ação de consignação de pagamento. Com pa 

recer da Junta, o réu recebeu a quantia oferecida, porém, re! 

salvou o direito de pleite.ar as diferenças a que achava com . , 
direito e o fez atraves de ••• (lê). De acordo. Tem a palavra 

o Sr. Advogado. 

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

palavra o Relator. 

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

recurso. 

o Sr. Ministro Presidente - Realmente, meu voto, como Revi 

sor, é não conhecendo do recurso. Queria salientar que o em 

pregado já alcançara dez anos de casa, com o cômputo do avi 

ao-prévio, e o AcÓrdão aplicou corretamente a SÚmula 26. Não 

há, realmente, como conhecer da Revista. Há divergência? Unâ 

nimemente, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 378/72 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Renato Machado. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da la. Região. ALFREDO DUQUE GUI~ 

RAES e LABORATÓRIOS WARNER LTDA. 

O Sr. Ministro Presidente - A matéria é a seguinte: As Ins 

tâncias Ordinárias concluiram pelo reconhecimento da estabi

lidade do reclamante, entendendo que a estabilidade contra -

tual pode coexistir com a opção pelo Fundo de Garantia, limi 

tando o direito do empregador para despedir o empregado. Dai 

a reintegração do empregado com os seus consectários. t o 

que diz, em sintese, o AcÓrdão. Inconformados, recorrem de 

Revista o reclamante e a empresa. O reclamante, por preten 

der que seja considerado integro o tempo anterior, por ente~ 

der que a rescisão anterior teria sido fraudulenta ••• (lê).A 

douta Procuradoria opina pelo não provimento de ambos os re 

cursos. É o relatório. 

O Sr. Ministro Renato Machado - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Eduardo Cossermelli) 
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o Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Não co 

nheço de ambos os recursos. O do empregado, porque os ares 

tos não se ajustam à hipÓtese dos autos e por não ocorrência 

de violação legal. O da empresa por não fundamentado nos ter 

mos do art. 896 da CLT. 

O Sr. Ministro Renato Machado - De acordo com V.Exa.no tocan 

te ao recurso do autor porque, conforme explicitado~ não ho~ 

ve fraude. Matéria de fraude é relativa a prova. IncabÍvel, 

portanto a revista. Quanto ao recurso da empresa, por um dos 

fundamentos estaria a Revista sendo conhecida, mas aplicando 

a SÚlliUla 23, como salientou o doutor Advogado da tribuna, o 

segundo fundamento não foi objeto de discrepâqcia jurispru 

dencial. Com V.Exa., não conhecendo, 

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

conhecidos ambos os recursos. 

O Sr. Secretário - Processo n9 556/72 - Relator: Ministro Li 

ma Teixeira, Revisor: Ministro Renato Machado. Recurso de Re· 

vista de Decisão do TRT da 2a. Região. LUIZ AGUIAR SAMPAIO e 

FORD-WILLYS DO BRASIL S/A~ 

O Sr. Ministro Presidente - Trata a hipótese dos autos de em 

pregado estável que ofereceu reclamatória contra a Ford Mo 

tora do Brasil, expondo que ingressara nos serviços da empre 

sa em 1946, sendo empregado garantido pela estabilidade,pois 

embora houvesse optado pelo Fundo de Garantia, posteriormen

te, em tempo hábil, procedeu a respectiva retratação, confo~ 

me consta na sua carteira profissional. O cargo inicial exe~ 

cido fora de auxiliar de escritÓrio passando a Supervisor da 

Contabilidade em 51. Em 1954 passou a analista representante 

de Organização Comercial, para em 1959 exercer a função de Su 

pervisor da Seção de Crédito e Cobrança. Em.l960 a Supervi 
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ser da Sessão de Administração e em 1962 a Gerente do Depa~ 

tamento de Peças e Acessórios, onde permaneceu até 1/4/64 ••• 

(lê) •. A douta Procuradoria opina pelo conhecimento da Revia 

ta por ambos os permissivos legais e no mérito pelo provime~ 

to para mesmo admitindo como cargo de confiança, forçoso se 

rá dizer ••. (lê). to relatório. 
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O Sr. Ministro Renato Machado - Anotei um elenco de • nu meros. 

Tenho a impressão de que é o art. 836, e V,Exa, falou em 

832. 

O Sr. Ministro Presidente - V.Exa. tem razão. ~, realmente, o 

art. 832. 
, 

O Sr. Ministro Renato Machado - De acordo com o relatorio, 

aliás, minucioso e preciso. 

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

(Usam da palavra os Drs. Nério Battendirei e Octávio Bueno 

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

amplamente da Revista, que está fundamentada em virtude de 

AcÓrdãos divergentes apontados. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Data venia , Sr. Presidente, 

não conheço pela coisa julgada, eis que no Recurso Ordinário 

a ré pediu a improcedência total da reclamação, e o Recurso 

Ordinário podendo ser postulado através de mera petição, não 

vejo como se configurar a coisa julgada. No mérito, Sr. Pre 

sidente, a matéria é fática, e também não conheço. Entretan

to, da magnifica sustentação do Advogado se pôde depreender 

que o AcÓrdão, relativamente a férias e ·.salários, não tem 

fundamentação. Data venia de V.Exa., não conheço pela diver

gência, mas o faço por violação do art. 832. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Em face do voto do Revisor, 

com a devida vênia, não tenho dÚvidas em acompanhá-lo. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm- Acompanho V.Excelência • 
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O Sr. Ministro Renato Machado - Conhecidos os fatos, o Juiz 

aplica o direito. Não há qualquer fundamentação pertinente a 

férias e a salários vencidos anteriores ao ajuizamento da 

ação. 

o Sr. Ministro Presidente - V.Exa. está anulando o AcÓrdão? 

o Sr. Ministro Renato Machado - Anulo o AcÓrdão, retornando 

os autos a fim de que o E. Regional julgue o recurso como de 

direito. 

O Sr. Otávio Bueno Magano (Advogado) - Sr. Presidente, pela 

ordem. Para evitar maiores delongas no processo, a reclamada 

confessa a parte relativa a salários. 

o Sr. Nério Battendieri (Advogado) - Sr. Presidente, pela or 

dem. Em nome do meu constituinte, devo dizer que é tardia es 

sa confissão, e não posso aceitá-la porque há preju!zo, evi 

dentemente. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Anulo o AcÓrdão totalmente, 

porque ele é uma peça única. 

O Sr. Ministro Presidente - Efetivamente, o AcÓrdão Regional 

não prima pela clareza. Conhecia porque os AcÓrdãos tidos co 

mo divergentes referem-se também à conceituação de cargo de 

confiança, mas se V.Exa., como Revisor, toma tal deliberação 

por um fato que também reconheço em parte verdadeiro -- vio 

lação do art. 832 da Consolidação -- altero o meu voto, no 

particular, no sentido de conhecer do recurso por violação do 

art. 832, a fim de anular o AcÓrdão Regional, determinando 

que proceda a novo julgamento 

o· Sr. Ministro Renato Machado - Depois que recebi o memorial, 

eu o li, ·e reli o meu voto. Depois desse confronto, fiquei em 

dÚvida, porque o Sr. Advogado, com a inteligência e competên 

cia que lhe reconhecemos, pelo memorial vinculou, segundo me 
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parece, essas férias e os salários em atraso ao perÍodo de 

afastamento do trabalhador, à rescisão indireta. Pedi os au 

tos e verifiquei que esses salários e férias eram anteriores 

ao pedido de rescisão, e fiquei mais tranqllilo com o meu vo 

to -- agora com mais razão, diante do pedido de confissão.Es 

tou convencido, realmente, que é de se anular o AcÓrdão pela 

violação do art. 832. 

O Sr. Otávio Bueno Magano (Advogado) - Sr. Presidente, uma 

questão de ordem: anulado o AcÓrdão na parte relativa a salá 

rios ou anulado totalmente? 

o Sr. Ministro Renato Machado - O AcÓrdão é uno, e não posso 

anulá-lo em parte; V.Exa. é professor, e o sabe melhor que 

eu. 
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o Sr. Otávio 3uono }i;,gano ( •1C1vc s::l·io) - Per.(:!:' 2UjJW1h'• LlO :lS 

nulidades só fc sscL'l decreta<:~ as à !:Jcdida -J.UEl os :~tc·s fr sso:n sa 

d 
1 e . , . na e: s. ~s s o r r lnClT;lO. 

