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: ROSÂNGELA GEYGER 
: MINISTRO WAGNER PIMENT PRO

CESSO : E-RR - 372913 / 1997 . 7 - 
TRT DA 12a REGIÃO 

: RUI DE SOUZA E OUTROS 
: ZÉLIO MAIA DA ROCHA 
: TELECOMUNICAÇÕES DE SANTA 

CATARINA S.A. - TELESC 
: ROBERTO CALDAS ALVIM DE OLI

VEIRA
: MINISTRO WAGNER PIMENT PRO

CESSO : E-RR - 402035 / I997 . I - 
TRT DA 3* REGIÃO 

: REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A.
: JULIANO RICARDO DE VASCONCEL- 

LOS COSTA COUTO 
: ANA MARIA NETO 
: MÁRCIO LUIZ DE OLIVEIRA 
: MINISTRO WAGNER PIMENT PRO

CESSO : E-RR - 4 10330 / 1 9 9 7 .4  - 
TRT DA 12a REGIÃO 

: BANCO BRADESCO S.A.
: VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR 
: JOSIANE COSTA 
: JORGE LUIZ VOLPATO 
: MINISTRO WAGNER PIMENT PRO

CESSO : E-RR - 466245 /  1998 . 3 - 
TRT DA 9" REGIÃO 

: PROFORTE S.A. - TRANSPORTE DE 
VALORES

: JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL 
: JOÃO AMÂNCIO 
: REGINA MARIA BASSI CARVALHO 
: MINISTRO WAGNER PIMENT PRO

CESSO : E-RR - 471821 / 1998 . 8 - 
TRT DA 9* REGIÃO 

: REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A.
: JULIANO RICARDO DE VASCONCEL- 

LOS COSTA COUTO 
: ADEMIR BATISTA DA SILVA E OU

TROS
: BENJAMIN COELHO FILHO 
: MINISTRO WAGNER PIMENT PRO

CESSO : E-RR - 473254 / 1998 . 2 - 
TRT DA 6a REGIÃO 

: BANCO BANORTE S.A.
: NILTON CORREIA 
: BANCO BANDEIRANTES S.A.
: NORMANDO AUGUSTO CAVALCAN

TI JÚNIOR
: FELIZARDO EGÍDIO DA SILVA 
: GERALDO CÉSAR CAVALCANTI 
: MINISTRO WAGNER PIMENT PRO

CESSO : E-RR - 488471 / 1998 . 0 - 
TRT DA 2a REGIÃO 

: REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A.
: JULIANO RICARDO DE VASCONCEL 

LOS COSTA COUTO 
: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS E OU

TROS
: NELSON CÂMARA 
: MINISTRO WAGNER PIMENT PRO

CESSO : E-RR - 531652 / 1999 . 0 - 
TRT DA 9a REGIÃO 

: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL 
S.A. (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDI
CIAL)

: ROBINSON NEVES FILHO 
: CRISTIANA RODRIGUES GONT1JO 
: HEITOR JOSÉ REOLON 
: BERNARDO MOREIRA DOS SANTOS 

MACEDO
: MINISTRO WAGNER PIMENTA

Processo : E-RR - 546250 / 1 9 9 9 .0  - TRT da 10a Região

EMBARGANTE
ADVOGADO

EMBARGADO(A)
ADVOGADO

RELATOR

EMBARGANTE
ADVOGADO

EMBARGADO! A)

ADVOGADO

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. 
JULIANO RICARDO DE VASCONCEL- 
LOS COSTA COUTO 
DIVINO MOREIRA DOS SANTOS 
HEITOR FRANCISCO GOMES COE
LHO
MINISTRO WAGNER PIMENT 
PROCESSO : E-RR 596643 / 1 9 9 9 .5  
- TRT DA 10a REGIÃO 
JOÃO MASSANOBU NISHI 
REGILENE SANTOS DO NASCIMEN
TO
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS
DE BRASÍLIA-CAESB
RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA

RELATOR

EMBARGANTE
ADVOGADO
EMBARGADO(A)

ADVOGADO
ADVOGADO

MINISTRO WAGNER PIMENT PRO
CESSO : E-RR - 654445 / 2 0 0 0 .5  - 
TRT DA 3a REGIÃO 
JOÃO DAMASCENO DE ARAÚJO 
HÉLIO CARVALHO SANTANA 
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE 
MINAS GERAIS S.A. - BDMG 
MAURÍCIO MARTINS DE ALMEIDA 
JOAQUIM GUILHERME FUSCO PES
SOA

Brasília, 10 de agosto de 2001 
DEJANIRA GREFF TEIXEIRA 

Diretora da Secretaria

Secretaria da Subseção II 
Especializada em Dissídios 

Individuais
Despachos

PROC. N° TST-ROAR-456.892/98.0TRT - T  REGIÃO

RECORRENTE : EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 
DATAPREV

ADVOGADOS : DRA. GEILZA MARTINS DE AZEVE
DO E DR. VICTOR RUSSOMANO JÚ
NIOR

RECORRIDO : SINDICATO DOS TRABALHADORES 
EM PROCESSAMENTO DE DADOS E 
INFORMÁTICA DO ESTADO DO CEA
RÁ - SINDPD

ADVOGADO : DR. ALBERTO FERNANDES DE FA
RIAS NETO

D E S P A C H O
Trata-se de ação rescisória proposta pela EMPRESA DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 
DATAPREV, com fulcro no art. 485. V, do CPC, mediante a in

dicação de ofensa às disposições da Lei n“ 8.030/90 e ao art. 5°, 
incisos II, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, destinada a 
desconstituir o Acórdão n° 4.947 (fls. 196/197), proferido nos autos 
do processo n° TRT-985/92, oriundo da 8a JCJ de Fortalcza/CE, que 
deferiu as diferenças salariais e reflexos relativos ao IPC de mar
ço de 1990.

O TRT da 7" Região, pelo Acórdão de fls. 285/286, de
cretou a improcedência do pedido rescisório com supedâneo no 
Enunciado n" 83 do TST e na Súmula n" 343 do STF, entendendo 
tratar-se de matéria de interpretação controvertida no âmbito dos 
Tribunais.

A autora veicula o presente recurso ordinário (fls. 
288/291), sustentando a inaplicabilidade, na hipótese, do Enun
ciado n" 83/TST c renova as violações apontadas na exordial.

O despacho de admissibilidade do recurso está à fl. 302; as 
contra-razões não foram apresentadas, conforme certificado à fl. 306: 
e o Ministério Público do Trabalho, às lis. 310/312, manifesta-se pelo 
conhecimento e provimento do recurso.

De plano, afasto qualquer possibilidade de análise do recurso 
ordinário apresentado pela autora às fls. 296/299, em respeito ao 
princípio da preclusão consumativa. A parte, ao exercer o direito de 
recorrer às fls. 288/291, teve consumada a oportunidade de fazê-lo, 
não sendo possível apresentar outra impugnação, mesmo que a apre
sentação tenha sido feita dentro do octídio legal.

Passo, portanto, ao exame, apenas, do recurso de fls.
288/291.

Do exame da inicial, verifica-se que o Tribunal a quo, ao 
aplicar, na hipótese, o entendimento contido no Enunciado n” 
83/TST e na Súmula n° 343/STE, dissonou da jurisprudência pa
cífica deste Tribunal Superior.

É que, tratando-se de ação rescisória que versa sobre planos 
econômicos e ajuizada com fulcro no inciso V do art. 485 do CPC, 
com indicação explícita, na petição inicial, de violação do art. 5°, 
inciso XXXVI, da Constituição Federal, a SBDI2 deste Tribunal tem 
afastado o óbice do Enunciado n° 83 do TST e da Súmula n° 343 do 
STF, autorizando o corte rescisório, considerando que. além de a 
matéria constitucional não comportar interpretação razoável ou con
trovertida, é sobre o instituto do direito adquirido que repousa a 
exegese interpretativa desta corte, com respaldo nos pronunciamentos 
do STF, cuja função precípua é a de intérprete maior das disposições 
constitucionais.

Aliás, esta corte, antes mesmo da manifestação do Supremo 
Tribunal Federal sobre a matéria, declarou, mediante o Enunciado n° 
315, a inexistência de direito adquirido dos trabalhadores ao reajuste 
salarial relativo ao IPC de março de 1990, tese essa posteriormente 
ratificada pelo STF.

Assim, impõe-se reconhecer que, in casu, houve violação 
literal do art. 5°. inciso XXXVI, da Carta Magna por parte da decisão 
rescindcnda quando reconheceu o direito ao reajuste em tela, apli
cando política salarial contida cm legislação que não mais vigorava 
no mundo jurídico, já que os critérios de correção salarial previstos na 
Lei n” 7.788/89 foram validamente suprimidos pela Lei n° 8.030/90 
antes que fossem implementados os requisitos indispensáveis à con
figuração do direito adquirido aos salários reajustados de acordo com 
o critério estabelecido na lei revogada.

Ante o exposto, considerando a prerrogativa inserta no § 1° 
do art. 557 do CPC, dou provimento ao recurso ordinário para, jul
gando procedente a ação rescisória, desconstituir a sentença rcscin- 
denda e, em sede de juízo rescisório, decretar a improcedência do 
respectivo pedido na reclamação trabalhista. Custas, na ação res
cisória, a cargo do réu, calculadas sobre o valor atribuído à causa (RS 
100.000,00) no importe de R$ 2.000,00 e, na reclamatória, inver
tidas.

Publique-sc.
Brasília, 6 de agosto de 2001.

RONALDO LEAL 
Ministro-Relator

PROC. N° TST-ROAR-471.724/98.3 - 15a REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO

RECORRIDA

ADVOGADO

DANIEL HORÁCIO 
DR. EURÍPEDES REZENDE DE OLI
VEIRA
NOVA ALIANÇA AGRÍCOLA & CO
MERCIAL LTDA.
DR. JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE 
CAMPOS CARVALHO

D E S P A C H O
Daniel Horácio ajuizou, perante o TRT da 15a Região. Ação 

Rescisória contra Nova Aliança Agrícola & Comercial Ltda., visando 
a desconstituição da sentença prolatada pela Vara do Trabalho de 
Ituverava/SP, que deixou de acolher pedido de horas extras exce
dentes à sexta diária e diferenças de horas in. itinere. bem como seus 
reflexos do FGTS.

Analisando o feito, o Tribunal a quo declarou o Autor ca- 
reccdor do direito de ação, nos termos do art. 267, VI, do CPC (fls. 
100/ 102) .

Inconformado, interpõe o Autor Recurso Ordinário, susten
tando a presença de todas as condições da ação exigidas pela lei 
adjetiva. No mais, renova os argumentos da Rescisória, a justificar o 
pedido relativo às diferenças de horas extras (fls. 106/108).

Não foram apresentadas contra-razões.
A Procuradoria-Geral do Trabalho opinou, cm seu parecer, 

pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 114/115).
Nenhum reparo merece a decisão recorrida, porquanto en 

contra-se em consonância com a jurisprudência deste eg. TST.
O Autor ajuizou Reclamação Trabalhista contra a empresa 

ora Ré, pleiteando diferenças de horas extras, de horas in itinere e de 
descanso semanal remunerado, bem como seus reflexos sobre o
FGTS.

A MM. Juíza do Trabalho da Vara de Ituverava/SP julgou 
parcialmente procedente os pedidos, tendo o Reclamante recorrido 
ordinariamente (RO n” 18.389/92-2) para o TRT da 15a Região, que 
negou provimento ao apelo.

Observa-se, pois, que o TRT, por meio do acórdão n° 
8831/94 (fls. 31/34), proferiu decisão de mérito no feito, dc sorte que 
contra este aresto deveria dirigir-se a Ação Rescisória. Entretanto, 
apesar de o Autor ter feito referência ao julgado regional, das razões 
expendidas na inicial (fl. 02), depreende-se, claramente, a sua in
tenção de rescindir a sentença.

Nestes termos, resta evidente que o Autor endereçou in
corretamente seu inconformismo, pois, em vez de ajuizar Ação Res
cisória para desconstituir o acórdão do TRT, que, julgando o seu 
Apelo Órdinário, enfrentou o mérito da questão, optou por impugnar 
o decisum singular. Ocorre que, ante a incidência, a teoria da subs
tituição, insculpida no art. 512 do CPC, este último julgado restou 
substituído pelo primeiro, que de fato transitou em julgado matc- 
rialmente, sendo passível de rescisão. Com efeito, pleiteando o Autor 
a rescisão de decisão que foi substituída, correta a decisão que julgou 
extinto o  processo, sem julgamento de mérito, por impossibilidade 
jurídica do pedido.

Neste sentido, cumpre trazer à colação os seguintes julgados: 
RXOFROAG-421586/98, Rei. Min. Ivcs Gandra Martins Filho, DJ 
25.08.2000; ROAR-486103/9, Rei. João Orcste Dalazen, DJ 
23.06.2000 e ROAR-559613/99, Rei. Ronaldo José Lopes Leal, DJ 
05.05.2000.

Rcgistrc-sc, outrossim. a lição de Barbosa Moreira, na sua 
obra '’Comentários ao Código de Processo Civil”, vol. V - RJ - 
Forense -1998, pp. 113/114: "Nas hipóteses em que a decisão re
corrida. de mérito, se vê substituída pela do órgão 'ad quem’ - 
mediante reforma ou mediante ’confirmação’, pouco importa (...), a 
eventual ação rescisória há de dirigir-se contra o julgamento de grau 
superior, que substituiu o outro {na medida em que o haja efeito: a 
substituição pode ter sido parcial!). Descabido seria, aí. pretender 
rescindir algo que já  não mais existe como ato decisório. O fun
damento, naturalmente, tem de referir-se à decisão substitutiva, não à 
substituída. Assim se passam as coisas quando, reformada no juízo 
da apelação a sentença de primeiro grau, porventura sobrevenha - 
por exemplo, em recurso extraordinário ou especial - terceiro ju l
gamento de teor igual ao do primitivo, caso em que terão ocorrido 
duas substituições sucessivas."

Por fim, ressalte-se o disposto na Orientação Jurisprudência! 
n° 48 desta c. SBDI-2:
"AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA E ACÓRDÃO. SUBSTITUIÇÃO. 
(INSERIDO EM 20.09.2000). Em face do disposto no art. 512 do 
CPC, é juridicamente impossível o pedido explícito de desconsti
tuição de sentença quando substituída por acórdão Regional.”

f I
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Do exposto, com supedânco no art. 557, caput, do CPC, com 
as alteraçftcs conferidas pela Lei n° 9.756 dc I7.I2.1998, e na Ins
trução Normativa n” I7. conforme redação dada pela Resolução n° 
93/2000, publicada no DJU de 24.04.2000, DENEGO SEGUIMEN
TO ao Recurso Ordinário.

Publique-se.
Brasília, 01 de agosto de 2001.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES 
Ministro-Relator

PROC. N° TST-RXOF-ROAC-505753/98.6TRT-11" REGIÃO

Entretanto, verifica-se que nas informações prestadas pelo 
TRT da 15* Região, às fls. 428/430, os autos do processo principal 
<RT n° 711/96) foram arquivados em 24.07.98.

Dessa forma, tem-se que a presente demanda perdeu o ob
jeto, motivo pelo qual JULGO EXTINTO o processo, sem jul
gamento do mérito, com fundamento no art. 267, IV c § 3°, do 
CPC.

Publiquc-sc.
Brasília, 01 de agosto dc 2001.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

REMETENTE : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA
LHO DA II* REGIÃO

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROCURADOR : DR. JOÃO PEREIRA NETO
RECORRIDA : MARIA MADALENA QUEIROZ

D E S P A C H O
Cuidam os autos de Remessa de Ofício e Recurso Ordinário 

interpostos contra aresto do TRT da 11* Região, que negou pro
vimento à Ação Cautclar incidente sobre a Rescisória n° 096/97, na 
qual se pleteiou que fosse sobrestada a execução do decisum que 
condenou o INSS ao pagamento dc diferenças salariais decorrentes da 
aplicação do IPC dc junho/87, da URP de fevcreiro/89, e da URP de 
abril e maio/88.

Ocorre que a supracitada Ação Rescisória foi julgada im
procedente pelo Tribunal Regional, sendo remetidos os autos a este 
eg. TST, face ao Recurso Oficial obrigatório e ao Apelo Voluntário 
aviado pelo Autor.

Julgando o feito (RXOF-ROAR-584667/1999.9), a c . SBDI- 
2 negou provimento à Remessa e ao Recurso Ordinário, nos termos 
de aresto publicado no Diário da Justiça de 02.02.2001.

A Ação Cautclar, como acessória ao processo principal, se
gue a sorte deste. Assim sendo, com o julgamento dos recursos 
interpostos nos autos da Rescisória, o presente feito perdeu seu ob
jeto.

Do exposto, julgo extinto o processo, sem exame de mérito, 
por perda de objeto.

Publiquc-sc.
Brasília, 01 de agosto de 2001.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES 
Ministro-Relator

PROC. N” TST AG-RXOFROAC 511.497/98.4

AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS

PROCURADORES : DRS. LEONARDO JUBÉ DE MOURA 
E FABÍOLA GUERREIRO VILAR DE 
MELO OLIVEIRA

AGRAVADO : JOSÉ DE SOUZA LIMA
RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo INSTITU
TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -  INSS ao Despacho dc 
fls. 118/119, que, ao declarar extinto o processo sem exame do 
mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC, ante a perda de objeto da 
ação, em face do trânsito em julgado da decisão final proferida no 
processo principal (TST-ROAR-367.868/97.7), condenou-o a pagar 
as custas processuais.

Para tanto, sustenta (fls. 121/123) que ao INSS não pode ser 
imposto o ônus da sucumbência, pois ele foi vencedor relativanientc 
da maior parcela pleiteada na demanda rescisória e, ademais, é isento 
do pagamento de custas, nos termos dos arts. 9°, inciso I, da Lei n* 
6.032/74 e 8°, § 1°, da Lei n° 8.620/93.

De fato, verifica-se que, dc acordo com o § 1* do art. 8“ 
da l.ei 8.620/93, o INSS é isento do pagamento de custas inclusive 
nas causas de natureza trabalhista.

Assim, reconsidero o Despacho de fl. 125, bem como a 
última parte do Despacho de fls. 118/119, isentando o autor do 
pagamento das custas processuais, nos termos do § 1“ do art. 8" 
da Lei n" 8.620/93

Publique-se.
Brasília, 6 de agosto de 2001.

RONALDO LEAL 
Ministro-Relator

PROC. N” TST-ROMS-518.468/98.9 15 * REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADOS

RECORRIDOS

ADVOGADO

BANCO DO BRASIL S.A.
DRS. LUIZ ANTÔNIO RiCCI E HEL
VÉCIO ROSA DA COSTA 
ANA MARIA DE OLIVEIRA E OU
TROS
DR. ARISTEU CESAR P. NETO

AUTORIDADE
COATORA

JUIZ-PRESIDENTE DA 2* VARA DO 
TRABALHO DE BAURU

D E S P A C II O
Mandado de Segurança impetrado pelo Banco do Brasil S.A. 

, com pedido de liminar, para cassar a liminar deferida na reclamação 
trabalhista proposta na 2* Vara do Trabalho dé Bauru; que suspendeu
o processo dc transferência compulsória dos Reclamantes.

PROC. N* TST-ED-RXOF-ROAR-540.135/1999.6

REMETENTE

EMBARGANTE
PROCURADOR
EMBARGADOS

: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA
LHO DA 8* REGIÃO 

: UNIÃO FEDERAL
: DR. WALTF.R DO CARMO BARLETTA 
: ALFREDO OLIVEIRA MURUZINHO E 

OUTROS
D E S P A C II O

Considerando que a Recorrente pleiteia, por meio dc Em
bargos dc Declaração, efeito modificativo ao julgado dc fls. 153/157, 
deve-se abrir oportunidade à parte contrária para manifestar-se, como 
tem entendido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta 
Corte Superior Trabalhista.

CONCEDO, pois, aos Embargados -  Alfredo Oliveira Mu- 
ruzinho e Outros, o prazo dc 05 (cinco) dias, para, querendo, ma
nifestem-se sobre os Embargos Declaratórios interpostos.

Publiqüe-se.
Brasília, 01 de agosto de 2001.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES 
Ministro-Relator

PROC. N* TST-ROAR-547.278/99.5TRT - 5* REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO

RECORRIDO

ADVOGADO

SINDICATO DOS BANCÃRIOS DA BA
HIA
DR. MARCELO GOMES SOTTO 
MAIOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRAN
DE DO SUL S/A - BANRISUL 
DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL 

D E S P A C H O
Trata-se dc ação rescisória, proposta pelo BANCO DO ’ 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL, com
fulcro no art. 485, inciso V, do CPC, destinada a desconstituir o 
Acórdão n" 1.4923/93 (fls. 125/128), proferido pelo Tribunal da 5“ 
Região nos autos da reclamação trabalhista n° 015.90.0779-01, ori
ginária da 15* JCJ de Salvador/BA, que o condenou a pagar di
ferenças salariais e reflexos decorrentes do IPC dc junho dc 1987, 
com base na tese de direito adquirido do trabalhador.

Na inicial, o autor aduz, cm síntese, que a decisão res- 
cindenda vulnerou os arts. 5°, incisos II e XXXVI, e 62, parágrafo 
único, da Constituição Federal e 6°, § 2°, da LICC, tendo em vista 
que a pretensão de deter reajuste salarial, formulada na reclamatória 
pelo sindicato em nome dos substituídos, carecia dc suporte legal c 
que o caso ern tela não se coaduna com a hipótese de direito ad
quirido do trabalhador.

O Tribunal da 5" Região, às fls. 216/219, julgou pro
cedente a presente ação rescisória, para rescindir o Acórdão n° 
14.923/93 e, em juízo rescisório, julgar improcedente a reclamação 
trabalhista cm referência.

O Sindicato, ora réu, interpõe recurso ordinário, às fls. 
221/226, renovando os argumentos deduzidos na defesa quanto ao 
IPC dc junho dc 1987 e, ainda, sustentando a necessidade dc citação 
dc todos os substituídos, sob pena dc extinção do processo, conforme 
o teor do art. 47, parágrafo único, do CPC.

O recurso foi admitido à fl. 227, contra-razões não foram 
apresentadas conforme certidão de fl. 227, verso c o Ministério Pú
blico do Trabalho, às fls. 230/231, opinou pelo não-provimento do 
recurso.

Dc plano, rejeito a prefaciai de ausência de citação válida 
dos litisconsortes passivos necessários suscitada pelo recorrente, 
tendo em vista a jurisprudência iterativa, notória e atual deste Tri
bunal, cristalizada no precedente jurisprudcncial n° 80, que dispõe 
que “Quando o sindicato é réu na ação rescisória, por ter sido autor, 
como substituto processual na ação originária, é desnecessária a ci
tação dos substituídos.”

Destarte, passo a examinar o mérito da controvérsia.
O réu pugna pela reforma da decisão do Regional que, ao 

pronunciar se sobre a rescisória proposta pelo Banco do Estado do 
Rio Grande do Sul S/A - BANRISUL, julgou-a procedente, com o 
fito de rescindir a decisão que considerou devido o pagamento das 
diferenças salariais e reflexos decorrentes do IPC de junho de 1987, 
apoiada na tese de inexistência de direito adquirido do trabalhador de 
perceber c incorporar aos salários as variações inflacionárias dccor- 
rentes do plano económico cm referência.

Os fundamentos declinados pelo réu ora recorrente consistem 
em que a matéria ventilada na presente ação não mais comporta 
discussão, pois o direito do trabalhador ao reajuste salarial pelo IPC 
de junho/87 já se havia consumado quando foi editada a nova política 
salarial. • * • *■' 1 • . . . / ;.V« c . í u

Razão não lhe assiste.

A decisão recorrida é incensurávcl, na medida cm que a tese 
adotada pelo Regional, qual seja, de que a decisão rcscindcnda violou 
a literalidade do inciso XXXVI do art. 5° da Carta Magna, encontra- 
se cm perfeita sintonia com o entendimento deste Tribunal.

É que esta corte, por meio da SDI, a quem cabe unifomizar 
a jurisprudência trabalhista, preconiza o afastamento do óbice da 
Súmula n” 343 do STF c do Enunciado n” 83 do TST c o conseqüentc 
acolhimento dc ação rescisória de plano económico fundada no art. 
485, inciso V, do CPC, nos casos cm que a inicial vier embasada cm 
expressa invocação dc afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Cons
tituição Federal; reconhece, porém, a hipótese de incidência do óbice 
mencionado quando, na petição inicial da rescisória, houver indicação 
apenas dc ofensa literal a preceito de lei ordinária.

No caso sub jutlice, o afastamento do óbice mencionado é 
medida que se impõe, considerando que a matéria crige-se ao patamar 
constitucional, em face de envolver discussão sobre o instituto do 
direito adquirido consagrado anteriormente no art. 153, § 3°, da Cons
tituição dc 67/69 e hoje preconizado no art. 5°, inciso XXXVI, da 
Constituição Federal, dispositivo esse expressamente invocado na 
exordial da rescisória proposta pelo autor, o que afasta a incidência 
das referidas súmulas e legitima o pedido de dcsconstituição do acór
dão rescindcndo.

Superado o óbice supramencionado, impõe-se reconhecer a 
legitimidade do corte rescisório na hipótese, haja vista a jurispru
dência desta corte, que acolhe a tese dc revogação dos dispositivos 
legais relativos às parcelas decorrentes do IPC de junho dc 1987, cm 
respeito à supremacia jurídica que se verificou em decorrência de o 
Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal, haver 
reconhecido que, com a edição do Decreto-Lei n° 2.335/87, os cri
térios de correção salarial então vigentes foram validamente supri
midos antes de se implementarem os elementos definidores do direito 
adquirido, o qual dependia de um prazo não transcorrido para seu 
exercício.

O respeito aos pronunciamentos do STF, que tem a função 
prccípua dc intérprete maior das disposições constitucionais, levou o 
Tribunal Superior do Trabalho a cancelar enunciados existentes a 
respeito, reconhecendo que' a revogação dos diplomas legais relativos 
à política salarial não produziu efeitos nocivos ao direito adquirido 
por ser inexistente a prestação dc serviços nos meses da revogação.

Encontrando-se a decisão recorrida cm perfeita sintonia com 
o precedente n° 58 da Orientação da SDI, órgão unificador da ju 
risprudência trabalhista, não merece ser acolhida a insurgéneia do 
recorrente.

Ante o exposto, considerando a prerrogativa inserta no art. 
557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso, por revelar-se em 
manifesto confronto com a jurisprudência dominante neste Tribunal 
Superior.

Publique-se.
Brasília, 6 de agosto dc 2001.

RONALDO LEAL 
Ministro-Relator

PROC. N° TST-RXOK-MS-557.494/99.8 SBDI-2

REMETENTE

IMPETRANTE
ADVOGADO
INTERESSADO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA
LHO DA 13* REGIÃO 
FABIANO BARCIA DE ANDRADE 
DR. SEVER1NO ALVES DE ANDRADE 
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB

AUTORIDADE COA- : JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL RE- 
TORA GIONAL DO TRABALHO DA 13* RE

GIÃO
13* REGIÃO

D E S P A C H O
FABIANO BARCIA DE ANDRADE IMPETROU MANDADO DE 
SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR, ÀS FLS. 02/102, 
CONTRA ATO DO JUIZ-PRESIDENTE IX) TRIBUNAL REGIO
NAL DO TRABALHO DA 13* REGIÃO, QUE NÃO DETERMI
NOU O SEQUESTRO DE NUMERÁRIO SUFICIENTE PARA 
SALDAR O PRECATÓRIO N" 1.098/95, CONTRA O MUNICÍPIO 
DE JOÃO PESSOA. APESAR DO ENTE PÚBLICO TER DEI
XADO DE CUMPRIR, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO PRÓPRIO 
(1996), O REQUISITÓRIO DE PRECATÓRIO QUE LHE FOI DI
RIGIDO EM 15.12.95.
Segundo o Impetrante, a decisão Regional fulcrou-se no fato de não 
ter sido julgado, até então, o mérito da ADIN n“ 1.662, dc 11.07.97, 
que visava emprestar efeito suspensivo a Instrução Normativa n” 11, 
incisos II c XII, do C, TST, que autorizavam a expedição dc ordem de 
seqücstro dos recursos das pessoas dc Direito Público para pagamento 
dos precatórios não incluídos no orçamento, ou, ainda que incluídos, 
não efetivado o pagamento.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 47/49. A Autoridade dita como 
coatora prestou as informações de estilo às fls. 53/54. Regularmente 
citado, o litisconsortc passivo necessário não contestou o Mandado dc 
Segurança.
O v. Acórdão de fls. 69/73 concedeu a segurança impetrada, por 
entender que: EXECUÇÃO - FAZENDA PÚBLICA. SEQÜESTRO. 
ART. 100 DA CF - A não inclusão da verba na ordem de precedência 
por si só já caracteriza a preterição de que trata o art. 100 da Cons
tituição Federal, autorizando o seqücstro requerido. Segurança con
cedida" (fl. 69),
Sobem os autos a esta Colcnda Corte por força da remessa "lix 
Officio" , determinada no v. Acórdão Regional.
Por intermédio' dof Parecêr de fl. 86, o douto Ministério Público do 
Trabalho opina pela manutenção do v. Acórdão Regional.
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Trata-se de remessa "ex ojficio", em razão do v. Acórdão de fls. 
69/73, que concedeu a segurança pretendida pelo Impetrante, para 
determinar a expedição de Mandado de Seqiiestro contra o Município 
de João Pessoa.
A decisão Regional entendeu que a inércia do ente público, em não 
incluir a verba na ordem de precedência, por si só, caracterizou a 
preterição de que trata o art. 100 da Constituição Federal.
Correta a decisão Regional, pelo que não merece reforma.
A decisão encontra-se consubstanciada no § 2° do art. 100 da Cons
tituição Federal, que determina o seqiiestro da quantia necessária à 
satisfação do débito, quando houver preterimento do direito do cre
dor.
No presente caso, verifica-se que o Precatório relativo ao crédito 
trabalhista do Impetrante foi expedido em 15.12.95 (fl. 33), não sendo 
até o momento efetivamente pago. Daí conclui-se que o simples 
descumprímento do Requisitório de Precatório, naquele exercício fi
nanceiro (1996), constitui prova irrefutável da preterição do direito de 
preferência do credor.

Ademais, entender de outra forma seria ferir os princípios 
basilares que norteiam o direito do trabalho, já que o direito do 
Impetrante possui natureza alimentar.

Destarte, ante a correção da decisão regional, NEGO SE
GUIMENTO à Remessa Oficial, de acordo com o item III da Ins
trução Normativa n° 17/2000 do Colendo TST e ainda com base no 
artigo 557, caput. do CPC.

Publique-se.
Brasília, 01 de agosto de 2001.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES 
Ministro-Relator

PROC. N” TST-ROMS-558677/99.7 6 * REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO

RECORRIDO

ADVOGADO
AUTORIDADE
COATORA

EMPRESA DE FOMENTO DA INFOR
MÁTICA DO ESTADO D PERNAMBU
CO - F1SEPE
DR. PEDRO PAULO PEREIRA NÓBRE- 
GA
FERNANDO CÁSSIO CORREIA RO
DRIGUES
DR. EMMANUEL FERNANDES 
JUIZ PRESIDENTE DA 17* JCJ 
(ATUAL VARA DO TRABALHO) DE 
RECIFE/PE

D E S P A C H O
A Empresa de Fomento da Informática do Estado de Per

nambuco - FISEPE - impetrou Mandado de Segurança com pedido 
liminar contra ato do Exmo. Sr. Juiz Presidente da 17* JCJ (atual Vara 
do Trabalho) de Recifc/PE, que determinou o bloqueio dc linha te
lefônica.

A medida liminar foi deferida, às fls. 140/141, e a autoridade 
dita coatora prestou as informações de fls. 147/154.

Manifestação do litisconsorte necessário às fls. 205/209.
O Tribunal Regional do Trabalho da 6* Região, através do 

acórdão de fls. 331/333, não conheceu do Mandado de Segurança, por 
incabível, e condenou a Impetrante ao pagamento da multa por li- 
tigância de má-fé, fixada em 10%.

Às fls. 339/341, a Impetrante opôs Embargos de Declaração, 
que foram acolhidps, nos termos do acórdão de fls. 344/345.

Irrcsignada, a Impetrante interpõe o presente Recurso Or
dinário, às fls. 349/355, pretendendo a reforma da decisão regional. 
Custas, à fl. 357. Sem contra-razões. A douta Procuradoria- Geral, 
mediante o parecer circunstanciado dc fls. 363/366, opinou no sentido 
do conhecimento c desprovimento do apelo.

Regularmente processado, conheço do Recurso.
O Regional não conheceu do Mandado de Segurança, ao 

seguinte fundamento:
"Anteriormente foi ajuizado o MS-202/95, impugnado o ato 

de bloqueio das linhas telefônicas, tendo sido concedida a liminar, 
que suspendeu o bloqueio, c, logo após, com o julgamento da ação, 
extinta sem apreciação do mérito, por incabível, foi cassada a liminar 
(fls. 50).

A liminar tem vigência temporária, podendo ser cassada ou 
confirmada quando do julgamento final. Sendo cassada, automati
camente, restaura-se a situação jurídica anterior, no caso, o bloqueio 
das linhas telefônicas.

O ato do juiz não equivale a novo bloqueio, mas resta
belecimento do ato anterior, este já impugnado pelo impetrante em 
ação mandamcntal anterior. Pretende repetir a ação.

Em suma, descabe apreciar a presente segurança, eis que o 
ato ora impugnado já  foi objeto de deliberação em ação da mesma 
natureza, anteriormente ajuizada, sob o mesmo fundamento.

Incabível, pois" (fls. 332/333).
Em conscqüência, entendeu o Regional caracterizada a li- 

ligância dc má-fé, pelo que condenou o Impetrante ao pagamento da 
multa decorrente.

Insurge-se a Impetrante contra a decisão que lhe foi des
favorável, consoante razões alinhadas às fls. 350/355.

Razão não lhe assiste.
Não há dúvidas dc que o presente Mandado de Segurança 

trata-se de repetição do anterior (MS-202/95), que foi inclusive jul
gado, cm sede dc recurso ordinário, por este Tribunal Superior 
(ROMS-342.808/97.6). Dessa forma, não se trata de nova ordem dc 
bloqueio, como pretende fazer crer a Recorrente, mas, sim, dc res
tabelecimento da ordem dc bloqueio que havia sido suspensa através 
dc liminar concedida no primeiro Mandado de Segurança interpos
to.

Correto o Regional ao condenar a Impetrante na multa por 
litigância de má-fé, pois é claro que o presente Mandado de Se
gurança não só pretendeu, como obstaculizou e impediu a execução, 
vez que foi concedida liminar para desbloquear as linhas telefônicas 
(fls.l40/141), tudo cm uma ação temerária, que foi, conscientemente, 
impetrada cm repetição da anterior, procedimento inadmiss/vel ju
rídica e socialmcnte.

Do exposto, com supedâneo no art. 557, caput, do CPC, com 
as alterações conferidas pela Lei n° 9.756, de 17.12.1998, e na Ins
trução Normativa n° 17, na sua redação dada pela Resolução n° 
93/2000, publicada no DJU de 24.04.2000, denego seguimento ao 
Recurso Ordinário.

Publique-se.
Brasília, 1° de agosto de 2001.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES 
Ministro-Relator

PROC. N° TST-ROMS-613.151/99.6 TRT - 4* REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDOS

ADVOGADA

PAULO ROBERTO MENDEL 
DR. VALDEMAR A. L. SILVA 
MOTOPEL MOTOR PEÇAS PELOTAS 
S/A E OUTROS
DR.* LÚCIA CECÍLIA CASANOVA RIT
TER

D E S P A C H O
O reclamante interpõe recurso de revista contra acórdão da c. 

Subseção II Especializada em Dissídios Individuais que negou pro
vimento ao seu recurso ordinário em mandado de segurança ori
ginário do TRT da 4* Região.

A teor do artigo 896 consolidado, a revista destina-se, ape
nas, a impugnar decisões de última instância proferidas pelos Tri
bunais Regionais do Trabalho, desde que atendidos os pressupostos 
enumerados pelo preceito legal em referência.

Com a prolação do aresto pela citada Subseção II, exauriu-se 
a instância trabalhista, desafiando a espécie, e tão-somente, o recurso 
extraordinário, acaso demonstrada afronta direta à Carta Política (Lei 
n° 7.701/88, artigo 3o, inciso III, alínea a; RITST, artigo 32, inciso III, 
alínea a).

O princípio da fungibilidade do recurso não socorre o re
corrente, visto que a sua aplicação restringe-se à hipótese de dúvida 
plausível acerca do recurso adequado, quando inexiste no ordena
mento jurídico medida judicial específica para contestar decisão des
favorável ao interessado. Nesse sentido é a orientação da Suprema 
Corte como exemplifica o Ag.AI n° 134.518-8-SP, Relator Ministro 
limar Galvão, I* Turma em 11/5/93, DJU de 28/5/93, p. 10.386.

Não admito. Publique-se
Brasília, 6 de agosto de 2001.

ALMIR PAZZIANOTTO PINTO 
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

PROC. N° TST-ROAR-632251/2000.7 SBDI-2

RECORRENTE

ADVOGADO

RECORRIDO

PROCURADOR

: SINDICATO NACIONAL DOS SERVI
DORES DA EDUCAÇÃO FEDERAL 
DE 1° E 2° GRAUS E 3° GRAU DA 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - SINA- 
SEFE

: DR. MARCOS VINÍCIO SANTIAGO 
DE OLIVEIRA

: CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO 
NORTE - ETFRN

: DR. WALTER DO CARMO BARLETTA 
D E S P A C H O

Ação Rescisória ajuizada pela ESCOLA TÉCNICA FEDE
RAL DO RIO GRANDE DO NORTE - ETFRN, com fulcro no art. 
485, V, do CPC, para dcsconstituir a sentença dc Primeiro Grau 
proferida na Reclamação Trabalhista n° 1774/91, que condenou a 
autora ao pagamento de reajustes salariais decorrentes do IPC de 
junho/87 e URP de fevereiro/89 c verbas reflexas.

O acórdão regional n° 30096, dc fls. 291/295, afastou a 
preliminar dc inépcia do pedido e a decadência afirmando, quanto ao 
segundo tema, que o trânsito cm julgado ocorreu em 19.11.97, como 
informado pela certidão de fl. 19 c, tendo a ação rescisória ajuizada 
em 16.11.98, restou plenamente tempestiva a ação. No que tange aos 
reajustes salariais decorrentes do IPC de junho/87 e URP de fe
vereiro/89, com respaldo no art. 485, V, do CPC. julgou procedente o 
pedido rescisório para, rescindir a sentença dc mérito proferida pela 
2* Vara do Trabalho dc Natal, nos autos da Reclamação Trabalhista n° 
1774/91, c em juízo rescisório proferiu nova decisão, julgando im
procedente a reclamatória, invertendo o ônus da sucumbência.