Q_ i:> r. ::in lstro RotF.to Machado- Nas C!s:::e n:_.o tc".l fun<.hmentac·Eio 

c e:u iri::1 subtr:ür Lln Instância. 

O Sr. :linistro Presidente - Re::Ü!'lento verifiquei 1uo o Acór

dão é falho, co•'!O V. Exu. argui o ·: u iri:t :.tproc i:ü•, r:ns c1 ad n 

a validade do ilc6rr1ik Regional, a sclu.;:iio ;]urídic.'l r.:~ais ccm

sontânea & anular o AcÓrdão p::~ra novo julg:cmonto 1Jo TrlbLmal. 

Procl:illlo o rcsult:.\do: Por un;:.ni·üclc:~ .. ~o c1o vc tos, ccnhccidn a 

Revista e dado provL1ento ::.o recurso, cc:l lnso no art.83c do. 

Consoliduçãc•, p:,ra .J.UC: se anul" o ,\c6rrf'co RC'gLonal, prr f<:rln-

do-se outro ., ... rc·ciando tcd.:t a ::H.Jtéri·, contid:1 nos autcs. 
' . 

u Sr. Sccrot:lrio - Processo nl! 317617l.ilcl :ter: .• inistro Ro-

dri.:\ucs At:10rim. Eevisor: .inistro Rudor JlU!'ll:,. Recurso tl<:> Re-

viSt::. ele decis':ío do TRT da 2<~ Rosi:io. ~urico de :3ous:l ~ueiroz 

e Cia. P::.ulista de ~strr,da de F<:>rro. (Drs. ~·hlter C::.mp:tz o 

u Sr. Hinistro Rodrigues Amorii:L-0 Acórd1:io Hogic•,·,l do _L., 

refor::1:mdo scntonç::1 ori(5in~.ria, dou prcvincnto ~,c rccu1·sc d,'l 

. to de 40;~, dcccrrentc· ch Lei .::st:.,du:Jl.,.\lÔ). u,ir.·, 

. Procuradoria :Jer<:~l ·,elo n:io conhcci::er-to ou i lllfC vi onto. t. o 

. relatório. 

O Sr. J.íin is tro Rudor 31U."lffi - De :,cord o. 

O Sr. :anistro Pre;siclc•nte -Ton a ::üavr:• o 3r. A<bt :;a;'o. 

( Use. dw pubvr::1 o ~r. OtÓ.vlo Jucno :.;:.~g::mo) 
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O '>r. iünistro Prcs.i..lente -i.;;a~ discussãc. Jncerrad·,, Ten ~' Jla-

lavra o Relator. 

O Sr. Hinistro Roclri::;ues A~ori!". - .::ntc:Ylcu o Ac6r<l2íc: rc:cr rri

do ·lue o acr&sci1~o Sé'Üclrial deccrrc-ntc de DlsEÍdir üolctivo 

ficcü':\ condicionado ct lei estadual ,uc assogur::. cx]~rcsse~mentc 

o p<;sscal de nível univt::rsitÍirio ••• (lê) .l~?.io conhc•;o. 

O Sr. hinlstro rtUdor 31Ul'llll ,- Conho·~o, "daL veni~," do S1•. i'li

nistro Relntor. A única condição estal)<::lccida no ·lissÍdio foi 

do mos~Jc Índice de, re:e:,jmta::1ento st\l·,rial ~lo ...i:stailc de s.::;o Pm 

lo, .1ue: vinh:J c•nccdendo Ulli:Jonto aos fcrrovi',rtcs ... (lÔ). Dou 

provimento p:1r:1 - rcformr.mdo r" decisão Hogional - C< ncodor os 

20<1 , .. 
C Sr. Linistro Presidente - Hctve~Jdc ~1ivcr5&nci:,, to·~1'.1:-c·i os 

vetes. 
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o Sr. :<lnistro Rcn:tto :lach.·c~do -Sr. Pl'csidc·ntc, pe:lo .JUC! foi 

sustentado, da tribun::~, e pelo ~ue ncaln t::.:C~bÓm .;e e~cl~.Lrecer 

o Hinistro Rel:,tor, houve CX!Jressa cxclusilo do pcssr al de ní-

vel u11ivel·sit&rio, -IUe teria ti(Jo mlEll!lnto e1~1 virtude dcrocs

tru:buraç?lo. O eminente Revisor consign~' .JUC n?io houvo css:t ox 

clus?.ío? 

0 Sr. Ministro "'odriF"ues Amorl:J -Houve exc1u::;::;o OJtpros::.rt ·1os 

ferrovi:',rios de nível universit<Írio. 

O Sr. Ninistro Renato Nach11do -Os L>O% sao rel·,tivo:: à dcrl Lc.'l-

çuo integral. Isso é lllutÓria de ·rcvc,, _Ol'JUC, seBtL"lrlo entende 

do voto do Relate r n?.io foi f2ita 'L l'l' v:, r1cr.sa OJlÇ'•o. Se ex

cluído o pesscal de nível universit:'trio, n'lo posso conllcccr 

do recurso, en"'-uadrandc-os c:1 re:gi:'le les;:ü .JUC: n?\o lhes fel 

cste:nclido. Aco:ni anho o Relator. 

O Sr. Hir:ist_ro Presidente - ~ f::tce dcs :1specto!:' •1::. cc.ntrovlr 

si a, voto não ccnhocendo. Por un::mimidade:, n~.o conhecido o N:-

cur-so. 

u Sr. SGcretári-º--=-Processo nll 1 5S9/72. Rol:ctor: ':inlstro Re

nato Hach;;do. Revisor: I•:inistro Rodrigues Ar:tori~. Recurso de 

Revista de decisão do TrtT da za Regi?io. Pedro dos Santos Cata

rina c 3ar,co líerc::mtil de São hulo S/ A. (Drz. José Toi'ros clr:~s 

Neves e Octávio Jueno Nang;tiJo). 

O Sr. l1inisE_o Rc,n:.tto Hnch~,cln - O Egrégio Rc:gi0!1~tl rleu [lOln 

prescrição do direito do autor, consi:;n~LDclo: 110 prÓ;;rio rocor-

_rido, n::. iniciul, escl .rc·ce.l .1uc :.i SUJ;res: :.10 ele du:1s ;;r;,tific.i,i 

ções ::muuis ocorrou ••• (lê). A RcvLsta vt:::l por •.livcrgênc v,, cor. 

tanclo com o ::tpoio da douta Prccur::t•.loria. f: o rc:latório • 

. o Sr. lünistro Rodrigues Amorim - J!acla a acrc:scc1tar. 

Os ... l1inf.stro Prcsi_dentc -Têm a :alavr:l os Srs. Arlvc,;:tdos. 

( d 'l' , Usa!n a p:üavra o> Drs. Jos0 erres (\a:c ;.eves c Octctvio 3tu;: 

no Hagano) 
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o Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Renato Machado - Conheço do recurso pela di

verg€ncia. 

o sr. Ministro Rodrigues Amorim - Com o Relator. 

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

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

O Sr. Ministro Renato Machado - A gratificação semestral dos 

bancários, embora contratual, é integrante do salário. Nes

tas condições, e porque o direito à percepção do salário é 

imprescritivel, dou provimento ao recurso para restabelecer 

a sentença da Junta, respeitando-se, apenas, as parcelas 

prescritas. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Com a devida v€nia, dis

cordo do eminente Relator. A prescrição só não ocorre quan

do o direito vem em lei ou de norma coletiva. Assim, as pre~ 

tações serão vencidas m€s a m€s. No caso, são gratificações 

semestrais concedidas ao reclamante e suprimidas com o ad

vento da Lei n9 4.090. Mantenho o Acórdão. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Acompanho o Relator. Por maio-

ria de votos, dado provimento ao recurso para restabelecer 

a sentença da Junta, respeitando-se, apenas, a prescrição 

bienal. 