O recurso ordinário interposto pelo Sindicato Profissional às 
fls. 299/309, renovou o pedido de declaração da decadência do direito 
dc ação da autora, e extinção do feito, por entender que o fato do 
recurso ordinário não ter sido conhecido por irregularidade dc re
presentação, o trânsito em julgado da sentença rcscindenda ocorreu 
quando exarada a decisão dos embargos dc declaração dc fl. 127 e 
não da decisão de que trata a Certidão dc II. 19. Aduz que o pedido 
é incerto c não determinado quando deixa a autora dc especificar qual 
a decisão que pretende rescindir, não devendo dessa forma ser co
nhecida a presente ação rescisória. No mérito, diz que ausente a 
indicação expressa e inequívoca de violação dc Ixi c da Constituição 
Federal, a possibilitar o cabimento da rescisória, com fincas no art. 
485, V, do CPC. Sustenta, também, que a alegação de ofensa a 
dispositivo dc Lei Ordinária atrai a incidência do disposto no Enun
ciado n” 83/TST, porque à época da prolação da decisão rcscindenda, 
a matéria -  planos económicos - cra controvertida nos Tribunais.

Transcreveu diversas decisões sobre a existência dc direito adquirido 
aos reajustes salariais decorrentes dos IPC de junho/87 e URP de 
fevereiro/89, afirmando o não-cabimento do pedido rescisório por 
violação literal de Lei Ordinária, fundada no art. 485, V, do CPC.

Despacho dc admissibilidade à fl. 312, tendo a recorrida 
apresentado contra-razões às fls. 316/321. A douta Procuradoria-Geral 
do Trabalho à fl. 325, opinou pelo conhecimento e não-provimento do 
recurso.

Todavia, não constato sucesso no recurso interposto.
No que tange a tese renovada de declaração de decadência 

do direito de ação da autora, não a observo existente. Na hipótese, a 
tese defendida não se enquadra, porque somente no caso de in- 
tempestividade do recurso ordinário é que se admite a inexistência do 
recurso, o que não é o caso dos autos, onde o Tribunal Regional 
deixou de conhecer do apelo por irregularidade de representação. 
Esse entendimento se encontra sedimentado por este Colendo Tri
bunal na Orientação Jurisprudencial n° 14 que assim dispõe:

“AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. ‘DIES A QUO’. 
RECURSO INTEMPESTIVO.
(INSERIDO EM 20.09.2000). Havendo recurso, o termo inicial do 
prazo dccadencial para a Ação Rescisória conta-se do trânsito em 
julgado da última decisão proferida, seja de mérito, ou não, res
salvada a hipótese de recurso manifestamente intempestivo, em 
que flui do exaurimento do prazo em que deveria ter sido in
terposto, quando se tem por transitada em julgado a decisão 
rescindenda. Havendo razoável controvérsia acerca da intempes- 
tividade do recurso, segue-se a diretriz geral da Súmula 100 dü 
TST."

Tem como precedentes os seguintes julgados: ROAR 
436016/1998, Min. Ives Gandra, DJ 30.06.2000; ROAR 
573138/1999, Min. Ronaldo Leal, DJ 23.06.2000; ROAG 
416355/1998, Min. João O. Dalazen, DJ 26.05.2000; ROAR 
436012/1998, Min. Ives Gandra, DJ 19.05.2000 e ROAR 
320940/1996, Red. Min. Moura França, DJ 04.06.1999.

Desse modo, a sentença transitou em julgado em 19.11.97, 
após o julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela autora, 
conforme certificou a Secretaria de Execução Integrada à fl. 19. 
Portanto, ajuizada a presente rescisória em 16.11.98, tem-se que ple
namente tempestiva a ação. Nego seguimento.

No que se refere a renovação da preliminar de não-conhe
cimento da ação, por ausência de pedido certo e determinado para a 
desconstituição da decisão rescindenda, entende o recorrente que não 
houve indicação específica de qual decisão pretende a autora res
cindir, se a de primeiro grau ou o acórdão regional.

Todavia, entendo cumprido o disposto no art. 282, IV, do 
CPC, não logrando êxito a preliminar, na medida em que, conforme 
se verifica na petição inicial, o pedido rescisório tem o intuito de 
dcsconstituir a sentença de Primeiro Grau, que julgou o mérito da 
causa, deferindo aos substituídos os reajustes salariais decorrentes dos 
IPC de junho/87 e URP de fevereiro/89 e consectários, tendo assim se 
pronunciado: “A ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO RIO GRAN
DE DO NORTE -  ETFRN, ...propor a essa Egrégia Corte AÇÃO 
RESCISÓRIA, principal de Ação Cautelar Inominada, da sentença 
proferida nos autos da Reclamação Trabalhista n° 1774/91 pela 2* 
Junta de Conciliação e Julgamento de Natal/RN, cópia do processo 
anexa (doc.4), com pedido dc novo julgamento da lide pelo juízo 
competente, .„"(fl. 2)

Logo, nego seguimento.
Alega o recorrente que não houve indicação expressa e ine

quívoca dc violação legal ou Constitucional na ação rescisória, que 
possibilitasse a sua admissão com fulcro no art. 485, inciso V, do 
CPC.

Também, sob esse aspecto não merece provimento o apelo. 
Examinando a petição inicial, verifica-se claramente às fls. 06/10, que 
a autora demonstrou expressa e inequivocamente violados o Decreto- 
lei n° 2.335/87, Lei n° 7.730/89 e arts. 5°, II e XXXVI; 37, caput: 39 
e 61, § 1°, inciso II, da Constituição Federal, quando demonstra com 
fundamento nos artigos citados a inexistência dc direito adquirido dos 
substituídos transcrevendo, inclusive, decisões favoráveis à sua tese 
sobre a matéria.

Ante o exposto, cabível a ação rescisória com fincas no art. 
485, V, do CPC, razão pelo qual, nego seguimento.

Aduz o recorrente que a matéria -  planos económicos -  à 
época da prolação da sentença era controvertida, por se tratar de 
ofensa literal a preceito de lei, sendo cabível a aplicação do Enun
ciado n° 83/TST.

Mais uma vez, não encontra sucesso a tentativa da parte em 
reformar o julgado. Cumpre observar que o Enunciado n° 83 do C. 
TST não se aplica à hipótese que verse sobre matéria constitucional. 
Ora, a Autora, na exordial, apontou expressa violação ao artigo 5°, 
inciso XXXVI, da Constituição Federal, atendendo, pois, à juris
prudência mais recente desta Corte, in verbis:
"AÇÃO RESCISÓRIA. PLANOS ECONÔMICOS. 1. O acolhi
mento de pedido em Ação Rescisória dc Plano Econômico, fun
dada no art. 485, inciso V, do CPC, pressupõe, necessariamente, 
expressa invocação na petição inicial de afronta ao art. 5°, inciso 
XXXVI, da Constituição Federal de 1988. A indicação de ofensa 
literal a preceito dc lei ordinária atrai a incidência riu Súmula 83 
do TST e Súmula 343 do STF."

Tal entendimento, ou seja, dc que não vinga o citado Enun
ciado diante de matéria constitucional, eis que no caso só se admite 
uma única interpretação, ditada pelo STF, tem-se como precedentes 
os seguintes julgados: ROAR-541678/99 - Rei. Min. Ives Gandra - DJ 
26.05.2000; RXOFROAR-581564/99 - Rcl. Min João O. Dalazen - 
DJ 14.04.2000; ROAR-411359/97 - Rcl. Min. Francisco Fausto - DJ 
14.04.2000; RXOFROAR-307829/96 - Rcl. João O. Dalazen - DJ 
30.10.98 c RXOFROAR-329124/96 - Rei. Min. Moura França - DJ 
23.10.98.
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Ante o exposto, pois, afasto a incidência do Enunciado n° 83 
do C. TST. Nego seguimento.

No mérito, o recorrente se insurge contra o provimento da 
ação rescisória, sustentando em suas razões que existia direito ad
quirido dos substituídos aos reajustes salariais pleiteados, não tendo a 
decisão rescindenda violado nenhum dos dispositivos legais ou cons
titucionais invocados na inicial.

Em que pesem os argumentos da parte, improspera o apelo, 
pois a decisão recorrida encontra-se em consonância com o enten
dimento jurisprudencial desta Colenda Corte, de que a discussão 
concernente ao IPC de junho/87 diz respeito à constitucionalidade do 
Decreto-lei n° 2.335/87, remetendo a questão à existência ou não de 
violação ao princípio constitucional do direito adquirido.

Assim, é certo que o excelso Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento do RE-144.756-7/DF, TP, Rcl. Min. Moreira Alves, pu
blicado no DJU do dia 18.03.94, houve por bem fixar que a lei nova 
não feriu direito adquirido, pois, quando da edição do Decreto-lei n° 
2.335/87, o direito ao reajuste de 20%, fixado pelo Decreto-lei n° 
2.302/86, não passava de mera expectativa. Esse entendimento do 
pretório Excelso, por ser vinculante, levou ao cancelamento do Enun
ciado n° 316/TST, estando hoje pacificada a jurisprudência no sentido 
de não ser devido o reajuste em foco.

Nessa esteira, é de se concluir que a decisão rescindenda, ao 
absolver a autora do pagamento da diferença salarial decorrente do 
IPC de junho de 1987, não violou o inciso XXXVI do artigo 5o da 
atual Carta Constitucional (artigo 153, § 3°, da Carta Magna/69).

No que tange a URP de íevereiro/89 a jurisprudência tam
bém é tranqiiila com relação ao tema. O Excelso Supremo Tribunal 
Federal, decidindo sobre a matéria, assentou que a revogação do 
Decreto-lei n” 2.335/87 pela Lei n° 7.730/89 verificou-se em mo
mento anterior ao da consumação dos fatos idôneos necessários à 
aquisição do direito ao reajuste de vencimentos pelo índice de 
26.05%, relativo à URP de fevereiro de 1989. Portanto, correta a 
decisão recorrida, pois, não havia direito adquirido a esse reajuste, 
mas, sim, mera expectativa.

Por sua vez, esta Corte Superior cancelou os seus Enun
ciados n°s 316 e 317, através da Resolução n° 37/94, submetendo-se, 
dessa forma, à jurisprudência consolidada pela Suprema Corte, por 
tratar-se de matéria constitucional.

Patente, pois, que inexiste direito adquirido, no caso, re
sultando caracterizada a violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da 
Carta Magna.

Destarte, NEGO SEGUIMENTO ao recurso interposto, 
com fulcro no art. 557, caput, do CPC e IN 17/1999, com a redação 
dada pela Resolução n° 93, de 24.4.2000.

Publique-se.
Brasília, 28 de junho de 2001.

JOSÉ SIMPLICTANO FERNANDES 
Ministro-Relator

Do exposto, com supcdânco no art. 557, caput, do CPC, com 
as alterações conferidas pela Lei n° 9.756 de 17.12.1998, e na Ins
trução Normativa n" 17, conforme redação dada pela Resolução n" 
93/2000, publicada no DJU de 24.04.2000, DENEGO SEGUIMEN
TO ao Recurso Ordinário.

Publique-se.
Brasília, 01 de agoslo de 2001.

JOSÉ SIMPLIC1ANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROC. N° TST-ED-ROAR-638.131/2000.0 TRT - 2" REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADA

RECORRIDO
ADVOGADO

COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E 
ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO 
-CEAGESP
DR.” GABRIELA ROVERI FERNAN
DES
LUIZ GONZAGA GIACHETT1 
DR. LUCIANO SOARES 

D E S P A C H O
A empresa em epígrafe, com fundamento no artigo 102, 

inciso III. alínea a, da Carta da República, interpõe recurso de revista 
contra acórdão da c. Subseção II Especializada em Dissídios In
dividuais que negou provimento ao seu recurso ordinário em man
dado de segurança originário do TRT da 2* Região.

A teor do artigo 896 consolidado, a revista destina-se, ape
nas, a impugnar decisões de última instância proferidas pelos Tri
bunais Regionais do Trabalho, desde que atendidos os pressupostos 
enumerados pelo preceito legal em referência.

Com a prolação do aresto pela cilada Subseção II, exauriu-se 
a instância trabalhista, desafiando a espécie, e tão-somente, o recurso 
extraordinário, acaso demonstrada afronta direta à Carta Política (Lei 
n° 7.701/88, artigo 3“, inciso III, alínea a; RITST, artigo 32, inciso 111, 
alínea a).

O princípio da fungibilidade do recurso não socorre a re
corrente, visto que a sua aplicação restringe-se à hipótese de dúvida 
plausível acerca do recurso adequado, quando inexiste no ordena
mento jurídico medida judicial específica para contestar decisão des
favorável ao interessado. Nesse sentido é a orientação da Suprema 
Corte como exemplifica o Ag.AI n° 134.518-8-SP, Relator Ministro 
limar Galvão, 1" Turma cm 11/5/93, DJU de 28/5/93, p. 10.386.

Não admito. Publique-se.
Brasília, 8 de agosto de 2001.

ALMIR PAZZIANOTTO PINTO
Ministro Presidente do Tribunal Superior do IVabalho

PROC. N° TST-RXOE-ROAR-648.851/00.5 SBDI-2

PROC. N° TST-ROAR-637.457/00.1 - 4" REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO

RECORRIDO

ADVOGADO

WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXA
ÇÃO LTDA.
DR. PAULO CEZAR CANABARRO UM- 
PIERRE
SÍLVIO RENATO MARTINS DE OLI
VEIRA
DR. ANITO CATARINO SOLER 

D E S P A C H O
Wurth do Brasil Peças de Fixação LTDA. ajuizou, perante o 

TRT da 4* Região, Ação Rescisória contra Sílvio Renato Martins de 
Oliveira, visando a desconstituição de decisum proferido pela 24* 
Vara do Trabalho de Porto Alegre, que, cm sede de embargos à 
execução (RT n° 355.24/94), manteve a sentença de liquidação na 
parte em que determinou a utilização do índice de 84,32% (IPC de 
março/90) para fins de atualização dos cálculos trabalhistas.

Analisando o feito, o Tribunal a quo julgou improcedente a 
Ação Rescisória, por entender ausentes as violações legais apontadas 
(fls. 166/163).

Inconformada, interpõe a empresa Autora Recurso Ordinário, 
arguindo ofensa ao artigo 5o, incisos II e XXXVI, da Constituição da 
República (fls. 160/178).

Contra-razões oferecidas às lis. 187/191.
A Procuradoria-Geral do Trabalho opinou, cm seu parecer, 

pelo não-conhecimento do apelo (fi. 195).
O Recurso Ordinário não reúne condições de acolhimento, 

visto que subscrito por advogado irrcgularmcntc constituído.
Com efeito, não obstante o apelo lenha sido interposto em 

18.01.2000 (11. 166), a petição requerendo juntada do substabelc- 
cimcnlo que confere poderes ao seu subscritor foi protocolada so
mente no dia seguinte, ou seja, cm 19.01.2000 (11.182).

Ocorre que, qualquer recurso, por ocasião da sua interpo
sição, já deve satisfazer os pressupostos de admissibilidade exigidos 
pela lei adjetiva, dentre os quais a regularidade de representação 
processual. Na fase rccursal, não se há falar cm concessão de prazo 
para regularização da representação. Isso porque a interposição de 
recurso não pode ser considerada alo urgente, a justificar a incidência 
do art. 37 do CPC. Improcedc, assim, o pedido de juntada, a pos
teriori, de substabelccimcnto.

Ressalte-se, por fim. o disposto na Orientação Jurispruden
cial n° 149 da c. SBDi-1. analogicamentc aplicável à hipótese dos 
autos:
“MANDAT!). ART. 13, CPC. REGULARIZAÇÃO. FASE RE
CUSAL. INAPLICÁVEL.”

REMETENTE

RECORRENTE
PROCURADOR

RECORRIDOS
ADVOGADO

: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA
LHO DA 9* REGIÃO 

: UNIÃO FEDERAL
: DR. JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA LE

MOS
: PRENTICE BALTAZAR E OUTROS 
: DR. JOSÉ VIDOTTI

9* Região
D J à J à É A  L H O

A União Federal ajuizou ação rescisória, com fundamento no 
art. 485, caput c incisos II c IV, do CPC, c/c o art. 836 da CLT, contra 
PRENTICE BALTAZAR, SEVERINO TRINDADE DO NASCI
MENTO e DEÓCLIS FERREIRA LEAL. com o fim de desconslituir 
o acórdão n° 16622/93, proferido pela 2* Turma do TRT da 9* Região, 
que rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça do Trabalho, 
exceção de incompetência c de coisa julgada. No mérito, julgou 
correta a sentença que determinou os reajustes incidentes sobre as 
diárias incorporadas nos mesmos índices aplicados aos salários, con
forme determina o art. 457. tapul e parágrafo Io, da CLT. Asseverou 
que o congelamento feriu o disposto no art. 468 da CLT. Todavia, 
limitou os reajustes ao mês de dezcmbro/90, tendo em vista a edição 
da Lei n° 8.112/90, determinando, também, a incidência dos des
contos previdenciários sobre a condenação, nos termos do Provimento 
n" 2/93 do C. TST.

Na inicial, alegou a Autora que há violação da coisa julgada, 
uma vez que os réus, na reclamação trabalhista ajuizada perante a 
Justiça Federal cm 1981, formalizaram transação judicial com a Au
tora, que foi homologada pelo juízo, onde deram total e geral qui
tação nas parcelas constantes no acordo. Dessa forma, esta Justiça 
Especializada é incompetente para julgar o feito.

O Tribunal Regional do Trabalho da 9* Região julgou im
procedente a Ação Rescisória, afastando a preliminar de inépcia da 
inicial, c, no mérito, aduziu inexistente ofensa ao disposto no art. 485, 
inciso II, do CPC, porque a decisão proferida no acordo homologado, 
perante a Justiça Federal, teve como objeto a incorporação ao salário 
das diárias que excedessem a 50% da remuneração. Já a reclamação 
trabalhista proposta nesta Justiça Especializada julgou situação di
versa, tal como a correção das parecias incorporadas. Também, por 
ofensa ao disposto no art. 485, inciso IV, do CI“C, não logrou êxito a 
rescisória, pois o acordo homologado que transitou em julgado não 
examinou o fato <Ja incorporação sob o ângulo dc que devida a 
correção salarial periódica das diárias. Ademais, afastou a alegação de 
litigância dc má-fé, explicitando que "embora pareça repetição in
justificada, na verdade tem fundamento razoável, a ponto dc alongar 
a decisão em curso” (fl. 293).
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Recorre ordinariamente a União Federal, às fis. 298/306, 
renovando a incompetência absoluta desta Justiça Especializada, com 
fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, c violação da coisa 
julgada (art. 471, 1, do CPC). Sucessivamente, caso mantida a decisão 
rescindenda, requer a limitação entre a data do ajuizamento da ação 
ocorrida cm 16.12.88 até 11.12.90, nos termos das planilhas acostadas 
aos autos às fis. 230 a 237.

Despacho de admissibilidade à fl. 298. Contra-razões apre
sentadas às fis, 309/313, tendo a douta Procuradoria-Geral do Tra
balho opinado às lis. 317 a 321 pelo conhecimento e não-provimento 
do recurso.

Inicialmentc, cumpre salientar que a decisão regional foi 
desfavorável à União Federal, motivo pelo qual, nos termos do art. 1°, 
inciso V, do Decreto-lei n° 779/69, não foi determinada a Remessa 
Oficial.

Em assim sendo, recebo o Recurso Oficial como se inter
posto fosse. Presentes os requisitos legais, CONHEÇO também do 
Recurso Ordinário aviado pela União Federal, examinando os dois 
recursos cm conjunto.

Afirma a Autora que há violação à coisa julgada, porque na 
Justiça Federal houve transação judicial entre as partes celebrada em 
14.07.88, onde os reclamantes deram total c irrestrita quitação, tendo 
sido homologado pelo juízo federal. Sustenta, dessa forma, que no 
acordo a correção pleiteada estava incluída, conforme disposto na 
cláusula 2a, b . Ademais, pelo fato de ter havido o acordo homo
logado na Justiça Federal, a Justiça do Trabalho é incompetente para 
julgar a reclamatória.

Sob o ângulo da coisa julgada, consignou a decisão recorrida
que:

"Está bastante clara a pretensão deduzida nos autos da 
RT 1838/88 da 3a JCJ de Curitiba, isto é, o reajuste monetário 
dos valores das diárias incorporadas. A causa de pedir e o pedido 
são complctamentc distintos. Mais uma vez, acertada a mani
festação do Ministério Público, quando preconiza, também por 
este prisma, a improcedência da ação. De fato, ’da leitura do 
instrumento dc transação homologado pela Justiça Federal (ils. 
49/51) depreende-se que: o INAMPS (então réu, hoje sucedido 
pela União), em obediência à sentença proferida pela Justiça Fe
deral, incorporou aos salários dos autores os valores de diárias 
excedentes dc cinquenta por cento do salário fixo, cumprindo 
obrigação dc fazer (cláusula 2“); pagou diferenças decorrentes da 
cessação do pagamento das diárias, cumprindo obrigação de dar 
(cláusula 3“); transacionou a respeito da correção monetária dos 
valores correspondentes às diferenças decorrentes da cessação do 
pagamento das diárias (cláusula 4"). Resta claro, portanto, que a 
transação efetuada, referia-se ao pagamento de c o r r e r ã o  m o n e -  

lária das diferenças causadas pela cessação do pagamento das 
diárias. Já  a reclamatória trabalhista versava sobre o pagamento 
dc correção salarial sobre as parcelas já  incorporadas ao salário. 
’Desse modo, evidente que, apesar de se tratar das mesmas par
tes, tanto o pedido, quanto a causa dc pedir são diferentes, ine- 
xistindo ofensa à coisa julgada. ’ (Parecer, fls. 279/280). Da mes
ma forma, improcedc a ação quanto ao pedido sucessivo, haja 
vista que a ofensa ao direito não se confunde com o ajuizamento 
da reclamação, para que somente a partir daí houvesse o reajuste 
monetário. Não se trata de juros de mora, como acentua a d. 
Procuradoria "  (fis. 292/293).

Sem censura a decisão transcrita acima. Como se observa da 
decisão rescindenda o conteúdo do acordo celebrado na Justiça Fe
deral consta que restou incorporado ao salário-base dos "RECLA
MANTES”, do valor das diárias que excedessem a 50% do salário 
fixo, acrescidas dos aumentos normais, a partir da data da cessação 
(fis. 49/51), enquanto na reclamação trabalhista proposta nesta Justiça 
Especializada, os Reclamantes pleitearam que Iodos reajustes ocor
ridos nos salários também incidissem nas diárias incorporadas, porque 
a partir da sua implantação em folha dc pagamento, as mesmas 
permaneceram congeladas. Vale explicitar que a expressão "acres
cidas dos aumentos normais, a partir da cessação" refere-se aos au
mentos ocorridos a partir de dezembro dc 1979 quando foram su
primidas as diárias, e não como afirma a Autora. Desse modo, a 
quitação a que se refere a cláusula 5* encerrou o litígio decorrente da 
reclamação trabalhista proposta na Justiça Federal, não alcançando o 
pedido feito na reclamatória ajuizada na Justiça do Trabalho.

Assim, constatado está que se tratam de pedidos e decisões 
diversas, embora sejam as mesmas partes, não se havendo falar em 
violação ao disposto no art. 485, inciso IV, do CPC. I-ogo, não logra 
êxito o pedido rescisório neste aspecto.

No tocante a alegação dc incompetência da justiça do tra
balho, tendo em vista que verificada a inexistência dc relação entre os 
termos do acordo e o pleiteado na reclamação trabalhista proposta na 
Justiça do Trabalho, tem-se que plenamente incólume o art. 485, II, 
do CPC.

De fato. o que se depreende do ajuizamento da presente ação 
rescisória é a tentativa da parte cm fazer dessa espécie processual 
mais um recurso, com o fim dc reformar a decisão rescindenda.

Pelo exposto, revelando se manifestamente improcedente o 
Recurso Ordinário, NEGO-LHE SEGUIMENTO, assim como a Re
messa Oficiai, EM CONFOrmídadc com o iletn III da Instrução 
Normativa ri’ 17/2000 do Colendo TST e ainda com base no artigo 
557, cupul, do Código dc Processo Civil.

Publique-se.
Brasília, 01 de agosto dc 2001,

JO SÉ SIMPLICIANO FONTES DE K FERNANDES
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PROC. N° TST-RXOF-ROAR-655.386/2000.8 5“ REGIÃO

REMETENTE

RECORRENTE
ADVOGADO

RECORRIDO
ADVOGADO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA
LHO DA 5* REGIÃO 
SÉRGIO FRANÇA MARTINS 
DR. ANTÔNIO CARLOS CONCEIÇÃO 
LORDELO
MUNICÍPIO DE ILHÉUS 
DR. ARNON NONATO MARQUES FI
LHO

D E S P A C H O
O Município de Ilhéus ajuizou, com fundamento no art. 485, 

V e VIII, do CPC, Ação Rescisória contra Sérgio França Martins, 
visando a desconstituição do acórdão proferido pela 4* Turma do TRT 
da 5“ Região, que negou provimento à Remessa Oficial (fl. 20), 
confirmando a decisão singular que o condenou ao pagamento de 
diversas verbas trabalhistas (fls. 15/16).

Analisando o feito, o Tribunal a quo julgou procedente, em 
parte, a Ação Rescisória, ao argumento dc que, tendo o Reclamante 
sido admitido após a promulgação da atual Carta Magna, sem a 
realização de concurso público (art. 37, II, da CF/88), tem-se como 
nulo o ato de contratação, fazendo jus o empregado, apenas, às 
parcelas de caráter salarial stricto sensu (fls. 58/60).

Inconformado, interpõe o Réu Recurso Ordinário, alegando, 
em síntese, que a sua contratação obedeceu aos ditames legais que 
regulavam a admissão de empregados no serviço público, que não 
pode uma pessoa de boa-fé “responder sozinha pela suposta irre
gularidade cometida pela autoridade municipal" (fl. 64) e que, na 
verdade, ter-se-ia verificado hipótese de contrato temporário para 
atendimento dc excepcional interesse público, nos termos do art. 37, 
IX, da Constituição Federal.

Contra-razões do Município âs fls. 68/70.
Os autos foram devidamente autuados neste eg. TST como 

Remessa ex officio c Recurso Ordinário em Ação Rescisória.
A Procuradoria-Geral do Trabalho opinou pelo conhecimento 

e desprovimento do Apelo Ordinário (fl. 73).
1. Recurso de Ofício
De pronto, ressalte-se que a decisão regional foi favorável, 

apenas em parte, ao Autor, de modo que, nos termos do art. 1°, V, do 
Decreto-lei n“ 779/69, deveria ter sido determinada a Remessa Ofi
cial.

Com efeito, recebo o Recurso Oficial como se interposto
fosse.

O TRT da 5* Região, julgando Ação Rescisória ajuizada pelo 
Município de Ilhéus, desconstituiu a decisão rcscindenda, reconhe
cendo a suscitada ofensa ao art. 37, II, da CF/88 e declarando a 
nulidade do contrato dc trabalho entre as partes, porquanto celebrado 
sob a égide da atual Carta Magna, sem a realização dc concurso 
público.

Em juízo rescisório, julgou parciaimente procedente a Re
clamação, para condenar o Reclamado ao pagamento, tão-somente, 
das parcelas de natureza salarial em sentido estrito.

A supracitada decisão, todavia, contraria súmula de juris
prudência desta eg. Corte, pelo que merece provimento a Remessa 
Oficial.

Ocorre que, nos termos do Enunciado 363 do TST, “a con
tratação de servidor público, após a Constituição de 1988, sem pre
via aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37. //, 
e § 2", somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos dias efe
tivamente trabalhados segundo a contraprestação pactuada."

Decretada a nulidade do contrato de trabalho, terá a mesma 
efeito ex tunc, admitindo-se o deferimento, em juízo, de diferença 
salarial tão-somente nos casos cm que o labor foi remunerado com 
importância inferior ao salário mínimo, haja vista representar este 
garantia básica do trabalhador (art. 1°. IV, CF/88).

Todavia, não é o que se observa na hipótese dos autos. Na 
inicial da Reclamação (fls. 09/10), o Reclamante afirmou que per
cebia por mês R$ 911, 07 (novecentos e onze reais e sete centavos), 
pleiteando diferenças salariais a partir de maio de 94, com base no 
índice ajustado no contrato (IGP-M).

Destarte, verificando-se que o "servidor recebia salário bem 
superior ao mínimo, não se lhe mostra devida nenhuma verba tra
balhista, devendo a Rcclamatória ser julgada improcedente.

2. Recurso Ordinário
O Réu, em seu apelo, afirma que procedeu de boa-fé quando 

da contratação e que a mesma se deu por prazo determinado, para 
atender excepcional interesse público, pelo que prescindia da rea
lização de concurso púhlico, nos lermos do art. 37, IX, da Carta 
Magna.

Sem razão o Recorrente.
Isso porque, quando do ajuizamento da Reclamação, sus

tentou que foi contratado “por prazo indeterminado” (fl. 09). Além 
disso, os documentos dc fls. 40/43, juntados por ele próprio quando 
contestou a Rescisória, comprovam os sucessivos contratos de pres- 
lação de serviços, realizados ao arrepio do comando insculpido no art. 
37, 11, da CF/88.

Saliente-sc que a alegação dc boa-fé não possui o condão de 
afastar a nulidade do contrato, visto que a norma constitucional é 
cogcntc c, portanto, inafastável pela vontade das parles.

Descabido, assim, o Recurso Ordinário aviado, porquanto a 
decisão guerreada obedeceu súmula dc jurisprudência desta eg. Corte 
(Enunciado n° 363).

Do exposto, com supcdânco no art. 557, capul, do CPC, com 
as alterações conferidas pela Lei n° 9.756, de 17.12.1998, c na Ins
trução Normativa n° 17, conforme redação dada pela Resolução n° 
93/2000, publicada no DJU dc 24.04.2000, denego seguimento ao 
Recurso Ordinário do Réu e dou provimento à Remessa Oficial para, 
reformando o aresto recorrido, julgar procedente a Ação Rescisória, 
dcsconstituindo a decisão rcscindenda (Ac. n° 24200/95-TRT 5o Re
gião) c declarando a total improcedência da Reclamação Trabalhis 
la.

Publiquc-sc.
Brasília, 1° dc agosto de 2001.

JO SÉ  SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROC. N° TST-ROAR-656.551/00.3TRT - 5* REGIÃO
RECORRENTES

ADVOGADO

RECORRIDA

MANOEL PEREIRA DOS SANTOS E 
OUTROS
DR. ROSIVALDO SANTANA SILVA TI- 
CHECO
FAZENDA TIALFA

ADVOGADO DR. CARLOS ROBERTO TUDE DE 
CERQUEIRA

DECISÃO
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS e OUTROS ajuizaram 

ação rescisória, com base nos incisos III e IX do art. 485 do CPC, 
contra a r. sentença proferida pelo então Junta de Conciliação e 
Julgamento de Jequié/BA, que julgou improcedente o pedido de re
conhecimento de vínculo empregatício, por entender que não se de- 
sincumbiu “o Autor do ônus de comprovar a existência dos requisitos 
previstos nos Artigos 2° e 3° Consolidados" (fls. 27/28).

Suscitaram os Autores nulidade do processo originário, por 
cerceamento de defesa, alegando a má apreciação da prova, porquanto 
se deixou de observar confissão e contradições da então Reclama
da.

O Eg. 5o Regional considerou não haver qualquer indicação, 
na petição inicial da ação rescisória, de dolo da parte vencedora em 
detrimento da parte vencida, nem colusão das partes a fim dc fraudar 
a lei, nos lermos do inciso III do art. 485 do CPC. Consignou, 
ádemais, ter havido controvérsia e explícito pronunciamento judicial a 
respeito da matéria, o que impede a configuração do apontado erro de 
fato, conforme regra do § 2° do inciso IX do art. 485 do CPC (fls. 
85/88).

Inconformados, os Autores interpõem recurso ordinário, re
novando os argumentos relativos ao apontado cerceamento de defesa 
e à devida aplicação da pena dc confissão, já alinhados na petição 
inicial da ação rescisória (fls. 92/94), sem, contudo, atacarem es
pecificamente as razões expostas na fundamentação do v. acórdão 
recorrido.

A meu juízo, o presente recurso ordinário não merece que 
dele se conheça, porquanto manifestamente desfundamentado.

Com efeito, do mesmo modo como a fundamentação é exi
gência inafastável das decisões judiciais (CF/88, art. 93, inc. IX), 
entendo que correlatamente também é pressuposto de admissibilidade 
de qualquer recurso a fundamentação, cumprindo ao recorrente não 
apenas declinar as razões dc seu inconformismo, como também, e 
sobretudo, atacar precisa e objetivamente a motivação da decisão 
impugnada.

Vale dizer: a parte somente atende tal exigência se o recurso 
debater as razões que ditaram a decisão recorrida, apontando-lhe 
error in procedendo que a invalide, ou error in iudicando que au
torize, em tese, a reforma do julgado.

Assim, é inadmissível recurso ordinário se as razões nele 
expendidas não sc irresignam com os fundamentos do acórdão re
corrido, limitando-se a parte a reportar-se, com as comodidades da 
informática, apenas aos fundamentos já aduzidos na petição inicial ou 
na contestação, não sufragados pela decisão recorrida.

Se o processo é um fenômeno eminentemente dialético, não 
se compadece com arrazoados recursais de teor repetitivo, que mal 
escondem, às vezes, o escopo procrastinatório da parte.

Assim, vislumbrada a impertinência entre os argumentos ex
pendidos pelos Recorrentes e os fundamentos lançados no v. acórdão 
recorrido, não merece conhecimento o presente recurso ordinário.

Ademais, mesmo que sc pudesse conhecer do presente re
curso, o que se «dmite apenas por amor à argumentação, o pleito de 
desconstituição da r. sentença dc fls, 27/28, substituída pelo v. acór
dão de fl. 45, é juridicamente impossível, nos termos da Orientação 
Jurisprudcncial n° 48 da Eg. Subseção II dc Dissídios Individuais do 
TST.

Ante o exposto, com supedâneo no art. 557, capul, do CPC, 
com as alterações conferidas pela Lei n° 9.756 de 17.12.1998, e na 
Instrução Normativa n° 17, de 1999, com redação dada pela Re
solução n° 93/2000 (DJ de 24.04.2000), denego seguimento ao re
curso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 10 dejulho dc 2001.

JOAO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N“ TST-ROAR-671.240/00.1 TRT-17a REGIÃO
RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDA

ADVOGADA

ANTÔNIO CARLOS AMORIM MOLINÁ- 
RIO
DR. JOÃO BATISTA SAMPAIO 
ELUMA S.A. INDÚSTRIA E COMÉR
CIO
DRA. MARIA CRISTINA DA COSTA 
FONSECA

DECISÃO
ANTONIO CARLOS AMOR1M MOL1NÁRIO ajuizou ação 

rescisória, com base no art. 485, inciso V, do CPC, contra o v. 
acórdão proferido pelo Eg. 17° Regional, que negou provimento ao 
recurso ordinário em ação trabalhista interposto pelo então Recla
mante p»r entender que, “não havendo trabalho em domingos e f e 
riados, não hã que se falar em turnos ininterruptos de revezamento, 
sendo certo que o Recorrente gozava dos intervalos para alimentação 
e repouso" (fl. 90).

Alegou o Autor violação ao art. 7o, inciso XIV, da Cons
tituição Federal dc 1988, c à Instrução Normativa n° 01/88, da 
SRT/MTb, argumentando que "o Tribunal Superior do Trabalho jã  
firmou sua jurisprudência, no sentido de que o intervalo intrajornada 
e/ou a ausência de labor aos domingos, sábados ou feriados não 
descaracterizam os turnos ininterruptos de revezamento" (fl. 07).

O Eg. 17° Regional julgou extinto o processo, sem apre
ciação do mérito, dc acordo com o art. 267, inciso IV, do CPC, pelo 
fundamento dc que o Autor pretendeu a reapreciação da prova pro
duzida no processo originário (fls. 183/188).

Inconformado, o Autor interpõe o presente recurso ordinário, 
renovando as razões expendidas na petição inicial da ação rescisória 
(fls. 191/199).

Contra-razões apresentadas (fls. 204/206).
Sucede, todavia, que a petição inicial da ação rescisória, tal 

como posta, não enseja o exame do mérito da postulação.
Com efeito. Em face do disposto no art. 512 do CPC, é 

juridicamente impossível o pedido explícito de desconstituição dc 
acórdão regional quando substituído por acórdão do TST.

Na hipótese dos presentes autos, o Autor expressamente re
quer "seja rescindido o 2° (segundo) Acórdão do TRT da 17° Região 
(sic, fl. 09). Inequivocamente, referiu-se ao v. acórdão dc fls. 86/91. 
complementado por aquele de fls. 92/94, que julgou embargos de 
declaração em recurso ordinário no processo trabalhista originário.

Todavia, indubitável que a coisa julgada material operou-se 
apenas em relação ao v. acórdão proferido pelo Eg. TST, que deu 
provimento aos embargos de declaração e conferiu efeito modifi- 
cativo ao julgado para não conhecer do recurso dc revista, porquanto 
“a matéria é de cunho interpretativo, razão pela qual inviável aferir 
lesão literal, como exige o art. 896, “c", da CLT, ao art. 7", XIV, da 
Carta Magna” (fl. 113). Esta constitui, de fato, a última decisão que 
apreciou o mérito da causa no processo.

De sorte que o ataque rescisório deveria ser dirigido ao v. 
acórdão em apreço: apenas este transitou em julgado (art. 5 1 2  do 
CPC).

No entanto, havendo o Autor apenas formulado pedido dc 
desconstituição do v. acórdão regional, reputo ausente a possibilidade 
jurídica do pedido, bem assim incabível a ação rescisória, à falta de 
ataque à decisão com atributo de coisa julgada material (CPC, art. 
485, caput).

Nesse sentido, a Eg. Subseção II de Dissídios Individuais do 
TST editou a Orientação Jurisprudencial n° 42, que norteia:

“AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DE MÉRITO. COMPE
TÊNCIA DO TST. ACÓRDÃO RESC1NDENDO DO TST NÃO CO
NHECIMENTO DE RECURSO. ENUNCIADO 192. NÃO APLICA
ÇÃO. Acórdão rescindendo do TST que não conhece de Recurso de 
Embargos ou de Revista, seja examinando a arguição de violação de 
dispositivo de lei, seja decidindo de acordo com Súmula de direito 
material ou em consonância com iterativa, notória e atual juris
prudência de direito material da SDI (Súmula 333) examina o mérito 
da causa, comportando Ação Rescisória da competência do Tri
bunal Superior do Trabalho. ” (sem destaque no original)

Dessa forma, caberia ao Eg. 17° Regional, com esteio nos 
fundamentos apontados, extinguir o processo, sem julgamento do 
mérito, por impossibilidade jurídica do pedido (art. 267, inciso VI, do 
CPC).