O Sr. secretário - Processo n9 1.872/72. Relator: Ministro 

Lima Teixeira, Revisor: Ministro Renato Machado, Recurso de 

Revista de decisão do TRT da Segunda Região. Recorrente: 

Josué Henrique. Recorrido: Banco Mercantil de São Paulo S.A. 
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O Sr. Ministro Presidente - O Acórdão Regional negou provi-

mente ao recurso para manter a sentença de origem, esclare

cendo que, conforme o documento de fls. 18, assinado pelo re

. corrente, estava ele comissionado em cargo de confiança. (Lê.) 

Parecer da douta Procuradoria-Geral pelo conhecimento e pro

vimento do recurso. ~ o relatório • 
• 

O Sr. Ministro Renato Machado - De acordo. 

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

gados. 

(USAM DA PALAVRA OS DRS. JO~ TORRES DAS NEVES 

E OTAVIO MAGANO.) 
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O Sr, Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada, Tenho a 

impressão de que os colegas ouviram bem quando do relatório 

foi dito o que se contém no acórdão, Diz o acórdão de manei

ra clara que, conforme documento de fls, 18, estava ele comis 

sionado em função de confiança; todaú1a, teria àssinado doeu 

mento,,,(lê), O acórdão comenta que tal argumento não serve 

como justificativa, pois, em verdade, à função erarrealmente 

de confiança.,. (lê). Face à prova, não conheço da Revista, vis 

to que os Arestos tidos como divergentes não se ajustam ao c 

so dos autos, porque não ocorreu violação de norma legal, 

' O Sr. Ministro Renato Machado - De acordo com V,Exa, Não co

nheço quanto à alteração contratual porque as decisões para

digmas são inaplicáveis à espécie, 

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

foi conhecida a Revista, 

O Sr, Secretário - Processo n9 1 565/72 - RelatGr: Ministro 

Renato Machado, Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a, Região, Adelino Franco 

e Banco Novo Mundo S/A. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Depois de examinar a prova, 

por vários fundamentos,o Acórdão Regional julgou licita e 

legal a transfer~ncia pelos seguintes motivos: A cargo mani

festamente de confiança,,,(lê), A Procuradoria opina pelo c~ 

nhecimento e provimento do recurso, É o relatório, 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acordo, 

o Sr, Ministro Presidente - Têm a palavra os ilustres Advog~ 

dos, 

(Usam da palavra os Drs, José Torres das Neves e Luiz Carlos 

do Valle Nogueira) 



TST • 382 

I"OOEA .JUOJCIÂRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUP-IOR DO TRABALHO 

5.10.72 SSO/TMB/MNP 15,20 1. 

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

O Sr. Ministro Renato Machado - Como Relator, indago o escla 

recimento ao Sr. Advogado se insiste em seu requerimento. Se 

gundo o esclarecimento do seu colega,já estava nos autos es 

se documento, apenas não autenticado. Indago de V.Sa. se in 

siste no desentranhamento. 

O Sr. José Torres das Neves (Advogado) - Confirmo a informa

ção do colega, de que esses documentos são apenas fotocÓpias 

autenticadas dos anteriormente juntados ao processo. Se o c~ 

lega não desiste da juntada, insisto no desentranhamento,po~ 

que se trata de alegação de coisa julgada. Por isso se torna 

importante esse documento, trazido de forma irregular. 

o Sr. Ministro Renato Machado- Sr. Presidente, não sei sees 

sa juntada foi feita com minha autorização. (Consulta os au 

tos). Foi o Sr. Ministro Presidente do Tribunal quem determi 

nou a juntada. Não vou pasaar por cima da autoridade do M1 

nistro Presidente. Se fosse meu o despacho, saberia como a 

gir, no momento. Mas, sendo do Sr. Presidente, eu sou muito 

disciplinado, e conto com os meus colegas para a solução do 

problema, porque vim da carreira de Advogado. Às vezes sou 

um pouco rigido porque, quando estava do lado de lá, também o 

era. Pergunto ao Sr. Advogado que juntou os documentos se in 

siste na juntada. 

O Sr. Luiz Carlos do Vale Nogueira {Advogado) - Desisto da 

juntada, para que nao se retarde o julgamento. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Está resolvido o problema. O 

pedido de desentranhamento não precisa ir ao Sr. Presidente, 

e será desentranhado dos autos o documento. Agora, penso, p~ 

derá continuar com a sustentação o Sr. Advogado. 

O Sr. Ministro Presidente - Têm a palavra os Sra. Advog~ 
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(Continuam suas sustentações os Drs. José Torres das Neves e 

Luiz Carlos Vale Nogueira). 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem · a 

palavra o Ministro Relator. 

o Sr. Ministro Renato Machado- Sr. Presidente, foi muitobom 

para a parte ter desistido da juntada de documentos porque, 

"data venia" do Sr. Advogado, os documentos constantes dos 

autos estão autenticados, conferidos pela Secretaria do Tri 

bunal. Não se discute mais. Todavia, direi a V.Sa., se duvi-

dar. "confere com o original". 

O Sr. José Torres das Neves tAdvogado) - Sr. Presidente, p~ 

la ordem. Deve ter outros sem nada. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Pouco importa, vou me basear 

nisto examinar no recurso do empregado. Por violação é 1nviá 

vel conhecer, eis que o recurso vem embasado apenas em inter 

pretação. Não demonstrada a infringência literal, não conhe

ço pela letra b do art. 896 da Consolidação das Leis do Tra 

balho. Afirmando o Aresto, face à prova, que o cargo do au 

tor é de confiança, o que é por ele contestado, só revendo a 

prova seria poss{vel conhecer ••• (lê). Por duplo fundamento, 

não conheço quanto a este tÓpico; Transferência: Os Arestos 

trazidos à colação não cobrem o último fundamento, o de que 

a remoção, na espécie, não acarretará a mudança de domicÍlio 

••• (lê). Aplico a SÚmula 23 para não conhecer, quanto à 

transferência. Recordo-me que não conheci quanto às horas ex 

tras, porque o recurso se apoia exclusivamente em 1nterpret~ 

ção. Finalmente, uma vez improcedente a reclamatória, não há 

como impor condenação em honorários, pelo que não diverge o 

aresto. Não c?nheço do recurso na sua totalidade. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim- ~meu voto. Não conheçopor 

não fundamentado o recurso na forma do art. 896 da Consolida 

ção das Leis do Trabalho. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

não conhecida a Revista. Suspensa a Sessão. 
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O Sr. Ministro Presidente - Está reaberta a Sessão. 

1. 

(O Sr. Advogado pede adiamento do Processo n9 1 678/72 para 

a prÓxima Sessão). 

O Sr. Ministro Presidente- Consulto o Ministro.Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Nada a opor. 

O Sr. Ministro Presidente - Deferido o pedido de adiamento. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 915/72 - Relator: Ministro 

Renato Machado. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da la. Região. OYAMA DE ALBU 

QUERQUE LJMA·e SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Trata-se de rescisão indire 

ta julgada improcedente pelo E. Regional, o que ofendeu o 

art. 49 da CLT, e ainda porque é lÍcito ao empr~gador por o 

empregado a sua disposição aguarando ordens, como no caso. 

Não há dÚvida, como afirma a sentença, poder este fato reves 

tir-se numa forma de coação ao empregado para o r?mpimento d 

contrato de trabalho ••• (lê). A douta Procuradoria opina p~ 

lo não conhecimento ou improvimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Nada a acrescentar. 

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

(Usam da palavra os Drs. Ulisses Riedel de Resende e 

Otávio Galotti) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Sr. Presidente, é inviável 

conhecer pelas preliminares, máxime se for lembrado que hou 

ve equivoco por parte dos recorrentes, eis que o AcÓrdão Re 

gional se fundou no art. 49 da CLT, e não no de mesmo número 

do CÓdigo de Processo Civil. Por outro lado, atendendo a qu~ 

nos termos do aresto revisando foi imposta ao empregador a 

obrigação ou de dar trabalho ao autor ou dispensá-lo ••• (lê). 