Ante o exposto, com supedâneo no art. 557, capul, do CPC, 
com as alterações conferidas pela Lei n° 9.756, de 17.12.98, c na 
Instrução Normativa n° 17, de 1999, com redação dada pela Re
solução n° 93/2000 (DJ de 24.04.2000), denego seguimento ao re
curso ordinário interposto pelo Requerente.

Publique-se.
Brasília, 10 dejulho de 2001.

JOAO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-ROAR-671.579/2000.4 TRT-10* REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDA

ADVOGADO

JOSÉ VANDERLEI MAGRO 
DR. ROBSON FREITAS MELO 
SOPLAN COMERCIAL DE BEBIDAS 
LTD A.
DR. SANDOVAL CURADO JAIME

DECISÃO
JOSÉ VANDERLEI MAGRO ajuizou ação rescisória, com

fundamento no art. 485, incisos V e IX. do CPC, contra o v. acórdão 
proferido pelo Eg. 10* Regional, que deu parcial provimento ao re
curso ordinário da então Reclamada, excluindo da condenação o pa
gamento de horas extras c a multa a que se retere o art. 477, § 6o, da 
CLT (lis. 47/54). Alegou o Autor que o v. acórdão rescindendo 
contrariou “de forma violenta a prova produzida nos autos”, vio
lando, por isso, os arts. 5o, incisos II e XXXVI, da Constituição
Federal e 62 da CLT.

O Eg. 10° Regional julgou improcedente o pedido de des
constituição. Quanto ao apontado erro de fato, consignou que houve 
controvérsia no processo trabalhista originário c, posteriormente, ex
presso pronunciamento judicial a respeito das questões debatidas, nos 
termos do § 2° do inciso IX do art. 485 do CPC. No que tange à 
apontada violação literal <Jc lei, declarou inviável, em ação rescisória, 
o reexame das provas "delida e claramente analisadas pela d. Junta 
de Conciliação e Julgamento de origem (fls. 34/39) e pela Egrégia 3a 
Turma desta Colenda Corte (fls. 47/54)” (11. 118).

Inconformado, o Requerente interpõe recurso ordinário, re
novando os mesmos argumentos já alinhados na petição inicial da 
ação rescisória (fls. 122/134), sem, contudo, atacar especificamente as 
razões expostas na fundamentação do v. acórdão recorrido.

À meu juízo, o presente recurso ordinário não merece que 
dele se conheça, porquanto manifestamente desfundamentado.

Com efeito, do mesmo modo como a fundamentação é exi
gência inafastável das decisões judiciais (CF/88, art. 93, inc. IX), 
entendo que correlatamente também é pressuposto de admissibilidade 
dc qualquer recurso a fundamentação, cumprindo ao recorrente não 
apenas declinar as razões dc seu inconformismo, conto também, e 
sobretudo, atacar precisa c objelivamente a motivação da decisão 
impugnada. .
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Vale dizer: a parte somente atende tal exigência se o recurso 
debater as razões que ditaram a decisão recorrida, apontando-lhe 
error in procedendo que a invalide, ou error in indicando que au
torize, cm tese, a reforma do julgado.

Assim, é inadmissível recurso ordinário se as razões nele 
expendidas não se irresignatn com os fundamentos do acórdão re 
corrido, limitando-se a parle a reportar-se, com as comodidades da 
informática, apenas aos f undamentos já aduzidos na petição inicial ou 
na contestação, não sufragados pela decisão recorrida.

Sc o processo é um fenômeno cminentcmcnlc dialético, não 
sc compadece com arrazoados recursais de teor repetitivo, que mal 
escondem, às vezes, o escopo procrastinatório da parte.

Assim, vislumbrada a impertinência entre os argumentos ex
pendidos pelo Recorrente e os fundamentos lançados no v. acórdão 
recorrido, não merece conhecimento o presente recurso ordinário.

Ante o exposto, com supedânco no art. 557, capui, do CPC, 
com as alterações conferidas pela Lei n° 9.756 de 17.12.1998, c na 
Instrução Normativa n° 17. de 1999, com redação dada pela Re
solução n“ 93/2000 (DJ de 24.04.2000), denego seguimento ao re
curso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 03 de agosto de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-AR-674.390/00.9 SBD1-2

: BERCHRIS MOURA REQUIÃO FILHO 
E OUTROS

: DR. EURÍPEDES BRITO CUNHA 
: ADÍLSON BASTOS DA LUZ 
: DRA. ALMIRALICE R. DE VASCON- 

CELLOS
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 

RODAGEM DA BAHIA - DERBA 
: DR. ANTÔNIO LISBOA UM A DE 

CARVALHO
TST

D E S P A C H O  
Tendo em vista as informações constantes na certidão de II. 

215, dc que não houve manifestação do réu sobre o despacho de fl. 
167, declaro encerrada a instrução c determino o prosseguimento do 
feito.

Publique-sc.
Brasília, 01 de agosto de 2001.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES 
Ministro-Relator

AUTORES

ADVOGADO
AUTOR
ADVOGADA

RÉU

PROCURADOR

PROC.NTST-ROAR-
675548/2000.2

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO

ADVOGADA

JARI CELULOSE S.A
DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL
MAGNO SÉRGIO SANTOS DO AMOR
DIVINO
DRA. IÊDA LÍVIA DE ALMEIDA BRI
TO

D E S P A C H O
Ação Rescisória ajuizada por JARI CELULOSE S.A perante 

o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 8* Região, com respaldo 
no art. 485, inciso V, do CPC, visando dcsconstituir o acórdão re
gional n° RO-3464/97 (fls. 29/36), proferido nos autos da Reclamação 
Trabalhista n° 1360/96, que confirmou a sentença, perante os fatos e 
provas apresentados, exarada pelo juízo de Primeiro Grau.

O Tribunal Regional rejeitou o pedido formulado pelo Autor 
c julgou improcedente a Ação Rescisória, por entender que não é o 
remédio processual apropriado, consignando na ementa que: "AÇÃO 
RESCISÓRIA -  NATUREZA E FINALIDADE. Deve ser julgado 
improcedente.o pedido rescisório, quando resulta nítida a intenção da 
autora dc transformar a rescisória em um autêntico recurso, o que 
escapa à natureza c à finalidade desse tipo de ação, nela não cabendo 
juízo de reexame ou retratação, por serem restritas as causas de 
rcscindibilidadc de sentença ou acórdão de mérito, mormente a hi 
pótesc de violação dc disposição dc lei, que deve ser estridente e não 
comportar abordagem interpretativa” (fl. 88).

Inconformada com a v. decisão do TRT, recorreu ordina
riamente a autora, às tis. 97/108, renovando em suas razões todos os 
fundamentos da petição inicial.

O recurso foi admitido pelo despacho de fl. 127 e apre
sentadas contra-razões às fls. 117/125.

O Ministério Público do Trabalho, por meio do parecer de. 
fls. 131/132, opinou pelo conhecimento c provimento parcial do fei 
to.

Entretanto, entendo inadmissível o presente recurso, uma vez 
que manifestamente desfundamentado. Verifica-se que o Tribunal "a 
quo" julgou improcedente o pedido de rescisão, afastando espeei 
ficamcnlc todas as violações apontadas, invocadas na petição inicial 
da Ação Rescisória, c que tais fundamentos deveriam ter sido com
balidos mediante o presente recurso ordinário.

.fl-, Com efeito, observa-se que as razões do recurso interposto 
pela Recorrente não infirmam os fundamentos do acórdão impug
nado, limitando-se a reiterar as argumentações expendidas na petição 
inicial, sem, contudo, trazer elementos suficientes para comprová-las, 
h  indispensável que a parteiaomenos manifeste insatisfação com ut 
matéria decidida, itpentando-a em scivricurso. o que efetivamenw éáo 
ocorreu. Tal fato implica desfundamentação do a|>clo. J •» •< « Ir"

A fundamentação é pressuposto constitutivo de admissibi
lidade de qualquer recurso, não permitindo que a recorrente apenas 
decline as razões de seu inconformismo, como posto na inicial, mas, 
necessariamente, deve atacar, com precisão e objetividade, a decisão 
recorrida.

Ante o exposto, com espeque no art. 557, capul, do CPC, 
com as alterações conferidas pela Lei ri’ 9.756, dc 17.12.98, e na IN 
n° 17/TST. de 1999, com a redação dada pela Resolução n" 93/2000 
(DJ de 24.04.2000), NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Ordinário da 
Recorrente.

Publique-sc.
Brasília, 28 de junho dc 2001.

JOSÉ SIMPLICIANO FERNANDES 
Ministro-Relator

PROC. N° TST-ROAG-685.987/2000.6 TRT-4" REGIÃO

Recorrente : BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADA : DRA. ANA PAULA CORRÊA LOPES
RECORRIDA : MARA ELOÍZA DOS SANTOS HEI D A

D E c I S Ã O
BANCO BRADESCO S.A. ajuizou ação rescisória, postu

lando a desconstituição da r. sentença proferida pela MM. 3* então 
JCJ de Canoas/RS nos autos do processo n° 300/91. que o condenou 
ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação do IPC 
de março de 1990, apontando, para tanto, violação ao art. 5o, inciso 
XXXVI, da Constituição Federal, entre outros.

Mediante decisão monocrática (fl. 24), o F.xmo. Juiz Relator 
no Eg. 4o Regional indeferiu a petição inicial, com arrimo nos arts. 
490 c 295, inciso IV, ambos do CPC, por entender configurada a 
decadência do direito de rescisão do julgado.

Irresignado, o Autor interpôs recurso ordinário, a que se 
denegou seguimento, tendo sido posteriormente recebido tal recurso 
no Tribunal a quo como agravo regimental, por força dc provimento 
dado por este Eg. TST a agravo de instrumento (lls. 28/30).

Analisando o aludido agravo regimental, o Eg. TRT da 4' 
Região negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada, 
sob o entendimento de que, "não lendo prosseguido a discussão 
sobre a condenação objeto da pretensão rescisória, esta transitou em 
julgado ao final do prazo recursal da sentença" (fl. 40).

Inconformado, o Requerente interpôs o presente recurso or
dinário (fls. 42/46), reiterando o argumento dc não-ocorrência da 
decadência pronunciada, tendo cm vista o ajuizamenlo da ação res
cisória dentro do biênio legal. Sustentou, ainda, que "a coisa julgada 
refere-se a imutabilidade e indiscutibilidade da sentença ou acórdão 
e não dos objetos da condenação em separado" (fls. 43/44).

Não lhe assiste razão.
Com efeito, nada obsta a ocorrência dc trânsito cm julgado 

em épocas distintas para diferentes parcelas objeto dc uma mesma 
ação trabalhista. Cristalina é a compreensão do fato dc que, cm não 
havendo recurso contra determinada parcela, opera-se a coisa julgada 
material cm relação a esta. Releva notar que é viável, inclusive, a 
execução definitiva das parcelas que não tenham sido objeto dc re
curso através da expedição de carta dc sentença.

Nesse sentido, a Orientação Jurisprudência! n° 15 da Eg. 
SBDI2, segundo a qual "havendo recurso parcial no processo prin
cipal, o trânsito em julgado dá-se em momentos e em tribunais 
diferentes, contando se o prazo decadênciaI para a rescisória do 
trânsito em julgado de cada condenação, salvo se o recurso ventilar 
questão preliminar ou questão prejudicial cujo acolhimento, em lese, 
possa tomar insubsistente a condenação, caso em que flui a de
cadência somente após o trânsito em julgado da decisão que julgar o 
recurso parcial. Inteligência da Súmula 100 do TST".

Precedentes: ROAR 575.047/99, Min. João O. Dalazen, DJ 
30.06.2000, decisão unânime; RXOFROAR 579.976/99, Min. [ves 
Gandra, DJ 23.06.2000, decisão unânime; RXOFROAR 465.763/,98, 
Min. Ronaldo Leal, DJ 14.04.2000. decisão unânime; ROAR 
410.038/97, Min. Francisco Fausto. DJ 31.03.2000, decisão unânime; 
RXOFROAR 426.546/98, Min. Moura França, DJ 03.12,1999, de
cisão por maioria.

Na hipótese vertente, proferida a r. sentença indicada como 
decisão rcscindcnda ern 10.04.92 (lis. 38/45 dos autos apensados), 
interpôs o então Reclamado, cm 27.04.92, recurso ordinário, insur
gindo-se. tão-somente, contra a condenação ao pagamento de horas 
extras c integrações delas decorrentes, auxílio-alimentação, adicional 
de insalubridade, e devolução de descontos efetuados em folha (lls. 
46/50 dos autos apensados).

A r. sentença, portanto, não foi atacada quanto à condenação 
cm diferenças salariais resultantes da aplicação do IPC dc março de 
1990.

Desse modo, não impugnada a decisão inferior no que per- 
tine ao IPC dc março de 1990, esta transitou cm julgado com relação 
a tal matéria ainda em abril dc 1992, visto que a substituição do 
julgado, na espécie, dá-se apenas parcialmcntc, "no que tiver sido 
objeto de recurso" (CPC. art. 512).

Assim, proposta a ação rescisória apenas em 18.11.97, quan
do decorridos mais de dois anos do trânsito cm julgado da r. sentença 
rcscindcnda (CPC, art. 495), irremediavelmente extinguiu-se para o 
Requerente o direito à rescisão do julgado no que concerne à matéria 
abordada na presente ação rescisória.

Nesse passo, vale salientar que, não obstante a presunção de 
iverucidadc «los dados contidos cm certidões que, por sua natureza, 
•gozam de1 té pública; há casos cnr que as informações nelas contidas 
não MJiwlIreilréôiVtlHetdttrteriSV SnirtW. .•táW«i|A/,presfitie' hip/itést"

Isso porque a certidão dc fl. 99 dos autos apensados leva cm 
consideração todos os recursos subscqiicntes à r. sentença rcscindcnda 
para efeitos de atestar a data do trânsito cm julgado da decisão 
proferida nos autos do processo originário, o que, como visto, não sc 
admite, tendo cm vista os lermos da Orientação Jurisprudcncial n° 15 
da Eg. SBDI2.

Ante o exposto, com supedânco no art. 557, capul, do CPC, 
com as alterações conferidas pela Lei n” 9.756 de 17.12.98, e na 
Instrução Normativa n° 17, dc 1999, com redação dada pela Re
solução n° 93/2(XX) (DJ dc 24.04.2(XK)), denego seguimento ao re
curso ordinário cm agravo regimental.

Publique-sc.
Brasília, 03 dc agosto de 21X11.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-AC-691.573/00.7- 2" REGIÃO

REQUERENTE
PROCURADOR
REQUERIDO
INTERESSADA

UNIÃO FEDERAL
DR. WALTER DO CARMO BARLETTA 
HIDEYUK! NAGATA 
FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO 
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA — 
IBGE

D E S P A C H O
Em sendo a matéria cmincntcmcnte dc direito, declaro en

cerrada a instrução.
Assino o prazo sucessivo dc 10 (dez) dias para que as partes 

apresentem razões finais, querendo, inicialmcnte a Autora. 
Publique-sc.
Brasília, 06 de agosto de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-ROAG-693.857/2ÍXX). 1TRT - 5" REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO

RECORRIDO
ADVOGADO

BANCO ECONÔMICO S.A. (EM LIQUI
DAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
DR. LEONARDO MIRANDA SANTA
NA
WILSON SAMPAIO DA SILVA 
DR. JEFERSON MALTA DE ANDRA
DE

DECISÃO
BANCO ECONÔMICO S.A. (EM LIQUIDAÇÃO EXTRA

JUDICIAL) interpôs agravo regimental cm ação rescisória (fls. 01/03) 
contra a r. decisão proferida pelo Exmo. Juiz Presidente do Eg. 5“ 
Regional, que, declarando a impossibilidade jurídica do pedido dc 
restituição dos valores já recebidos pelo então Reclamante, indeferiu 
a petição inicial da execução ajuizada nos próprios autos da ação 
rescisória contra o Requerido (fl. 140 dos autos cm apenso).

O Eg. 5° Regional negou provimento ao agravo regimental, 
ao fundamento consignado na seguinte ementa;

"Sendo de natureza meramente declaralória a titulo em que 
se funda a execução, forçoso é  o reconhecimento da impossibilidade 
jurídica do pedido" (fl. 19).

Inconformado, o Agravante interpõe recurso ordinário, ar
gumentando que “NÃO FOI PROFERIDA DECISÃO MFRAMENTE 
DFÍTARMÓRIA. mas, sim. decisão de cunho condenatório, com a
conseqüente necessidade de devolução das importâncias indevida- 
mente percebidas pelo empregado" (sic, II 31).

Não assiste razão ao Recorrente.
Com efeito, sc efetivamente houve a desconstituição do jul

gado rcscindendo e, em juízo rescisório, dcclarou-se a prescrição (lls. 
121/123 dos autos cm apenso), referida decisão ostenta natureza me- 
ramente declaralória, não desafiando qualquer cornando condenató
rio.

Ademais, a restituição de valores eventualmentc já pagos 
pelo Autor não pode ser objeto de exame via rescisória, mas deve ser 
apreciada cm ação autônoma. Isso porque não comporta condenação 
cm juízo rescisório, fora dos limites da lide formada no processo 
originário.

Daí a necessidade de a parle buscar cm ação própria a res 
lituição tios valores já recebidos no processo dc execução.

Nesse sentido, a Eg. Subseção II dc Dissídios Individuais do 
Tribunal Superior do Trabalho editou a Orientação Jurisprudcncial n” 
28, segundo a qual "inviável em sede de Ação Rescisória pleitear 
condenação relativa á devolução dos valores pagos ttos empregados 
quando ultimada a execução do decisão rcscindcnda, devendo a em
presa bust ar por meio de procedimento próprio essa devolução".

Ante o exposto, com supedânco no art. 557. capul, do CPC. 
com as alterações conferidas pela I .ci n" 9.756, de 17.12.1998, e na 
Instrução Normativa n° 17, tle 1999, com redação dada pela Re
solução n" 93/20ÍK) (DJ dc 24.04,2000), denego seguimento ao re
curso ordinário.

Publique sc.
Brasília, 3 dc agosto dc 2001.

• JOÃO ORRSTH DALAZEN’ i ' - <
Miniélíri TWlHôír



PROC. N° TST-RXOFAR-700615/2000.6 SBDI-2 

REMETENTE 

AUTOR

PROCURADORA 
INTERESSADOS

23* REGIÃO

O Instituto Nacional de Colonização Agrária -  INCRA ajui
zou, com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC, Ação Rescisória contra 
Antônio Ercílio de Magalhães e Outros, visando a desconstituição do 
aresto proferido pelo TRT da 23* Região, que deu parcial provimento 
ao seu Recurso Ordinário e à Remessa Oficial, excluindo da con
denação as diferenças salariais relativas IPC de março/90, e mantendo 
o decisum singular no tocante aos valores decorrentes da aplicação do 
IPC de junho/87, da URP de abril e maío/88, c da URP de fe- 
vereiro/89.

Analisando o feito, o Tribunal a quo julgou procedente, em 
parte, a Ação Rescisória, indeferindo o pleito relativo aos honorários 
de advogado e desconstituindo parcialmcntc o acórdão rescindcndo, 
para excluir da condenação as diferenças salariais decorrentes do IPC 
dc junho/87 e da URP de feverciro/89 e, relativamentc à URP de abril 
e maio/88, limitar a condenação ao valor correspondente a 7/30 (sete 
trinta avos) do reajuste de 16,19% (dezesseis vírgula dezenove por 
cento), calculado sobre o salário do mês de março de 1988, incidente 
sobre os salários de abril, maio, junho e julho, de forma não acu
mulada e corrigido monetariamente, desde a data do vencimento até o 
efetivo pagamento.

Determinada a remessa dos autos a esta eg. Corte pelo des
pacho de fl. 90. Não foi interposto Recurso Ordinário pelo Autor (fl. 
88). A Procuradoria-Geral do Trabalho opinou, em seu parecer, pelo 
desprovimento do Recurso Oficial (fl. 96).

Ressalte-se, dc pronto, que se trata, efetivamente, da hipótese 
dc remessa ex nfficio, nos termos do art. í°, inciso V, do Decreto-lei 
n° 779/69.

1. URP de abril c mnin/XS
O aresto recorrido manteve a condenação imposta pela de

cisão rescindenda, no que concerne às diferenças salariais decorrentes 
da aplicação da URP de abril e maio/88, limitando-a, todavia, aos 
supracitados termos.

Nenhum reparo, neste ponto, merece a decisão guerreada.
Isto porque o entendimento manfestado pela Corte a quo está 

dc acordo com a iterativa, notória a atual jurisprudência deste eg. 
TST, conforme depreende-se da Orientação Jurisprudência! n” 79 da 
SBDI-1:

"URP DE ABRIL E MAIO DE 1988. DECRETO-LEI 
2425/88. EXISTÊNCIA DE DIREITO APENAS AO REAJUSTE DE 
7/30 (SETE TRINTA AVOS) DE 16,19% (DEZESSEIS VÍRGULA 
DEZENOVE POR CENTO) A SER CALCULADO SOBRE O SA
LÁRIO DE MARÇO E INCIDENTE SOBRE O SALÁRIO DOS 
MESES DE ABRIL E MAIO, NÃO CUMULATIVAMENTE E COR
RIGIDO DESDE A ÉPOCA PRÓPRIA ATÉ A DATA DO EFETIVO 
PAGAMENTO, COM REFLEXOS EM JUNHO E JULHO."

2. Honorários advocatfcios
O Tribunal Regional 23“ Região indeferiu o pedido do Autor 

no sentido dc que fossem os Réus condenados ao pagamento dos 
honorários de advogado.

Também por aqui a Remessa não reúne condições dc aco
lhimento.

Nesta Justiça Especializada, a condenação cm honorários 
advocatícios não decorre pura e simplesmente da sucumbência. Serão 
devidos apenas quando a parte estiver assistida por sindicato da ca
tegoria profissional e houver comprovado que recebe salário inferior 
ao dobro do mínimo legal, nos termos do art. 14 da Lei n° 
5.584/70.

Esse entendimento foi consubstanciado no Enunciado n° 219 
deste cg. TST, cuja validade, após a vigência da atual Carta Magna, 
restou assegurada pela Súmula n° 329, também desta Corte.

Acrescentc-sc que a SBDI-2 consagrou a aplicabilidade dc 
tal regra à Ação Rescisória, conforme o disposto na OJ n° 27, in 
verbis:

"INCABÍVEL CONDENAÇÃO EM 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÂO 
RESCISÓRIA NO PROCESSO TRABALHIS
TA, SALVO PREENCHIDOS OS REQUISI
TOS DA LEI N° 5584/1970."

Incxistc, pois. previsão para a condenação do empregado cm 
honorários de advogado, mas, tão-somente, do empregador, c desde 
que preenchidos os mencionados requisitos legais.

Do exposto, com supcdânco no art. 557, caput, do CPC, com 
as alterações conferidas pela Lei n° 9.756 dc 17.12.1998, c na Ins
trução Normativa n° 17, na sua redação dada pela Resolução n° 
93/2000, publicada no DJU dc 24.04.2000, denego seguimento ao 
Recurso de Ofício.

Publique-se. . ,
Brasília, 01 de agosto de 2001. 

^ j p ^ i ^ P Ç I Ç I ^ á T p l s t f e â  DE. li, FERNANDES

1 0 7 0  Seção 1

'f.r » r P T  * • ■ x H p t
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA

LHO DA 2 ?  REGIÃO 
: rNSTITUTQ NACIONAL DE CÓL0NI- 

ZAÇÃOjE REFORMA AGRÁRIA - IN
CRA ' 5 ' '

: DR* Ja NIÇÊ MUNIZ MELO 
: ANTÔNIÓ ERCÍLIO DE MAGALHÃES 

E: OUTROS t

D E S P A C H O

PROC. N° TST-ROMS-708329/00.2 TRT-2* REGIÃO
. - " umúnp y .tirf-l ■ ,:)Z 1 Mrinns- -jiqv í>

RECORRENTE, : COMPANHA,B8ÁSI.LEIRA DE ÓISr
TR1BUIÇAO •

ADVOGADA : DRA. ADRIANA PEREIRA
RECORRIDO , DIVINO KiãFÇUA ,/  ... ...me 
ADVOGADO : DR. CLÁUDIO HENRIQUE CORRÊA
AUTORIDADE. i JUIZ.T-ITUEAI6DA.5i“ VARA DO TRA-
COATORA BALHO DE ,SÃO PAULO-SP

' 1) F. S P A C  fÉÒ
A Empresa impetrou mandado de segurança, com pedido de 

liminar, contra despacho (fl. 163) que determinou a penhora de nu
merário na “boca do caixa” para a satisfação de débito trabalhista, 
alegando a Impetrante o direito à execução menos gravosa, nos ter
mos do art. 655 do CPC (fls. 2-15).

Indeferida a liminar pleiteada (fi. 189), o 2° TRT denegou a 
segurança, sob o fundamento dc que a determinação de penhora sobre 
dinheiro não constitui ato ilegal ou abusivo de autoridade quando 
sobre o bem ofertado recaem outras penhoras, uma vez que referido 
ato se deu nos precisos termos dos arts. 655 e 666 do CPC (fls. 197- 
199).

Inconformada, a Empresa interpõe o presente recurso or
dinário, sustentando que:

a) a ordem de nomeação de bens à penhora elencada no art. 
655 do CPC deve ser aplicada com moderação e em conformidade 
com o disposto no art. 620 do mesmo Estatuto Processual; e

b) incabível a penhora na “boca do caixa” na hipótese, em 
razão de tratar-se de grupo econômico, em estrita observância ao 
disposto no Enunciado n° 205 do TST (fls. 200-210).

Admitido o apelo (fl. 213), foram apresentadas contra-razões 
(fls. 216-218), tendo o Ministério Público do Trabalho, cm parecer da 
lavra do Dr. Flávio Nunes Campos, opinado pelo seu desprovimento 
(fls. 223-224).

O recurso é tempestivo, tem representação regular (fl. 211) e 
encontra-se devidamente preparado (fl. 212), merecendo, assim, co
nhecimento.

Quanto ao mérito, no entanto, temos como pacífico na ju 
risprudência (Súmula n° 267 do STF) que descabe mandado de se
gurança quando a hipótese comportar impugnação por instrumento 
processual específico previsto em lei. Esta, aliás, é a dispósição do 
art. 5°, II, da Lei n" 1.533/51, a qual preceitua que não se concederá 
a segurança quando houver recurso previsto na legislação proces
sual.

No caso em exame, o ato hostilizado é a determinação de 
penhora de numerário da Companhia Brasileira de Distribuição, ha
vendo instrumento processual específico para discutir a impenho- 
rabilídade de seus bens, dotado de efeito suspensivo, qual seja, os 
embargos à execução, previstos no art. 884 da CLT. Cumpre salientar 
que, desta decisão, cabe ainda o agravo de petição, que, nos termos 
do art. 897, ”a", da CLT, é o recurso cabível das decisões em sede de 
execução, c que, aliás, já foi interposto. Desta forma; não se justifica 
a utilização do mandado de segurança, antepondo-o ou preferindo-o 
ao instrumento processual específico previsto na legislação. Nesse 
sentido, temos os seguintes precedentes: ROMS-578074/99, Rcl. Min. 
Ives Gandra Martins Filho, in DJU 25/08/00, p. 449; ROAG- 
531969/99, Rcl. Min. João Oreste Dalazen, in DJU 15/09/00, p. 404; 
ROMS-552326/99, Rei. Min. Gelson dc Azevedo, in DJU 20/10/00, 
p. 458.

Pelo exposto, louvando-me no art. 557, caput, do CPC e no 
item III da IN 17/99, denego seguimento ao recurso ordinário, tendo 
em vista que o recurso está em manifesto confronto com a Súmula n° 
267 do STF e com a jurisprudência dominante desta Corte.

Publique-se.
Brasília, 1 dc agosto dc 2001.

IVES GANDRA MARTINS FILHO 
Ministro-Relator

PROC.NTST-ED-RXOFRO AR-716.571 /2000.1

REMETENTE

RECORRENTE
PROCURADOR
RECORRIDO
ADVOGADO

: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA
LHO DA 11“ REGIÃO 

: UNIÃO FEDERAL
: DR. HUMBERTO BRAGA TRIGUEIRO 
: EUCLIDES BATISTA DA SILVA 
: DR. JOÃO DE JESUS ABDALA SI

MÕES

D E S P A C H O
Em observância ao atual posicionamento desta Corte, con

cedo ao Embargado o prazo dc 5 (cinco) dias para se manifestar 
acerca dos Embargos Declaratórios opostos pela União Federal, em 
face do pedido dc atribuição dc efeito modificativo (Enunciado n° 
278/TST) à decisão dc tis. 232/236 da C. SBDI-2, efetivado na peça 
embargatória.

Após, certifique-se e voltcm-mc conclusos.
Publiquc-sc.
Brasília, 06 dc agosto dc 2001.

MARIA CRISTINA IRIÓo VeN PÉDUZZ.I

n° 144-E, terça-feira, 14 de agosto de 2001
ISSN 1 4 1 5 - 1 5 8 8

h ljt1, V 2 \ t-í
PROC. N° TST-MS-725.040/2001.5

IMPETRANTE "  : UNÍVERSID^DE FEDERAL LjÓ.ÇÉA- 
RA

PROCURADOR : DR. DAURIAN VAN MARSEN FARE
|l NA

IMPETRADO . : ANTÔNIO JÒSÉ DE BARROS LEVE-
, , ,,.( , NHAGEN MINISTRO,REI-ATOR

/ ! D E S P A G H O
Em face da informação de fl. 62, intimorse a autora para que 

forneça, no prazo de 10 dias, o correto endereço do litisconsorte Lício 
Albuquerque Campos, sob pena de indeferimento da inicial. 

Publiquc-sc
Brasília, 6 de agosto de 2001.

RONALDO LEAL 
Ministro-Relator

PROC. N° TST-AR-727.192/2001.3 TST

AUTORES

ADVOGADO
RÉ
PROCURADOR

: ANTONIO WAGNER MARTINS DE 
PAIVA E OUTROS

: DR. JOSÉ CAMINHA DE OLIVEIRA 
: UNIÃO FEDERAL
: DR. WALTER DO CARMO BARLETTA
D E S P A C H O

Encerrada a instrução, fixo o prazo sucessivo dc 10 (dez) 
dias para as partes apresentarem razões finais.

Publique-se.
Brasília, 03 de agosto de 2001.

GELSON DE AZEVEDO 
Ministro-Relator

PROCESSO N° TST-AC-728.321/01.5

AUTORA : AMPER DO BRASIL TELECOMUNICA
ÇÕES LTDA.

ADVOGADO : DR. ROGÉRIO AVELAR
RÉU : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA

LHO DA 22“ REGIÃO
TST

D E S P A C H O
Reitero a determinação no sentido dc que proceda a autora 

ao pagamento das custas processuais no valor de R$ 480,00 (qua
trocentos e oitenta reais), conforme determinado pelo despacho de fls. 
1713, sob pena de indeferimento do pedido de desentranhamento dos 
documentos juntados na presente Ação Cautelar.

Publique-se.
Brasília, 01 de agosto dc 2001.

JOSÉ SIMPLICIANO FERNANDES

PROC. N° TST-ROMS-740.624/01.6 SBDI-2

RECORRENTE :

ADVOGADO :

RECORRIDO :
AUTORIDADE COA- : 
TORA

PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E 
INVESTIMENTOS S.A. - PERPART 
DR. FREDERICO DA COSTA PINTO 
CORRÊA
SANDRO JOSÉ DE GUSMÃO 
MM. JUIZ TITULAR DA 13* VARA 
DO TRABALHO DE RECIFE/PE

61 REGIÃO
D E S P A C H O

Trata-se de Mandado dc Segurança impetrado pela Pernam
buco Participações e Investimentos S.A. - PERPART, com pedido 
liminar, contra ato praticado pelo MM. Juiz. Titular da 13* Vara do 
Trabalho do Rccife/PE. que determinou o bloqueio dc sua conta 
corrente junto ao Banco do Estado dc Pernambuco, no importe de R$ 
72.340,57 (setenta c dois mil, trezentos c quarenta reais C cinquenta e 
sete centavos). Sustenta, cm síntese, que restou violado o seu direito 
líquido e certo, uma vez que inviabiliza por completo o pagamento do 
salário dos seus funcionários. Assevera que, por ser empresa da Ad
ministração indireta estadual, destina a conta-corrente bloqueada, cx- 
clusivamcnte, ao pagamento de salário dos seus funcionários. Invoca 
a aplicação do art. 649, inciso IV, do CPC, para confirmar a im- 
penhorabilidade dc sua conta bancária. Finalmente, afirma que o ato 
de constrição viola o disposto no art. 620 do CPC, pois a execução 
deverá ser processada pelo modo menos gravoso (fis. 02 a 14).

A Medida Liminar foi indeferida pelo despacho de fi. 3536. 
A autoridade dita coatora prestou informações às fls. 300/302. Não 
houve qualquer manifestação do litisconsorte necessário.

O È. Tribunal Regional do Trabalho da 6“ P-cgião, mediante 
o acórdão dc fls. 3551/3554, denegou a segurança cm acórdão sin
tetizado pela seguinte ementa, in verbis: Nos termos do artigo 5°, 
LXIX, da CF, o mandado dc segurança dcstina-sc a proteger direito 
líquido e certo. Incxistindo este pressuposto, dcncga-sc a seguran
ça."

Inconformada, recorre ordinariamente a Impetrante (fls. 
3558/3569), sustentando, em suas razões, que a determinação ema
nada do juízo da execução, no sentido de bloquear os valores cons
tantes dc sua conta-corrente, junto ao Banco do Estado dc Pernam
buco, no valor de R$ 72.340,57 (setenta c dois mil, trezentos e 
quarenta reais c cinqüenta c sete centavos), além dc que o bloqueio da 
sua própria conta-salário ser abusiva e ferir seu direito líquido e certo, 
por inviabilizar por completo o pagamento do salário dos seus fun
cionários. Assevera que, por set; empresa da Administrjiçãy irjdireta 
estadual, destina a contá-còrrcntc DÍoqqeáda, exclusiváméntel ao pa
gamento de siílíírío’do,sJ t ítls  ftificiónaritR Invoca 'a' apliiTÍéãb ÍIcS1 art.



n° 144-E, terça-feira, 14 de agosto de 2001
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D iá rio  da Justiça

649, inciso IV, do CPC, para confirmar a impcnhorabilidadc de sua 
conta bancária. Finalmcntc, afirma que o ato dc constrição viola o 
disposto no art. 620 do CPC, pois a execução deverá ser processada 
pelo modo menos gravoso.

O Recurso foi recebido pelo despacho de fl. 3572, não me
recendo contra-razões, conforme noticia a certidão de fl. 3574, sendo 
que a douta Procuradoria-Geral do Trabalho, por meio do parecer 
circunstanciado dc fls. 3577/3578, opinou pelo conhecimento e des- 
provimento do Recurso.

Inicialmente, registre-se que o Recurso é próprio, tempestivo 
e subscrito por advogado regularmente habilitado nos autos.

Incontcstemcnte, porém, razão não assiste à Recorrente.
Na verdade, o enfoque do tema questionado no mnmtnmm 

deve-se ater à existência de remédio processual eficaz a solucionar 
controvérsia acerca da legalidade da penhora efetuada, qual seja, os 
Embargos à penhora e, posteriormente, o Agravo de Petição. Des
cabe, portanto, a utilização dc Mandado de Segurança, na espécie, 
para o resguardo dos direitos da Impetrante, sendo certo que a ordem 
jurídica coloca à sua disposição remédio legal, em que os temas 
enfocados são suscetíveis de ampla discussão e franquia probatória. 

Nesse sentido, transcrevo julgado desta C. Corte Superior, in
verhk-

"MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. 
PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO. 1. Mandado de Se
gurança visando cassar deferimento de penhora contra a Im
petrante, sob a alegação de direito líquido e certo em ser 
executada de forma menos gravosa (arts. 620 e 655 do CPC).
2. Incabível o mandado de segurança quando a impetrante 
dispõe de meio processual próprio para impugnar o ato: os 
embargos à execução e o posterior agravo de petição (Lei n° 
1.533/51, art. 5o. inciso II, e Súmula 267 do Excelso Su
premo Tribunal Federal), ainda mais quando a parte deles se 
louva, como oconre na espécie. O mandado de segurança é 
remédio heróico, a ser utilizado 'in extremis'. 3. Recurso 
ordinário a que se nega provimento" (TST, Ac. SBDI2, 
ROMS-575.030/99.6, Relator Ministro João Oreste Dalazen, 
DJ 02.02.2001).
Assim sendo, o presente Mandado de Segurança revela-se 

em confronto com o conteúdo da Súmula n° 267 do E. Supremo 
Tribunal Federal, bem como atrita com a jurisprudência pacífica desta 
C. Corte, no sentido de que não cabe o mandamus quando existir 
impugnação por meio processual próprio.

Cumpre ressaltar, ainda, que conforme resultou consignado 
na decisão recorrida a impetrante não comprovou, embora tivesse a 
Relatora do writ concedido prazo para tanto, que de fato a conta 
bloqueada se destinava exclusivameme ao pagamento de salários de 
seus empregados.

Por outro lado, a jurisprudência dominante no âmbito desta 
Corte, consubstanciada na Orientação Jurisprudencial n° 62 de sua 
Eg. SBDI-2. é no sentido de que apenas em se tratando de execução 
provisória (hipótese diversa dos autos, em que se discute execução 
definitiva) fere direito líquido e certo do impetrante a determinação 
de penhora em dinheiro, quando nomeados outros bens à penhora, 
pois o executado tem direito a que a execução se processe da forma 
que lhe seja menos gravosa, nos termos do art. 620 do CPC. Pre
cedentes: ROMS-648899/20O0, Juiz Conv. Márcio R. do Valle, DJ 
01.09.2000; ROMS-431362/1998, Red. Min. João O. Dalazen, DJ 
16.06.2000; ROMS-399042/1997, Juiz Conv. Márcio Rabelo, DJ 
10.12.1999 e ROMS-328694/1996, Red. Min. João O. Dalazen, DJ 
03.09.1999.

Pelo exposto, revelando-se manifestamente improcedente o 
recurso, NEGO-LHE SEGUIMENTO, EM CONFOrmidade com o 
item III da instrução Normativa n° 17/2000 do Colendo TST e ainda 
com base no artigo 557, caput, do CPC.

Publique-sc.
Brasília, 01 dc agosto dc 2001.

JOSÉ S1MPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES 
Ministro-Relator

PROC. N° TST-ROMS-743.315/01.8 - 9" REGIÃO.