Nestas condições, sem rever a prova, mas parti~do dos presa~ 

p ostos da decisão recorrida, conheço por violação literal do 

art. 483, letra d, da CLT, e dou provimento, para julgar prQ 

cedente a reclamatória, apurando-se o quantum em liquidação 

de sentença. t o meu voto. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - A oorigação do empregado; 

evidentemente, se paga salários é de dar trabalho ao emprega 

do. Se não o faz, coloca o empregado numa situação dificil, 

moralmente. Mas não é isso o que se vê dos autos: o emprega 

do, por duas vezes, em 1969 e em 1970, se apresentou ao ser 

viço um dia após a vinda do Instituto. Em 1969, considerou 

que estava recuperado, e pediu à empresa, a titulo de grati

ficação, quinze salários-minimos para que pudesse saldar uma 

divida por compra de apartamento. Em 1970, retornou e pediu 

à empresa 20 salários-minimos a titulo de gratificação. Quan 

to às condições de trabalho do autor, foi admitido, pelas 

suas sentenças, pela prova, que não ocorrera nenhuma ofensa 

à pessoa do autor ••• (lê). 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - (Continuando) - Mas é 

uma situação aceitável diànte dos fatos revelados e consign~ 

dos nos autos. O parecer da douta Procuradoria Geral. a meu 

ver, espelha a situação dos autos. Houve ofensa à pessoa do 

empregado? Não. Colocado o empregado em disponibilidade com 

remuneração integral. a meu ver, atendia, em parte o interes 

se do empregado. Não conheço do recurso da empresa, porque 

não houve violação de norma legal nem jurisprud@ncia diverge~ 

te. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo diverg@ncia, vou tomar os 

votos. 

O Sr. Minittro Renato Machado - Entendo que o AcÓrdão, qu~ 

do.impôs ao empregador dar trabalho ao empregado, deu como pr' 

vado que a empresa não lhe dava trabalho; era uma obrigação 

de dar. Data venia, com o devido respeito não vou rever a pr~ 

va, partindo dos pressupostos contidos no AcÓrdão. Se eu for 

rever a prova, poderei chegar a uma conclusão inteiramente di 

' ferente. Conheço e dou provimento a Revista. 

O Sr. Ministro Presidente - E o Regional ? 

O Sr. Ministro Renato Machado - O Regional diz que a empresa 

tinha que dar trabalho ao empregado. Também a Junta achou que 

tinha que dar trabalho, embora julgasse improcedente a resci

são indireta. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O Acórdão, a meu ver, ace! 

tou o parecer da Procuradoria Regional, O pedido é de rescisão 

indireta sob alegação de estar o reclamante obrigado a compare 

eer diariamente ao serviço. sem que lhe seja dado qualquer o 

cupação. O empregado estava doente. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Acompanho o voto do Relator. Co 

nhe"Ço. 
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O Sr. Ministro Presidente - Também conheço. O Ministro Re

lator, no mérito, deu provimento ao recurso para admitir a 

rescisão indireta do contrato de trabalho por inobservância 

contratual, porque o trabalho é um dever social e, a isto,o 

e~pregador se op8s. Sentença e AcÓrdão assim entenderam. 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Ele não se opos. 

1. 

O Sr. Ministro Presidente - A sentença mandou dar trabalho, 

o AcÓrdão confirmou a sentença. E o empregador não estava 

dando trabalho ao empregado e o trabalho é um dever social,O 

Ministro Renato Machado está dando provimento para admitir a 

rescisão indireta. Se as obrigações contratuais não foramcum 

pridas, neste caso ao empregado é permitido pedir a rescisão 

indireta do contrato de trabalho. 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - Acompanho o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Acompanho o Ministro Renato Ma 

chado dando provimento ao recurso. Pelo que pude observar, e 

hjá decidimos caso semelhante, o empregador poderia ter ou 

tra atitude menos esta de obrigar o empregado a comparecer 

ao trabalho e não dar.trabalho; comparecer apenas para ficar 

a sua disposição. Nesta hipÓtese, tenho como infringênciadas 

obrigações contratuais. No particular, estou com o Ministro 

Renato Machado dando pela rescisão indireta do contrato de 

trabalho. Conhecido o recurso, por unanimidade e dado provl 

mente, por maioria, nos termos do voto do Ministro Relator, 

vencido o Ministro Rodrigues Amorim. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 841/72 - Relator: Ministro 

Renato Machado. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 2a. Região, ARISTÓTELES DE 

SOUZA GOMES NETO e PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS - RE 

FINARIA PRESIDENTE BERNARDES. 

O Sr. Ministro Renato Machado - O E. Regional, após o exame 

da prova, concluiu que inocorreu obstativa do trabalhadorcom 

9 anos, 9 meses e 15 dias de casa. O recurso vem pela súmula 

n9 26 e jurisprudência. A douta Procuradoria opina pelo não 

conhecimento e não provimento. É o relatÓrio. 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amorim De acordo, 

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

(Usa da palavra o Dr. Carlos Arnaldo Selva) 

2. 
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O Sr.Ministro Presidante - Em discussão.Encerrada. Tem a pa

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Sr. Presidente, conheço pe

la súmula 26 e por diverg~ncia especifica, eis que o próprio 

AcÓrdão Regional, julgando caso em que o empregador é .o mes

mo, de empregado com nove anos, cinco meses e quatorze dias 

de casa •.• (lg). Conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Os AcÓrdãos citados enten

dem não ter ocorrido a mal{cia di empregador nem intuito ob~ 

tativo. Não conheço. Entendo inaplicável a súmula na espécie. 

O Sr. Ministro Presidente - Também conheço. Por maioria de 

votos, vencido o Ministro Rodrigues Amorim, conhecido o recu 

so. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Conhecido o recurso, ·dou-lhe 

provimento, aplicando a Súmula 26, para restabelecer a deci -

são da Junta que entendeu improcedente a ação de consignação 

e procedente a petll1do reconvencional do trabalhador para con 

denar a empresa ao pagamento complementar da indenização pela 

dobra. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Data venia, nego provimen

to para manter o Acórdão Regional. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo diverg@ncia, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Com o Relator. 

O Sr.Ministro Presidente - Voto com o Relator. Por maioria 

de votos, dado provimento ao recurso, para ser restabelecida 

a sentença de origem, vencido o Ministro Revisor. 

O Sr. Secretário -Processo n9 712/72 Relator: Ministro Lim 

Teixeira. Revisor: Ministro Renato Machado.Recurso de Revista 
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de decisão do TRT da Segunda Região. S/A SANTA ROSA DE PRO 

DUÇ!O E TRABALHO AGRO-PASTORID e JOSt DORTA DA SILVA. 

O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão deu provimento ao re

curso para deferir ao re~lamante as diferenças salariais de 

aumento normativo. Trata a hipótese dos autos de trabalhado 

admitido na fazenda Amália, do Conde Francisco Mataraz~o •• T 

(lg). A douta Procuradoria Geral opina pelo não conheciment 

do recurso. É o relatório. 

O Sr. Ministro Renato Machado - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr, Carlos Arnaldo Selva) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Meu vo 

to é não conhecendo do recurso por pretender o reexame de fa 

to, não ocorrendo violação de norma de lei e nem jurisprudê~ 

cia que se venha a atritar com o AcÓrdão Regional. Considero 

incabÍvel a Revista, por não se enquadrar nas exigências do 

art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Não há que se falar em coisa 

julgada com base em decisão que ainda pehde de recurso. No 
, , 

mais, a materia e de prova. Com V.Exa., não conhecendo. 

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

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 879/71 -.Relator: Ministro 

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

vista de Decisão do TRT da 2a. Região. INDUSPAPEL - INDÚSTRIA 

E COMtRCIO DE PAPÉIS e MARIA APARECIDA TURCATE. 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - Investe a empreaa contra Acór 

dão do TRT da 2a. Região, alegando ofensa aos arts. 850, 36, 

39, 11 e 818, todos da Consolidação. Não foram apresentadas 

contra-razões e a douta Procuradoria Geral opina pelo despr~ 

vimento da Revista. É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - As Instâncias percorridas, face 

' a prova, deram pela estabilidade da empregada e determinaram 

a reintegração com o pagamento .pleiteado na inicial, reje! 

tando antes a preliminar de incompetência da Justiça do Tra 

balho, por descabida. Inconformada recorre ••• (lê). De acor

do. Tem a palavra o ilustre Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. Ulisses de Azevedo Braga) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

pal~vra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não conheço do recurso. Infund~ 

das as alegações da recorrente em referência à ofensa de dis 

positivo consolidado. O patrono da empresa nãq foi impedido 

de produzir razões finais e, sim, descuidou-se ••• (lê). 

o Sr. Ministro Presidente - Também não conheço, não só pelas 

preliminares, porque não têm fundamento, nem quanto ao méri 

to. Os AcÓrdãos apontados partem de outros pressupostos. Há 

divergência? 