RECORRENTE

ADVOGADA

RECORRIDO

ADVOGADO 
AUTORIDADE COA- : 
TORA

MARISA MARLENE ESTICA DE MEL
LO
DRA. THAIS PERRONE PEREIRA DA 
COSTA
LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM 
INFANTIL. MEU CANTINHO S/C LT- 
DA
DR. AIMORÉ OD ROCHA 
JUIZ PRESIDENTE DA 5” SUBSECRE
TÁRIA DO S1EX DE CURITIBA

D E S P A C H O
Inconformada com decisão proferida cm mandado dc se

gurança impetrado por Laboratório dc Aprendizagem Infantil Meu 
Cantinho S/C Ltda., contra decisão proferida pelo eminente Juiz. do 
Trabalho no exercício da Quinta Subsecretária do SIEX dc Curitiba, 
vem com recurso ordinário o litisconsortc necessário Marisa Marlcnc 
Estica dc Mello, argüindo que, embora provisória a execução, deve 
ser a penhora procedida segundo a ordem preferencial prevista no art. 
655 do CPC.

Na hipótese cm concreto, determinou-se a penhora na conta 
corrente da impetrante sobre valores existentes e futuros, visto que no 
i(t9,tjcntoi(lp diligpqçifí (fj,('!jij, o saldp era negativo.

Assim, procudètt-so- ao bloqueio da conta com |iciiliora das
importâncias que ali viessem a ser depositadas

O douto representante do Ministério Público opinou no sen
tido dc que fosse negado provimento ao recurso considerando a ju
risprudência remansosa do colendo TST.

De fato, em circunstâncias como as do caso em concreto, em 
se tratando de execução provisória, esta egrégia Corte tem entendido 
que as providências previstas em lei, isto é embargos à execução e 
sucessivo agravo dc petição, esbarram na deflagração imediata de 
uma providência que inviabiliza a atuação da empresa, eis que a 
garantia total do juízo é “conditio sine qua non"dos embargos. Se 
assim é, admite-se o Mandado dc Segurança c sc o concede para 
evitar mesmo o mal maior de criar obstáculo à percepção do total a 
que faz jus o exeqüente. Nos termos da Orientação Jurisprudencial 62 
da egrégia SBD1-2, nego seguimento.

Publique-se.
Brasília-DF, 06 de agosto de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ANEL1A LI CHUM 
Relatora

PROC. N° TST-RXOFROAR-746.562/01.0 TRT-21* REGIÃO

REMETENTE

RECORRENTE
PROCURADOR
RECORRIDO

ADVOGADO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA
LHO DA 21* REGIÃO 
MUNICÍPIO DE APODI 
DR. SÁVIO JOSÉ DE OLIVEIRA 
FRANCISO LÍDIO DOS SANTOS PI
NHEIRO
DR. JOÃO BATISTA DE MELO NETO

DECISÃO
MUNICÍPIO DE APODI ajuizou ação rescisória, com fulcro 

nos incisos VI e IX do art. 485 do CPC, postulando a desconstituição 
da r. sentença proferida pela então 2* Junta de Conciliação c Jul
gamento de Mossoró/RN, que julgou parcialmente procedente o pe
dido de condenação ao pagamento de verbas decorrentes do contrato 
de trabalho mantido entre as partes no período de 13.09.1988 a 
08.08.1992 (fls. 46/51).

O Eg. 21° Regional decretou a decadência do direito à res
cisão e julgou extinto o processo, com exame do mérito, nos termos 
do art. 269, inciso IV, do CPC (fls. 206/208).

Inconformado, o Autor interpõe recurso ordinário, alegando 
que o trânsito em julgado da decisão rescindenda teria ocorrido cm
05.12.1997, não em 27.11.1997, como constou do v. acórdão re
corrido. Conclui que, havendo ajuizado a presente ação rescisória em 
02.12.1999, não ocorreu a decadência (fls. 210/213).

Razão não assiste ao Recorrente.
De fato. Conforme o art. 495 do CPC e a orientação ins

culpida no item I da Súmula n° 100 do Eg. Tribunal Superior do 
Trabalho, a contagem do prazo para o ajuizamento de ação rescisória 
inicia-se a partir do dia imediatamente subsequente ao trânsito em 
julgado da última decisão proferida na causa, seja de mérito ou 
não.

Na hipótese dos presentes autos, a certidão de fls. 164 dá 
conta de que a última decisão do processo trabalhista originário foi 
publicada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte em
11.11.1997, terça-feira. De modo que, considerando-se o prazo em 
dobro de que gozava o então Reclamado para interpor recurso, o 
respectivo trânsito em julgado ocorreu inexoravelmente em
27.11.1997, e não em 05.12.1997, data em que exarada a aludida 
certidão de fl. 164.

Portanto, a contagem do prazo decadencial começou a fluir 
no dia subsequente a 27.11.1997. reputando-se intempestiva a pro- 
positura da ação rescisória em 02.12.1999. consoante reconheceu o v. 
acórdão recorrido.

Ante o exposto, com supedâneo no art. 557, cuput, do CPC, 
com as alterações conferidas pela Lei n° 9.756 de 17.12.1998. e na 
Instrução Normativa n° 17, de 1999, com redação dada pela Re
solução n° 93/2000 (DJ de 24.04.2000), denego seguimento aos re
cursos de ofício e ordinário em ação rescisória.

Publique-se.
Brasília, 10 deju lho  de 2001.

JOAO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-AR-749.482/2001.2TRT - 5* REGIÃO

AUTOR
ADVOGADOS

RÉU

ADVOGADO

BANCO DO BRASIL S/A 
DRS. HELVÉCIO ROSA DA COSTA E 
RICARDO LEITE LUDUVICE 
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 
NO ESTADO DA BAHIA 
DR. MARTHIUS SAVIO CAVALCANTE 
LOBATO

D E S P A C H O
Dou por encerrada a instrução processual. Trata-se dc ma

téria de direito, portanto não há provas a serem produzidas
Concedo o prazo de 10 dias, sucessivamente, ao autor c ao 

réu para apresentarem razões finais.
Publique-sc.
Após, voltem-me conclusos os autos.
Brasília, 6 dc agosto de .2001,

RONa LDÒ LF.A1.
Ministro-Relator
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PROCESSO N* TST-AR-754432/0I.5 TST

JOSÉ JORGE MACHADO E OUTROS 
DR. PAULO SÉRGIO TAVARES LINS 
FALCÃO
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - 
FNS

D E S P A C H O
Cite-se a Ré para, querendo, responder os termos da Ação no 

prazo de 20 (vinte) dias, enviando-lhe cópia da Inicial.
Publique-se.
Brasília, 1° dc junho dc 2001.

JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREfRA 
Ministro Relator

PROC. N° TST-AC-757.889/2001.4 -TST

AUTORA : LOGASA -  INDÚSTRIA E COMÉRCIO
S/A

ADVOGADO . DR. VICTOR VIANA FRAGA
RÉU : CARLOS ALBERTO DUTRA FRAGA

D E S P A C H O
Logasa — Indústria e Comércio S/A propõe a presente ação 

cautelar inominada, com pedido de concessão dc liminar inaudita 
altera parte, incidentalmcnte ao ROAR-735.814/200,7, para suspen
der a execução nos autos da Reclamação Trabalhista n° 1.888/93, em 
curso na 2a Vara do Trabalho de Vitória/ES, relativa às diferenças 
salariais derivantes da URP de fevereiro de 1989 e do IPC dc março 
de 1990.

Sustenta que o fum us boni iuris se revela na hipótese em 
face de o TST e o STF, reiteradamcnlc, deferirem “os pedidos res
cisórios contra decisões que condenaram as empresas a pagar ín
dices decorrentes de planos Verão e Collor" (fl. 8). Outrossim, adu: 
que o periculum in mora evidencia-se na possibilidade de lesão 
grave ao direito da autora, vislumbrando-se dificuldade na reparação 
de danos que poderão advir do ressarcimento iminente das impor 
táncias devidas pela empresa.

A jurisprudência sufragada pelo STF e pela Seção Espe
cializada em Dissídios Individuais desta corte tem registrado que a 
normalização inserta no art. 489 do CPC, embora dispondo que "a 
ação rescisória não suspende a execução da sentença rescindenda" 
deve ser conjugada com o poder geral de cautela que o mesmo 
Código atribui ao juiz no art. 796 c seguintes, quando se evidencia o 
fumus boni iuris c o periculum in mora.

Na hipótese sub examine a plausividadc é evidente, pois a 
autora indicou expressamente na petição inicial da rescisória a ofensa 
ao artigo 5°, inciso XXXVI, da Carta da República, em conformidade 
com a jurisprudência do TST. De outra parte, no caso vertente, ca
racterizado o periculum in mora, diante da expedição do mandado dc 
reforço da penhora depois da arrematação dos bens, porque se for 
ultimada a satisfação do crédito, ficará seriamente comprometida a 
eficácia e/ou utilidade da decisão a ser prolatada na ação rescisória, 
cm face da previsível dificuldade do futuro ressarcimento.

Diante do exposto, concedo a liminar requerida, sem a oitiva 
do réu. pára determinar que seja suspensa a execução nos autos da 
reclamação trabalhista n.° 1.888/93, em curso na 2a Vara do Trabalho 
de Vilória/ES, até decisão final a ser prolatada na ação rescisória 
(ROAR-735.814/2001.7), cm trâmite no TST.

Dê-se ciência, com a máxima urgência, por fac-símile, do 
inteiro teor da presente decisão interloeutória ao Juiz-Presidente da 2" 
Vara do Trabalho dc Vilória/ES, onde se processa a execução.

Intimem-se as partes.
Cilc-sc o réu para, querendo, contestar a presente ação.
Publique-se.
Brasília. 6 de agosto de 2001.

RONALDO LEAL 
Ministro-Relator

PROC. N” TST-AR-762.511/01.2 TST

AUTOR : DOMINGOS SÁVIO TEIXEIRA LAGES
ADVOGADA : DRA. WÂNIA GUIMARÃES RABÊLLO

DE ALMEIDA
RÉUS : ADSERVIS - ADMINISTRAÇÃO DE

SERVIÇOS INTERNOS LTDA. E BAN
CO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓ
MICO DE MINAS GERAIS S.A.
BDMG SBDI-2

D E S P A C H O
Na forma do artigo 491 do Código dc Processo Civil, CI- 

TEM-SE os Réus - ADSERVIS - Administração d e Serviços Internos 
Ltda. e banco d c Desenvolvimento d e Minas Gerais S.A. - BDMG 
- (fl. 02), para responder os lermos da presente Ação Rescisória, 
querendo, no prazo dc 30 (trinta) dias, SUCESSIVAMENTE.

Após, voltem-me conclusos.
Publique-sc.
Brasília, 1“ de agosto (ic 2001., . . . .

JOSÉ SIMPUCIANO FONTES» DE F. ÉáUNAIÍDLS 
Ministro-Relator

AUTORES
ADVOGADO

RÉ
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PROC. N° TST-R-774.375/2001.3 TRT-4’ REGIÃO

RECLAMANTE : UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PE 
LOTAS

ADVOGADO : DR. VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR
RECLAMADO : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA

LHO DA 4” REGIÃO
D E c i s ã o

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS ajuíza a pre
sente Reclamação contra a r. decisão do Esmo. Juiz Presidente da 
MM. 2* Vara do Trabalho de Pelotas que, nos autos do processo de 
execução n° 3401/91, teria determinado a inclusão “da quase to
talidade dos substituídos, inclusive daqueles que, à época do ajui- 
zamento da reclamatória trabalhista, não eram sindicalizados.”

Alega a Reclamante o descumprimcnto do v. acórdão pro
ferido por esta Eg. Corte nos autos do recurso ordinário em ação 
rescisória n° TST-ROAR-358.309/97.5, segundo o qual teria havido a 
limitação da condenação apenas aos professores associados.

De outro lado, tendo em vista o resultado dos cálculos de 
liquidação no montante de trinta' milhões de reais, postula a Re
clamante a concessão de liminar, nos termos do art. 276, do Re
gimento Interno do TST, a fim de assegurar a autoridade e eficácia da 
decisão desta Eg. Corte.

A petição inicial se faz acompanhar da documentação idônea 
a comprovar o alegado e acha-se formalmente apta.

Entendo que a pretensão deduzida na reclamação ora cm 
exame apresenta objetiva e palpável viabilidade de êxito porquanto há 
visos de descumprimento do v. acórdão prolatado por esta Eg. Cor
te.

Com efeito, mediante acórdão publicado no DJ de 14.05.99, 
a Eg. SBDI2 do Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento em 
ofensa ao art. 872, parágrafo único, da CLT (fls. 48/49), deu parcial 
provimento ao recurso ordinário em ação rescisória n" TST-ROAR- 
358.309/97, a fim de desconstituir parcialmente a r. sentença res- 
cindenda e, em juízo rescisório, limitar a condenação em diferenças 
salariais aos professores da Universidade Católica de Pelotas asso
ciados ao Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do 
Sul.

Quais professores associados? Decerto os integrantes do rol 
de substituídos exibido ao tempo do ajuizamento da ação de cum
primento, rol esse que demarca subjetivamente os únicos favorecidos 
pela decisão de mérito ali proferida, bem assim permite, ou não, 
apurar litispcndência e coisa julgado.

Contudo, o Extno. Juiz do Trabalho da 2“ Vara de Pelotas, 
em aparente descumprimcnto à referida decisão, reputou beneficiários 
do crédito trabalhista em execução professores que se associaram ao 
Sindicato após o ajuizamento da ação de cumprimento (fls. 
104/105).

Ora, se isso fosse juridicamente viável, estar-se-ia compro
metendo a regra da estabilidade subjetiva do processo (CPC, art. 264) 
e o próprio direito de defesa da Universidade que, no processo de 
conhecimento principal, não pôde defender-se senão com referência 
aos substituídos previamente arrolados. Impende ainda ter presente 
que não se cuida, data venia, de ação coletiva, como supõe a r. 
decisão ora impugnada, mas de dissídio individual mediante subs
tituição processual sindical, em que o rol de substituídos é essencial 
(Súmula n° 310, item V, do TST), entre outras razões, para delimitar 
precisamente os sujeitos atingidos pela sentença de mérito.

Vislumbro, pois, descumprimcnto da decisão proferida por 
esta Eg. Corte, ainda que, por respeitáveis fundamentos, na r. decisão 
ora impugnada não transpareça tal propósito.

Ante o exposto, concedo a liminar requerida para restringir a 
execução da sentença proferida na ação dc cumprimento n° 
03401.902/91-1 aos professores associados ao Sindicato integrantes 
do rol de substituídos constante dos autos do processo principal.

Oficie-sc ao Exmo. Juiz. do Trabalho da 2* Vara do Trabalho 
de Pelotas/RS, remetendq-se-lhe cópias da petição inicial c dos de
mais documentos colacionados pela Reclamante, para que, no prazo 
máximo de dez. dias, manifcstc-sc a respeito do pedido, prestando as 
informações que entender necessárias, conforme o disposto no inciso 
I do art. 276 do Regimento Intento do Eg. TST.

Publique-se.
Brasília, 8 de agosto dc 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-AC-774.411/2001.7

AUTOR : CONSÓRCIO RODOVIÁRIO INTER-
MUNIC1PAL S/A - CRISA

ADVOGADA : DR* ROSÂNGELA VAX RIOS E SILVA
RÉU : SEBASTIÃO LEMES SOBRINHO

D E S P A C H O
Observa-se que a presente ação cautclar encontra-se sem os 

documentos comprobatórios dos fatos afirmados pelo autor. Visando 
instruir o feito, concedo à parte o prazo de dez, dias para que junte aos 
autos, sob pena dc indeferimento da inicial, cópia autenticada da 
inicial da ação rescisória (AR-774.410/2001.3).

Publique-sc.
Brasília, 7 de agosto dc 2001. ,

ROJ9ALDQ.LEAL 
' '  ‘ 1 1 ’ Mimstro-Rciator

Secretaria da Turma

Despachos
PROCESSO N” TST-ED-RR-524.599/99.0 - TRT - 2* REGIÃO

EMBARGANTE

ADVOGADO
EMBARGADO

ADVOGADO

: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL 
(EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) 

: DR. ROBINSON NEVES FILHO 
: ALESSANDRO FERNANDES ROME

RO
: DR. JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO 

D E S P A C H O
A Secretaria da 1“ Turma, à fl. 257, informa que: Infor

mamos, nesta data, o que segue:
1. O Recurso de Revista foi julgado na Sessão do dia 

25/10/2000, tendo sido seu acórdão publicado no DJ dc 01/12/2000. 
Interposto Embargos Dedaratórios, pelo Banco reclamado, foram es
tes julgados na Sessão do dia 07/02/2001, com seu acórdão publicado 
no DJ do dia 14/05/2001;

2. Em 04/04/2001, face ao acordo noticiado pelo Regional dc 
origem através do Of.SAJ 50/01, foi determinada a baixa dos autos 
pelo despacho de fls. 235;

3. Em 26/04/2001, o Banco reclamado informou, pela pet. 
TST-Pet.49393/2001.6 (fls. 254/256), o seu não interesse em interpor 
Recurso de Embargos, solicitando a expedição de alvará para le
vantamento do depósito recursai, já recolhido;

4. Em 21/05/2001, o Banco reclamado, embora deferido seu 
pedido de alvará, interpôs Recurso de Embargos (fls. 246/252).

5. Em 29/05/2001, o processo foi incluído na relação de 
intimação para apresentação de impugnação, que deverá ser publicada 
no DJ de 31/05 p.f.” (fl. 257)

Tendo em vista as providências contraditórias requeridas pela 
parte, determino ao reclamado que, no prazo de 5 dias, esclareça em 
qual procedimento pretende prosseguir.

Publique-se.
Após, volte-me conclusos.
Brasília, 30 de maio de 2001.

RONALDO LEAL 
Relator

PROCESSO N“ TST-AG-AI RR-677.396/2000.0 - TRT - 1“ RE
GIÃO

AGRAVANTE

PROCURADOR
AGRAVADA

PROCURADOR
AGRAVADA

ADVOGADA

AGRAVADO
ADVOGADO

: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
DE JANEIRO - UFRJ 

: DR. WALTER DO CARMO BARLETTA 
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA

LHO DA 1* REGIÃO 
: DR. LUIZ AGUIAR DO VALLE 
: TRADE RIO ADMINISTRAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA.
: DR*. ELIZABETH FURTADO FERNAN

DES DOS SANTOS
: JURANDYR PINHEIRO HONORATO 
: DR. PAULO SÉRGIO MARQUARTE

D E S P A C H O
A Universidade Federai d» Rio de Janeiro - UFRJ propõe 

agravo regimental contra o Acórdão de fls. 68/70, que não conheceu 
do agravo dc instrumento interposto pelo Ministério Público do Tra
balho, por estar ausente a certidão de intimação do 1‘arquet da pu
blicação do despacho denegatório do recurso dc revista, peça es
sencial para a sua formação, porquanto impede este colegiado dc 
aferir a tempestividade do agravo.

Ocorre que agravo regimental não se constitui via própria 
para discutir o teor do acórdão que não conhece ou nega provimento 
ao agravo dc instrumento. Conforme determina o art. 338 do Re
gimento Interno desta corte, só é cabível agravo regimental dos des
pachos descritos c das decisões proferidas pelo Corregedor-Geral.

Assim sendo, como a decisão proferida no agravo dc ins
trumento em epígrafe foi colegiada, incabível é o rgravo regimen-
tal.

Ressalte-se que, para poder ser adotado o princípio da fun- 
gibitidade, segundo a melhor doutrina e a boa jurisprudência, é ne
cessário que não tenha ocorrido erro grosseiro na interposição do 
recurso ou, por outro lado, tenha ocorrido fundada dúvida quanto à 
sua interposição, isto porque fungibílidade é a possibilidade de apro
veitamento dc um recurso por um outro erroneamente interposto.

Indefiro o agravo regimental por incabível.
Publique-sc.
Brasília, 8 de agosto de 2001.

; ti RONALDO LEAL
Presidente da 1" Turma na furnui regimental c Relator

PROCESSO N° TST-AIRR-684.270/2000.1 - TRT - 15* RE
GIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADA

AGRAVADO
ADVOGADO

: MITSUKI KOGA
: DR.* ROSEMENEGILDA DA SILVA 

SIOIA
; PEDRO LEMES DOS SANTOS 
: DR. SALVADOR CAMPANUCCI NETO

D E S P A C H O
Defiro a restituição do prazo para interposição de eventual

recurso.
Publique-se.
Brasília, 8 de agosto de 2001.

WAGNER PIMENTA
MINISTRO Presidente d a Primeira T\irma

PROCESSO N" TST-ED-RR-463.483J1998.6 - TRT 15“ RE
GIÃO t

EMBARGANTE/RECORRIDA: MARIA APA
RECIDA JAEGER

ADVOGADO
RECORRENTE
ADVOGADA
EMBARGADO

DR. MILTON CARRIJO GALVÃO 
MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ 
DR.* LUCIANA FRANZ AMARAL 
ACÓRDÃO DE FLS. 122/125

D E S P A C H O
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela re

corrida, com pedido de efeito modificativo.
2. Em observância à Orientação Jurisprudencial n° 142 da 

colenda Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SBDI-I) 
deste Tribunal, notifique-se o agravado para que se manifeste a res
peito, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

3. Escoado o prazo, voltem os autos conclusos.
4. Publique-se.
Brasília, 25 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO ALTINO PEDROZO DOS SANTOS 
RELATOR

PROCESSO N“ TST-ED-RR-477.482/1998.5 - TRT 12* REGIÃO 
EMBARGANTE/RECORRIDO: DIOCÉSIO MACHA

DO TEIXEIRA

ADVOGADO

RECORRENTE
ADVOGADO

RECORRENTE

PROCURADORA

: DR. PAULO HENRIQUE DE ASSIS 
GÓES

: MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ 
: DR. CAIO CÉSAR PEREIRA DE SOU

ZA
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA

LHO DA 12“ REGIÃO 
: DR.* ADRIANA SILVEIRA MACHADO

D E S P A C H O
1. Mediante embargos dedaratórios (fls. 188/189), insurge-se 

o reclamante/rccorrido contra a decisão monocrálica de fls. 180/181, 
por meio da qual deu-se provimento ao recurso de revista interposto 
pelo Ministério Público do Trabalho, com supedânco no Enunciado n° 
363 da Súmula da Jurisprudência Uniforme deste Tribunal, e na 
forma do artigo 557, § 1°-A do Código de Processo Civil (CPC).

2. Em homenagem ao princípio da fungibilidade recursai, e 
considerando o claro caráter infringente dos embargos de declaração, 
recebo-os como agravo regimental.

3. Determino a reautuação do feito, a fim de que conste 
como Agravante DIOCÉSIO MACHADO TEIXEIRA e como Agra
vados MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ e MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO TRABALHO DA 12“ REGIÃO.

4. Publique-se.
5. Após, voltem-me conclusos.
Brasília, 25 de junho dc 2001.

JUIZ CONVOCADO ALTINO PEDROZO DOS SANTOS
Relator

PROCESSO N" TST-RR-488.555/1998.1 - TRT 2” REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADA
RECORRIDA
ADVOGADA

BANCO BANDEIRANTES S.A. 
DR VICTOR RUSSOMANO JR 
CINTIA RAMOS QUEDAS 
DR.“ SHEILA GALI SILVA

D E S P A C H O
1. Junte-se.
2. Homologo a desistência do recurso, manifestada através 

da petição protocolizada sob n° 68.184/20011, para que surta seus 
efeitos legais.

3. Atendidas as demais formalidades de praxe, baixem os 
autos ao Juízo dc origem.

4. Publique-sc.
Brasília, 18 dc junho dc 2(X)I.

JUIZ CONVOCADO ALTINO PEDROZO DOS SANTOS 
RI(l,A7(fK:l
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PROCESSO N° TST-ED-RR-496.038/1998.0 - TRT 12* REGIÃO 
EMBARGANTE/RECORRIDO: ADRIANO MENDES 

CARDOSO

ADVOGADO
RECORRENTE
ADVOGADO

RECORRENTE

PROCURADOR

: DR. TITO LÍVIO DE ASSIS GÓES 
: MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ 
: DR. CAIO CÉSAR PEREIRA DE SOU

ZA
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA

LHO DA 12* REGIÃO 
: DR. LUÍS ANTONIO VIEIRA

D E S P A C H O
1. Mediante embargos declaratórios (fls. 162/163), insurge-se 

o reclamante/recorrido contra a decisão monocrática de fls. 154/1551, 
por meio da qual deu-se provimento ao recurso de revista interposto 
pelo Município de Araranguá, com supedâneo no Enunciado n° 363 
da Súmula da Jurisprudência Uniforme deste Tribunal, e na forma do 
artigo 557, § !°-A do Código de Processo Civil (CPC).

2. Em homenagem ao prineípio da fungibilidade recursal, e 
considerando o claro caráter infringente dos embargos de declaração, 
recebo-os como agravo regimental.

3. Determino a reautuação do feito, a fim de que conste 
como Agravante ADRIANO MENDES CARDOSO e como Agra
vados MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ c MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO TRABALHO DA 12* REGIÃO.

4. Publique-se.
5. Após, voltem conclusos.
Brasília, 25 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO ALTINO PEDROZO DOS SANTOS 
Relator

OBSERVAÇÃO: VER ED-RR-477.482/1998.5

PROCESSO N" TST-RR-593.811 JÍ999.6 - TRT 3* REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

M1LBANCO S.A. (EM LIQUIDAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL)
DR. LUZIA ANDRADE C. FREITAS 
JADER ALEXANDRE DE SANTANA 
DR. CELSO RODRIGUES BÁLBIO

D E S P A C H O
1. Junte-se.
2. Regularize o recorrente a sua representação processual, 

com relação à ilustre signatária da petição ora juntada, no prazo de 
cinco dias, sob pena de desentranhamento.

3. Após, voltem conclusos.
4. Publique-se.
Brasília, 6 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO ALTINO PEDROZO DOS SANTOS 
RELATOR

PROCESSO N" TST-RR-660.712/2000.9 - TRT 15* REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADA

RECORRIDO
ADVOGADA

: CARGILL CITRUS LTDA.
: DR* CLÁUDIA SALLUM THOMÉ CA

MARGO
: ANTONIO FLORINDO DE MORAES 
. DR.* ROBERTA MOREIRA CASTRO 

AMARAL CASTRO

I) E S P A C II O
1. Junte-se.
2. Informe a recorrente se persiste o interesse no reque

rimento.
3. Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2001.

JUIZ CONVOCADO ALTINO PEDROZO DOS SANTOS 
RELATOR

PROCESSO N" TST-RR-695.456/2000.9 - TRT 4“ REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO

BRASIL TELECOM S.A., FILIAL CRT 
BRASIL TELECOM (NOVA DENOMI
NAÇÃO SOCIAL DE COMPANHIA 
RIOGRANDENSE DE TELECOMUN1 
CAÇÕES - CRT)
DR SÉRGIO ROBERTO JUCHEM

RECORRIDO JURANDIR FERREIRA DA LUZ
ADVOGADO DR.* NEUZA MARIA MACIEL

D E S P A C II O
1. Junte-se.
2. Rclifiquc-sc a autuação para que conste a nova deno

minação da recorrente.
3. Rcgistrc-sc a noticiada renúncia de mandato c a cons

tituição de novos procuradores, procedendo-se a intimação dos fu
turos atos processuais na pessoa do Dr. SÉRGIO ROBERTO JU- 
CHEM, conforme requerido.

4. Publique-se.
Brasília. 18 dc junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO ALTINO PEDROZO DOS SANTOS 
REt.ATOfcLt

PROCESSO N" TST-RR-468.429/1998.2 - TRT I* REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR

RECORRENTE

PROCURADOR
RECORRIDOS

ADVOGADO

: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 1* REGIÃO 

: DR.* TERESA CRISTINA D’ALMEIDA 
BASTEIRO

: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGE
NHARIA DO MEIO AMBIENTE - FE- 
EMA

: DR. VICTOR FARJALLA 
: AEROZITA WOOD BRAVO E OU

TROS
: DR. MÁRCIO GUIMARÃES PESSOA

D E C I S Ã O
O Tribunal do Trabalho da 1* Região deu provimento ao 

recurso dos reclamantes para afastar a prescrição total reconhecida cm 
relação a alguns demandantes, bem como para condenar a reclamada 
no pagamento de diferenças salariais decorrentes da URP de fevereiro 
de 1989. A Corte Regional entendeu que a conversão do regime 
celetista para estatutário não implica extinção do contrato, bem como 
que havia direito adquirido ao reajuste salarial cm discussão (fls. 
148/150).

O Ministério Público do Trabalho c a reclamada, não se 
conformando, interpuseram recursos de revista buscando o acolhi
mento quanto aos temas "Diferenças salariais - Plano Verão - Ine
xistência dc direito adquirido’ c "Prescrição - Conversão do regime 
celetista para estatutário" (fls. 159/166 e 167/169).

Louvando-mc nas prerrogativas outorgadas pelo artigo 557, § 
I°-A, do Código dc Processo Civil (CPC), c examinando os recursos 
em conjunto, decido:

1. CONVERSÃO DO REGIME CELETISTA PARA ES- 
TATUTÃRIO. PRESCRIÇÃO BIENAL

Nas razões do recurso de revista, a reclamada demonstra a 
existência dc conflito pretoriano acerca do tema. O aresto dc fl. 169, 
específico e formalmcnte regular, à luz do Enunciado n° 337 da 
Súmula dc Jurisprudência Uniforme do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), retrata o entendimento de que a conversão do regime celetista 
para estatutário implica extinção do contrato c faz iniciar a contagem 
do prazo prescricional.

Portanto, a recorrente demonstrou atendimento dos pressu
postos dc admissibilidade inscritos no artigo 896 da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT).

No mérito, verifica-se que a decisão recorrida está em dis
crepância com a Orientação Jurisprudência) n° 128 da colenda Sub
seção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte, cujo teor 
é o seguinte:

"Mudança de regime celetista para estatutário.
Extinção do contrato. Prescrição bienal.

A transferência do regime jurídico de celetista para
estatutário implica extinção do contrato de trabalho, fluindo
o prazo de prescrição bienal a partir da mudança de re
gime."
Portanto, deve ser restabelecida a sentença (fls. 112/113), que 

havia pronunciado a prescrição total do direito de ação dos recla
mantes que tiveram seus contratos convertidos do regime celetista 
para estatutário, declarando-sc extinto o processo, com julgamento de
mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do CPC.

2. URP DE FEVEREIRO DE 1989
Nas razões do recurso de revista, os recorrentes demonstram 

a existência dc dissenso jurisprudência) acerca do Plano Verão. Os 
arestos dc fls. 164/165 c fl. 168 retratam o entendimento de que não 
há direito adquirido ao reajuste salarial em discussão.

Portanto, os recorrentes demonstraram atendimento dos 
prcs'supostos de admissibilidade inscritos no artigo 896 da CLT.

No mérito, verifica-se que a decisão regional contraria a OJ 
n” 59 da SBDI-I, que assim dispõe:

"Plano Verão. URP de fevereiro de 1989. Ine
xistência de direito adquirido.”
Dessa forma, a insurgência recursal merece acolhimento tam

bém neste aspecto, dc modo que sejam rejeitadas as diferenças sa
lariais em relação aos reclamantes cuja prescrição não fora acolhida, 
julgando-se improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

Diante do exposto, dou provimento aos recursos dc revista 
para: a) pronunciar a prescrição total do direito dc ação dos re
clamantes que tiveram seus contratos convertidos do regime celetista 
para estatutário, declarando-sc extinto o processo, com julgamento de 
mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do CPC; b) afastar a 
condenação nas diferenças salariais decorrentes da URP dc fevereiro 
de 1989, julgando-se improcedentes os pedidos deduzidos na peça 
inicial cm relação aos reclamantes remanescentes, restabelecendo-se 
integralmente a sentença.

Custas invertidas, pelos reclamantes.
Publiquc-sc.
Brasília, 1° de agosto de 2001.

JUIZ CONVOCADO ALTINO PEDROZO DOS SANTOS
I •« » l> Relator' 1 ' 1 (' I i4 d l t ú r *

1 0 7 3 ’

i n t

PROCESSO N" TST-RR-435.022/1998.4 - TRT 15* REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDO

ADVOGADO
INTERESSADA

: SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NA INDÚSTRIA DE ENERGIA ELÉ
TRICA DE CAMPINAS 

: DR. NILSON ROBERTO LUCÍLIO 
: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E 

LUZ
: DR. LYCURGO LEITE NETO 
: DR.* DANIELA MACIA FERRAZ

D E S P A C H O

1. Junte-se.
2. Intimc-sc a requerente para que, no prazo dc cinco dias, 

informe se permanece o interesse no pedido. Em permanecendo, de
verá, visto que não é parte no feito, nem procuradora de qualquer das ' 
partes, esclarecer quais os Fins e razões do pedido. No silêncio, 
presumir-se-á a desistência.

3. Após, voltem conclusos.
Brasília, 6 dc junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO ALTINO PEDROZO DOS SANTOS 
RELATOR

PROC. N° TST-RR-443.906/1998.3 - TRT 12* REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDA
ADVOGADO

JOSÉ INÁCIO DE SOUZA 
DR. UBIRACY TORRES CUÓCO 
INDÚSTRIAS TÊSTEIS RENAUX S.A. 
DR. MARCELO CURY ELIAS

D E C I S Ã O
Vistos, etc.
O Tribunal do Trabalho da Décima Segunda Região, por 

meio da decisão de fls. 72/75, expressou entendimento de que a 
aposentadoria espontânea do empregado constituiu causa de extinção 
do contrato dc trabalho. Nesse contexto, reformou a decisão dc pri
meiro grau c julgou imPROCedente o pedido referente ao pa
gamento da multa de 40% sobre os depósitos do Fundo de Ga
rantia dc Tempo de Serviço (FGTS).

Nas razões do recurso de revista, o reclamante pugna pelo 
restabelecimento da sentença, inclusive quanto à condenação no pa
gamento dos honorários assistenciais, sob o fundamento de que a 
aposentadoria espontaneamente requerida não constitui causa de ex
tinção do contrato dc trabalho. Transcreve arestos para comprovação 
de divergência jurisprudcncial, bem como indigita afronta aos artigos 
7°, inciso I, da Constituição Federal dc 1988 (CF/88), 10, inciso I, do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), 18, § 1°, 
da Lei n* 8.036/1990 e 49, inciso I, alínea “b”, da Lei n“
8.213/1991.

Louvando-mc nas prerrogativas outorgadas por lei, quer para 
a emissão de juízo monocrático de admissibilidade (art. 896, § 5°, da 
CLT), quer para emissão dc juízo monocrático dc mérito, cm restritas 
hipóteses (art. 557, § 1"-A, do CPC), decido:

Em que pesem aos argumentos do ora recorrente, a ad
missibilidade do presente recurso encontra óbice no Enunciado n° 33.3 
da Súmula da Jurisprudência Uniforme desta Corte, porque a decisão 
regional está em sintonia com o entendimento firmado na recente 
Orientação Jurisprudência! n° 177 da colenda Subseção I Especia
lizada em Dissídios Individuais (SBDI-I), no sentido de que “a apo
sentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, mesmo quando 
o empregado continua a trabalhar na empresa após a concessão do 
benefício previdenciário. Assim sendo, indevida a multa dc 40% do 
FGTS em relação ao período anterior à aposentadoria."

Diante do exposto, com supedâneo no artigo 896, § 5“, da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), nego seguimento ao re
curso dc revista interposto pelo. reclamante.

Publique-sc.
Brasília, 25 dc junho dc 2001.

JUIZ CONVOCADO ALTINO PEDROZO DOS SANTOS 
Relator

PROC. N" TST-RR-451.388/1998.9 -  Irt 20" região

RECORRENTE

PROCURADOR
RECORRIDOS
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 20* REGIÃO 
DR. FÁBIO LEAL CARDOSO

ANAILZA NASCIMENTO E OUTROS 
DR. JOSÉ LUCIANO COSTA CRUZ 
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO 
DR. JOSÉ I^SyGUlM A RÃES
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D E C I S Ã O
Vistos, etc.
O Tribunal do Trabalho da Vigésima Região, por meio do 

acórdão de fls. 536/543, expressou o entendimento de que após a 
Constituição Federal de 1988 (CF/88) é nulo o contrato de trabalho 
firmado entre o servidor e o ente público sem a prévia aprovação cm 
concurso também público, conferindo-lhe, porém, efeitos ex nunc. 
Nessa linha de raciocínio, deu parcial provimento ao recurso adesivo 
do Município de São Francisco, extirpando da condenação a parcela 
referente ao pagamento da complementaçâo de 40% do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos reclamantes António Élio 
dos Santos, Domício Siqueira Nascimento, Maria José Silva Andrade, 
Maurício Clemente dos Santos e Ricardo Rocha dc Araújo. Na mes
ma oportunidade, deu, também, provimento parcial ao recurso dos 
reclamantes para condenar o reclamado no pagamento das verbas 
relativas a férias integrais, acrescidas de 1/3, de forma simples, e 
liberação do FGTS ou pagamento dc indenização equivalente, sem a 
multa de 40% aos reclamantes Anailza Nascimento, Antônio Cle
mente dos Santos, Gcssé Santos, Ivoncte Pereira de Sena Nascimento, 
Maria Aparecida dos Santos, Maria José Santos, Maria dc Lourdcs 
dos Santos e Rosângela Vieira Araújo.

O Ministério Público do Trabalho, não se conformando, in
terpôs recurso dc revista pugnando pelo acolhimento quanto ao tema 
"Nulidade da contratação - Servidor público - Ausência dc concurso" 
(fls. 546/554).

Louvando-me nas prerrogativas outorgadas por lei, quer para 
a emissão dc juízo monocrático de admissibilidade (art. 896, § 5o, da 
CLT), quer para emissão de juízo monocrático dc mérito, cm restritas 
hipóteses (art. 557, § 1°-A, do CPC), decido:

Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o recorrente 
consegue demonstrar a existência de conflito prcloriano sobre o tema, 
porquanto o aresto cotejado à fls. 551/552 autoriza o conhecimento 
do recurso, na medida em que retrata entendimento dc que a nulidade 
da contratação de servidor sem a prévia aprovação em concurso 
público gera efeitos ex time.

No mérito, constata-se que o acórdão regional está em dis
crepância com a jurisprudência predominante nesta Corte já  à época 
cm que prolatado, sedimentada na Orientação n.° 85 da colcnda Sub
seção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SBDI-I), convertida 
no atual Enunciado n.° 363, cujo teor é o seguinte:
"Contrato nulo. Efeitos.
A contratação de servidor público, após a Constituição dc 1988, sem 
prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
II, e § 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos dias 
efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactuada.” (Res. 
97/2000 - DJ 18/9/2000)

Na presente hipótese, não há, por parte dos reclamantes, 
pedido de condenação do reclamado no pagamento de saldo dc sa
lário.

Diante do exposto, com apoio no artigo 557, § 1°-A, do 
Código de PROCesso Civil (CPC), dou provimento ao presente 
recurso para, declarando a nulidade do contrato, com efeitos ex 
lunc, julgar imPROCcdentes os pedidos formulados na peça ini
cial.