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

segundo a Ata, não compareceram as partes. Encerrada a ins 

trução, foi marcado outro dia para razões finais e proposta 

de conciliação. Nessa audiência, como prorrogação da anterio~ 
• 

conforme Ata, não compareceram
1
as partes. Prejudicada a pr~ 
\... , 

posta final de conciliação. Mas, ha no final uma nota que me 

parece contraditÓria: 11 Pelo Advogado da reclamada foi dito 

que não compareceu, que esta presente por seu Advogado ou 

preposto, tendo sido interpelado se iria aduzir finais, con 

firmando, acabou lhe sendo deferida tal oportunidade pelo 

' que argiiida nulidade do julgado 11
• Inteiramente contraditório. 

11 Pelo Presidente foi dito que a interpelação do patrono da 

reclamada se deu antes da abertura da audiência; isso memco~ 

versa informal". Não conheço, porque tenho que me basear na 

palavra do Sr. Juiz; mas que é contraditÓrio, não resta qual 

quer dÚvida. 

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

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 083/7~ - Relator: Ministro 

Renato Machado. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Recurso 
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de Revista de Decisão do TRT da 3a. Região. BANCO DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS S/A e JOSt RAMOS LOBO E OUTROS. 

O Sr. Ministro Renato Machado - O AcÓrdão Regional consagra 

a isonomia salarial, eis que a empresa se constituiu em vir 

tude de fusão. Na Revista, menciona-se os arts. 10 e 448 da 

Consolidação das Leis do Trabalho como violados ••• (lê). A 

douta Procuradoria opina pelo conhecimento e improvimento do 

recurso. t 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. José Torres das Neves) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - O primeiro aresto paradigma 

desserve ao conhecimento porque de Turma deste Tribunal, mas 

conheço pelo Último AcÓrdão às fls. 116. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Conheço pelo Último 

dão. 

' A cor 

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

vista, por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - O tratamento ison8mico decor 

reu da função. As consequências deste tem origem nos riscos 

e na atividade econômica empresarial. Face a esse binÔmio le 

gal e ao preceitõ constitucional, mais do que isso universal 

. . . (lê). Nego provimento • 

O. Sr. Ministro Rodrigues Amorim - ·Vencido constantemente nes 

ta matéria, ressalvo meu ponto de vista de estar de acordo 

com o recurso da reclamada, mas vencido mas não convencido, 

acompanho o Relator. 

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

negado provimento ao recurso. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 2.113/72. Relator: Ministro 

Renato Machado. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da Quarta Região. Recorrente: 

José Moraes e outros. Recorrida: Companhia Estadual de Ener

gia Elétrica. 
Jr , 
1 O Sr. Ministro Renato Machado - Sr. Presidente, esta na emen 

. ta do Acórdão revisando: 11 A liberalidade patronal que, de 

maneira expressa, reduz apenas eventualmente o horário se

manal de quarenta e oito para quarenta horas ••• (lê). 11 Pare

cer favorável da douta Procuradoria-Geral, no que se refere 

ao conhecimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acordo. 

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

gados. 

(USAM DA PALAVRA OS DRS. CARLOS ARNALDO SELVA E 

DEOCLtCIO LEOPOLDO DE OLIVEIRA.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Conheço pela divergência. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Também conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conhecida a Re 

vista, por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - O Eg. Regional consigna, no 

AcÓrdão, que o regime de 40 horas, com exclusão do trabalho 

aos. sábados, e provisÓrio, por liberalidade, a título 
, 

prec_! 

rio, face à prova examinada. Desse modo, não há que falar em 

habitualidade ••• (lê). Dou provimento, para deferir a pr~ 

tensão, enquanto o réu não cancelar, ao seu alvedrio, a van 

tagem outorgada. 

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

brilhante voto do Relator, a Lei n9 31, não é de ser aplicadE 

na hipÓtese, porque é especifica para os bancários. ~ proib! 

do o trabalho aos sábados, que, portanto, é dia de repouso. 

para eles. No caso, trata-se de Companhia de Energia Elétri 

ca, empresa concessionária de serviço pÚblico, que tem di 

versas categorias de funcionários estatutários, CLT, 

que foram incorporados às diversas comissões estaduais de 

energia elétrica. De fato, muitos reclamantes desta ação tra 

balhavam aos sábados e foram alijados pela sentença. Outros, 

que não estavam trabalhando aos sábados, e aos quais foi exi 

gido o serviço de 44 horas semanais sem aumento de remunera

ção, é que vieram reclamar. Entendo, Sr. President e,que eles 

não estão amparados pelo art. 132, § 29, e que não se aplica 

a eles a exclusão do sábado como dia não útil. Para eles, o 

dia é Útil. Não é o caso dos bancários. Assim, nego provime~ 

to. 
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O Sr. Ministro Presidente- Havendo divergência, vou tomaros 

votos. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Com o Relator, pelos aspectos ex 

postos por S.Exa. e face às circunstâncias trazidas aos au 

tos. s.Exa., ao dar provimento, está assegurando a esses tra 

balhadores o regime que usufruem no momento, até que o mesmo 

seja cancelado. Por maioria, dado provimento ao recurso, nos 

termos do voto do Relator. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 371/71 - Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 4a. Região. CIA. ESTADUAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA E EDOAL CASTILHO DE ARAÚJO. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O Eg. Regional negou vali 

dade à transação efetuada entre as partes, rejeitou a preli 

minar de prescrição e manteve a sentença originária, que d~ 

cretara a equiparação pleiteada ••. (lê). A Procuradoria-Ge

ral opina pelo não conhecimento ou improvimento do recurso.t 

o relatório. 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

(Usam da palavra os Drs. Deoclécio Leopoldo de Oliveira e Car 

los Arnaldo Selva) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Sr. Presidente, pediria os 

autos, porque tenho uma anotação contrária ao afirmado da tr.!_ 

buna por ambas as partes. (Consulta os autos). Realmente,an~ 

tei o Recurso Ordinário somente quanto à prescrição. Preli~ 

narmente, conheço da Revista pela divergência atinente à tran 

sação, que é especifica. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Também conheço. 

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

curso, unanimemente, relativamente à transação. Tem a pala -

vra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Acolho o recurso, Sr. Pre 

sidente, porque o empregado teve ciencia e se compôs com a 

recorrente em transação, conforme se verifica dos documentos 

acostados aos autos, admitido seu enquadramento, àquela alt~ 

ra, como correto. Assim, não mais pode-pleitear sua equipar~ 

ção a outro funcionário . apÓs esse enquadramento. Dou prov.!_ 

mento para julgar improcedente a reclamação. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Peço vista em mesa. 

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

de do pedido de vista do Ministro Rudor Blumm. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 103/72 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Renato Machado. Recurso de 

Revista de Decisão·do TRT da 3a. Região. MINERAÇAO MORRO VE 

LHO S/A e RAIMUNDO MARQUES PEREIRA. 

O Sr. Ministro Presidente - A matéria debatidà nos autos es 

tá resumida na ementa do AcÓrdão recorrido: 11 Horas extras ha 

bituais. Conforme já proclamado em Prejulgado e SÚmula do 

TST, as horas extras habituais integram o salário, computan

do-se no cálculo das férias e da indenização de antiguidade. 

IlÍcito, assim, a sua suspensão após vários anos de serviço 

permanente e em jornada prorrogada. Outro.aspecto é a pre~ 

crição ••• (lê). Procuradoria opina pelo conhecimento e não 

provimento do recurso. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Renato Machado - De acordo. 

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

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

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Meu vo 

to é conhecendo da Revista, que está fundamentada em diver -

gência jurisprudencial sobre horas extras. 

O sr. Ministro Renato Machado - SÓ conheço quanto à prescr! 

ção, tendo em vista que o Egrégio Regional a acolheu face à 

prova, e conheço quanto às horas extras com base no Aresto 

de fls. 43. 