Custas, invertidas, pelos reclamantes, dispensadas.
Publique-se.
Brasília, 25 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO ALTINO PEDROZO DOS SANTOS 
Relator

PROC. N° TST-RR-451.392/1998.1 -  trt 20a região

RECORRENTE

PROCURADORA
RECORRIDO
ADVOGADO
RECORRIDO

ADVOGADA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 20* REGIÃO 
DR.* V1LMA LEITE MACHADO AMO- 
RIM
VALDILENO BOMFIM 
DR. JOÃO SANTOS 
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA 
DO SOCORRO
DR.* DÉBORA CRISTINA PORTELA 
PINCHEMEL

D E C I S Ã O
Vistos, etc.
O Tribunal do Trabalho da Vigésima Região, por meio do 

acórdão dc lis. 96/100, expressou o entendimento dc que após a 
Constituição Federal de 1988 (CF/88) é nulo o contrato dc trabalho 
firmado entre o servidor e o ente público sem a prévia aprovação cm 
concurso também público, conferindo-lhe, porém, efeitos ex nunc. 
Nesse diapasão, deu parcial provimento ao recurso do reclamado para 
excluir da condenação as parcelas dc aviso prévio, multa do artigo 
477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), diferença salarial, 
em dobro, décimos terceiros salários referentes aos anos de 1993, 
1994, 1995, dobra relativa ü gratificação natalina do ano dc 1996, 
férias do ano dc 1993, bem como as dobras c os períodos pro
porcionais dos demais deferidos, além da multa dc 40% sobre o 
Fundo dc Garantia do Tempo dc Serviço (FGTS) c a dobra dos 
salários retidos, dos meses dc oulubro a dezembro de 1996 e fevereiro 
dc 1997, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau.

O Ministério Público do Trabalho, não sc conformando, in
terpôs recurso de revista pugnando pelo acolhimento quanto ao tema 
"Nulidade da contratação - Servidor públicp - Ausência de concurso" 
(fls. 103/108).

Louvando-me nas prerrogativas outorgadas por lei, quer para 
a emissão dc juízo monocrático de admissibilidade (art. 896, § 5”, da 
CLT), quer para emissão de juízo monocrático de mérito, em restritas 
hipóteses (art. 557, § I°-A, do CPC), decido:

Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o recorrente 
consegue demonstrar a existência de conflito pretoriano sobre o tema, 
porquanto o aresto cotejado às fls. 106/107 autoriza o conhecimento 
do recurso na medida em que retrata entendimento de que a nulidade 
da contratação de servidor sem a prévia aprovação em concurso 
público gera efeitos ex tunc.

No mérito, constata-se que o acórdão regional está em dis
crepância com a jurisprudência predominante nesta Corte já à época 
em que prolatado, sedimentada na Orientação n.° 85 da colenda Sub
seção I Especializada em Dissídios Individuais (SBDI-I), convertida 
no atual Enunciado n.° 363, cujo teor é o seguinte:
"Contrato nulo. Efeitos.
A contratação de servidor público, após a Constituição de 1988, sem 
prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
11, c § 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos dias 
efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactuada." (Res. 
97/2000 - DJ 18/9/2000)

No caso dos autos, o reclamante postulou o pagamento de 
saldo de salário referente ao período de outubro a dezembro de 1996 
e fevereiro dc 1997, deferido pelo Tribunal Regional, de forma sim
ples.

Diante do exposto, com apoio no artigo 557, § 1°-A, do 
Código dc PROCesso Civil (CPC), dou provimento parcial ao 
presente recurso para, declarando a nulidade do contrato, com 
efeitos ex tunc, determinar o pagamento tão-somente do saldo de 
salário das meses dc outubro a dezembro de 1996 c fevereiro de 
1997.

Custas pelo reclamado, na forma da lei.
Publique-se.
Brasília, 25 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO ALTINO PEDROZO DOS SANTOS 
Relator

PROC. N* TST-RR-459.402/1998.7 -  trt 20a região

RECORRENTE

PROCURADOR
RECORRIDO
ADVOGADO
RECORRIDO

ADVOGADO

: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 20* REGIÃO 

: DR. JÉFERSON MURICY

: JOÃO PEREIRA DOS SANTOS 
: DR. JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA 
: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA 

APARECIDA
: DR. HELIO DE JESUS SANTOS 

D E C I S Ã O
Vistos, etc.
O Tribunal do Trabalho da Vigésima Região, por meio do 

acórdão de fls. 96/100, expressou o entendimento de que após a 
Constituição Federal dc 1988 (CF/88) é nulo o contrato dc trabalho 
firmado entre o servidor c o ente público sem a prévia aprovação cm 
concurso também público, conferindo-lhe, porém, efeitos ex nunc. 
Nessa linha de raciocínio, deu parcial provimento ao recurso do 
reclamado para excluir da condenação as parcelas de aviso prévio, 
multa do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
diferença salarial cm dobro, décimos terceiros salários referentes aos 
anos de 1993, 1994, 1995, dobra relativa à gratificação natalina do 
ano de 1996, férias do ano de 1993, bem como as dobras e os 
períodos proporcionais dos demais deferidos, multa de 40% sobre o 
Fundo dc Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e dobra dos salários 
retidos dos meses de outubro a dezembro de 1996 e fevereiro de 
1997, mantendo, no mais, a decisão dc primeiro grau.

O Ministério Público do Trabalho, não se conformando, in
terpôs recurso de revista pugnando pelo acolhimento quanto ao tema 
“Nulidade da contratação - Servidor público - Ausência dc concurso" 
(lis. 103/108).

Louvando-me nas prerrogativas outorgadas por lei, quer para 
a emissão dc juízo monocrático de admissibilidade (art. 896, § 5°, da 
CLT), quer para emissão de juízo monocrático de mérito, em restritas 
hipóteses (art. 557, § 1°-A, do CPC), decido:

Em juízo dc admissibilidade, verifica-se que o recorrente 
consegue demonstrar a existência de conflito prcloriano sobre o tema. 
porquanto o aresto cotejado às fls. 106/107 autoriza o conhecimento 
do recurso na medida em que retrata entendimento de que a nulidade 
da contratação de servidor sern a prévia aprovação cm concurso 
público gera efeitos ex tunc.

No mérito, constata-se que o acórdão regional está em dis
crepância com a jurisprudência predominanlc nesta Corte já  à época 
cm que prolatado, sedimentada na Orientação n.” 85 da colenda Sub 
seção I Especializada cm Dissídios Individuais (SBDI-I), convertida 
no atual Enunciado n.” 363, cujo teor é o seguinte:
"Contrato nulo. Efeitos.
A contratação dc servidor público, após a Constituição dc 1988, sem 
prévia aprovação cm concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
II, c § 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamcnlo dos dias 
cfctivamenle trabalhados segundo a contraprestação pactuada." (Res. 
97/2000 - DJ 18/9/2000) | m í c .í I I J  « ,i i: \

No caso dos autos, o reclamante postulou o pagamento de 
saldo dc salário referente ao período dc outubro a dezembro de 1996 
e fevereiro dc 1997, deferido pelo Tribunal Regional, de forma sim- 
ples.

Diante do exposto, com apoio no artigo 557, § 1°-A, do 
Código de PROCesso Civil (CPC), dou provimento parcial ao 
presente recurso para, declarando a nulidade do contrato, com 
efeitos ex tunc, determinar o pagamento tão-somente do saldo de 
salário dos meses de outubro a dezembro de 1996 c fevereiro de 
1997.

Custas pelo reclamado, na forma da lei.
Publique-se.
Brasília, 25 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO ALTINO PEDROZO DOS SANTOS 
Relator

PROC. N” TST-RR-467.377/1998.6 -  trt 17* região

RECORRENTE

PROCURADOR
RECORRENTE
ADVOGADA
RECORRIDO
ADVOGADA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 17* REGIÃO 
DR. SÉRGIO FAV1LLA DE MENDON
ÇA
MUNICÍPIO DE CASTELO
DR.* MERCEDES LUZÓRIO
CRISPIM JOSÉ SOUZA
DR * ELESSANDKA CASAGRANDE
PARIS

D E C I S Ã O
Vistos, etc.
O Tribunal do Trabalho da Décima Sétima Região, por meio 

do acórdão de fls. 80/82, expressou o entendimento de que após a 
Constituição Federal dc 1988 (CF/88) é nulo o contrato de trabalho 
firmado entre o servidor e a Administração Pública sem a prévia 
aprovação em concurso também público, conferindo-lhe, porém, efei
tos ex nunc. Nesse diapasão, negou provimento à remessa de ofício e 
deu provimento parcial ao recurso do reclamante, para deferir-lhe as 
parcelas dc aviso prévio, férias, décimo terceiro salário, Fundo de 
Garantida de Tempo de Serviço (FGTS), indenização compensatória, 
multa do artigo 477 da CLT, seguro-desemprego e relativas ao Pro
grama de Integração Social (PIS), horas extras e o respectivo adi
cional, bem como seus reflexos.

O Ministério Público do Trabalho e o reclamado, não sc 
conformando, interpuseram recursos de revista insurgindo-se, ambos, 
quanto ao tema "Nulidade da contratação - Servidor público - Au
sência de concurso" (fls. 85/101 c 102/108, respcctivamcntc).

Louvando-me nas prerrogativas outorgadas por lei, quer para 
a emissão de juízo monocrático de admissibilidade (artigo 896, § 5°, 
da CLT), quer para emissão de juízo monocrático de mérito, cm 
restritas hipóteses (artigo 557, §1°-A, do CPC), decido:

1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRA-
BALHO

Em suas razões, o recorrente transcreve arestos para com
provação de divergência jurisprudcncial (fls. 91/93), bem como apon
ta violação do artigo 37. inciso II c parágrafo 2°, da Constituição 
Federal de 1988 (CF/88). Em juízo de admissibilidade, verifica-se que 
o primeiro modelo cotejado à fl. 92 autoriza o conhecimento do 
recurso, na medida em que retrata entendimento de que a nulidade da 
contratação dc servidor, resultante do descumprimento da exigência 
de concurso público, gera efeitos ex tunc.

No mérito, verifica-se que o acórdão regional está em dis
crepância com a jurisprudência predominante nesta Corte já  à época 
em que prolatado, sedimentada na Orientação n.° 85 da colenda Sub
seção I Especializada em Dissídios Individuais (SBDI-I), convertida 
no atual Enunciado n.° 363, cujo teor é o seguinte:
"Contrato nulo. Efeitos.
A contratação dc servidor público, após a Constituição de 1988, sem 
prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
II, c § 2°, somente confcrindo-lhe direito ao pagamento dos dias 
efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactuada." (Res. 
97/2000 - DJ 18/9/2000)

No caso em leia, constata-se que o reclamante não postulou 
o pagamento de saldo de salário, do que resulta a imPROCedência 
da pretensão deduzida.

Por essas razões, com fulcro no artigo 557, § l°-A. do 
Código dc PROCesso Civil (CPC), dou provimento ao recurso 
para, declarando a nulidade do contrato, com efeitos ex tunc, 
ju lgar imPROCedcntcs os pedidos formulados na peça inicial.

2. RECURSO DO RECLAMADO
Prejudicado o exame cm dccorrên;ia da decisão proferida no 

recurso precedente.
Custas pelo recorrido, dispensadas.
Publiquc-se.
Brasília, 25 dc junho de 2001.
JUIZ CONVOCADO ALTINO PEDROZO DOS SAN

TOS j „ , . | ,
Relator M r .) rt:<l. ,i,,*
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PROC. N” TST-RR-467.917/1998.1 -  trt 20“ região

RECORRENTE

PROCURADOR
RECORRIDA
ADVOGADO

RECORRIDO
ADVOGADA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 20* REGIÃO 
DR. HENRIQUE COSTA CAVALCAN 
TE
MARIA SILVA LEMOS 
DR. SANDRO JOSÉ DA GRAÇA SIL
VA
MUNICÍPIO DE PACATUBA 
DR.* ELAYNE DA SILVA MELO

D E C I S Ã O
Vistos, etc.
O Tribunal do Trabalho da Vigésima Região, por meio do 

acórdão de fls. 54/60, expressou o entendimento de que após a Cons
tituição Federal de 1988 CF/88 é nulo o contrato de trabalho firmado 
entre o servidor e o ente público sem a prévia aprovação em concurso 
também público, conferindo-lhe, porém, efeitos ex nunc. Nessa es
teira, deu parcial provimento ao recurso da reclamante para deferir- 
Ihe as parcelas de diferença salarial, de forma simples, saldo salarial 
do mês da rescisão, de forma simples, férias, acrescidas dc 1/3, e 
décimos terceiros salários, exceto os proporcionais, ambos os casos, c 
liberação das guias do Fundo de Garantia do Tempo dc Serviço 
(FGTS), sem a multa compensatória de 40%.

O Ministério Público do Trabalho, não se conformando, in
terpôs recurso de revista pugnando pelo acolhimento quanto ao lema 
’Nulidade da contratação - Servidor público - Ausência de concurso" 
(fls. 63/70).

Louvando-me nas prerrogativas outorgadas por lei, quer para 
a emissão de juízo monocrático de admissibilidade (art. 896, § 5°, da 
CLT), quer para emissão de juízo monocrático de mérito, em restritas 
hipóteses (art. 557, § 1°-A, do CPC), decido:

Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o recorrente 
consegue demonstrar a existência de conflito pretoriano sobre o lema, 
porquanto o último aresto cotejado às fls. 67/68 autoriza o conhe
cimento do recurso na medida cm que retrata entendimento de que a 
nulidade da contratação de servidor sem a prévia aprovação em con
curso público gera efeitos ex tunc.

No mérito, constata-se que o acórdão regional está cm dis
crepância com a jurisprudência predominante nesta Corte já  à época 
em que prolatado, sedimentada na Orientação n.° 85 da colenda Sub
seção I Especializada em Dissídios Individuais (SBDI-I), convertida 
no atual Enunciado n.° 363, cujo teor é o seguinte:
'C ontrato  nulo. Efeitos.
A contratação de servidor público, após a Constituição de 1988, sem 
prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
II, e § 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos dias 
efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactuada." (Rcs. 
97/2000 - DJ 18/9/2000)

No caso dos autos, a reclamante formulou pedido de saldo dc 
salário relativo ao mês da rescisão, o qual foi deferido pelo Tribunal 
Regional. No tocante ao pleito de diferença para o salário mínimo, o 
acórdão recorrido está a exigir reforma, porque, conforme salientado, 
a nulidade do contrato afasta o direito a essa diferença.

Diante do exposto, com apoio no artigo 557, § l°-A, do 
Código de PROCcsso Civil (CPC), dou provimento parcial ao 
presente recurso para, declarando a nulidade do contrato, com 
efeitos ex tunc, determ inar o pagamento tão-somente do saldo de 
salário do mês da rescisão contratual.

Custas pelo reclamado, na forma da lei.
Publiquc-se.
Brasília, 25 de junho dc 2001.

JU IZ CONVOCADO ALTINO PEDROZO DOS SANTOS 
Relator

PROC. N° TST-RR-467.918/1998.5 -  trt 20* região

RECORRENTE

PROCURADOR
RECORRIDO
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADA

: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 20* REGIÃO 

: DR. JÉFERSON MURICY

: ROBERTO CARLOS ANDRADE 
: DR. JOÃO NASCIMENTO MENEZES 
: MUNICÍPIO DE LAGARTO 
: DR.* JOSEFA DIAS ZACHARIADHES

D E C I S Ã O
Vistos, etc.
O Tribunal do Trabalho da Vigésima Região, por meio do 

acórdão dc fls. 56/59, expressou o entendimento de que após a Cons
tituição Federal dc 1988 (CF/88) é nulo o contrato dc trabalho fir
mado entre o servidor c o ente público sem a prévia aprovação cm 
concurso também público, ressaltando, porém, que, apesar da nu
lidade, o empregado faz. jus aos salários stricto xensu porque im
possível a restituição do trabalho despendido. Nessa linha dc ra 
ciocínio, deu parcial provimento ao recurso do reclamante para, re
formando a decisão dc primeiro grau, deferir-lhe as parcelas de férias, 
na forma simples, acrescidas de 1/3, décimo terceiro salário integral, 
abono c diferença salarial, dc forma simples, liberação das guias do 
Fundo dc Garantia do Tempo dç Serviço (FGTS) c anotação na 
carteira dc trabalho (CTPS).

O Ministério Público do Trabalho, não sc conformando, in
terpôs recurso dc revista pugnando pelo acolhimento quanto ao tema 
"Nulidade da contratação - Servidor público - Ausência de concurso" 
(fls. 62/66).

Louvando-mc nas prerrogativas outorgadas por lei, quer para 
a emissão de juízo monocrático de admissibilidade (art. 896, 8 5°, da 
CLT), quer para emissão dc juízo monocrático de mérito, ern restritas 
hipóteses (art. 557, § 1°-A, do CPC), decido:

Em juízo de admissibilidade, vcriflca-sc que o recorrente 
consegue demonstrar a existência dc conflito pretoriano sobre o tema, 
porquanto o último aresto cotejado às fls. 64/65 autoriza o conhe
cimento do recurso na medida cm que retrata entendimento dc que a 
nulidade da contratação dc servidor sem a prévia aprovação cm con
curso público gera efeitos ex tunc.

No mérito, constata-se que o acórdão regional está cm dis
crepância com a jurisprudência predominante nesta Corte já à época 
cm que prolatado, sedimentada na Orientação n.° 85 da colenda Sub
seção I Especializada cm Dissídios Individuais (SBDI-I), convertida 
no atual Enunciado n.° 363, cujo teor é o seguinte:
"Contrato nulo. Efeitos.
A contratação dc servidor público, após a Constituição dc 1988, sem 
prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
II, c § 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos dias 
efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactuada.’ (Res. 
97/2000 - DJ 18/9/2000)

Na hipótese cm tela, não tendo o reclamante postulado o 
pagamento de saldo dc salário, impõe-se reformar a decisão dc ori
gem, no tocante à ressalva acerca da diferença para o salário mínimo, 
deferida pelo Tribunal Regional, uma vez. que, conforme salientado, a 
nulidade do contrato afasta o direito a essa diferença.

Diante do exposto, com apoio no artigo 557, 8 l°-A, do 
Código dc PROCcsso Civil (CPC), dou provimento ao presente 
recurso para, declarando a nulidade do contrato, com efeitos ex 
tunc, ju lgar imPROCedentes os pedidos formulados na peça ini
cial.

Custas pelo recorrido, dispensadas.
Publiquc-se.
Brasília, 25 de junho dc 2001.

JUIZ CONVOCADO ALTINO PEDROZO DOS SANTOS 
Relator

PROC. N° TST-RR-481.092/1998.7 -  tr t  17* região

RECORRENTE

PROCURADOR
RECORRENTE

PROCU RA DORA
RECORRIDO

ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 17* REGIÃO 
DR. SÉRGIO FAVILLA DE MENDON
ÇA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
DR.* VALÉRIA REISEN SCARDUA

DEVALDIR TEIXEIRA DO NASCI
MENTO
DR. FERNANDO BARBOSA NERI 

D E C I S Ã O
Vistos, etc.
O Tribunal do Trabalho da 17* Região, por meio do acórdão 

de fls. 81/85, expressou o entendimento que após a Constituição 
Federal de 1988 (CF/88) é nulo o contrato de trabalho firmado entre 
o servidor e o ente público sem a prévia aprovação cm concurso 
também público, conferindo-lhe, porém, efeitos ex nunc. Nesse dia
pasão, deu provimento parcial à remessa de ofício c ao recurso do 
reclamado, para declarar a nulidade da contratação, mantendo a con
denação nas parcelas referentes ao Fundo dc Garantia dc Tempo dc 
Serviço (FGTS), à respectiva multa dc 40% e aos salários retidos.

O Ministério Público do Trabalho e o reclamado, não sc 
conformando, interpuseram recursos de revista insurgindo-se, ambos, 
quanto ao tema “Nulidade da contratação - Servidor público - Au 
sência dc concurso" (fls. 88/99 c 100/115, respcctivamcnte).

Louvando-me nas prerrogativas outorgadas por lei, quer para 
a emissão dc juízo monocrático dc admissibilidade (artigo 896, § 5°, 
da CLT), quer para emissão dc juízo monocrático de mérito, cm 
restritas hipóteses (artigo 557, § I"-A, do CPC), decido:

1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRA-
I I A  LI IO

Em suas razões, o recorrente transcreve arestos para com
provação de divergência jurisprudência! (fls. 92/94), bem como apon
ta violação do artigo 37, inciso II e seu parágrafo 2“, da CF/88. O 
último modelo dc fls. 92/93 autoriza o conhecimento do recurso na 
medida cm que retrata entendimento de que a nulidade da contratação 
dc servidor, resultante do dcscumprimcnto da exigência de concurso 
público, gera efeitos ex tunc.

No mérito, verifica-se que o acórdão regional está em dis
crepância com a jurisprudência predominante nesta Corte já à época 
cm que prolatado, sedimentada na Orientação n.° 85 da colenda Sub
seção I Especializada em Dissídios Individuais (SBDI-I), convertida 
no atual Enunciado n.° 363, cujo teor é o seguinte:
"Contrato nulo. Efeitos.
A contratação de servidor público, após a Constituição de 1988, sem 
prévia aprovação cm concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
II, c 8 2", somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos dias 
cfctivamcnle trabalhados segundo a contraprestação pactuada." (Rcs. 
97/2000 - DJ 18/9/2000)

No caso em tela, constata-se que o Tribunal Regional ra
tificou o deferimento dc saldo dc salário referente ao período dc 
setembro, outubro c dezoito dias dc novembro dc 1996.

Por essas razões, com fulcro no artigo 557, 8 1°-A, do 
Código dc PROCcsso Civil (CPC), dou provimento parcial ao 
recurso de revista do Ministério Público do Trabalho para, de
clarando a nulidade do contrato, com efeitos ex tunc, determ inar 
o pagamento tão-somente do saldo de salário dos meses dc se
tembro, outubro e de dezoito dias dc novembro de 19%, com base 
no salário acordado pelas partes.

2. RECURSO DO RECLAMADO
Prejudicado o exame cm decorrência da decisão proferida no 

recurso precedente.
Custas pelo reclamado, na forma da lei.
Publiquc-sc.
Brasília, 25 de junho dc 2001.

JU IZ  CONVOCADO ALTINO PEDROZO DOS SANTOS 
Relator

PROC. N" TST-RR-407.031/1997.9 TRT - 2" REGIÃO

RECORRENTE
PROCURADORA

RECORRENTE

PROCURADORA

RECORRIDO
ADVOGADO

MUNICÍPIO DE OSASCp
DRA. MARLI SOARES DE FREITAS
BASÍLIO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 2" REGIÃO 
DRA. RUTH MARIA FORTES ANDA 
LAFET
ANTONIO DE ALMEIDA E SILVA 
DR. ROBERTO A. ZAGNOLO

D E C I S Ã O
inesignado com a decisão proferida pelo e. Tribunal Re

gional do Trabalho da 2* Região, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO interpõe recurso dc revista. Acenando com violação ao 
art. 37. inciso II c §2°, da Constituição da República, além de dis- 
senso pretoriano, pede o reconhecimento do efeito ex tunc à nulidade 
do contrato celebrado entre as partes, com a conscqücntc impro
cedência da ação. O Município reclamado também interpõe recurso ã 
decisão regional, denunciando violações dc ordem legal c divergência 
jurisprudcncial, requerendo a reforma do r. acórdão.

Recebidas as revistas, assinado à parte contrária o prazo 
legal para os fins de direito, o qual transcorreu in albis.

Brcvcmentc relatados, passo a decidir.
Recurso próprio c tempestivo, ostentando dispensa dc pre

paro. Emerge serena, in casu. a legitimidade do Ministério Público do 
Trabalho para recorrer, à luz dos arts. 499, do CPC, e 83, inciso VI, 
da Lei Complementar n° 75, dc 1993, até porque ataca irregularidade 
na admissão do aulor defendendo assim a inlcgridadc da ordem ju- 
rídica(CF, art. 127, caput) c não mero interesse intestino de entidade 
pública, o que inclusive encontra vedação em sede constitucional(art. 
129, inciso IX). Presentes os pressupostos de admissibilidade ge
néricos, passo ao exame dos específicos.

O  r. acórdão regional, reconhecendo a admissão do obreiro 
sem o necessário concurso público, emprestou efeitos cx nunc ao 
vício, mantendo a condenação ao pagamento de aviso prévio, gra
tificação natalina, férias, FGTS, seguro-desemprego c reflexo de ho
ras extras. A solução dada à controvérsia efetivamente fere o men
cionado art. 37, inciso 11 c 8 2o, da Constituição da República, além 
dc colidir com o entendimento consagrado pela OJSBD1 1 n° 85(fls. 
113/114). Por conseguinte, c escudado no permissivo do art. 896, 
alíneas o c.c, da CLT, admito a revista.

Integrando a pessoa jurídica a administração pública, resta 
condicionada a validade da ocupação dc cargos ou empregos dc seus 
quadros ã submissão a concurso público (CF, art. 37, inciso II). No 
caso concreto, incontroversa a ausência do requisito, residindo a con
sequência do panorama na nulidade do ato(eadem, 8 2°), da qual 
sobeja tão-somente o direito à percepção dos dias trabalhados, de 
acordo com a contraprestação ajustada. A matéria, inclusive, ex
perimenta superação no âmbito desta c. ("orle, como retrata o Enun
ciado n° 363, idêntico contexto apanhando a atual c iterativa ju
risprudência do cx. STFIv.g., MS-21322-1 -DF. Rcl. Min. PAULO 
BROSSARD; RE-262.904-PR, Rcl. Min. NÉRI DA SILVEIRA; AG
233.108-RJ, Rcl. Min. MARCO AURÉLIO; AI-253.862-3-BA, Rcl. 
Min. CELSO DE MELLO).

Divergindo a decisão recorrida da orientação do Enunciado 
n“ 363, do c. TST, cm flagrante violação ao preceito constitucional 
em referência, dou provimento ao recurso dc revista interposto pelo 
demandado(CLT, art. 896, 8 5”; CPC, art. 557, § l-A; e Instrução 
Normativa n° 17, de 1999, do c. TST). Emprestando à nulidade 
pronunciada relativo efeito cx tunc, e ante a ausência dc condenação 
a título de saldo dc salários, julgo improcedentes os pedidos, com a 
conscqücntc inversão do ónus da sucumhência(Enunciad» n° 25 do c. 
TST).

Por já satisfeita a pretensão do recorrente que sobeja, pre
judicado o  exame de seu recurso.

Publiquc-se.
Brasília. 22 dc junho dc 200).

JO AO AMÍLCAR 1'AVAN 
Relator
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PROC. N" TST- RR-425.477/1998.0 TRT 15“ REGIÃO PROC. N” TST-RR-435.597/1998.1 TRT-9“ REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

MAURÍCIO CHIGA
DR. JOÃO ANTÔNIO FACCIOLU
UNIÃO FEDERAL
DR. ROBERTO NOBREGA DE ALMEI
DA

D E C I S Ã O
Irresignada com a decisão proferida pelo e. Tribunal Re

gional do Trabalho da 15“ Região, o obreiro interpõe o recurso de 
revista de fls. 81/90. Acenando com a demonstração de dissenso 
pretoriano específico, pede o afastamento da prescrição pronunciada 
na origem.

Contra-razões às fls.94/97.
O d. Ministério Público do Trabalho opina pela inadmissão 

do recurso(fl. 103).
Brevemenle relatados, passo a decidir.
Recurso próprio e tempestivo, ostentando regular preparo e, 

a parte sucumbente, boa representação processual. Presentes os de
mais pressupostos genéricos de admissibilidade, passo ao exame dos 
específicos.

O r. acórdão regional adotou tese explícita, no sentido de que 
mudança do regime jurídico, positivada em razão de expressa pre
visão legal, resultou na extinção do contrato de trabalho. E con
siderando que do evento até o ajuizamento da ação transcorreu pe
ríodo superior a 02(dois) anos, manteve a decisão de primeiro grau 
que extinguiu o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 
269, inciso IV, do CPC.

A revista tem assento em divergência jurisprudencial, mas 
sob esse prisma o apelo é de impossível conhecimento, pois a matéria 
encontra-se superada no âmbito dessa c. Corte(OJSBDI 1 n° 128). 
Logo, e como dispõe o art. 896, § 4”, da CLT, a divergência apta a 
ensejar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como 
tal a ultrapassada por iterativa c notória jurisprudência do c. Tribunal 
Superior do Trabalho - a exata hipótese dos autos. Em idêntico sen
tido, o Enunciado n° 333 do c. TST, razão suficiente a obstar o 
prosseguimento do recurso.

Encerrando a r. decisão vergastada harmonia com o elevado 
precedente em tela, nego seguimento ao recurso de revista(CLT, art. 
896, §§ 4° e 5° e Enunciado n° 333/TST).

Publique-se.
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOAO AMÍLCAR PAVAN 
Relator

PROC. N° TST-RR-435.586/1998.3 TRT-9“ REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADA

RECORRIDO
ADVOGADO

: BANCO CENTRAL DO BRASIL 
: DR“. LILIANE MARIA BUSATO BA

TISTA TURRA 
: JUREMA DA SILVA 
: DR. WALDOMIRO NOGAR

D E C I S Ã O
Irresignado com a decisão proferida pelo e. Tribunal Re

gional do Trabalho da 9“ Região, o primeiro litisconsorte passivo 
interpõe o recurso de revista de fls. 156/166. Acenando com violações 
de ordem constitucional c legal, além de dissenso pretoriano, pede o 
afastamento da responsabilidade subsidiária imposta na origem.

Recebida a revista, a autora produziu as contra-razões de lis.
171/172.

O d. Ministério Público do Trabalho opina pelo conheci
mento e provimento da rcvistaífls. 175/182).

Brevemente relatados, passo a decidir.
Recurso próprio e tempestivo, ostentando dispensa de pre

paro e, a parte sucumbente, boa representação processual. Presentes 
os pressupostos de admissibilidade genéricos, passo ao exame dos 
específicos.

O r. acórdão regional manteve a r. sentença de primeiro grau 
que impôs ao recorrido, ente público tomador de serviços, respon
sabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas reconhecidos em fa
vor do obreiro. Na dicção do c. TST, a norma federal aplicável - Lei 
n° 8.666, de 1993 -, coloca ü disposição dos administradores meios 
suficientes a permitir a escolha de fornecedores sólidos, idôneos c cm 
condições de executar intcgralmente o objeto do contrato(arts. 27 a 
37; § 3° do art. 44; 55, VI. Xll e XII; c 56 c §§). Exige-lhes, por 
outro lado, o acompanhamento c a fiscalização da respectiva cxc- 
cuçãofart. 67 e §§).

Ora, inadimplente a prestadora de serviços, afloraria serena a 
inobservância dos parâmetros gizados, emergindo as figuras da culpa 
in eligendn c in vigi!ando(CCB, art. 159). Da responsabilidade sub
sidiária do tomador de serviços não estão protegidos, portanto, os 
entes da administração pública. Esta, a inteligência predominante no 
âmbito do c. TST, como revela o Enunciado n° 331, item IV, com a 
redação dada pela Resolução n° 96/2000(DJ de 18/09/2ÍKX)).

Encerrando a r. decisão vergastada harmonia com o elevado 
precedente em tela, nego seguimento ao recurso de rcvisla(CLT, art. 
896, § 5°).

Publique-se.
Brasília, 21 de junho de 2001.

JO AO AMÍLCAR PAVAN 
i -  Relator

RECORRENTE
ADVOGADA

RECORRIDO
ADVOGADO

MUNICÍPIO DE TOLEDO 
DR*. DANIELLE CAVALCANTI DE AL
BUQUERQUE
JOSÉ EDILEUZO PEREIRA DE LIMA 
DR. GERALDO ROBERTO CORRÊA 
VAZ DA SILVA

D E C I S Ã O
Irresignado com a decisão proferida pelo e. Tribunal Re

gional do Trabalho da 9* Região, o segundo litisconsorte passivo 
interpõe o recurso de revista de fls. 136/141. Acenando com violação 
ao art. 71, § 1°, da Lei n° 8.666/93, além de dissenso pretoriano, pede 
o afastamento da responsabilidade subsidiária imposta na origem.

Recebida a revista, o autor produziu as contra-razões de fl. 
155.

O d. Ministério Público do Trabalho opina pelo conheci
mento e desprovimento da revista(fls. 159/161).

Brevemente relatados, passo a decidir.
Recurso próprio e tempestivo, ostentando dispensa de pre

paro e, a parte sucumbente, boa representação processual. Presentes 
os pressupostos de admissibilidade genéricos, passo ao exame dos 
específicos.

O r. acórdão regional, reconhecendo a culpa do recorrente na 
escolha do prestador de serviços, manteve a r. sentença de primeiro 
grau que lhe impôs responsabilidade subsidiária pelos créditos tra
balhistas reconhecidos em favor do obreiro. Na dicção do c. TST, a 
norma federal aplicável - Lei n° 8.666, de 1993 - coloca à disposição 
dos administradores meios suficientes a permitir a escolha de for
necedores sólidos, idôneos c em condições de executar integralmente 
o objeto do contrato(arts. 27 a 37; § 3° do art. 44; 55, VI, XII e XII; 
e 56 e §§). Exige-lhes, por outro lado, o acompanhamento e a fis
calização da respectiva exccução(art. 67 e §§).

Ora, inadimplente a prestadora de serviços, afloraria serena a 
inobservância dos parâmetros gizados, emergindo as figuras da culpa 
in eiigendo e in vigilando(CCB, art. 159). Da responsabilidade sub
sidiária do tomador de serviços não estão protegidos, portanto, os 
entes da administração pública. Essa, a inteligência predominante no 
âmbito do c. TST, como revela o Enunciado n° 331, item IV, com a 
redação dada pela Resolução n° 96/2000(DJ de 18/09/2000).

Encerrando a r. decisão vergastada harmonia com o elevado 
precedente em tela, nego seguimento ao recurso de revista(CLT, art. 
896, § 5°).

Publique-se.
Brasília, 21 de junho de 2001.

JOAO AMÍLCAR PAVAN 
Relator

PROC. N” TST-RR-446.126/1998.8 TRT 4" REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

COMPANHIA ESTADUAL DE ENER
GIA ELÉTRICA - CEEE 
DR. JORGE SANT’ANNA BOPP 
SIDNEI FERRAZ MARTINS 
DR. CÉSAR VERGARA DE ALMEIDA 
MARTINS COSTA

D E C I S Ã O
Irresignado com a decisão proferida pelo e. Tribunal Re

gional do Trabalho da 4* Região, o demandado interpõe recurso de 
revista. Acenando com ferimento do art. 37, inciso II e § 2°, da 
Constituição da República, além de dissenso pretoriano, pede o re 
conhecimento do efeito cx tune à nulidade do contrato celebrado 
entre as partes, com a conseqüente improcedência dos pedidos.

Recebida a revista, a parte autora produziu as contra-razões 
de fls. 653/668.

O processo não foi submetido ao crivo do d. Ministério 
Público do Trabalho, na forma legal.

Brcvcmcnte relatados, passo a decidir.
Recurso próprio e tempestivo, ostentando regular preparo e, 

a parte sucumbente, boa representação processual. Presentes os de
mais pressupostos de admissibilidade genéricos, passo ao exame dos 
específicos.

O r. acórdão regional entendeu que a contratação do autor, 
via empresas interpostas, revelou-se irregular. Assim, reconheceu o 
vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviços, ente da 
administração pública indireta estadual. Registrou a ausência de sub
missão do obreiro a concurso público, c apesar de haver pronunciado 
a nulidade do contrato de trabalho, ao vício imprimiu efeito ex nunc. 
À exceção do pleito de reintegração no emprego, manteve a con
denação de origem relativa às diferenças salariais decorrentes de 
reenquadramento, gratificação após férias e de farmácia, bônus ali
mentação e de produtividade. A solução dada à controvérsia viola o 
art. 37, II c § 2°, da Constituição Federal, além de estabelecer conflito 
direto com o precedente trazido a cotejo(fl. 642), o qual satisfaz às 
exigências dos Enunciados n” 296 e 337 do c. TST. Por conseguinte, 
c escudado no permissivo do art. 896, alíneas a c c , da CLT, admito 
a revista.

Ora, a matéria, há muito, restou pacificada pelo Enunciado n° 
331, item II, do c. TST, que pontua a impossibilidade de formação de 
vínculo em hipóteses como a presente. Por outro lado, a pretensão 
obreira também esbarra na literalídade do art. 37, inciso II e § 2°, da 
Constituição Federal. Em outras palavras, o mero reconhecimento de 
vínculo finda por situar, de forma inarredável, o autor em emprego 
público, restando assim desprezada formalidade essencial.

Integrando a pessoa jurídica a administração pública, resta 
condicionada a validade da ocupação de cargos ou empregos de seus 
quadros à submissão a concurso público (CF, art. 37, inciso II). No 
caso concreto, incontroversa a ausência do requisito, residindo a con
sequência do panorama na nulidade do ato(eadem, § 2°), do qual 
sobeja tão-somente o direito à percepção dos dias trabalhados, de 
acordo com a contraprestação ajustada. A matéria, inclusive, ex
perimenta superação do âmbito desta c. Corte, como retrata o Enun
ciado n° 363, idêntico contexto apanhando a atual e iterativa ju 
risprudência do ex. STF(v.g„ MS-21322-1-DF, Rei. Min. PAULO 
BROSSARD; RE-262.904-PR, Rei. Min. NÉRI DA SILVEIRA; AG-
233.108-RJ, Rei. Min. MARCO AURÉLIO; A1-253.862-3-BA, Rei. 
Min. CELSO DE MELLO).

Divergindo a decisão recorrida da orientação dos verbetes 
sumulares em referência, em flagrante violação ao preceito cons
titucional mencionado, dou provimento ao recurso de revista(CLT, art. 
8%, § 5°; CPC, art. 557, § 1-A, e Instrução Normativa n” 17, de 
1999, do c. TST). Emprestando à nulidade pronunciada relativo efeito 
ex tunc, e dada a ausência de condenação a título de saldo de salário, 
julgo improcedentes os pedidos, com a natural inversão dos ônus da 
sucumbência(Enunciado n° 25 do c. TST).

Publique-se.
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOAO AMÍLCAR PAVAN 
Relator

PROC. N° TST-RR-449.995/1998.9 TRT - 1“ REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADA
RECORRIDO

ADVOGADO

: JOSÉ FERREIRA DA COSTA 
. DR. EVERALDO RIBEIRO MARTINS 
: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE 

TRÁFEGO-CET/RJ
: DR. JOSÉ ANTUNES DE CARVALHO 

D E C I S Ã O
Irresignado com a r. decisão proferida pelo e. Tribunal Re

gional do Trabalho da 1“ Região, que pronunciou a nulidade do 
contrato mantido entre as partes e conferiu ao vício efeitos ex tunc, 
o autor interpõe o recurso de revista de fls. 142/143. Agitando dis
senso pretoriano específico, requer o conhecimento e provimento do 
apelo, com a procedência dos pleitos veiculados na inicial.

Contra-razões da recorrida às fls. 147/152.
O processo não foi submetido ao crivo do d. Ministério 

Público do Trabalho, na forma regimental.
Brevemente relatados, passo a decidir.
Recurso próprio e tempestivo, ostentando regular preparo e, 

a parte sucumbente, boa representação processual. Presentes os de
mais pressupostos de admissibilidade genéricos, passo ao exame dos 
específicos.

O r. acórdão regional, reconhecendo a admissão do obreiro 
sem o necessário concurso público, pronunciou a nulidade do contrato 
firmado entre as partes, afastando a condenação imposta no primeiro 
grau de jurisdição, inclusive no que tange à parcela de saldo de 
salário, pois comprovado o pagamento.

Figurando o empregador como órgão integrante da admi
nistração pública, resta condicionada a validade da ocupação de car
gos ou empregos de seus quadros à submissão a concurso público 
(CF, art. 37, inciso II). No caso concreto, incontroversa a au ência do 
requisito, residindo a consequência do panorama na nulidade do 
ato(eadem, § 2°), da qual sobeja tão-somente o direito à percepção 
dos dias trabalhados, de acordo com a contraprestação ajustada. A 
matéria, inclusive, experimenta superação no âmbito desta c. Corte, 
como retrata o Enunciado n° 363, idêntico contexto apanhando a atual 
c iterativa jurisprudência do ex. STF(v.j»., MS-21322-1 -DF, Rei. Min. 
PAULO BROSSARD; RE-262.904-PR, Rei. Min. NÉRI DA SIL- 
VE1RA; AG-233.108-RJ, Rcl. Min. MARCO AURÉLIO; AI-
253.862-3-BA, Rcl. Min. CELSO DE MELLO).

Encerrando a decisão recorrida perfeita harmonia com a 
orientação do Enunciado n° 363 do c. TST nego seguimento ao 
recurso de rcvista(CLT, art. 896, § 5°).

Publique-sc.
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOAO AMÍLCAR PAVAN 
Relator

PROC. N” TST-RR-460.757/1998.4 TRT - 3* REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO

RECORRIDO

ADVOGADO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
DR. PAULO EUSTÁQUIO CANDIOT- 
TO DE OLIVEIRA
ÃLVARO GERALDO GUIMARÃES E 
OUTROS
DR. ALUÍSIO SOARES FILHO
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D E C I S Ã O
O r. acórdão regional, rejeitando as prefaciais suscitadas pela 

ré, manteve a condenação imposta a título de auxílio-alimentação/fls. 
343/349).

Irresignada, a empresa interpõe o recurso de revista de fls. 
351/358. Acenando com violação legal, alem de dissenso pretoriano 
específico, requer o provimento do apelo.

Recebido o recurso, os recorridos apresentaram as contra- 
razões de fls. 360/369.

O processo não foi submetido ao crivo do d. Ministério 
Público do Trabalho, na forma regimental.

Brevemente relatados, passo a decidir.
A decisão de primeiro grau arbitrou a condenação cm R$ 

12.000,00 (doze mil reais). Com o fito de satisfazer a obrigação 
prevista no art. 899 da CLT. a parte realizou os depósitos relativos ao 
recurso ordinário no importe de R$ 2.446,86(dois mil e quatrocentos 
c quarenta c seis reais, oitenta e seis centavos), e à revista no valor de 
R$ 2.736,56(dois mil c setecentos c trinta c seis reais, cinqücnta c seis 
centavos), tudo como consta às fls. 310 e 352, respectivamente. Sem 
embargo do somatório de ambos os valores atingir o teto relativo ao 
recurso de revista, à época - R$ 5 .183,42(cinco mil, cento e oitenta e 
três reais, quarenta c dois centavos), a adequada realização do preparo 
imporia, no mínimo, o recolhimento integral desta última impor
tância, quando da interposição da revista, como determinam a Lei n° 
8.452/92 e Instrução Normativa n° 3/93, do c. TST(itcm II. alínea a), 
e norteia a OJSBDI I n° 139.

Dentro desse contexto, c por deserto, denego seguimento ao 
recurso de revista(CLT, art. 896, § 5o, in fine).

Publique-se.
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOAQ AMÍLCAK PAVAN 
Relator

PROC. N” TST-RR-465.57J/1998.2 TRT -3" REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADA
RECORRIDA
ADVOGADO

: MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ 
: DR*. MARINA; PIMENTA MADEIRA 
: TEREZA AFQNSO DO NASCIMENTO 
: DR. ROBERTO DA SILVA RAMOS

D E C I S Ã O
Irresignado comí u decisão proferida pelo c. Tribunal Re

gional do Trabalho da 3' Região, o segundo litiseonsorte passivo 
interpõe o recurso de revista de fls. 116/124. Acenando com violação 
do art. 71, 8 Io, da Lei n° 8.666/93. além de dissenso pretoriano, pede 
o afastamento da responsabilidade subsidiária imposta na origem.

Apesar de regularmente intimada, a parte interessada deixou 
de produzir contra-razões.

O d. Ministério Público do Trabalho, exarou o r. parecer de 
fls. 162/163, manifestando-se pelo não conhecimento do apelo.

Brevemente relatados, passo a  decidir.
Recurso próprio e tempestivoi ostentando dispensa de pre

paro e, a parte sucumbcnte, boa representação processual. Presentes 
os demais pressupostos de admissibilidade genéricos, passo ao exame 
dos específicos.

O r. acórdão regional manteve a r. sentença de primeiro grau, 
que à recorrente impôs responsabilidade subsidiária pelos créditos 
trabalhistas reconhecidos em favor do obreiro. Na dicção do e. TST, 
a norma federal aplicável - Lei n° 8.666. de 1993 -, coloca ü dis
posição dos administradores meios suficientes a permitir a escolha de 
fornecedores sólidos, idôneos e em condições de executar integral- 
mente o objeto do contrato/arts. 27 a 37; § 3o do art. 44; 55, VI, XII 
c XII: c 56 e parágrafos). Exige-lhes, por outro lado, o acompa
nhamento c a fiscalização da respectiva cxecução/art. 67 c pará
grafos).

Ora, inadimplente a prestadora de serviços, afloraria serena a 
inobservância dos parâmetros gizados, emergindo as figuras da culpa 
in eligendo e in vigilandoíCCB, art. 159). Da responsabilidade sub
sidiária do tomador de serviços não estão protegidos, portanto, os 
entes da administração pública. Essa, a inteligência predominante no 
âmbito do c. TST, como revela o Enunciado n° 331, item IV, com a 
redação dada pela Resolução n° 96/2000/DJ de 18/09/2000).

Encerrando a r. decisão vergastada harmonia com o elevado 
precedente em tela, nego seguimento ao recurso de rcvista/CLT, art. 
896, 8 5o).

Publique-se.
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOAO AMÍLCAK PAVAN
Relator

PROC. N“ TST-RR-469.537/1998,1 TRT - 13“ REGIÃO

RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
ADVOGADO : DR. JOSÉ TÁDEU ALCOFORADO CA

TÃO
RFCORRIDOS : MARLENE TOSCANO DE FRANCA LI

RA EOUTROS
ADVOGADO : DR. ANTÔNIO DE PÁDUA MOREIRA

OH. 11 H  \  J i  OE OUVI:IRA ( K0 ,i )(> '< Ia

I) E S P A C H <>
Vistos.
Venham os documentos eomprobatórios do enquadramento 

dos requerentes ü Lei n° 10.173/2000.
Prazo de 05 (Cinco) dias.
Publique-se c, após conclusos.
Brasília, 16 de maio de 2001.

JOÃO AMÍLCAK PAVAN 
Juiz Relator

PROC. N" TST-RR-473.561/1998.2 TRT - II" REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADORA

RECORRIDO

ADVOGADO

RECORRIDO

: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA II“ REGIÃO 

: DR*. JÚEIA ANTONIETA DE MAGA
LHÃES COÊLHO

: ADAÍLSON JORGE SIEVA DE ARAÚ
JO

: DR. RONALDO MAURO COSTA PAI
VA

: MUNICÍPIO DE CARACARAÍ
D E  C I S Ã O

Irresignado com a decisão proferida pelo c. Tribunal Re
gional do Trabalho da 11* Região, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO interpõe recurso de revista. Suscita, cm sede preliminar, 
a nulidade do processo por negativa de prestação jurisdicional. A 
seguir, acenando com violação ao art. 37, inciso II, da Constituição da 
República, além de dissenso pretoriano, pede o reconhecimento do 
efeito ex lune à nulidade do contrato celebrado entre as partes, com a 
conseqücnte improcedência dos pedidos formulados.

Recebida a revista c assinado à parte contrária o prazo legal 
para os fins' de direito, este transcorreu in albis.

Brcvcmcntc relatados, passo a decidir.
Recurso próprio e tempestivo, ostentando dispensa de pre

paro. Emerge serena, in casu, a legitimidade do Ministério Público do 
Trabalho para recorrer, à luz dos arts. 499, do CPC, e 83. inciso VI. 
da Lei Complementar n° 75, de 1993, até porque ataca irregularidade 
na admissão do autor defendendo assim a integridade da ordem ju- 
rídica/CF, art. 127, caput) e não mero interesse intestino de entidade 
pública, o que inclusive cheontra vedação cm sede constilucionalfart. 
129, inciso IX). Presentes os pressupostos de admissibilidade ge
néricos, passo ao exame dos específicos.

De plano, registro que a incidência do princípio do supri
mento, encerrado no art, 249, 8 2o. do CPC, viabiliza a superação da 
prefaciai de nulidade suscitada pelo parquet, inclusive como pelo 
recorrente postulado.

O r. acórdão regional, complementado pelos embargos de 
declaração, afastou o exercício de cargo comissionado pelo obreiro c 
reconheceu o vínculo cmprcgatício sem o necessário concurso pú
blico, emprestando efeitos cx nunc ao vício, c por conseguinte, man
teve a condenação do município ao pagamento das parcelas res
cisórias pleiteadas na inicial. À solução dada â controvérsia qolide 
com o entendimento consagrado pela OJSBDI 1 n° 85, expressaincntc 
suscitada pelo recorrente, além de ofender as disposições do art. 37, 
inciso II, § 2°, da Constituição da República. Por conseguinte, e 
escudado no permissivo du art. 896, alíneas a c c, da CLT, admito a 
revista, ,

Integrando a pessoa jurídica a administração pública, resta 
condicionada a validade da ocupação de cargos ou empregos de seus 
quadros à submissão a concurso público (CF, art. 37, inciso II). No 
caso còncrelo, incontroversa a ausência do requisito, residindo a con- 
seqüência do panorama na nulidade do atoíeadem, 8 2°), da qual 
sobeja tão-somente o direito à percepção dos dias trabalhados, de 
acordo com a contraprestação ajustada. A matéria, inclusive, ex
perimenta superação no âmbito desta c. Corte, como retrata o Enun
ciado n° 363, idêntico contexto apanhando a atual c iterativa ju 
risprudência do ex. STFYv.g., MS-21322-1-DF. Rei. Min. PAULO 
BROSSARD; RE-262.904-PR. Rei. Min, NÉRI DA SILVEIRA: AG-
233.108-RJ, Rei. Min. MARCO AURÉLIO; AI-253.862-3-BA, Rei. 
Min. CEI5 0  DE MELLO).

Divergindo a decisão recorrida da orientação do Enunciado 
n° 363, do c. TST, em flagrante violação ao preceito constitucional 
cm referência, dou parcial provimento ao recurso de revista(Cl.T, art. 
896, 8 5°; CPC, art. 557. 8 l-A; c Instrução Normativa n° 17, de 
1999, do c. TST). Pronuncio a nulidade do contrato de trabalho, 
emprestando-lhe relativo efeito ex tune, para reduzir as condenatórias 
aos salários retidos pertinentes aos meses de janeiro a maio de 1996, 
na forma simpcls de no importe praticado pelas partes.

Publique-se.
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOAO AMÍI.CAR PAVAN
Relator

PROC. N” TST-RR-481.275/1998.0 TRT 2“ REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADORA
RECORRENTE

ADVOGADO

RECORRIDO

ADVOGADO

: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA 
LHO DA 2* REGIÃO 

: DR*. SANDRA EIA S1MÔN 
: FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E 

A PRODUÇÃO FLORESTAL 1)0 ES
TADO DE SÃO PAULO 

: DR. JOSÉ EDUARDO RAMOS RODRI 
GUES

: LUIZ GONZAGA GONÇALVES DE 
OLIVEIRA

: PR. LAURISBERTQ FERNANDES 
REYES

rSeCaor'1 110)77

D E C I S Ã O
Irresignado com a decisão proferida pelo c. Tribunal Re- 

gional do Trabalho da 2* Região, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO interpõe recurso de revista. Acenando com violação ao 
art. 37, inciso II c 8 2°, da Constituição da República, além de 
dissenso pretoriano, pede o reconhecimento do efeito ex tunc à nu
lidade do contrato celebrado entre as partes, com a conseqücnte im
procedência dos pedidos. O réu também interpõe recurso à decisão 
regional, com objeto idêntico ao noticiado.

Recebidas as revistas, o autor produziu as contra-razões de 
fls. 178/179.

Brcvcmcntc relatados, passo a decidir.
Recurso próprio c tempestivo, ostentando dispensa de pre

paro, Emerge serena, in casu, a legitimidade do Ministério Público do 
Trabalho para recorrer, à luz dos arts. 499, do CPC, e 83, inciso VI, 
da Lei Complementar n° 75, de 1993, até porque ataca irregularidade 
na admissão do autor defendendo assim a integridade da ordem ju- 
rídícafCF, art. 127, caput) c não mero interesse intestino de entidade 
pública, o que inclusive encontra vedação cm sede constitucionalfart. 
129, inciso IX). Presentes os pressupostos de admissibilidade ge
néricos, passo ao exame dos específicos. ,

O r. acórdão regional, reconhecendo a admissão do obreiro 
sem o necessário concurso público, emprestou efeitos cx nunc ao 
vício, impondo condenação a título de aviso prévio, férias, grati
ficação natalina c FGTS. A solução dada à controvérsia cfctivamcntc 
fere o mencionado art. 37, inciso II c 8 2o, tia Constituição da 
Rcpúblicá, além de colidir com o entendimento consagrado pela 
OJSBDI I n° 85, suscitada pelo recorrente. Por conseguinte, e es
cudado no permissivo do art. 896, alíneas a e c, da CLT, admito a 
revista.

Integrando a pessoa jurídica órgão integrante a administração 
pública, resta condicionada a validade da ocupação de cargos ou 
empregos de seus quadras ã submissão a.concurso público (CF, art. 
37, inciso II), |No -caso concreto, incontroversa a ausência do re
quisito. residindo a consequência do panorama na nulidade do atoíea
dem, § 2°), da qual sobeja tão-somente « direito à percepção dos dias 
trabalhados, de acordo com a contraprestação ajustada. A matéria, 
inclusive, experi/nenta superação - no âmbito desta c. Corte, como 
retrata o  Enunciado n° 363, idêntico contexto apanhando a atual e 
iterativa jurisprudência do cx. STF(v.g„ MS-21322-I-DF, Rei. Min. 
PAULO BROSSARD; RE-262.904-PR, Rei. Min. NÉRI DA SIL
VEIRA; AG-233.108-RJ, Rei. Min. MARCO AURÉLIO; Al-
253.862-3-BA, Rei. Miir. CELSO DE MELLO).

Divergindo a decisão recorrida da orientação do Enunciado 
n° 363, do c. TST, cm flagrante violação do preceito constitucional 
cm referência, dou provimento ao recurso de revista interposto pelo 
parquet(CLT, art. 896, § 5°; CPC, art, 557, § l-A; c Instrução Nor
mativa n° 17, de 1999, do c. TST). Emprestando à nulidade pro
nunciada relativo efeito çx (une, e dada a ausência de condenação a 
título de saldo de salários, nos termos pactuados, julgo improcedentes 
os pêdidtts i formulados, com a conseqücnte inversão dos ônus da 
súcumbência.

Por já satisfeita a preterísão do recorrente que sobeja, pre
judicado o exame da matéria Versada em seu recurso.

Publique-se.
Brasília, 22 de junho de 2(KÍI.

JO AO AMÍI.CAR PAVAN 
Relator

PROC. N" TST-RK-481.680/1998.8 TRT - 1“ REGIÃO

RECORRENTI

ADVOGADO

RECORRIDO
ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 1‘ REGIÃO 
DR‘. TERESA CRISTINA ÍTALMEIDA 
BASTEIRO
JANAÍNA CAMPOS PURCENA 
DR. LUIZ THOMAZ DE MIRANDA CU
NHA

D E C I S Ã O
Irresignado com a decisão proferida pelo e. Tribunal Re

gional do Trabalho da 2* Região, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO interpõe recurso de revista. Acenando com violação ao 
art. 37, inciso II c 8 2°,- da Constituição da República, além de 
dissenso pretoriano, pede o reconhecimento do efeito ex tunc â nu
lidade do contrato celebrado entre as partes, com a conseqücnte im
procedência dos pedidos.

Recebida a revista, assinado à parte contrária o prazo legal 
para os fins de direito, o qual transcorreu in albis.

Brevemente relatados, passo a decidir.
Recurso próprio e tempestivo, ostentando dispensa de pre

paro. Emerge serena, in casu, a legitimidade do Ministério Público do 
Trabalho para recorrer, à luz dos arts. 499, do CPC, c 83, inciso VI, 
da 1 .ei Complementar n° 75, de 1993, até porque ataca irregularidade 
na admissão da autora defendendo assim a integridade da ordem 
jurídicafCF, art. 127, caput) c não mero interesse intestino de en
tidade pública, o que inclusive encontra vedação cm sede consti- 
tucional(art. 129, inciso IX)! Presentes os demais pressupostos de 
admissibilidade genéricos, pdsboltA) exame dos específicos.
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O r. acórdão regional, reconhecendo a admissão da obreira 
sem o necessário concurso público, emprestou efeitos ex nunc ao 
vício, impondo condenação a título de FGTS, indenização corres
pondente ao benefício do vale-transporte, multa por atraso na solução 
das verbas rescisórias e multa legal que menciona. A solução dada à 
controvérsia efetivamente fere o mencionado art. 37, inciso II e § 2°, 
da Constituição da República, além de colidir com o precedente 
trazido ã fl. 48, o qual satisfaz às exigências dos Enunciados n° 296 
e 337 do c. TST. Por conseguinte, e escudado no permissivo do art. 
896, alíneas a e c, da CLT, admito a revista.

Integrando a pessoa jurídica órgão a administração pública, 
resta condicionada a validade da ocupação de cargos ou empregos de 
seus quadros à submissão a concurso público (CF, art. 37, inciso II). 
No caso concreto, incontroversa a ausência do requisito, residindo a 
consequência do panorama na nulidade do ato(eadem, § 2o), da qual 
sobeja tão-somente o direito à percepção dos dias trabalhados, de 
acordo com a contraprestação ajustada. A matéria, inclusive, ex
perimenta superação no âmbito desta c. Corte, como retrata o Enun
ciado n° 363, idêntico contexto apanhando a atual e iterativa ju 
risprudência do ex. STF(v.g„ MS-21322-I-DF, Rei. Min. PAULO 
BROSSARD; RE-262.904-PR, Rei. Min. NÉRI DA SILVEIRA; AG-
233.108-RJ, Rei. Min. MARCO AURÉLIO; AI-253.862-3-BA, Rei. 
Min. CELSO DE MELLO).

Divergindo a decisão recorrida da orientação do Enunciado 
n° 363, do c. TST, em flagrante violação ao preceito constitucional 
em referência, dou provimento ao recurso de revista interposto pelo 
parquet(CLT, art. 896, § 5o; CPC, art. 557, § 1-A; e Instrução Nor
mativa n° 17, de 1999, do c. TST). Emprestando à nulidade pro
nunciada relativo efeito ex tunc, e dada a ausência de condenação a 
título de saldo de salários, nos termos pactuados, julgo improcedentes 
os pedidos formulados, com a conseqüente inversão dos ônus da 
sucumbe ncia.

Publique-se.
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOAO AMÍLCAR PAVAN 
Relator

PROC. N° TST-RR-483.179/1998.1 TRT - 13“ REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR

RECORRIDO
ADVOGADO

RECORRIDO
ADVOGADO

; MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 13’ REGIÃ

: DR. MÁRCIO ROBERTO DE FREITAS 
EVANGELISTA

: MUNICÍPIO DE GUARABIRA 
: DR. FÁBIO MEIRELES FERNANDES 

DA COSTA
: MARIA DA LUZ FERREIRA 
: DR. WELLINGTON VIEIRA CAVAL

CANTE

D E C I S Ã O
Irresignado com a decisão proferida pelo e. Tribunal Re

gional do Trabalho da 13* Região, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO interpõe recurso de revista. Acenando com violação ao 
art. 37, inciso II e § 2o, da Constituição da República, além de 
dissenso pretoriano, pede o reconhecimento do efeito ex tunc à nu
lidade do contrato celebrado entre as partes, com a consequente im
procedência dos pedidos.

Recebida a revista, assinado à parte contrária o prazo legal 
para os fins de direito, o qual transcorreu in albis.

Brevemente relatados, passo a decidir.
Recurso próprio e tempestivo, ostentando dispensa de pre

paro. Emerge serena, in casu, a legitimidade do Ministério Público do 
Trabalho para recorrer, à luz dos arts. 499, do CPC, e 83, inciso VI, 
da Lei Complementar n° 75, de 1993, até porque ataca irregularidade 
na admissão da autora defendendo assim a integridade da ordem 
jurídicafCF, art. 127, caput) e não mero interesse intestino de en
tidade pública, o que inclusive encontra vedação em sede consti- 
tucionalfart. 129, inciso IX). Presentes os pressupostos de admis- 
sihilidade genéricos, passo ao exame dos específicos.

0  r. acórdão regional, reconhecendo a admissão da obreira 
sem o necessário concurso público, manteve a decisão de primeiro 
grau que impôs ao município condenação a título de diferenças sa
lariais decorrentes da inobservância do mínimo legal. A solução dada 
à controvérsia efetivamente fere o art 37, II e § 2o, da Constituição de 
República, além de colidir com o entendimento consagrado pelos 
arestos de fls. 53 e 54, os quais satisfazem às exigências dos Enun
ciados r i  296 e 337 do c. TST. Por conseguinte, e escudado no 
permissivo do art. 896, alíneas a e c, da CLT, admito a revista.

Integrando a pessoa jurídica a administração pública, resta 
condicionada u validade da ocupação de cargos ou empregos de seus 
quadros à submissão a concurso público (CF, art. 37, inciso II). No 
caso concreto, incontroversa a ausência do requisito, residindo a con
sequência do panorama na nulidade do ato(eadem, § 2°), da qual 
sobeja tão-somente o direito à percepção dos dias trabalhados, de 
acordo com a contraprestação ajustada. A matéria, inclusive, ex
perimenta superação no âmbito desta c. Corte, como retrata o Enun
ciado n° 363. idêntico contexto apanhando a atual e iterativa ju
risprudência <lo ex. STF(v.g., MS-21322-1 -DF. Rei. Min. PAULO 
BROSSARD; RE-262.904-PR, Rei. Min. NÉRI DA SILVEIRA; AG-
233.108-RJ. Rcl. Min. MARCO AURÉLIO; AI-253.S62-3-BA. Rcl.
Min. CELSO DE MELLO).

Divergindo a decisão recorrida da orientação do Enunciado 
n° 363, do c. TST, em flagrante violação ao preceito constitucional 
em referência, dou provimento ao recurso de revista do parquet 
(CLT, art. 896, § 5o; CPC, art. 557, § 1-A, e Instrução Normativa n° 
17, de 1999, do C. TST). Emprestando à nulidade pronunciada re
lativo efeito cx tunc, c dada a ausência de condenação versando sobre 
saldo de salários, nos termos pactuados, julgo improcedentes os pe
didos.

Custas pela autora, dispensado o recolhimento na forma le
gal.

Publíque-se.
Brasília. 22 de junho de 2001.

JOAO AMÍLCAR PAVAN 
Relator

PROC. N" TST-RR-484.104/1998.8 TRT - 3" REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDO

ADVOGADO

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MI
NAS GERAIS-CEMIG 
DR. EMERSON OLIVEIRA MACHADO 
MARIA APARECIDA DOMINGOS DE 
OLIVEIRA
DR. JOSÉ ADOLFO MELO

D E C I S Ã O
Irresignado com a decisão proferida pelo e. Tribunal Re

gional do Trabalho da 3* Região, o segundo litisconsorte passivo 
interpõe o recurso de revista de fis. 106/112. Acenando com violação 
dos arts. 6o, inciso IX, e 71, § Io, da Lei n° 8.666/93, e 173, § 3o, da 
Constituição da República, além de dissenso pretoriano, pede o afas
tamento da responsabilidade subsidiária imposta na origem.

Apesar de regularmente intimada, a parte interessada deixou 
de produzir contra-razões.

O processo não foi submetido ao crivo do d. Ministério 
Público do Trabalho, na forma regimental.

Brevemente relatados, passo a decidir.
Recurso próprio e tempestivo, ostentando regular preparo e, 

a parte sucumbcnte, boa representação processual. Presentes os de
mais pressupostos de admissibilidade genéricos, passo ao exame dos 
específicos.

De plano, registro a ausência do necessário prequestiona- 
mento dos arts. 6o, inciso IX, da Lei n° 8.666/93, e 173, § 3°, da 
Constituição da Repúbliça, contexto a obstar o conhecimento do re
curso, a teor do Enunciado n° 297, do c. TST. De toda sorte, a revista 
não ostenta condições de ser admitida, nos termos a seguir gizados.

O r. acórdão regional, complementado pela decisão de em
bargos de declaração, reconhecendo a responsabilidade subsidiária da 
recorrente, manteve a r. sentença de primeiro grau que a ela impôs 
responsabilidade subsidiária, pelos créditos trabalhistas reconhecidos 
em favor da obreira. Na dicção do c. TST, a norma federal aplicável 
- Lei r i  8.666, de 1993 - coloca à disposição dos administradores 
meios suficientes a permitir a escolha de. fornecedores sólidos, idô
neos e em condições de executar integralmente o objeto do con- 
trato(arts. 27 a 37; § 3o do art. 44; 55, VI, XII e XII; e 56 e 
parágrafos). Exige-lhes, por outro lado, o acompanhamento e a fis
calização da respectiva execuçãofart. 67 e parágrafos).

Ora, inadimplente a prestadora de serviços, afloraria serena a 
inobservância dos parâmetros gizados, emergindo as figuras da culpa 
in eligendo e in vigilando(CCB, art. 159). Da responsabilidade sub
sidiária do tomador de serviços não estão protegidos, portanto, os 
entes da administração pública. Essa, a inteligência predominante no 
âmbito do c. TST, como revela o Enunciado r i  331, item IV. coirt a 
redação dada pela Resolução n° 96/2000(DJ de 18/09/2000).

Encerrando a r. decisão vergastada harmonia com o elevado 
precedente cm tela, nego seguimento ao recurso de revista(CLT, art. 
896, § 5°).

Publique-se.
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOAO AMÍLCAR PAVAN 
Relator

PROC. N” TST-RR-497.372/I998.0 TRT - 7" REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

MUNICÍPIO DO CRATO 
DR. JÓSIO DE ALENCAR ARARIPE 
CÍCERO LOPES DE OLIVEIRA 
DR. AUDIR DE ARAÚJO PAIVA

D E C I S Ã O
Irresignado com a decisão proferida pelo e. Tribunal Re

gional do Trabalho da 7" Região, o demandado interpõe recurso de 
revista. Ventila a ausência dos requisitos legais para condenação em 
honorários advocatícios, agitando a violação dos arts. 14 e 16, da Lei 
n° .5.584/70, além de dissenso com os Enunciados n" 219 e 329 do c. 
TST.

Recebida a revista, assinado à parte contrária o prazo legal 
para os lins de direito, o qual transcorreu in albis.

O d. Ministério Público do Trabalho recomenda a admissão 
e o provimento do recurso.

Brevemente relatados, passo a decidir.
Recurso próprio e tempestivo, ostentando dispensa de pre

paro c, a parte sucumbcnte, boa representação processual. Presentes 
os demais pressupostos de admissibilidade genéricos, passo ao exame 
dos específicos.

O e. Regional ratificou a subsistência da condenação a título 
de honorários advocatícios, pontuando a situação de miserabilidade 
jurídica do autor e a prevalência dos arts. 5°, inciso LXXIV, e 133, da 
Constituição da República, sobre as disposições da legislação or
dinária. Ressai, pois, confronto direto entre a decisão e o art. 14. da 
Lei n° 5.584/70, emergindo também dissenso entre o r. acórdão e os 
precedentes suscitados pela parte, os quais satisfazem às exigências 
dos Enunciados n° 296 e 337 do c. TST. Escudado, assim, no per
missivo do art. 896, alíneas a e c, da CLT, conheço do recurso de 
revista.

No processo do trabalho, a matéria é exaustívamente re
gulada pelas disposições da Lei n° 5.584, de 1970, as quais obstam o 
acolhimento do pedido formulado pelo empregado, eis que ausente, 
de forma incontroversa, a assistência sindical - aliás, de outra forma 
não orienta a iterativa e atual jurisprudência desta c. Corte, como 
refletem os Enunciados n° 219 e 329. Inexistente um dos requisitos 
essenciais, a condenação desmerece subsistir.

Por tais razões, conheço do recurso de revista para no mérito 
dar-lhe provimento, excluindo das condenatórias os honorários ad- 
vocatícios(arts. 896, § 5°, da CLT; 557, § 1-A, do CPC; e Instrução 
Normativa n° 17, de 1999, do c. TST).

Publique-se.
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOAO AMÍLCAR PAVAN 
Relator

PROC. N° TST-R R-511.598/1998.3 TRT 11* REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO

RECORRIDO
ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 11a REGIÃO 
DR’. JÚLIA ANTONIETA DE MAGA
LHÃES COÊLHO
MARLY FILGUEIRA DE ALMEIDA 
MUNICÍPIO DE TEFÉ

D E C I S Ã O
Irresignado com a decisão proferida pelo e. Tribunal Re

gional do Trabalho da 11“ Região, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO interpõe recurso de revista. Suscita, em sede preliminar, 
a nulidade do processo pof negativa de prestação jurisdicional. A 
seguir, acenando com violação do art. 37, inciso II e §2°. da Cons
tituição da República, além de dissenso pretoriano, pede o reco
nhecimento do efeito ex tunc à nulidade do contrato celebrado entre 
as partes, com a conseqüente improcedência dos pedidos formula
dos.

Recebida a revista c assinado à parte contrária o prazo legal 
para os fins de direito, este transcorreu in albis.

Brevemente relatados, passo a decidir.
Recurso próprio e tempestivo, ostentando dispensa de pre

paro. Emerge serena, in casu, a legitimidade do Ministério Público do 
Trabalho para recorrer, à luz dos arts. 499, do CPC, e 83, inciso VI, 
da Lei Complementar n° 75, de 1993, até porque ataca irregularidade 
na admissão da autora defendendo assim a integridade da ordem 
jurídica(CF, art. 127, caput) e não mero interesse intestino de en
tidade pública, o que inclusive encontra vedação em sede consti- 
tucionalfart. 129, inciso IX). Presentes os pressupostos de admis
sibilidade genéricos, passo ao exame dos específicos.

De plano, registro que a incidência do princípio do supri
mento, encerrado no art. 249, § 2o, do CPC, viabiliza a superação da 
prefaciai de nulidade suscitada peio parquet, inclusive como pelo 
recorrente postulado.

O r. acórdão regional, complementado pela decisão de em
bargos de declaração, reconhecendo a admissão da obreira sem o 
necessário concurso público, emprestou efeitos ex nunc ao vício, 
mantendo a condenação do município às anotações da CTPS, con
forme pleiteado na inicial. A solução dada à controvérsia colide com 
o entendimento consagrado pela OJSBDI/1 ri’ 85, expressamente sus
citada pelo recorrente, além de ferir as disposições do art. 37, inciso 
II, § 2o, da Constituição da República. Por conseguinte, e escudado 
nos permissivos do art. 896, alíneas a  e c, da CLT, admito a re
vista.

Integrando a pessoa jurídica a administração pública, resta 
condicionada a validade da ocupação de cargos ou empregos de seus 
quadros à submissão a concurso público (CF. art. 37, inciso II). No 
caso concreto, incontroversa a ausência do requisito, residindo a con
sequência do panorama na nulidade do ato(cadem, § 2°), da qual 
sobeja tão-somente o direito à percepção dos dias trabalhados, de 
acordo com a contraprestação ajustada. A matéria, inclusive, ex
perimenta superação no âmbito desta c. Corte, como retrata o Enun
ciado n° 363, idêntico contexto apanhando a atual e iterativa ju
risprudência do ex. STFfv.g., MS-21322-1-DF. Rei. Min. PAULO 
BROSSARD; RE-262.904-PR, Rei. Min. NÉRI DA SILVEIRA; AG-
233.108-RJ, Rcl. Min. MARCO AURÉLIO; AI-253.862-3-BA, Rei. 
Min. CELSO DE MELLO).

Divergindo a decisão recorrida da orientação do Enunciado 
r i  363, do c. TST, em flagrante violação ao preceito constitucional 
em referência, dou provimento ao recurso dc rcvistatCLT, art. 896, § 
5°; CPC, art. 557, § 1-A; e Instrução Normativa r i  17, de 1999. do c. 
TST). Pronuncio a nulidade do contrato de trabalho, emprestando-lhe 
relativo efeito ex tunc, e dada a ausência dc pleito versando sobre 
saldo de salários, nos termos pactuados, julgo improcedentes os pe
didos, com a natural inversão dos ônus da sueumbêneiatEnunciado r i  
25 do c. TST).

Publique-se.
Brasília, 22 dc junho dc 2001.

JOAO AMÍLCAR PAVAN 
Relator
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PROC. V' TST-RR-539.825/1999.0 TRT - 4" REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR
RECORRIDO
ADVOGADO

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ES 
TRADAS E RODAGEM - DAER 
DR. LAÉRCIO CADORE 
LUIZ COVER
DR. DÉCIO LUÍS FACHINI

D E C I S Ã O
Irrcsignado com a decisão proferida pelo c. Tribunal Re

gional do Trabalho da 4’ Região, o DEPARTAMENTO AUTÓNOMO 
DE ESTRADAS E RODAGEM - DAER interpõe recurso dc revista. 
Acenando com violação ao art, 7°, inciso XXIX, alínea a, da Cons
tituição da República, além de dissenso preloriano, pede seja re
conhecida a prescrição quinquenal do direito de pleitear os depósitos 
do FGTS.

Recebida a revista, assinado ã parte contrária o prazo legal 
para os fins de direito, o qual transcorreu in albis.

Brevemente relatados, passo a decidir.
Recurso próprio c tempestivo, ostentando dispensa dc pre 

paro c. a parte sucumbente, boa representação processual. Presente'- 
os pressupostos dc admissibilidade genéricos, passo ao exame dos 
específicos.

O r. acórdão regional adotou tese no sentido de que o prazo 
para pleitear depósitos do FGTS é trintenário, desde que obedecido o 
biénio posterior à extinção do contrato dc trabalho(fi. 84). A solução 
dada à controvérsia encerra harmonia com os Enunciados n" 95 e 362. 
do c. TST, revelando ambos consonância com a ordem constitucional 
vigente.

Escudado, pois. no permissivo do art. 896, § 5o, da CLTíIns- 
trução Normativa n° 17, de 1999, do C..TST), denego seguimento ao 
recurso de revista.

Publique-se.
Brasília. 22 de junho dc 2001.

JOAO AMÍLCAR PAVAN 
Relator

PROC. N” TST-RR-541.697/1999.4 TRT - 21" REGIÃO

D iá rio  da Justiça
c; Ff;.

D E C I S Ã O
Irrcsignado com a decisão proferida pelo e. Tribunal Re

gional do Trabalho da 21* Região, o ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE interpõe recurso dc revista. Acenando com violação ao 
art 7°. inciso XXIX. alínea a. da Constituição da República, e dis
senso preloriano. requer a extinção do processo, na forma do art. 269 
inciso IV, do CPC.

Recebida a res ista, assinado à parte contrária o prazo legal 
para os fins de direito, o qual transcorreu in albis.

O d. Ministério Público do Trabalho opina pelo conheci
mento e provimento da rcvistaífls. 106/107).

Brevemente relatados, passo a decidir.
O recurso é próprio e tempestivo, ostentando dispensa de 

preparo e, a parte sucumbente, boa representação processual. Pre
sentes os pressupostos dc admissibilidade genéricos, passo ao exame 
dos específicos.

. 0  c. Regional adotou lese no sentido dc a mudança dc 
regime importar a extinção do contrato de trabalhqffl. 88), mas mes
mo que proposta a ação após 02(dois) anos, a contar do evento, 
afastou a prescrição suscitada. A solução dada à controvérsia colide 
com o entendimento do último aresto dc fl. 98, o qual satisfaz, as 
exigências dos Enunciados n° 296 c 337 do c. TST Por conseguinte, 
e escudado no permissivo do art. 896. alínea a. da CLT, admito o 
recurso dc revista.

A questão em tela experimenta ampla superação no c, TST. 
como revela o seu Ertunciado n° 362. Encerrando a r. decisão im
pugnada nítido dissenso com o verbete sumular em referencia, dou 
provimento ao recurso de revistafCLT. art. 896, § 5°; CPC, art. 557. 
§ 1-A: c Instrução Normativa n° 17, dc 1999. do c. TST), para 
extinguir o processo com julgamento dc mérito, na forma do art. 269. 
inciso IV, do CPC, com a consequente inversão dos ônus da su- 
cumbência(Enunciado n° 25 do c. TST).

Publique-se
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOAO AMÍLCAR PAVAN 
Relator

PROC. N° TST-RR-564.490/1999.1 TRT - 15“ REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR

RECORRIDA
ADVOGADO

: ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR
TE

: DR. ANTENOR ROBERTO SOARES 
DE MEDEIROS

: ZÉLIA MARIA DE SOUZA MARTINS 
: DR. SEVERINO URBANO SOBRINHO 

D E C I S Ã O
Irrcsignado com a decisão proferida pelo e. Tribunal Re

gional do Trabalho da 21“ Região, o ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE interpõe recurso de revista. Acenando com violação do 
art. 7o; inciso XXIX, alínea a, da Constituição da República, c dis
senso pretoriano, requer o provimento do apelo.

Recebida a revista, assinado à parte contrária o prazo legal 
para os fins de direito, o qual transcorreu in albis.

O d. Ministério Público do Trabalho opinou pela admissão e 
pelo provimento do recurso.

Brevemente relatados, passo a decidir.
Recurso próprio e tempestivo, ostentando dispensa dc pre

paro c, a parte sucumbente, boa representação processual. Presentes 
os demais pressupostos genéricos de admissibilidade, passo ao exame 
dos específicos.