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

conhecida a Revista. No mérito, nego provimento, para manter, 

em todos os seus termos, o AcÓrdão Regional por seus jur!di 

cos fundamentos, pois as horas extras habituais integram o 

salário para todos os efeitos, sendo il!cita sua suspensão, 

assim como a situação jurÍdica não se desintegra, como bem 

acentua o AcÓrdão recorrido. 



POOER .,IUOICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO , 

TRIBUNAL SUPERIOR 00 TRABALHO 

5.10.72 MAC/FBL/MNP 17,40/45 2. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Depoos de vinte e nove anos 

de trabalho, as horas extraordinárias prestadas configuram-

se como sobre-salário. Constituem-se, assim, numa cláusula 

contratual aderente que, alterada desvantajosamente e sem con 

sentimento do obreiro, fere o art. 468. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Sou vencido, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Com V.Excelência, 

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

Rodrigues Amorim, negado provimento à Revista, 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, vou transformar 

meu pedido de vista em Mesa do processo 2321/71 para regime~ 

tal. 

O Sr. Ministro Presidente - Adiado o julgamento do processo 

n9 2321/71 para a Sessão da prÓxima terça-feira a pedido do 

Ministro Revisor, 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 419/71 ~ Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim, Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 4a. Região. ALCINDO MATHEUS RO 

DRIGUES e CIA. ESTADUAL DE ENERGIA ELtTRICA. 

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

autor seu enquadramento na categoria de extranumerário e p~ 

gamehto das vantagens que enumera à fls. 6. O AcÓrdão,quanto 

ao recurso do autor, manteve a sentença que julgou prescrita 

parte de seu,pedido e prejudicada a matéria dos Embargos De 

claratÓrios recebidos, aliás, como Recurso Ordinário, para, 

no mérito negar provimento ao seu recurso ••• (lê). Opina a 

douta Procuradoria pelo conhecimento mas improvimento do re 

curso. t o relatório. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Têm a palavra os ilustres 

dos. 

Advoga 

(Usam da palavra os Drs, Carlos Arnaldo Selva e Deoclécio 

Leopoldo de Oliveira). 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Conheço da Revista no to 

cante à prescrição, dada a divergência citada. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço, 

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

conhecida a Revista. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Nego provimento. O autor 

ora recorrente foi contratado no regime do pessoal de obras 

(lê). Nego provimento • . . . 
O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, trata-se de in 

fração continuada e a jurisprudência desta Corte tem se in 
I 

clinado no sentido ••• (lê). Dou provimento para anular a de 

cisão recorrida que reconheceu a presunção, e determinar que 

o Regional julgue o mérito, como de direito. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não se discute a questão 

salarial e sim o "status" funcional do reclamante. Se funcio 

nário pÚblico ou pessoal de obra. Esta, a razão da reclamató 

ria. A Junta determinou o conseqfiente enquadramento. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Ainda ontem no Pleno foi jul 

gado caso igual e por esmagadora maioria prevaleceu o 

do Ministro Relator. Acompanho S.Excelência. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Nego provimento. 

voto 

O Sr. Ministro Presidente - Diante do voto escrito e em face 

d'o pronunciamento do Tribunal Pleno, também acompanho o Revi 

sor. Por maioria de votos, negado provimento, contra o voto 

do_Ministro Rudor Blumm. 
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o Sr. Secretário - Processo n9 1.831/71. Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da Segunda Região. Recorrente: Mano

el Gonçalves de Oliveira e outros, e s.A. IndÚstrias Reuni

das Francisco Matarazzo. Recorridos: os mesmos. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Sr. Presidente, recorrem ambas 

as partes do decisÓrio regional: o empregado, pretendendo a 

restauração da verba de honorários, nos termos da Lei 1.060, 

de 19501 dada pela Junta e retirada pelo Regional; a empre

sa, alegando injustas as condições impostas pelos diversos 

títulos ••• (lg). Parecer da douta Procuradoria-Geral pelo 

conhecimento e provimento ~o recurso do empregado e :não co

nhecimento do da empresa. t o relatório. 

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

tre Advogado. 

(USA DA PALAVRA O DR. ULISSES DE AZEVEDO BRAGA.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão.Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Recurso da empresa. Não há vi~ 

lação de lei nem tampouco diverggncia jurisprudencial. Os a

restos trazidos a confronto versam espécie diferente da dos 

autos ou são ultrapassados. Não p~nvada a diverggncia. De re 

to, toda a matéria é de fato e já foi discutida na instancia 

própria. Não conheço. 

O sr.Ministro Presidente - Quanto ao_recurso da empresa,não 

conheço,porque não demonstrada violação de norma legal;pois, 

quanto à juntada de documento,foi a mesma sanada com o arti

go cmtado nos autos conforme se observa pelo artigo 453 da 

Consolidação.Os demais itens apontados decorrem de fato apu

rado na ••. (lê). Por isso, não conheço. Há divergência? Unani 

memente,não conhecido o recurso da empresa.Quanto ao recurso 

dos empregados,tem a palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Conheço do recurso e lhe dou 

provimento,porque os honorários foram deferidos na vigência 

da lei que os autorizava,não podendo,pois,serem suprimidos. 

O Sr. Ministro Presidente - Quanto ao recurso dos empregados 

há arestos apontados.Mas também está provado que a assit€ncia 

foi deferida,fls.lOl. Veja V.Exa. se confere. 

O Sr .Ministro Rudor Blumm - O requerimento diz: 11André Gon çal v e 

de Oliveira e outros trgs, nos autos da reclamatôria que inte 

põem contra a Sociedade !~F Mãf~azzo;v~m requerer se digne 

.•• {lg)". 

O Sr.Ministro Renato Machado - Não consta no requerimento o 

despacho ? Houve condenação de honorários ? 
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o Sr. Ministro Rudor Blumm - (Consulta os autos). 

o Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Peço vista em Mesa. 

-1-

o Sr. Ministro Renato Machado - De acordo com V.Excelência. 

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

conhecido e dado provimento ao recurso dos empregados para 

deferir os honorários advocaticios, restabelecendo,nesta pa! 

te, a sentença de origem. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1338/72 - Relator: Ministro 

Renato Machadó. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Recurso 

de Revista de decisão do T.RT da Primeira Região. Rede Ferro

viária Federal S/A e José Dimas de Gouveia .. 

O Sr. Minütro Renato Machado - Com base na prova. as Instân 

elas Ordinárias consideraram a dispensa obstativa. A Revista 

alude ao factum principie e cita jurisprudência sobre qüin

qffênio.A Procuradoria Geral opina pelo conhecimento e impro

vimento. É o relatório. 

O Sr.Ministro Rodr~gues Amorim - Nada a acrescentar. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - O recurso versa sobre maté-

ria fática ..• (lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimida 

de,não conhecida a Revista. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 838/72 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira, Revisor: Ministro Renato Machado, Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da la, Região, EDSON MARTINS VEIL 

LARD e FRIGORÍFICO WILSON DO BRASIL S/A. 

O Sr. Ministro Presidentê - Trata-se de empregado acusado de 

falta grave e demitido por descumprimento de ordem de servi 

ço. A sentença de origem entendeu não ter ocorrido justa cau 

sa para a dispensa. Todavia, o AcÓrdão Regional reformou a 

sentença ••• (lê). A douta Procuradoria opina pelo não conhe

cimento. t o relatório, 

O Sr. Ministro Renato Machado - De acordo, 

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

(Usam da palavra os Drs. Alino da Costa Monteiro, Eduardo Cos 

sermelli e Ruy Caldas Pereira), 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Conheço 

da Revista pela divergência apontada às fls. 240 e 250. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Quanto ao de fls. 240, Sr. 

Presidente, o AcÓrdão não se conforma com a SÚmula n9 38; o 

de fls. 250 refere-se ao direito do empregado de insurgir-se 

contra '.ordem de transferência e aguardar o pronunciamento 

da Justiça, não incorrendo, só por isso, em abandono de em 

prego ••• (lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há vários AcÓrdãos citados • 

O Sr. Ministro Renato Machado - Data venia, Sr. Presidente, 

foram citado da tribuna, mas não posso conhecer. 

o Sr. Ministro Presidente - Anotei ainda o AcÓrdão L'de fls. 

239. 
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O Sr. Ministro Renato Machado - O AcÓrdão de fls. 239 não se 

compadece com a SÚmula 38. Vem o número do Processo, TRT da 

Primeira Região, n9 1230, e a seguir uma decisão reportada e 

adotada pelo Acórdão. Não conheço em face da SÚmula 38. 