O r. acórdão regional, em que pese reconhecer que a mu
dança de regime, ao qual estava submetida a obreira, importa a 
extinção do contrato de trabalho, entendeu infenso ao contexto o 
fluxo do prazo prescricional, para pleitear os depósitos do FGTS. A 
solução dada à controvérsia efetivamente colide com o entendimento 
da OJSBDI I n° 128, expressamente invocada pelo recorrente, a qual 
não faz distinção entre quaisquer direitos imunes ao prazo cm co
mento. Da mesma sorte, a decisão recorrida diverge do primeiro 
aresto de 11. 68,que satisfaz às exigências dos Enunciados n° 296 e 
337 do c. TST. Por conseguinte, e escudado no permissivo do art. 
896, alínea a, da CLT, admito o recurso de revista.

A questão submetida a exame está superada pela jurispru
dência consolidada desta c. Corte. O tema da extinção do contrato, 
pela mudança dc regime jurídico, e o conscqiicnte início do prazo 
prescricional, inclusive no que tange aos depósitos do FGTS, foi 
objeto de uniformização pelo Enunciado n° 362 do c. TST.

No caso concreto não paira controvérsia sobre o transcurso 
de período superior a dois anos, entre a data da transposição e o 
ajuizamento da ação trabalhista, razão pela qual dou provimento ao 
recurso de revista, extinguindo o processo na forma do art. 269, 
inciso IV, do CPC(CLT, art. 896, § 5°; CPC, art. 557, § l-A; e 
Instrução Normativa n° 17, dc 1999, do c. TST). com a natural 
inversão dos ônus da sucumbência(Enunciado n° 25 do c. TST).

Publique-se.
Brasília, 22 dc junho de 2001.

JOAO AMÍLCAR PAVAN
Relator

PROC. N" TST-RR-541.699/1999.1 TRT -21" REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADORA

RECORRIDA
ADVOGADO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR
TE
DR“. ANA CAROLINA MONTE PRO- 
CÓPIO DE ARAÚJO 
ALZENIZA NUNES DE LIMA 
DR. FRANCISCO SOARES DE QUEI
ROZ

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADA

MUNICÍPIO DE CAMPINAS 
DR. ODAIR LEAL SEROTINI 
DEVANIL NICOLAU 
DR“. VERA LÚCIA SOARES MOREI
RA

D E C I S Ã O
Irresignado com a decisão proferida pelo c. Tribunal Re

gional do Trabalho da 15* Região, o MUNICÍPIO DE CAMPINAS 
interpõe recurso de revista. Sustenta a nulidade absoluta do contrato 
de trabalho, por olvidada a exigência constitucional do concurso pú
blico. Acenando com violação ao art. 37, inciso II, da Constituição da 
República, além de dissenso pretoriano, pede o empréstimo de efeitos 
ex tunc ao vício, com a conseqüente improcedência dos pedidos.

Recebida a revista, assinado à parte contrária o prazo legal 
para os fins de direito, o qual transcorreu in albis.

O Ministério Público do Trabalho emite o r. parecer de fl. 
142, quando opipa pela admissão e provimento do recurso de re
vista.

Brevemente relatados, passo a decidir.
Recurso próprio e tempestivo, ostentando dispensa dc pre

paro c, a parte sucumbente, boa representação processual. Presentes 
os pressupostos dc admissibilidade genéricos, passo ao exame dos 
específicos.

O r. acórdão regional, reconhecendo a existência dc típica 
relação dc emprego entre as partes, sem embargo de pontuar a au
sência da submissão a concurso público, pelo autor, condenou o 
município ao pagamento de aviso prévio, gratificação natalina, férias, 
FGTS, multa por atraso na solução das verbas rescisórias, horas 
extras, bem como à entrega das guias do seguro-desemprego.

A solução dada à controvérsia, no caso concreto, efetiva- 
mente colide com o entendimento Firmado pelo aresto dc tis. 131/132, 
cujo inteiro teor veio às fis. 133/135, o qual atende aos requisitos dos 
Enunciados n° 296 e 337, deste c. Corte. Por conseguinte, e escudado 
no permissivo do art. 896, alínea a, da CLT, admito a revista.

Integrando a pessoa jurídica a administração pública, resta 
condicionada a validade da ocupação dc cargos ou empregos de seus 
quadros à submissão a concurso público (CF, art. 37. inciso II). No 
caso concreto, incontroversa a ausência do requisito, residindo a con
sequência do panorama na nulidade do atofeadeni, § 2°), da qual 
sobeja tão-somente o direito à percepção dos dias trabalhados, de 
acordo com a contraprestação ajustada. A matéria, inclusive, ex
perimenta superação no âmbito desta c. Corte, como retrata o Enun
ciado n° 363, idêntico contexto apanhando a atual c iterativa ju
risprudência do cx. STF(v.g., MS-21322-1-DF, Rcl. Min. PAULO 
BROSSARD; RE-262.904-PR, Rcl. Min. NÉRI DA SILVEIRA; AG-
233.108-RJ, Rei. Min. MARCO AURÉLIO; AI-253.862-3-BA, Rei. 
Min. CELSO DE MELLO).

Divergindo a decisão recorrida da orientação do Enunciado 
n° 363, do c. TST, cm flagrante violação ao preceito constitucional 
em referência, dou provimento ao recurso de revista. Emprestando à 
nulidade pronunciada relativo efeito ex tunc, c dada a ausência dc 
pleito versando sobre saldo de salários, nos termos pactuados, julgo 
improcedentes os pcdidos(CLT, art. 896, 8 5°; CPC, art. 557, § l-A; 
c Instrução Normativa n“ 17. dc 1999, do c. TST), com a natural 
inversão dos ónus da sucumbência(F.nunciado n" 25 do c. TST).

Publique-se.
Brasília, 22 dc junho dc 2001.

JOAO AMÍLCAR PAVAN 
Relator

Seção 1 1 0 7 9

PROC. N" TST-RR-566.316/1999.4 TRT - 1” REGIÃO

RECORRENTE
PROCURADORA
RECORRIDO
ADVOGADO

FUNDAÇÃO RIO ESPORTES 
DR* FÁTIMA MARTINS COUTO 
EDUARDO VILLELA DOS SANTOS 
DR. JOÃO GALDINO NETO

D E C I S Ã O
Irrcsignado com a decisão proferida pelo c. Tribunal Re

gional do Trabalho da 1“ Região, a fundação demandada interpõe 
recurso de revista. Acenando com violação ao art. 37, caput, inciso II 
c § 2°. da Constituição da República, além de dissenso preloriano, 
pede o empréstimo de efeito cx tunc à nulidade do contrato celebrado 
entre as partes.

Recebida a revista, e apesar da regular intimação do autor, 
ele deixou dc produzir contra-razões.

O d. Ministério Público do Trabalho recomenda a admissão 
c o provimento do recurso.

Brevcmenlc relatados, passo a decidir.
Recurso próprio c tempestivo, ostentando dispensa dc pre

paro c, a parte sucumbente, boa representação processual. Presentes 
os dentais pressupostos dc admissibilidade genéricos, passo ao exame 
dos específicos.

O r. acórdão regional, reconhecendo a admissão do obreiro 
sem o necessário concurso público, emprestou efeitos cx nunc ao 
vício, entendendo devida a condenação imposta a título de grati 
ficação dc função e reflexos, porquanto a irregularidade na admissão 
do autor apenas poderia ser creditada à ora recorrente. A solução dada 
à controvérsia efetivamente fere o mencionado art. 37, inciso II c § 
2°, da Constituição da República, além de colidir com o entendimento 
espelhado na OJSBDI 1 n° 85, expressamente invocada pela parte. 
Por conseguinte, e escudado no permissivo do art. 896, alíneas a e c, 
da CLT, admito a revista.

Integrando a pessoa jurídica a administração pública, resta 
condicionada a validade da ocupação de cargos ou empregos de seus 
quadros à submissão a concurso público (CF, art. 37, inciso II). No 
caso concreto, incontroversa a ausência do requisito, residindo a con
sequência do panorama na nulidade do ato(cadem, § 2°), da qual 
sobeja tão-somente o direito à percepção dos dias trabalhados, de 
acordo com a contraprestação ajustada. A matéria, inclusive, ex
perimenta superação no âmbito desta c. Corte, como retrata o Enun
ciado n" 363, idêntico contexto apanhando a atual e iterativa ju 
risprudência do ex. STF(v.g., MS-21322-1-DF, Rcl. Min. PAULO 
BROSSARD; RE-262.904-PR, Rei. Min. NÉRI DA SILVEIRA; AG
233.I08-RJ, Rcl. Min. MARCO AURÉLIO; A1-253.862-3-BA, Rei. 
Min. CELSO DE MELLO).

Divergindo a decisão recorrida da orientação do Enunciado 
n° 363, do c. TST, cm flagrante violação ao preceito constitucional 
em referência, dou provimento ao recurso dc revista. Emprestando à 
nulidade pronunciada relativo efeito ex tunc, c dada a ausência de 
pleito versando sobre saldo de salários, nos termos pactuados, julgo 
improcedentes os pcdidos(CLT, art. 896, § 5°; CPC, art. 557, § l-A; 
e Instrução Normativa n° 17, de 1999, do c. TST).

Custas pelo autor, no importe de R$ 20,00( vinte reais), 
calculadas sobre o valor dado à causa.

Publiquc-sc.
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOAO AMÍLCAR PAVAN
Relator

PROC. N" TST-RR-566.938/I999.3 TRT - 7" REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO

RECORRIDO
PROCURADOR

. MARIA DE FÁTIMA LIMA SANTOS 
: DR. RAIMUNDO MARQUES DE AL

MEIDA
: MUNICÍPIO DE CRATO 
: DR*. JANE EYRE RIBEIRO MACEDO

D E C I S Ã O
Irresignada com a r. decisão proferida pelo e. Tribunal Re

gional do Trabalho da 7“ Região, que pronunciou a nulidade do 
contrato mantido entre as partes e conferiu ao vício efeitos ex tunc, 
a autora interpõe o recurso dc revista de fls.l 15/127. Ventilando 
violações dc ordem legal c constitucional, além dc dissenso pre
loriano específico, requer o conhecimento c provimento do apelo, 
com o deferimento das parcelas pleiteadas na inicial.

Recebida a revista, assinado à parte contrária o prazo legal 
para os fins dc direito, o qual transcorreu in albis.

O d. Ministério Público do Trabalho opina pela admissão c 
provimento parcial do recurso(fl. 135).

Brevemente relatados, passo a decidir.
Recurso próprio c tempestivo, ostentando dispensa dc pre

paro c, a parte sucumbente, boa representação processual. Presentes 
os demais pressupostos genéricos dc admissibilidade, passo ao exame 
dos específicos.

O r. acórdão regional, reconhecendo a admissão da obreira 
sem o necessário concurso público, pronunciou a nulidade do contrato 
firmado entre as partes, afastando a condenação imposta no primeiro 
grau de jurisdição, inclusive quanto aos salários retidos dos meses dc 
fevereiro c março de 1997. A solução dada à controvérsia colide com 
o entendimento consagrado pelo último aresto dc II. 121, o qual 
satisfaz aos requisitos dos Enunciados n" 296 c 337 do c. TST. Por 
conseguinte, c escudado no permissivo do art. 896, alínea a, da CLT, 
admito a revista.
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Figurando o empregador como órgão integrante da admi
nistração pública, resta condicionada a validade da ocupação de car
gos ou empregos de seus quadros à submissão a concurso público 
(CF, art. 37, inciso II). No caso concreto, incontroversa a ausência do 
requisito, residindo a consequência do panorama na nulidade do 
ato(eadem, 8 2“), da qual sobeja tão-somente o direito à percepção 
dos dias trabalhados, de acordo com a contraprestação ajustada. A 
matéria, inclusive, experimenta superação no âmbito desta c. Corte, 
como retrata o Enunciado n° 363, idêntico contexto apanhando a atual 
e iterativa jurisprudência do ex. STFfv.g., MS-21322-1-DF, Rcl. Min. 
PAULO BROSSARD; RE-262.904-PR, Rei. Min. NÉRl DA SIL
VEIRA; AG-233.108-RJ, Rei. Min. MARCO AURÉLIO; AI-
253.862-3-BA, Rei. Min. CELSO DE MELLO).

Divergindo a decisão recorrida da orientação do Enunciado 
n° 363, do c. TST, pois incontroversa a existência de saldo de salários 
em favor da obreira (fls. 55 e III), dou provimento parcial ao recurso 
de revista do autor, para condenar, o município demandado ao pa
gamento dos salários retidos dos meses de fevereiro c março de 1997, 
na forma simples e nos termos pactuados pelas partes(CLT, art. 896, 
§ 5o; CPC, art. 557, § 1-A, e Instrução Normativa n° 17, de 1999, do 
c. TST). Invertidos, ainda, os ônus da sucumbência(Enunciado n° 
25/TST).

Publique-se.
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOAO AMÍLCAR PAVAN 
Relator

PROC. N” TST-RR-S81.310/1999.5 TRT - 7“ REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO

RECORRIDA

ADVOGADO

: MUNICÍPIO DE ASSARÉ 
: DR. FRANCISCO IONE PEREIRA LI

MA
: ANTÔNIA GERMANA DUARTE TEI

XEIRA
: DR. JOAQUIM CLEONIZIO DA SILVA 

D E C I S Ã O
Irresignado com a decisão proferjda pelo c. Tribunal Re

gional do Trabalho d a .7“ Região, o MUNIC ÍPIO DE ASSARÉ in
terpõe recurso de revista. Sustenta a nulidade do contrato de trabalho, 
por olvidada a exigência constitucional do; concurso público. Ace
nando com violação ao art. 37, inciso II, da Constituição da Re
pública, além de dissenso pretoriânó, pede 0 empréstimo dc efeito ex 
tune ao vício, com a consequente improcedência dos pedidos.

Recebida a revista, assinado à parte contrária o prazo lega! 
para os fins dc direito, o qual transcorreu in albis.

O Ministério Público do Trabalho emite o r. parecer de fl. 
102, quando opina pela admissão e provimento do recurso de re
vista.

Brevemente relatados, passo a decidir.
Recurso próprio e tempestivo, ostentando dispensa de pre

paro c, a parte sucumbentc, boa representação processual. Presentes 
os pressupostos de admissibilidade genéricos, passo ao exame dos 
específicos.

O r. acórdão regional, reconhecendo a admissão da obreiro a 
sem o necessário concurso público, emprestou efeitos cx nunc ao 
vício, condenando o recorrente ao pagamento dc aviso prévio, gra
tificação natalina, férias, FGTS, salários retidos em dobro e dife
renças salariais. A matéria objeto do recurso vem devidamente pre- 
questionada. Apesar da ausência de menção, no r. acórdão, sobre os 
dispositivos constitucionais suscitados pelo recorrente, ele adotou tese 
explícita sobre seu ferimento e as çonscqúênciqs da contratação, o 
que atrai a aplicação da OISBD11 n° 118. A solução dada à con
trovérsia colide com o primeiro precedente de fl. 84, originário do e. 
TRT da 6* Região, a qual atende aos requisitos dos Enunciados 296 
c 337 do c. TST. Por, conseguinte, e escudado no permissivo dó art. 
896, alínea a. da CLT, admito a revista.

Integrando a pessoa jurídica a administração pública, resta 
condicionada a validade da ocupação de cargos ou empregos dc seus 
quadros à submissão a concurso público (CF, art. 37, inciso II). No 
caso concreto, incontroversa a ausência do requisito, residindo a coh 
sequência do panorama na nulidade do ato(eadem, 8 2°), da qual 
sobeja tão-somente o direito â percepção dos dias trabalhados, de 
acordo com a contraprestação ajustada. A matéria, inclusive, ex
perimenta superação no âmbito desta c. Corte, como retrata o Enun
ciado n” 363, idêntico contexto apanhando a atual c iterativa ju 
risprudência do cx. STF(v.g., MS-21322-1-DF, Rei. Min. PAULO 
BROSSARD; RE-262.904-PR, Rei. Min. NÉRl DA SILVEIRA; AG-
233.108-RJ, Rei. Min. MARCO AURÉLIO; AI-253.862-3-BA. Rcl. 
Min. CELSO DE MELLO).

Divergindo a decisão recorrida da orientação do Enunciado 
n° 363, do c. TST. cm flagrante violação ao preceito constitucional 
cm referência, dou provimento parcial ao recurso de revista(CLT, art. 
896, 8 5”; CPC, art. 557, 8 1-A, c Instrução Normativa n" 17, de 
1999, do c. TST). Emprestando à nulidade pronunciada relativo efeito 
ex tune, reduzo a condenação ao pagamento de saldo de salários, 
relativos aos meses de junho a dezembro dc 1996, de forma simples 
e observado o importe praticado pelas partes, isto é, sem as diferenças 
concedidas na instância dc origem.

Publiquc-se.
Brasília, 22 de junho dc 2001.

JOAO AMÍLCAR PAVAN
_______________________ Relatffij„p_____________________

PROC. N” TST-RR-581.335/1999.2 TRT - T  REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO

RECORRIDO
ADVOGADO

: MUNICÍPIO DE BATUR1TÉ 
: DR*. VILAUCIA BORGES DE MENE

ZES
: FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO 
; DR. MARCO AURÉLIO DO NASCI

MENTO
I) É  C I S Ã  O

Irresignado com a decisão proferida pelo e. Tribunal Re
gional do Trabalho da 7* Região, o MUNICÍPIO DE BATURITÉ 
interpõe recurso de, revista. Sustenta a, nulidade do contrato de tra
balho, por olvidada a exigência constitucional do concurso público. 
Acenando com violação ao art. 37, inciso II e 8 2o, da Constituição da 
República, além dc dissenso pretoriano, pede o empréstimo dc efeito 
ex tune ao vício, com a consequente improcedência dos pedidos 
formulados.

Recebida a revista, assinado à parte contrária o prazo legal 
para os fins dc direito, o qual transcorreu in albis.

O Ministério Público do Trabalho emite o r. parecer de fls. 
83/84, quando opina pela admissão e provimento do recurso de re
vista.

Brevemente relatados, passo a decidir.
Recurso próprio e tempestivo, ostentando dispensa de pre

paro e, a parte sucumbentc, boa representação processual. Presentes 
os pressupostos de admissibilidade genéricos, passo ao exame dos 
específicos.

O r. acórdão regional, reconhecendo a admissão do obreiro 
sem o necessário concurso público, imprimiu efeitos cx nunc ao 
vício, condenando o recorrente ao pagamento dc aviso prévio, gra
tificação natalina, férias, FGTS e anotações da CTPS. A matéria 
objeto do recurso vem devidamente prequestionadà. Apesar da au
sência de menção, no r. acórdão, sobre os dispositivos constitucionais 
suscitados pelo recorrente, ele adotou tese explícita sobre seu fe
rimento e quanto às consequências da contratação, o que atrai a 
aplicação da OJSBDI 1 n° 118. A solução dada à controvérsia efe- 
tivamcnle fere o mencionado art. 37, inciso II e 8 2°, da Constitqição 
da República, além de colidir com a OJSBDI 1 n° 85, expressamente 
ventilada às fls. -72/73. Por conseguinte, e escudado no permissivo do 
art. 896. alíneas a e c, da CLT, admito a revista.

Integrando a pessoa jurídica a administração pública, resta 
condicionada a validade da ocupação de cargos ou empregos dc seus 
quadros à submissão a concurso público (CF, art. 37, inciso II). No 
caso concreto, incontroversa a ausência do requisito, residindo a con
scqiiência do panorama na nulidade do ato(eadem, 8 2°), da qual 
sobeja tão-somente o direito à percepção dos dias trabalhados, de 
acordo com a contraprestação ajustada. A matéria, inclusive, ex
perimenta superação no âmbito desta c. Corte, como retrata o Enun
ciado n“ 363, idêntico contexto' apanhando a atual e iterativa ju
risprudência do ex. STF(v.g„ MS-21322-1-DF, Rei. Min. PAULO 
BROSSARD; RE-262.904-PR, Rei. Min. NÉRl DA SILVEIRA; AG-
233.108-RJ, Rei. Min. MARCO AURÉLIO; AI-253.862-3-BA, ftcl. 
Min. CELSO DE MELLO).

Divergindo a decisão recorrida da orientação do Enunciado 
n° 363, do c. TST, em flagrante violação ao preceito constitucional 
cm referência, dou provimento ao recurso de revista(CLT, art. 896, 8 
5“; CPC, art. 557, 8 1-A, e Instrução Normativa n° 17, de 1999, do c. 
TST). Emprestando à nulidade pronunciada relativo efeito ex tune, c 
dada a ausência de condenação a título de salários retidos, julgo 
improcedentes os pedidos.

Custas pelo autor, calculadas sobre o valor dado a causa. 
Dispensado o recolhimento, na forma da lei.

Publiquc-se.
Brasília, 22 dc junho de 2001.

JOAO AMÍLCAR PAVAN 
Relator

PROC. N° TST-RR-582.829/1999.6 TRT’ - 4“ REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADA

: FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABA
LHO E AÇÃO SOCIAL EGTAS 

: DR. DANIEL HOMRICH SHNEIDER 
: VALDEMAR FERRUGEM 
; DRA. IARA IX) CARMO DOS SAN

TOS VAZ
D E C I S Ã  O

Irrcsignada com a decisão proferida pelo c. Tribunal Re
gional do Trabalho da 4* Região, a segunda litisconsorte passiva 
interpõe o recurso dc revista de fls. 220/223. Acenando com a de
monstração dissenso pretoriano específico, pede o afastamento da 
responsabilidade subsidiária imposta na origem.

Apesar de regularmente intimada, a parte interessada deixou 
dc produzir contra-razões.

O d. Ministério Público do Trabalho opina pelo conheci
mento c parcial provimento do recurso(fls. 246/249).

Brevemente relatados, passo a decidir.
Recurso próprio c tempestivo, ostentando dispensa dc pre

paro c, a parte sucumbentc, boa representação processual. Presentes 
os demais pressupostos de admissibilidade genéricos, passo ao exame 
dos específicos.

O r. acórdão regional, reconhecendo a responsabilidade sub
sidiária da recorrente, manteve a r. sentença de primeiro grau que a 
ela impôs responsabilidade subsidiária, pelos créditos trabalhistas re
conhecidos ern favor do obreiro. Na dicção do c. TST, a norma 
federal aplicável - Lei n° 8.666, dc 1993 coloca à disposição dos 
administradores meios suficientes a permitir a escolha de fornece
dores sólidos, idôneos e em condições dc executar intcgralmente o 
objeto do contralo(arts. 27 a 37; 8 3o do art. 44; 55, VI, XII e XJI;e

56 e parágrafos). Exige-lhes, por outro lado, o acompanhamento c a 
fiscalização da respectiva execução(art. 67 e parágrafos).

Ora, inadimplente a prestadora de serviços, aflorara serena a 
inobservância dos parâmetros gizados, emergindo as figuras da culpa 
i:i eligendo e in vigilandofCCB, art. 159). Da responsabilidade sub
sidiária do tomador de serviços não estão protegidos, portanto, os 
entes da administração pública. Essa, a inteligência predominante no 
âmbito do c. TST, corno revela o Enunciado n“ 331, item IV, com a 
redação dada pela Resolução n° 96/2000(DJ de 18/09/2000).

Encerrando a r. decisão: vergastada harmonia com o eleyado 
precedente em tela, nego seguimento ao recurso de revista(CLT, art. 
896, 8 5°).

Publique-se.
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOAO AMÍLCAR PAVAN 
Relator

PROC. N” TST-RR-599.615/1999.8 TRT - 12“ REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

MUNICÍPIO DE BLUMENAU 
DR. WALFRIDO SOARES NETO 
VALDETE OLIVEIRA DE SOUZA 
DR. ANTÔNIO REINALDO BOSCHET- 
TO

D E C I S Ã O
Irresignado com a decisão proferida pelo e. Tribunal Re

gional do Trabalho da 12* Região, o segundo litisconsorte passivo 
interpõe o recurso dc revista de fls. 168/174. Acenando com violação 
do art. 71, § 1°, da Lei n° 8.666/93, além de dissenso pretoriano, pede 
o afastamento da responsabilidade subsidiária imposta na origem.

Apesar de regularmente intimada, parte interessada deixou 
de produzir contra-razões.

O d. Ministério Público do Trabalho exarou parecer de fls. 
184/192, quando sugere a admissão e provimento do recurso.

Brevemente relatados, passo a decidir.
Recurso próprio e tempestivo, ostentando dispensa dç pre

paro c, a parte sucumbentc, boa representação processual. Presentes 
os demais pressupostos dc admissibilidade genéricos, passo ao exame 
dos específicos.

O r. acórdão regional deu parcial provimento ao recurso 
ordinário interposto, imporidó ao recoirente responsabilidade subsi
diária pelos créditos trabalhistas reconhecidos cm favor da obreira. 
Na dicção do c. TST, a nórmà fédefal aplicável - Lei n° 81666. de 
1993 - coloca à disposição dos administradores meios suficientes a 
permitir a escolha dc fornecedores sólidos, idôneos e cm condições de 
executar intcgralmente ó objeto do cpntratofarts, 27 a 37; 8 3° do art. 
44; 55, VI, XII e XII: e 56 e parágrafos). Exige-lhes, por outro lado. 
o acompanhamento c a fiscalização da respectiva cxecução(art. 67 e 
parágrafos).

Ora, inadimplente a prestadora de serviços, afloraria serena a 
inobservância dos parâmetros gizados, emergindo as figuras da culpa 
in eligendo e in vigilandofCCB, art. 159). Da responsabilidade sub
sidiária do tomador dc serviços não estão protegidos, portanto, os 
entes da administração pública. Essa, a inteligência predominante no 
âmbito do c. TST, como revela o Enunciado n” 331, item IV, com a 
redação dada pela Resolução n° 96/2000(DJ de 18/09/2000).

Encerrando a r. decisão vergastada harmonia com o elevado 
precedente em tela, nego seguimento ao recurso de revista(CLT, art. 
896, § 5“).

Publique-sc.
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOAO AMÍLCAR PAVAN 
Relator

PROC. N” TST-KR-599.677/1999.2 TRT - 12“ REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

: MUNICÍPIO DE BLUMENAU 
: DR. WALFRIDO SOARES NETO 
: RENATO CAVILHA 
: DR. JAIRO S1DNEY DA CUNHA

D E C I S Ã O
Irresignado com a decisão proferida pelo e. Tribunal Re

gional do Trabalho da 12* Região, que na fração de interesse ratificou 
a responsabilidade subsidiária a ele imputada, o Município interpõe o 
recurso de revista de fls. 269/275. Acenando cõm violação do art. 71,
8 1°, da Lei n° 8.666/93, além de dissenso pretoriano, pede o afas
tamento do vínculo obrlgaciona! cm comento.

Apesar dc regularmente intimada, a parte interessada deixou 
de produzir contra-razões.

O d. Ministério Público do Trabalho exarou parecer, opi 
nando pela admissão e o provimento do recurso.

Brcvcmente relatados, passo a decidir.
Recurso próprio e tempestivo, ostentando dispensa dc pre

paro e, a parte sucumbentc, boa representação processual. Presentes 
os demais pressupostos dc admissibilidade genéricos, passo ao exame 
dos específicos.

O r. acórdão regional, reconhecendo a responsabilidade sub
sidiária da recorrente, manteve a r. sentença de primeiro grau, Na 
dicção do c. TST, a norma federal aplicável - Lei n° 8.666, de 1993 
-, coloca à disposição dos administradores meios suficientes a per
mitir a escolha de fornecedores sólidos, idóneos c cm condições dc 
executar intcgralmente o objeto do contratofarts. 27 a 37; § 3° do art. 
44; 55, VI, XII e XII: c 56 e parágrafos). Exige-lhes, por outro lado, 
o acompanhamento c a fiscalização da respectiva exccuçãofart. 67 e 
parágrafos).

Ora, inadimplente a prestadora dc serviços, afloraria serena a 
inobservância dos parâmetros gizados, emergindo as figuras da culpa 
in eligendo c in vigilandofCCB, art. 159). Da responsabilidade sub
sidiária do tomador de serviços não estão protegidos, portanto, os 
entes da administração públiua. Essa, a inteligência predonúnanteuno I >
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âmbito do c. TST, como revela o Enunciado n” 331, item IV, com a 
redação dada pela Resolução n° 96/2000(DJ de 18/09/2000),

Encerrando a r. decisão vergastada harmonia corn o elevado 
precedente cm tela, nego seguimento ao recurso de revistafCLT, art. 
896, § 5“).

Publique-se.
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOAO AMÍLCAR PAVAN 
Relator

PROC. N° TST-RR-613.797/1999.9 TRT - 4* REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

BANCO DO ESTADO DO RIO GRAN
DE DO SUL S.A.-BANRISUL 
DR. OTÁVIO PAZ DA SILVA 
JUSSARA CONCEIÇÃO BARROS 
DR. EVARISTO LUIZ HEIS

D E C I S Ã O
Irrcsignado com a decisão proferida pelo e. Tribunal Re

gional do Trabalho da 4‘ Região, o segundo litísconsortc passivo 
interpõe o recurso de revista de fls. 148/154. Acenando com violação 
dos arts. 71, § Io, da Lei n° 8.666/93; c 5o, inciso II, da Constituição 
da República, além de dissenso pretoriano, pede o afastamento da 
responsabilidade subsidiária imposta na origem.

A parte interessada produziu as contra-razões de fls.
158/162.

O processo não foi submetido ao crivo do d. Ministério 
Público do Trabalho, na forma regimental.

Brevemente relatados, passo a decidir.
Recurso próprio e tempestivo, ostentando regular preparo c, 

a parte sucumbente, boa representação processual. Presentes os de
mais pressupostos de admissibilidade genéricos, passo ao exame dos 
específicos.

O r. acórdão regional, reconhecendo a responsabilidade sub
sidiária do recorrente, manteve a r. sentença de primeiro grau que a 
ele impôs responsabilidade subsidiária, pelos créditos trabalhistas re
conhecidos cm favor da obreira. Na dicção do c. TST, a norma 
federal aplicável - Lei n° 8.666, de 1993 - coloca à disposição dos 
administradores meios suficientes a permitir a escolha de fornece
dores sólidos, idôneos e em condições de executar intcgralmcntc o 
objeto do contratofarts. 27 a 37; § 3o do art. 44; 55, VI, XII e XII; e 
56 e parágrafos). Exige-lhes, por outro lado, o acompanhamento c a 
fiscalização da respectiva execuçãofart. 67 e parágrafos).

Ora, inadimplente a prestadora de serviços, afloraria serena a 
inobservância dos parâmetros gizados, emergindo as figuras da culpa 
in cligcndo e in vigilandofCCB, art. 159). Da responsabilidade sub
sidiária do tomador de serviços não estão protegidos, portanto, os 
entes da administração pública. Essa, a inteligência predominante no 
âmbito do c. TST, como revela o Enunciado n° 331, item IV, com a 
redação dada pela Resolução n° 96/2000(DJ de 18/09/2000).

Encerrando a r. decisão vergastada harmonia com o elevado 
precedente em tela, bem como com as disposições constitucionais e 
legais apontadas, nego seguimento ao recurso de revistafCLT, art. 
896, § 5o).

Publique-se.
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOAO AMÍLCAR PAVAN 
Relator

PROC. N° TST-RR-613.950/1999.6 TRT - 4* REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDA
ADVOGADO

BANCO DO ESTADO DO RIO GRAN
DE DO SUL S.A. BANRISUL 
DR. JOSE ALBERTO C. MACIEL 
MARISA ROCHA DOS SANTOS 
DR. EVARISTO LUIZ HEIS

D E C I S Ã O
Irrcsignado com a decisão proferida pelo e. Tribunal Re

gional do Trabalho da 4" Região, o segundo litísconsortc passivo 
interpõe o recurso de revista de fls. 141/158. Acenando com violação 
aos arts. 71, § Io, da Lei n° 8.666/93, c 5°, inciso II, da Constituição 
da República, além de dissenso pretoriano, pede o afastamento da 
responsabilidade subsidiária imposta na origem.

A parte interessada produziu as contra-razões de fls.
162/ 166.

O processo não foi submetido ao crivo do d. Ministério 
Público do Trabalho, na forma regimental.

Brevemente relatados, passo a decidir.
Recurso próprio c tempestivo, ostentando regular preparo c, 

a parte sucumbente, boa representação processual. Presentes os de
mais pressupostos de admissibilidade genéricos, passo ao exame dos 
específicos.

O r. acórdão regional, afastando a ilegitimidade passiva, 
manteve a r. sentença de primeiro grau que impôs ao recorrente a 
responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas reconhecidos 
cm favor da obreira. Na dicção do c. TST, a norma federal aplicável 
- Lei n° 8.666, de 1993 -, coloca à disposição dos administradores 
meios suficientes a permitir a escolha de fornecedores sólidos, idô
neos c cm condições de executar intcgralmcntc o objeto do con
tratofarts. 27 a 37; 8 3° do art. 44; 55, VI, XII c XII; c 56 c 
parágrafos). Exige-lhes, por outro lado, o acompanhamento c a lis 
calização da respectiva execuçãofart. 67 c parágrafos).

Ora, inadimplente a prestadora de serviços, afloraria serena a 
inobservância dos parâmetros gizados, emergindo as figuras da culpa 
in eligendo c in vigilandofCCB, art. 159). Da responsabilidade sub
sidiária do tomador de serviços não estão protegidos, portanto, os 
entes da administração pública. Essa, a inteligência predominante no 
âmbito do c. TST, como revela o Enunciado n° 331, item IV, com a 
redação dada pela Resolução n° 96/2000(DJ de 1X/09/2000).

Encerrando a r. decisão vergastada harmonia com o elevado 
precedente cm tela, bem como com as disposições constitucionais c 
legais apontadas, nego seguimento ao recurso de revistafCLT. art. 
896, § 5°).

Publique-sc.
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOAO AMÍLCAR PAVAN 
Relator

PROC. N° TST-RR-632.783/2000.5 TRT -13* REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR

RECORRIDO
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 13* REGIÃO 
DR. JOSÉ WELLINGTON DE CARVA
LHO SOARES
TEREZINHA DE ARAÚJO ALMEIDA 
DR EMERSON DARIO C. LIMA 
MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA 
DR. EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA 

D E C I S Ã O
Irrcsignado com a decisão proferida jtclo c. Tribunal Re

gional do Trabalho da 13* Região, o  MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO interpõe recurso dc revista. Acenando com violação ao 
art. 37, inciso II c § 2°, da Constituição da República, além dc 
dissenso pretoriano, pede o reconhecimento do efeito cx tunc â nu
lidade do contrato celebrado entre as partes, com a conscqücnte im
procedência dos pedidos, ou cm ordem sucessiva, a limitação da 
condenação aos salários retidos na forma pactuada.

Recebida a revista, assinado à parte contrária o prazo legal 
para os fins de direito, o qual transcorreu in albis.

Brcvcmcntc relatados, passo a decidir.
Recurso próprio c tempestivo, ostentando dispensa dc pre

paro. Emerge serena, in casu, a legitimidade do Ministério Público do 
Trabalho para recorrer, à luz dos arts. 499, do CPC, c 83, inciso VI, 
da Lei Complementar n° 75, dc 1993, até porque ataca irregularidade 
na admissão da autora defendendo assim a integridade da ordem 
jurídicafCF, art. 127, caput) e não mero interesse intestino dc en
tidade pública, o que inclusive encontra vedação em sede consti- 
tucionalfart. 129, inciso IX). Presentes os demais pressupostos dc 
admissibilidade genéricos, passo ao exame dos específicos.

O r. acórdão regional, reconhecendo a admissão da obreira 
sem o necessário concurso público, impôs ao município empregador 
condenação a título dc salários retidos e diferenças salariais, estas 
decorrentes da inobservância do mínimo legal. À solução dada à 
controvérsia, no que pertine às diferenças salariais, cfctivamcnle fere 
o art 37, II e § 2°, da Constituição dc República, além de colidir com 
o entendimento consagrado pela OJSBDI I n° 85, ventilada pelo 
recorrente. Por conseguinte, e escudado no permissivo do art. 896, 
alíneas a e c, da CLT, admito a revista.

Integrando a pessoa jurídica a administração pública, resta 
condicionada a validade da ocupação de cargos ou empregos de seus 
quadros à submissão a concurso público fCF, art. 37, inciso II). No 
caso concreto, incontroversa a ausência do requisito, residindo a con
sequência do panorama na nulidade do atofeadem, 8 2°), da qual 
sobeja tão-somente o direito à percepção dos dias trabalhados, de 
acordo com a contraprestação ajustada. A matéria, inclusive, ex
perimenta superação no âmbito desta c. Corte, como retrata o Enun
ciado n° 363, idêntico contexto apanhando a atual c iterativa ju 
risprudência do cx. STFfv.g., MS-21322-1-DF, Rcl. Min. PAULO 
BROSSARD; RE-262.904-PR, Rcl. Min. NÉRI DA SILVEIRA; AG-
233.108-RJ, Rcl. Min. MARCO AURÉLIO; AI-253.862-3-BA, Rei. 
Min. CELSO DE MELLO).

Divergindo a decisão recorrida da orientação do Enunciado 
n° 363, do c. TST, em flagrante violação ao preceito constitucional 
em referência, dou parcial provimento ao recurso dc revista do par- 
quet (CLT, art. 896, 8 5°; CPC, art. 557, 8 1-A, e Instrução Nor
mativa n° 17, dc 1999, do c. TST). Emprestando à nulidade pro
nunciada relativo efeito ex tunc, reduzo a condenação aos salários 
retidos dos meses dc janeiro c fevereiro dc 1998, de forma simples e 
nos termos pactuados pelas partes.

Publique-sc.
Brasília, 22 dc junho dc 2001.

JOAO AMÍLCAR PAVAN 
Relator

PROC. N" TST-R R-659.988/2000.3 TRT - 4* REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
(SUCESSOR DA COMPANHIA RIO- 
GRANDENSE DE LATICÍNIOS E 
CORRELATOR - CORLAC)
DR. MARCELO GOUGEON VARAES
ELOIR JOSÉ TONELLO
DR*. ANGELA MARIA ARPINI

I) E C I S A  O
Irrcsignado com a decisão proferida pelo e. Tribunal Regional do 

JYabalho da 4* Região, o empregador interpõe nxurso de revista. Ventila a 
ausência dos requisitos legais para condenação cm honorários advocatfcios, 
agitando a violação direta do art. 14. da le i n“ 5.584/70, além de dissenso 
com os Enunciados n° 219 e 329 do c. TST.

Recebida a revista, assinado à parte contrária o prazo legal 
para os fins dc direito, o qual transcorreu in nlbis.

O d. Ministério Público do Trabalho recomenda a admissão 
c o provimento do recurso.

Brcvcmcntc relatados, passo a decidir.
Recurso próprio c tempestivo, ostentando dispensa de pre

paro c, a parte sucumbente, boa representação processual. Presentes 
os demais pressupostos dc admissibdidade genéricos, passo ao exame 
dos específicos.