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

votos. 

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

simpatia que me merece a matéria contida nos autos, conforme 

esclareceu o Ministro Renato Machado, não há divergência ca 

paz de justificar a Revista. Acompanho S.Excelência. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Verifica-se empate. Adiado o jul 

gamento, em virtude de empate. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 3 495/71 - Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Revisor: Ministro Rudor Blumm. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. CIA. MOGIANA DE ES

TRADAS DE FERRO E JOSÉ BERNARDES SOBRINHO. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Trata-se de conversão de 

licença-prêmio em pecÚn1a, que as Instâncias percorridas con 

cederam aos reclamantes. O douto parecer é pelo não provime~ 

to do recurso. É o relatório. 

o Sr. Ministro Rudor Blumm - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Ulisses de Azevedo Braga) 



TST -55;! 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO 1RABALI-IO 

TR18UNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

5/10/72 MAC/AA 18,40 

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

a palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Conheqo pela divergência. 

O Sr. ""finistro Rudor ,. Blumm - Também conheqo pela 

c ia. 

" divergen-

O Sr, Ministro Presidente Há divergencia '? Conhecido o re 

curso, unenimemente. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - No mérito, lamento profun

damente que o Tribunal Regional de São Paulo tenha ••• (lê). 

Poderia ter resolvido lá, evitando essa sobrecarga para o Tri 

bunal Superior. Dou provimento. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomo os vo-

tos. 

o Sr. Ministro Renato Machado - Com o Revisor, 

O Sr. Ministro Presidente - Também acompanho o Revisor. Por 

maioria, negado provimento ao recurso. 
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O Sr. secretário - Processo n9 1.979/72. Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Renato Machado, Recurso de 

Revista de decisão do TRT da Primeira Região. Recorrente: 

Rede Ferroviária Federal S.A. - 7a. Divisão - Leopoldina, 

Recorridos: Manoel Amâncio Alves e outros. 

O Sr. Ministro Presidente - Trata-se de caso sobre adicio

nal por tempo de serviço - qftinqftênio. Matéria conhecida, 

É o relatório. 

O Sr. Ministro Renato Machado - De acordo. 
, 

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

(USA DA PALAVRA O DR, ALniO DA COSTA MONTE:mo.) 

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

do recurso pela divergência apontada. 

o Sr. Ministro Renato Machado - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, conhecido o recurso. No mérito, nego provimento ao 

recurso para manter o AcÓrdão recorrido. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Acompanho V.Exa. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Fico vencido, Sr. Presi

dente. 

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

vimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1.442/72. Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Renato Machado, Recurso de 

Revista de decisão do TRT da Primeira Região. Recorrente: 

Rede Ferroviária Federal S.A. - 7a. Divisão - Leopoldina, 

Recorridos: Olinto Lirio e outros. 

O Sr. Ministro Presidente - A matéria constante dos autos á 

referente à gratificação qftinqftenal instituida pela Lei n9 

4,345, de aplicação aos ferroviários. (Lê,) ~ o relatório. 
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O Sr. Ministro Renato Machado - De acordo, 

-2-

o Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o ilustre Advogad • 

(USA DA PALAVRA O DR, ALTIIO DA COSTA MONTEIRO,) 

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

do recurso e lhe nego provimento, 

O Sr. Ministro Renato Machado- Acompanho V,Exa, 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg&ncia? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Data venia, fico vencido, 

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

o recursó e ao mesmo negado provimento, 

o Sr. Secretário - Processo n9 1,943/72. Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Renato Machado, Recurso de 

Revista de decisão do TRT da Segunda Região. Recorrente: 

FEPASA - Ferrovia Paulista S,A, Recorrido: Honório de Campos 

o Sr. Ministro Presidente - Na espécie, trata-se da conver

são da licença-prêmio em pecúnia, beneficio que se acha in

corporado ao contrato de trabalho. Recorre de Revista a re

clamada, •• (lê). Parecer da douta Procuradoria-Geral pelo co

nhecimento e não provimento do recurso, ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Renato Machado - De acordo, 

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

(USA DA PALAVRA O DR. RUBEM JOS~ DA SILVA,) 

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

ço do recurso, pela diverg&ncia, mas lhe nego provimento. 

o Sr. Ministro Renato Machado - Conheço do recurso apenas 

quanto ao mérito, mas lhe nego provimento, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Sou vencido, 

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

o recurso e ao mesmo negado provimento, 



• 

PODER JUOICIARIO 

.JUSTIOA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

5.10.72 MAC/TMB/ARQ 18,50 -1-

O Sr. Secretário -Processo n9 1937/72 - Relator: M!nistro 

Renato Machado, Revisor: Min~ro Rodrigues Amorim, Recurso 

de Revista de decisão do TRT da Segunda Região, OSCAR DO CAR 

MO e COMPANHIA TELEF0NICA BRASILEIRA. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Com base no exame da prova, 

o Egrégio Regional negou a equiparação. A Revista vem por 

diverggncia e desapoiada pelo Ministério PÚblico. ~ o relató 

rio, 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Nada a acrescentar. 

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

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

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Matéria de prova que não en 

seja Revista. Não conheço. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente'.;-·.:Há diverggncia? Unanimemente,não 

conhecida a Revista. 

O Sr.Secretário -Processo n9 1884/72 - Relator: Ministro Re 

nato Machado. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da Segunda Região. FEPASA -FERROVI 

PAULISTA S/A e ARMANDO TRUZZI, 

O Sr.ministro Renato Machado - Prescrição e licença-prêmio. -· 

:g 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. Rubem José da Silva) 

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

palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Renato Machado - Não conheço quanto à preecti 
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ção. No Pleno decidimos reiteradamente que aquelas decisões 

não estavam superàdás. 

O Sr. Min~ro :Tesidente - Jurisprudgncia predominante no 

Pleno. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Não conheço pela prescr! 

ção, mas por diverggncia e dou provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverggncia? Unanimemente, 

não conhecida a Eevista, face à predominante jurisprudgncia 

do Tribunal Pleno. 

O Sr. Secretário - Processo n9 612/71 - Relator: Ministro R 

dor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi 

dente do TRT da Segunda Região. LAMINAÇ~O NACIONAL DE METAIL 

S/A e ANESIO RUELLA DA SILVA. 

O Sr.Ministro Rudor Blumm - Contra o despacho que indeferi 

seguimento ao Re~urso de Revista,~em a empresa com o prese 

te Agravo de Instrumento. A douta Procuradoria Geral opina 

pelo não provimento, fls. 39; não há contraminuta. ~ o rela 

tÓrio. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ninistro Rudor Blumm - Realmente, a redação do Acór

dão não foi falha. De fato, recorrida e paradigma percebiam 

idgntica remuneração. Se assim fosse, não haveria razão par 

a pretendida equiparação salarial, como bem apontou a agra

vante. Mas dai a afirmar que são diversas as funções ••• (lg). 

Como recomenda a douta Procuradoria, nego provimento. 

o Sr. Ministro Presidente - Há diverggncia ? Unanimemente, 

negado provimento ao Agnavo. 

O Sr. Secretário -Processo n9 625/71 Relator: Ministro 

Rudor Blumm. Agravo de-Instrumento de despacho do Juiz Pre-
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sidente do TRT da Oitava Região. MINISTtRIO PrtBLICO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL DA REPrtBLICA PELO QUARTEL GENERAL DA 

.PRIMEIRA ZONA AtREA e JOS:il; CLODOALDO GONÇALVES E OUTROS. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Contra o despacho do Sr. Presi 

dente do Tribunal Regional que indeferiu seguimento à Revié

ta, vem o Ministério PÚblico Federal ••• (lg). A douta Procu

radoria Geral opina pelo não provimento. ~ o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Concordamos inteiramente com 

a douta Procuràdoria. O Decreto-lei 200 refere-se, em seu 

artigo 39, à colaboração de natureza eventual. No caso, a co 

laboração não era eventual, por isso, nego provimento. 

O Sr. Min~o .. Presidente -Há diverg@ncia? Unanimemente, nega 

do provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário -Processo n9 673/71 - Relator: Ministro Ru

dor Blumm. Rgravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi

dente do TRT da 2a.Região. Fundação Ga~per Libero e José Ma 

tos Vieira. 

O Sr.Ministro Rudor Blumm - Reformando despacho que indefe-

riu seu Recurso de Revista, por instrumento, vem a empresa a 

este Egrégio Tribunal sustentando não haver base legal para 

impor a pena do artigo ••• (lê). A douta Procuradoria Geral o 

pina pelo não proviment8 do recurso. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Ence~rada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Rudor Blumm - A Revista interposta não preen

chia os requisitos para seu cabimento, violação ou divergên

cia, razão por que, o Presidente do Regional indeferiu seu 

seguimento. ~pretendida violação do artigo 63, § 29 do CPC 

não se verificou, como bem ressaltou a douta Procuradoria , 

Nego provimento. 

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

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário- Processo n9 682/71 - Relator: Ministro Ru 

dor Blumm.Rgravo de Instrumento de despacho do Juiz Presiden 

te do TRT da 2a.Região. José Vieira da Silva e Interbrasil 

Transportes Comércio e Representações Ltda. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Para ver subil'Pa Revista denego!! 

da vem o empregado com Agravo de Instrumento. Não há contra

minuta e a douta Procuradoria Geral opina pelo não provime~ 

to do recurso. ~ o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Não merece reforma o despacho 
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denegat6rio da Revista. A matéria discutida no recurso do or 

agravante é de fato e não comporta reexame nesta Instância. 

Nego provimento, 

o Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Peço vista em Mesa. 

o Sr. 

de do 

Ministro Presidente 

pedido de vista do M 

Suspenso o julgamento, em virtu 

inistro Ribeiro de Vilhena. 

O Sr. Secretário -Processo 

dor Blumm. Agravo de Instr 

te do TRT da 2a,Região, R a 

Construção da Universidade 

n9 690/71 - Relator; Ministro Ru 

umento de despacho do Juiz Presiden 

imundo Rodrigues de Melo e Fundo de 

de São Paulo. 

O Sr. Ministro Rudor Blu 

da interpôs a empregada o 

há 

mm - Para ver subir a Revista deneg~ 

presente Agravo de Instrumento.Não 

aderia opina pelo desprovimento do contraminuta e a Procur 

recurso. t o relat6rio. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm A Revista foi bem ·denegada,pois 

a seu cabimento. O agravante prete~ 

ção e, sob essa presunção instaurou 

ibunal Regional não entendeu prov~ 

). Nego provimento. 

faltavam os requisitos par 

deu ver provada a equipara 

o recurso. Ocorre que o Tr 

da essa equiparação . .. (lg 

O Sr. Ministro Presidente 

negado provimento ao Agra 

O Sr. Secretário -Processo 

dor Blumm.Agravo de Instru 

te do TRT lf!a 2a.Região Pi 

tria e Comércio. 

o Sr. Ministro Rudor Blumm 

Instrumento para ver subir 

contràminuta. A douta Proc 

- Há diverggncia? Por unanimidade, 

vo. 

n9 692/71 - Relator: Ministro Ru-
J. 

mente de despacho do Juiz Presiden - -
edade Bertala e Karibg S/A .IndÚs-

- O agravante interpSs Agravo de 

a Revista que foi trancada, Não há 

uradoria opina pelo não provimento 
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do recurso. ~ o relatório, 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - A Revista e o Agravo visam, em 

Última análise a reabertura da prova, o que não é permitido 

nesta Última Inst~cia. A matéria de prova não permite a Re 

vista. Nego provimento. 

o sr.M1nistro:Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

negado provimento ao Agravo. 

m Sr. Secretário - Processo n9 682/71 - Relator: Ministro R~ 

dor Blumm. Agravo de Instrument~ de despacho do Juiz Preside! 

te do TRT da ::::a.Região. José Vieira da Silva e Interbrasil 

Transportes Comércio e Representações Ltda.(Adiado em virtu

de do pedido de vista do Ministro Renató·.Machado) 

O Sr. Ministro Renato Machado - Sr. Presidente, pretende-se 

salário em dobro e, segundo o AcÓrdão Regional, foi pago, Es 

tá comprovado. Com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente , 

negado provimento ao recurso. 
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O Sr. Secretário - Processo nQ 284/72 - Relator: Ministro Ro 
' 

drigues Amorim, Agravo de Instrumento de Despacho do 

Presidente do TRT da 2a, Região. EGINO JOSt DA SILVA E 

Juiz 

ou -
TROS e JOSt CARLOS ARANTES E OUTRO (FAZENDA SANTA EUG~NIA). 

' -
o Sr. Ministro Rodrigues Amorim - A Revista foi indeferida 

por intempestiva. A douta Procuradoria opina pelo seu provi

mento. t o relatório, 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Está certo o respeitável de 

pacho agravado, O AcÓrdão ~oi publicado no Diário de Justi~a 

de 14 de setembro de 1971. A revista somente foi protocolada 

a 24 do mesmo mes, 15 dias depois; portanto, a destempo,,, 

·(lê). Nego provimento ao ,Agravo. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretári~- Processo n9 425/72 - Relator: Ministro Ru 

dor Blumm. Agravo de.Instrumento de Despacho do Juiz Presi 

dente do TRT da 2a. Região, FUNDAÇAO CASPER LtBERO e REGINA 

HELENA DE P AlVA RAMOS. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - O Agravo ataca o despacho dene 

gatório do Recurso de Revista onde o agravante com ~undamen

to em divergência jurisprudencial citou AcÓrdão que declara: 

"A gratificação de ~unção inerente ao cargo, perdendo-o o 

empregado quando removido... (lê) 11
• A douta Procuradoria op.!_ 

na pelo improvimento, t o relatório. 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - O V. Acórdão Regional não afir 

ma que a gratifica~ão, em caso, seja de fuun~ão, muito ao 
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contrário, porquanto se vê segundo a prova dos autos, não re 

velou fosse a gratificação incorporada ao salário ••• (lê). Ne 

go provimento. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 467/72 - Relator: Ministro Ru 

dor Blumm. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz Presiden 

te do TRT da 5e. Região. PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS 

TEMADRE e ANTONIO PIMENTEL DE OLIVEIRA NETO. 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Julgada procedente a reclamató 

ria para entre outros itens condenar o ora agravante no paga 

mento de indenização dobrada por despedida injusta e obstati 

va à estabilidade, e de gratificação e férias não gozadas,S2 

bre estes dois pontos versa o Agravo ••• (lê). A douta Procu 

radoria opina pelo improvimento. t o relatório. 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Rudor Blumm - Louva-se o esforço e inegável 

brilho desenvolvido pelo douto patrono do agravante; todavi~ 

não ficou demonstrada a viabilidade da revista para se con 

cluir pelo despacho agravado ••• (lê). Nego provimento. 

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

gado provimento ao Agravo. Encerrada a Sessão. 
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o sr. Ministro Rudor Blumm - (Continua lendo). Nego provim e!! 

to. 

o Sr.Ministro Presidente- Há divergªncia?Unanimemente,neg~ ç 

do provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário- Processo n9 550/72 - Relator: Ministro Ru

dor Blumm. Agravo de Instrumento de despacho do JP do TRT da 

5a.Região. Reinaldo Marcelo de Oliveira e PetrÓleo Brasilei

ro S/A - Petrobras. 

o sr.Ministro Rudor Blumm - sustenta a agravante que o V.AcÓr 

dão Regional infringiu o artigo 832 da CLT. Aponta ele erro 

g~osseiro ••• (lª)· A douta Procuradoria-Geral manifesta-se pe

lo improvimento do Agravo. ~ o relatório. 

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

vra o R ela to r. 

O Sr.Ministro Rudor Blumm - Em conformidade com o parecer do 

Ministério PÚblico,não caracterizada a violação indicada, A 

matéria decidida se ateve ao campo de provas e esta de modo ' 

algum favorece à recorrente . Nestas condições,devidamente fun 

damentado o AcÓrdão Regional,é inviável a reapreciação da pr~ 

va pe~ante esta Instância. Nego provimento. 

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

gado provimento ao Agravo. Julgamos até agora apenas trinta e 

sete processos tendo ficado pinqdanta para a próxima Sessão 

de quinta-feira • Encerrada a Sessão. 