O e. Regional registrou que o autor, não obstante estar as
sistido pelo sindicato da categoria, não demonstrou o seu estado de 
miscrabilidade jurídica. Em que pese tal contexto, condenou o em
pregador ao pagamento dc honorários advocatfcios, por entender que 
após o advento da ordem constitucional em vigor não mais subsiste o 
monopólio da assistência judiciária pelos orgãos sindicais. Rcssai, 
pois, confronto direto entre a decisão c o art. 14, da Lei n° 5.584/70, 
emergindo também dissenso entre o r. acórdão e os precedentes sus
citados pela parte. Escudado, assim, no permissivo do art. 896, alí
neas a e c, da CLT, conheço do recurso de revista.

No processo do trabalho, a matéria é exauslivamcntc re
gulada pelas disposições da Lei n” 5.584, dc 1970, as quais obstam o 
acolhimento do pedido formulado pelo empregado, eis que ausente de 
forma incontroversa a situação dc miscraoilidade jurídica, ainda que 
declarada dc forma válida, a que alude o § Io, do art. 14, da norma 
em referência. Aliás, dc outra forma não orienta a iterativa e atual 
jurisprudência desta c. Corte, como refletem os Enunciados n° 219 c 
329. Inexistente um dos requisitos essenciais, u condenação desme
rece subsistir.

Por tais razões, conheço do recurso dc revista para no mérito 
dar-lhe provimento, excluindo das condenalórias os honorários ad- 
vocatíciosfarts. 896, 8 5°, da CLT; 557, 8 1 -A, do CPC; c Instrução 
Normativa n° 17, dc 1999, do c. TST).

Publique-sc.
Brasília, 22 dc junho dç 2001.

JOÃO AMÍLCAR PAVAN 
Relator

PROC. N" TST-RR-727.952/2001.9TRT - 21" REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR
RECORRIDA
ADVOGADO

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE -  
FNS
DR. WALTER DO CARMO BARLETTA 
ONE1DE MACIEL BEZERRA 
DR. ViCTOR TEIXEIRA DE VASCON
CELOS

D E S P A C H O
Vistos.
Junte-se a petição encaminhada pela recorrida.
Indefiro o pedido, à falta de previsão legal.
Publique-se.
Brasília, 06 de junho de 2001.

JOÃO AMÍLCAR PAVAN 
Juiz Relator

PROC. N° TST-RR-738.825/2001.4 TRT -13* REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR

RECORRIDO
ADVOGADO
RECORRIDA
ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 13* REGIÃO 
DR. EDUARDO VARANDAS ARARU- 
NA
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO 
DR. JOSÉ OVÍDIO LÔBO MAIA 
GERALDA ERANCISCA DA SILVA 
DR. FRANCISCO CAVALCANTE FI
LHO
D E C I S Ã O

Irrcsignado com a decisão proferida nelo c. Tribunal Re
gional do Trabalho da 13* Região, o MINISTÉRIO PUBLICO DO 
TRABALHO interpõe recurso de revista. Acenando com violação ao 
art. 37, inciso II c 8 2o, da Constituição da República, alem de 
dissenso pretoriano, pede o empréstimo de efeito ex tunc à nulidade 
do contrato celebrado entre as parles, com a conscqiicnte impro
cedência dos pedidos, ou em ordem sucessiva, a limitação da con
denação aos salários retidos na forma pactuada.

Recebida a revista, assinado à parte contrária o prazo legal 
para os fins dc direito, o qual transcorreu in albis.

Brevcmenlc relatados, passo a decidir.
Recurso próprio e tempestivo, ostentando dispensa dc pre

paro. Emerge serena, in casu, a legitimidade do Ministério Público do 
Trabalho para recorrer, à luz dos arts. 499, do CPC, c 83, inciso VI, 
da Lei Complementar n° 75, dc 1993, até porque ataca irregularidade 
na admissão da autora defendendo assim a integridade da ordem 
jurídicafCF, art. 127, caput) e não mero interesse intestino dc en
tidade pública, o que inclusive encontra vedação cm sede consti- 
tucionalfart. 129, inciso IX). Presentes os pressupostos dc admis
sibilidade genéricos, passo ao exame dos específicos.

O r. acórdão regional, reconhecendo a admissão da obreira 
sem o necessário concurso público, emprestou efeitos ex nunc ao 
vfeio. mantendo a condenação imposta a título de salários retidos, 
diferenças salariais, aviso prévio, gratificação natalina, férias, FGTS e 
indenização correspondente aos abonos do PASEP. A solução dada à 
controvérsia efetivamente fere o art 37, ií c 8 2°, da Constituição dc 
República, além de colidir com o entendimento consagrado pela 
OJSBDI I n" 85. Por conseguinte, e escudado no permissivo do art. 
896, alíneas a e r, da CLT, admito a revista.

Integrando u nessoa jurídica a administração pública, resta 
condicionada a validauc da ocupação dc cargos ou empregos de seus 
quadros ã submissão a concursofCF, art. 37, inciso 11). No caso 
concreto, incontroversa a ausência do requisito, residindo a conse
quência do panorama na nulidade do atofeadem, 8 2°), da qual sobeja 
tao-somente o direito à percepção dos dias trabalhados, dc acordo 
com a contraprestação ajustada. A matéria, inclusive, experimenta 
superação no âmbito desta c. Corte, como retrata o Enunciado n” 363. 
idêntico contexto apanhando a atual e ilerativa jurisprudência do ex. 
STFfv.g.. MS-21322-1-DR Rcl. Min. PAULO BROSSARD; RE- 
262.904 PR. Rcl. Min. NERI DA SILVEIRA; AG-233.I08-RJ, Rcl. 
Min MARCO AURÉLIO; AI-253.K62-3-BA, Rcl. Min. CELSO DE 
MELLO).

Divergindo a decisão recorrida da orientação do Enunciado 
n° 363, do c. TST cm flagrante violação ao preceito constitucional 
em referência, dou provimento ao recurso cie revista do purquet 
(CLT, art. 896, § 5“; CPC, art. 557, 8 l-A, c Instrução Normativa n" 
17, dc 1999, do C. TST), Emprestando à nulidade pronunciada re
lativo efeito ex tunc, reduzo a condenação aos salários retidos dos 
meses dc outubro, novembro c dezembro dc 1996, na forma simples 
e nos termos pactuados pelas partes.

Publique-se,
Brasília. 22 dc junho de 2001.

JOÃO AMÍLCAR PAVAN 
Relator
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PROC. N” TST-RR-371.775/97.4 trt — 4* região
394RecorrenIe:JOÃO GLÊNIO LEMOS DE BRITO

ADVOGADO : DR. POLICIANO KONRAD DA CRUZ
RECORRIDO : COMPANHIA ESTADUAL DE ENER

GIA ELÉTRICA - CEEE
ADVOGADO : DR. GILBERTO STÜRMER

D E S P A C H O
1. Mediante Embargos à SDI, insurge-se o Reclamante con

tra a r. decisão monocrática dc fls. 377/378, em que o Relator de
negou seguimento ao recurso de revista, com supedâneo no artigo 9”
da U i n° 5.584/70.

2. Em homenagem ao principio da fungibilidade e da ce
leridade recnrsal, recebo o presente recurso como agravo regimen
tal.

3. Determino a reautuação do feito, a fim de que conste 
como Agravante JOÃO GLÊNIO LEMOS DE BRITO e Agravada 
COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE.

4. Publique-se.
5. Após, voltem-me conclusos.
Brasília, 27 de Junho de 2001.

JOAO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-ED-RR-385.071/97.4 TRT — 1* REGIÃO

Embargantc
Advogado
Embargada
Advogados

BANCO DO BRASIL S.A.
Dr. Luiz de França Pinheiro Torres 
NEUZA APARECIDA TOLEDO 
Dr. Jorge Couto de Carvalho e Dr. José 
da Silva Caldas

D E S P A C H O
1. Em observância ao princípio constitucional do

contraditório e havendo a possibilidade de concessão de efeito mo- 
dificativo ao julgado, concedo à Embargada o prazo de 5 (cinco) dias 
para oferecer resposta, querendo.

2. Publique-sc.
3. Brasília, 19 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N” TST-AG-RR-485.778/98J TRT — 5* REGIÃO

Agravante

PROCurador

Agravado
Advogado

ESTADO DA BAHIA (SUCESSOR DA 
EXTINTA COMPANHIA DE NAVEGA
ÇÃO BAHIANA - CNB)
Dr. Antonio José dc Oliveira Teiles de 
Vasconcellos
JOSÉ LAMENHA DE CARVALHO 
Dr. José Manoel Bloise Falcon

R E C O N S I D E R A Ç Ã O
4. 1. Mediante o despacho de fl. 118, indeferi a pos

tulação da Reclamada COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO BAHIANA 
— CNB dc habilitação do Estado da Bahia no pólo passivo do 
feito.

5. 2. Às fls. 120/124, o Estado da Bahia apresenta 
agravo regimental, com espeque no art. 338, alínea “h", do Regimento 
Interno do TST. Argumenta que o despacho exarado acarretou pre
juízos, porquanto com a sucessão legal passou a ser direito do Estado 
da Bahia figurar no PROCcsso como parte. Argumenta que o 
indeferimento da habilitação prejudica-lhe o direito líquido e cer
to.

6. 3. A U i  n” 7.314/98 autorizou o Poder Executivo 
a promover a extinção da Companhia de Navegação Bahiana -  CNB 
e o Decreto n” 7.418/98, editado pelo Governo da Bahia, dispôs sobre 
a dissolução, liquidação c extinção da mencionada Companhia (docts.
de fls. 110/111 c íls. 115/117).

7. 4. Considerando o disposto no artigo 41 do ÇpC, 
utilizo-me da faculdade prevista no artigo 332, parágrafo único, do 
Regimento Interno do TST c reconsidero o r. despacho de II. 118. Em 
decorrência, defiro o requerimento c declaro o Estado da Bahia como 
sucessor da Companhia de Navegação Bahiana — CNB na presente 
relação PROCessual.

8. 5. Já autuado, determino somente a retificação pa
ra que figure, como patrona da Reclamada, a PROCuradora do 
Estado da Bahia, Dra. Mumiella da Silva Nonô, e que as futuras 
notificações sejam endereçadas à representação da PROCurado- 
ria Geral do Estado, situado no Setor de Autarquias Sul, Qd. 05, 
Bloco "E”, lote 08, Edf. MPE, 5” andar — Brasília-DF.

9. 6. Defiro o pedido de vista ao Estado da Bahia 
pelo prazo dc 5 (cinco) dias.

10. 7. Cumpra-se. Publique-se.
11. Brasília, 22 de junho dc 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Relator

PROC. N" TST-RK-510.903/98.0TRT - 3‘ REGIÃO

RECORRENTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE MI
NAS GERAIS UFMG

PROCuradora : DRA. CLÁUDIA MARA DELGADO
FERNANDES

RECORRIDO : MANOEL PONCIANO ALVES
ADVOGADO : DR. ADILSON JOSÉ DE MOURA

D E S P A C H O
12. 1. Junte-se.
13. 2. Manifeste-se a Reclamada a respeito do do

cumento trazido pelo Reclamante, no prazo de 5 (cinco) dias.
14. Publique-se.
Brasília, 28 dc junho de 2001.

JOAO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N” TST-R R-559.435/99.7trt — 2* região

PROC. N" TST-RR-578.008/99.0TRT - 4* REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

RECORRENTE

PROCuradora
RECORRIDA
ADVOGADO

FUNDAÇAO GAÚCHA DO TRABA
LHO E AÇÃO SOCIAL - FGTAS 
DR. PAULO MOURA JARDIM 
ÂNGELA MARA ALVES 
DR. JOÃO ECLAIR PADILHA

BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO 
S/A - BANESPA
DR. JOSE ALBERTO C MACIEL 
PAULO MARCELO SOSA 
DR. ANTÔNIO MARCOS DE CARVA
LHO

15. D E S P A C H O
16. Trata-se dc recurso de revista interposto pelo Re

clamado (fls. 368/377), o qual foi recebido, no efeito devolutivo, 
mediante o despacho de fl. 385, subscrito pelo Juiz Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2* Região, com relação ao vínculo 
laborai, a fim de prevenir eventual contrariedade à Súmula 331, II, do 
TST, de um lado. De outro, trata-se de concessão de vista â parte 
contrária para apresentar contra-razões.

17. O Recorrido apresentou contra-razões às fls. 
387/390 e, concomilantemente, requereu a reconsideração do r. des
pacho que recebeu o recurso dc revista (fls. 394/395).

18. Por intermédio do r. despacho de fl. 396, o Ex- 
mo. Sr. Juiz Presidente do Tribunal Regional da 2* Região recon
siderou o despacho exarado à fl. 385, alegando ausência das violações 
apontadas no recurso de revista, bem como inexistência de sucum- 
bcncia em relação ao vínculo emprcgatício, consignando que o v. 
acórdão recorrido encontrava-se em consonância com a Súmula 331, 
II do TST. Consignou, ao final, que o recurso encontrava óbice para 
o seu PROCessarocnto.

19. Por inobservância do despacho que reconsiderou 
o recebimento do recurso de revista, os autos foram equivocadamente 
remetidos ao TST.

20. Em decorrência do exposto, determino o retomo 
dos autos ao Tribunal Regional de origem para as providências ca
bíveis, porquanto, a teor do disposto no artigo 896, § 1°, da CLT, a 
análise do recurso de revista, por esta Corte, encontra-se adstrita ao 
juízo dc admissibilidade do Tribunal "a quo", o qual somente com
porta reforma, mediante agravo dc instrumento, nos moldes do artigo 
897, alínea "b" da CLT.

21. Publique-se
22. Brasília, 19 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Relator

PROC. N" TST-RR-564.391/99.0TRT — 15* REGIÃO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CAMPINAS
PROCurador : DR. FÁBIO RENATO AGUETONI MAR

QUES
RECORRIDA : APPARECIDA DE LOURDES MASON
ADVOGADO : DR. JOSE F.YMARD LOGUERCIO

D E C I S Ã O
23. Irrcsignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. 

Décimo Quinto Regional (fls. 168/170), interpõe recurso dc revista o 
Reclamado (fls. 173/178), insurgindo-se quanto ao tema: multa pre
vista no art. 477 da CLT —  ente público.

24. O Eg. Tribunal a quo, ao julgar o recurso de 
ofício e o recurso voluntário interposto pelo Reclamado, assim se 
posicionou: deu-lhes provimento parcial para excluir da condenação 
os honorários advocatícios. De outro lado, manteve a condenação no 
que concerne à multa prevista no artigo 477 da CLT.

25. Em sua fundamentação, sustentou que a Admi
nistração Pública despc-sc dc seus poderes de império quando con
trata servidores sob a égide da CLT. Destarte, entendeu que o Re
clamado, cquiparando-sc ao empregador comum, deve arcar com toda 
s as obrigações decorrentes. Considerou incontroverso o atraso na 
quitação das verbas rescisórias, entendendo devida a multa prevista 
no artigo 477 da CLT.

26. Contra tal decisão, insurgc-sc o Reclamado, in
dicando divergência jurisprudencial com os arestos transcritos (fls. 
176/177).

27. O entendimento do Eg. Regional harmoniza-se 
com o atual posicionamento da Eg. Seção Especializada cm Dissídios 
Individuais desta Corte, consubstanciada na Orientação Jurisprudcn- 
cial n° 238 da SBDI-1 do TST:

O.J. n“ 238 - MULTA . ART. 477 DA CLT. PESSOA JU
RÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. APLICÁVEL

28. Entre outros, cito os seguintes precedentes: E- 
RR-325.272/96, Relator Ministro Ridcr dc Brito, DJ-11/06/2001 c 
ROAR-501.400/98, Relator Juiz. Convocado Márcio Valle, DJ- 
09/02/2001.

29. O conhecimento do recurso de revista, portanto, 
encontra óbice na Súmula 333 do TST.

30. Ante o exposto, na forma do artigo 896, § 5°. da 
CLT c do artigo 9“, da Ix i n” 5.584/70, denego seguimento ao recurso 
dc revista.

31. Publique-sc.
32. Brasília, 27 dc junho dc 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN
33. Ministro Relator ,

D E C I S Ã O
34. Irresignada com os vv. acórdãos proferidos pelo 

Eg. Quarto Regional (fls. 76/87 e 99/101), interpõe recurso dc revista 
a Reclamada (fls. 103/110), insurgindo-se quanto aos seguintes temas: 
preliminar -  nulidade -  negativa de prestação jurisdicional; e nulidade 
do contraio dc trabalho -  efeitos.

35. Apreciando o recurso ordinário interposto pela 
Reclamada, a Eg. Corte Regional reformou a r. sentença para, em face 
do disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, afastar da 
espécie a declaração de vínculo empregatício entre as partes, ju l
gando, assim, imPROCedentes os pedidos de anotação da CTPS, 
aviso prévio, férias acrescidas de 1/3, 13"s salários proporcionais, 
multa de 40% sobre os depósitos de FGTS, multa rescisória, bem 
como o seguro-desemprego. Todavia, manteve, a título de inde
nização, a condenação da Reclamada ao pagamento do adicional 
de insalubridade em grau médio e à realização dos depósitos de
FGTS.

36. Dessa decisão, a Reclamada interpõe recurso de 
revista, sustentando ser incabível a condenação na espécie, porquanto 
o contrato de trabalho, uma vez nulo, não gera nenhum efeito de 
natureza trabalhista. Relaciona arestos para cotejo de teses e aponta 
contrariedade à Orientação Jurisprudencial n° 85 da SBDI1 do TST.

37. Todavia, a teor do que dispõe o artigo 249, § 2o, 
do Código de PROCesso Civil, deixo de analisar a arguição de 
preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, 
porquanto, na hipótese, a decisão será proferida favoravelmente a 
ora Recorrente.

38. Verifica-se, nos autos, que a Eg. Corte Regional, 
embora tenha afastado da espécie a declaração de vínculo empre
gatício entre as partes, em face da ausência de aprovação da Re
clamante em concurso público, ainda assim reconheceu devido o 
pagamento do adicional de insalubridade, em grau médio, e os de
pósitos de FGTS.

39. Incontestável que referido entendimento vai de 
encontro à Orientação Jurisprudencial n° 85 da C. SDI do TST, que, 
nessas circunstâncias, já firmou entendimento no sentido de ser de
vido ao empregado apenas o pagamento do salário stricto sen.su, isto 
é, dos dias efetivamente trabalhados e não pagos.

40. Conheço, pois, do recurso, por divergência da 
Orientação Jurisprudencial n° 85 da SDI do TST.

41. Na hipótese, verifica-se que não houve pedido de 
pagamento do equivalente ao salário stricto sensu.

42. Assim, em consequência do conhecimento do re
curso pela apontada divergência da Orientação Jurisprudencial n° 85 
da SDI, dou provimento ao apelo, para declarar a nulidade do con
trato de trabalho, com efeitos ex tunc, e julgar imPROCedentes os 
pedidos deduzidos na petição inicial. Custas, pela Reclamante, na 
forma da lei.

43. Publique-sc.
44. Brasília, 29 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-581.818/99.1 TRT — 11' REGIÃO

RECORRENTE : ESTADO DO AMAZONAS - SECRETA
RIA DE ESTADO DA ADM1N1S- TRA
ÇÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJA
MENTO - SEAD

: DR. EVANDRO EZIDRO DE LIMA RE- 
GIS

: MARIA DALVA RIKER BRANDÃO 
: DRA. MARIA DALVA RIKER BRAN

DÃO
D E C I S Â o

45. Irrcsignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. 
Décimo Primeiro Regional (fls. 76/81), interpõe recurso dc revista o 
Reclamado (fls. 84/91), insurgindo-se quanto aos seguintes temas: 
preliminar dc cerceio de defesa; preliminar de incompetência absoluta 
da Justiça do Trabalho c contrato de trabalho - nulidade - efeitos.

46. O Eg. Regional rejeitou a preliminar de incom
petência da Justiça do Trabalho c, no mérito, deu provimento parcial 
ao recurso dc ofício, para excluir da condenação a multa do artigo 
477 da CLT, dc um lado. De outro, não conheceu do recurso vo
luntário interposto pelo Reclamado.

47. Em relação ao conhecimento do recurso volun
tário do Reclamado, alegou que a ausência dc assinatura do PRO
C urador subscritor nas razões rccursais, intpede o conhecimento 
do recurso ordinário.

48. No recurso dc revista, o Reclamado indica con
trariedade à Orientação Jurisprudencial n“ 120 da SBDI-1 do TST.

49. Com efeito, o Eg. Regional não conheceu do 
recurso ordinário por ausência da assinatura do PRO Curador subs
critor do recurso, nas razões recursais. Desconsiderou assim, a 
assinatura aposta na petição que apresenta o recurso. Tal en
tendimento contraria frontalmente a Orientação Jurisprudencial 
n" 120 da SBDI-1 do TST:

PROCurador

RECORRIDA
ADVOGADA
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OJ - 120 " RAZÕES RECURSAIS SEM ASSINATURA DO 
ADVOGADO. VÁLIDAS SE ASSINADA A PETIÇÃO QUE 
APRESENTA O RECURSO. A ausência da assinatura do advogado 
nas razões recursais não toma inexistente o recurso se o PROCu- 
rador constituído nos autos assinou a petição de apresentação do 
recurso."

50. Esclareça-se que permanece o interesse do Re
clamado na análise do seu recurso ordinário pelo Regional, mesmo 
diante da fundamentação exarada por ocasião da análise do recurso de 
ofício. Isso porque o recurso ordinário interposto pelo Reclamado 
discute os efeitos da nulidade do contrato de trabalho, matéria não 
enfrentada no v. acórdão recorrido. Surge, daí, a necessidade do 
exame do recurso ordinário, interposto pelo Reclamado, pelo Eg. 
Regional.

51. Por todo o exposto, com fundamento no artigo 
557, § 1”, do Código de PROCesso Civil, aplicado subsidiaria- 
mente ao PROCesso trabalhista (artigo 769, da CI.T), dou pro
vimento ao recurso, quanto à preliminar de cerceio de defesa, 
para, reformando a decisão regional, determinar o retorno dos 
autos ao Eg. TRT de origem, para a análise do recurso ordinário 
interposto pelo Reclamado, como entender de direito. Determino 
o subrestamento do exame dos temas remanescentes do recurso 
do Recorrente, o qual deverá ser submetido ao TST, com ou sem 
novo recurso de revista.

52. Publique-se.
53. Brasília, 29 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Relator

PROC. N“ TST-RR-605.349/99.7TRT — 7" REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDOS
ADVOGADOS

MUNICÍPIO DE BARBALHA 
DR. PAULO CÉSAR PEREIRA ALEN
CAR
MARIA SOLIDADE DA SILVA SI- 
MEÃO
DR. ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA 
OS MESMOS 
OS MESMOS

D E S P A C H O
54. Tendo em vista o Incidente de Uniformização 

Jurisprudcncial suscitado perante a Eg. Primeira Turma (contrato nulo 
— efeitos — conhecimento do recurso de revista — violação ao 
artigo 37, II, da Constituição da República), suspendo o PROCesso c 
determino o encaminhamento dos autos à Secretaria da Colenda 
Turma desta Corte, até o julgamento do Incidente de Unifor
mização Jurisprudencial.

55. Cumpra-se c publique-se.
56. Brasília, 27 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-612.503/99.6TRT — 2* REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO

RECORRIDOS
ADVOGADO

: FORD MOTOR COMPANY BRASIL 
LTDA (SUCESSORA DA FORD BRA
SIL S.A)

: DR. LUIZ CARLOS AMORIM ROBOR- 
TELLA

: AIR MARTIN E OUTROS 
: DR. ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA E 

SILVA
D E C I S Ã O

57. Irrcsignada com o v. acórdão proferido pelo Eg. 
Segundo Regional (fls. 258/259), interpôs recurso de revista a Re
clamada (Rs. 265/271), insurgindo-sc quanto aos temas: preliminar de 
nulidade -  negativa de prestação jurisdicional; transação -  verbas 
trabalhistas - quitação.

58. A análise dos pressupostos comuns de admis
sibilidade evidencia que o recurso não alcança seguimento, porque 
encontra-se deserto.

59. Com efeito, a guia DARF acostada aos autos (fls. 
225), referente ao recolhimento das custas PROCessuais, encontra- 
se em fotocópia não autenticada, o que, a teor do artigo 83f) da 
CLT, ocasiona a deserção do recurso de revista.

60. Em face do exposto, com fundamento no artigo 
896, § 5“, da CLT, denego seguimento ao recurso de revista.

61. Publiquc-sc.
62. Brasília, 29 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Relator

PROC. N" TST-RR-614.159/99.1TRT — 6" REGIÃO

RECORRENTE : METALÚRGICA GERDAU S/A
ADVOGADA : DR. JOSE ALBERTO C MACIEL
RECORRIDO : JADER DE ANDRADE DOS SANTOS

DIAS FILHO (ESPÓLIO DE) 
ADVOGADO : DR. PAULO AZEVEDO

D E C I S Ã o
63. Irrcsignada com o v. acórdão proferido pelo Eg. 

Sexto Regional (fls. 285/287), interpõe recurso de revista a Recla
mada (fls. 291/2%), insurgindo-sc quanto aos seguintes lemas: es
tabilidade provisória - aquisição no período do aviso prévio c multa 
prevista no artigo 477 da CLT.

64. O Eg. Regional negou provimento ao recurso 
ordinário interposto pela Reclamada. Assim, manteve a condenação 
no que concerne ao pagamento da indenização concernente à cs 
labilidade c da multa prevista no artigo 477 da CLT.

65. Em relação à aquisição da estabilidade, pelo Re
clamante. aduziu, com suporte no artigo 487, 8 Io, da CLT, que o 
prazo do aviso prévio, mesmo que indenizado, integra o tempo de 
serviço para lodos os efeitos legais. Diante disso, concluiu:

"Assim, no caso. a ruptura do pacto foi projetada para o  dia 
15/09/90, data esta posterior à assinatura da Convenção Coletiva de 
fls. 05/22, cuja Cláusula 51* concedeu garantia no emprego por 60 
dias, a partir de 01.09.90. Correta, desta forma, a condenação cm 
indenização do período respectivo." (fl. 286).

66.
67. Concernente à multa prevista no artigo 477 da 

CLT, o Eg. Regional manteve a condenação, sob o fundamento de que 
a Reclamada não comprovou a data em que foi efetuado o pagamento 
do complemento das verbas rescisórias, ônus que lhe competia.

68. No recurso de revista, a Reclamada insurgc-sc 
contra a decisão regional. Quanto à condenação ao pagamento da 
indenização referente à estabilidade provisória, indica violação ao 
artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal c contrariedade à 
Orientação Jurisprudcncial da SBDI-1 n° 40.

69. No que concerne ã multa por atraso no paga
mento das verbas rescisórias, aponta violação ao artigo 477 da 
CLT.

70. Com efeito, o reconhecimento, pelo Eg. Regio
nal. da estabilidade provisória, cuja aquisição ocorreu no período do 
aviso prévio, contraria fronlalmcntc a Orientação Jurisprudcncial n° 
40 da SBDI-I do TST:

OJ 40" ESTABILIDADE. AQUISIÇÃO NO PERÍODO 
DO AVISO PRÉVIO. NÃO RECONHECIDA. A projeção do con
trato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso prévio in
denizado, tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no 
período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos c verbas rescisórias.

71. No que diz respeito à multa prevista no artigo 
477 da CLT. o deslinde da controvérsia envolve a apreciação de fatos 
c provas. Isso porque o Eg. Regional assinalou a não-comprovação, 
pela Reclamada, da data da quitação do complemento das veibas 
rescisórias. Desse modo, somente revendo fatos c provas poder-se-ia 
aferir se ocorreu ou não atraso no pagamento das verbas rescisó
rias.

72. Evidcncia-sc, pois, que a Súmula n° 126 do TST 
obstaculiza o seguimento do recurso, pois indispensável o rcvol- 
vimento do conjunto probatório.

73. Por lodo o exposto, com fundamento no artigo 
557, § 1°, do Código dc PROCesso Civil, aplicado subsidiaria- 
mente ao PROCesso trabalhista (artigo 769, da CLT), dou pro
vimento ao recurso, quanto à aquisição da estabilidade no pe
ríodo do aviso prévio, para excluir da condenação o pagamento 
referente à indenização correspondente. K, com supedãneo na 
Súmula n” 126 do TST e na forma do artigo 9° da l-ti n° 5.584/70, 
denego seguimento ao recurso de revista, no que concerne à multa 
prevista no artigo 477 da CLT.

74. Publiquc-sc.
75. Brasília, 27 dc junho dc 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Relator

PROC. N” TST-RR-624.082/2000.9 TRT— 4’ REGIÃO
RECORRENTE

ADVOGADA
RECORRIDA
ADVOGADO

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TE
LECOMUNICAÇÕES - CRT 
DR. SÉRGIO ROBERTO JUCHEN 
LUIZA DOLIRES PINTO 
DR. JOÃO TADEU ARGENTI

D E S P A C H O
76. I. Junlc-sc.
77. 2. Cláudio Emir Gonçalves noticia o falecimento 

da Recorrida Luiza Dolircs Pinto c requer sua habilitação na presente
rcclamatória trabalhista.

78. 3. Manifestc-sc a Reclamada a respeito dos do
cumentos juntados, pelo prazo dc 5 dias.

79. 4. Publiquc-sc.
80. Brasília, 25 dc junho de 2001.

JOAO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N” TST-RR-677.926/2000.0 TRT— 2" REGIÃO
RECORRENTES

ADVOGADO
RECORRIDO

ADVOGADO
RECORRIDO

ADVOGADO
RECORRIDA
ADVfXiADA

: COMPANHIA DO METROPOLITANO 
DE SÃO PAULO - METRO E OUTRO 

: DR. OCTÁVIO BUENO MAGANO 
: METRUS - INSTITUTO DE SEGURIDA

DE SOCIAL
: DR. OCTÁVIO BUENO MAGANO 
: F.MTEL RECURSOS HUMANOS E 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.
: DR. EDGAR DE VASCONCELOS 
: MARISA RODRIGUES RIBEIRO 
: DRA. MEIRE LÚCIA RODRIGUES CA- 

ZUMBÁ
D E S P A C H O

81. I. Junte-se.
82. 2. Manifestem-se a Reclamante c as Reclamadas

a respeito do documento juntado pela Reclamada Entcl Recursos 
Humanos c Serviços Terceirizados Lida., pelo prazo sucessivo de 5 
dias, iniciando-se pela Reclamante e posteriormente Companhia do 
Metropolitano de são Paulo - Melro c Melrus - instituto dc Se
guridade Social.

83. 3. Publiquc-sc.
84. Brasília, 27 dc junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Relator

PROC. N" TST-KD-AIRR-690.549/00.9 — TRT .3" REGIÃO

Embarganlc : BANCO BENGE S/A
Advogado : Dr. Victor Russomano Júnior.
Embargado : ADEMAR DIMAS FERRANTE
Advogado : Henrique dc Souza Machado

D E S P A C H O
85. Em observância ao princípio constitucional do

contraditório, em havendo postulação dc efeito modificativo, concedo 
ao Embargado o prazo dc 5 (cinco) dias para oferecer resposta, 
querendo.

86. Publiquc-sc.
87. Brasília, 27 de Junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Relator

PROC. N* TST-AlRR-701.303/200(1.7 TRT — 3" REGIÃO

AGRAVANTES
ADVOGADO

AGRAVADO
ADVOGADO

VILA SERRO AZUL LTDA. E OUTRO 
DR. JOÃO BATISTA PACHECO ANTU
NES DE CARVALHO 
RUBENS CLETO MOREIRA 
DR. MICHELANGELO LIOTTI RA
PHAEL

D E C I S Ã O
88. lrrcsignam-sc as Reclamadas, por meio dc agra

vo dc instrumento, contra decisão interloeutória proferida pela Eg. 
Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, 
que denegou seguimento ao recurso de revista.

89. Aduzem as Agravante, cm síntese, que o recurso 
dc revista merecia PROCessamcnto, porquanto demonstrada sua 
admissibilidade por violação aos artigo 5“, incisos II, XXXVII, 
LIV e LV, da Constituição da República.

90. Verifica-se. entretanto, que o presente agravo dc 
instrumento não merece seguimento, em virtude da ausência do tras
lado da PROCuração da Dra. Vilma Cordeiro, que substabeleceu 
ao subscritor do recurso de revista e do agravo de instrumento, 
Dr. João Batista Pacheco Antunes de Carvalho. Não há, portanto, 
como aferir-se se a subslaheleccnte detinha poderes para subs
tabelecer aos subscritores dos recursos. Prejudicada torna-se a 
análise da regularidade da representação PROCessual dos ad
vogados que peticionaram o recurso de revista e o agravo de 
instrumento.

91. Cumpre assinalar que o Agravante interpôs o 
presente agravo dc instrumento cm 14.7.00, na vigência da Lei n° 
9.756/98, que acresceu ao artigo 897 da CLT os parágrafos 5°, 6° c 7°, 
da CLT:

( ...)
§ 5“ Sob pena dc não conhecimento, as partes promoverão a 

formação do instrumento do agravo dc modo a possibilitar, caso 
provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a 
petição dc interposição:

I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da 
certidão da respectiva intimação, das PROCuraçõcs outorgadas aos 
advogados d» agravante e do agravado, da petição inicial, da 
contestação, da decisão originária, da comprovação do depósito 
recursal e do recolhimento das custas;

II - facultativamcntc, com outras peças que o agravante re
putar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida.

§ 6“ O agravado será intimado para oferecer resposta ao 
agravo c ao recurso principal, instruindo-a com as peças que con
siderar necessárias ao julgamento dc ambos os recursos.

8 7“ Provido o agravo, a Turma deliberará sobre o jul
gamento do recurso principal, observando-se, se for o caso, daí cm 
diante, o PROCedimento relativo u esse recurso." (k m .).

92. Infcrc-sc que, sob a sistemática legal vigente, 
constitui ônus da parte agravante velar pela adequada instrumentação 
do agravo. Impende ressaltar que tal exigência formal e inafastávcl à 
admissibilidade do próprio agravo mereceu o endosso da Instrução 
Normativa n" 16 do Eg. Tribunal Superior do Trabalho, item III (DJU 
dc 03.09.99, p. 249).

93. Ante o exposto, com supedãneo no artigo 896, § 
5“, da CLT, denego seguimento ao agravo de instrumento.

94. Publiquc-sc.
95. Brasília, 29 dc junho dc 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Relator

PROC. N" TST-AIRR-709,093/2000.2 TRT — 6‘ REGIÃO

AGRAVANTE : PRA1AMAR DISTRIBUIDORA DE BE
BIDAS LTDA.

ADVOGAIX) : DR. CARLO PONZI
AGRAVADO : ANTONIO CARLOS BONFIM MAR

CONDES
ADVOGADO : DR. ANTÔNIO BERNARDO DA SILVA

FILHO
D E C I S Ã O

96. Irresigna-se a Reclamada, por meio de agravo de 
instrumento, contra decisão interloeutória proferida pela Eg. Vice- 
Presidência do Tribunal Regional da Sexta Região, que denegou se
guimento ao recurso de revista, com fundamento nas Súmulas 266 e 
297 do TST.

97. Aduz. a Agravante, em síntese, que o recurso de 
revista merecia PHOCcssunu-nlo, porquanto demonstruda sua ad
missibilidade por violação da Constituição.
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98. Verifica-se, entretanto, que o presente agravo de 
instrumento não merece seguimento, porquanto o Agravante não cui
dou de trasladar todas as PROCurações conferidas aos advogados 
do Agravado, conforme certidão de fl. 147.

99. Cumpre assinalar que o presente agravo foi in
terposto em 9/8/2000, na vigência da Lei n° 9.756, de 17.12.98, que 
inseriu os §§ 5o, 6° e 7° ao artigo 897 da CLT:

( . . . )

§ 5o Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a 
formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, caso 
provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a 
petição de interposição:

I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da 
certidão da respectiva intimação, das PROCurações outorgadas aos 
advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da 
contestação, da decisão originária, da comprovação do depósito 
recursal e do recolhimento das custas;

II - facultativamente, com outras peças que o agravante re
putar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida.

§ 6o O agravado será intimado para oferecer resposta ao 
agravo e ao recurso principal, instruindo-a com as peças que con
siderar necessárias ao julgamento de ambos os recursos.

§ T  Provido o agravo, a Turma deliberará sobre o jul
gamento do recurso principal, observando-se, se for o caso, daí em 
diante, o PROCedimento relativo a e.sse recurso." (g.n.).

100. Infere-se daí que constitui pressuposto de ad
missibilidade do próprio agravo de instrumento o traslado das peças 
obrigatórias referidas no artigo 897, § 5o, inciso 1, da CLT. Assim, 
deveria a Agravante trasladar todas as PROCurações outorgadas 
aos advogados do Agravado. Verifica-se, contudo, que não foi 
trasladada a PROCuração da Dra. Kátia Silva de Melo que atua 
no feito às fls. 96/101.

101. Ante o exposto, com supedâneo no artigo 896, 
§ 5o, da CLT, denego seguimento ao agravo de instrumento.

102. Publique-se.
103. Brasília, 29 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Relator

PROC. N" TST-AG-RR-410.377/97.8 TRT — 17“ REGIÃO

Agravantes

Advogado
Agravado

PROCurador
Agravado

PROCurador

: SEBASTIÃO NERES DE SOUZA e OU
TROS

: Dr. João Batista Sampaio 
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA

LHO DA 17“ REGIÃO 
: Dr. Sérgio Favilla de Mendonça 
: INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE 

PÚBLICA - IESP 
: Dr. Helcimar Alves da Motta

D E S P A C H o
104. I. Mediante embargos declaratórios (fls. 

259/262). insurgem-se os Reclamantes contra a r. decisão monocrática 
de fls. 256/257, por meio da qual o Relator, com apoio no artigo 557, 
§ Io, a, do CPC, deu provimento ao recurso de revista interposto pelo 
Ministério Público, para julgar imPROCedentes os pedidos dedu
zidos na petição inicial.

105. 2. Tendo em vista o caráter tipicamente infrin- 
gente das pretensões deduzidas por meio da via PROCessual eleita, 
e, ainda, em homenagem aas princípios da fungibilidade recursal 
e da celeridade PROCessual, recebo o recurso em exame como 
agravo. Nesse sentido sinaliza a Orientação Jurisprudcncial n° 74 
da Eg. SBDI2 do TST.

106. 3. Determino a reautuação do feito, a fim de 
que constem como Agravantes SEBASTIÃO NERES DE SOUZA e 
OUTROS e como Agravados MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRA
BALHO DA 17“ REGIÃO c INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE 
PÚBLICA - IESP,

107. 4. Publiquc;se.
108. 5. Após, voltem-mc conclusos.
109. Brasília, 27 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Relator

PROC. N° TST-AIRR-676.793/2000.4TRT - 5“ REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADO
AGRAVADOS

ADVOGADO

: FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADO
LESCENTE - FUNDAC 

: ENIO PAVIE CARDOSO 
: JORGE ANTÔNIO FERREIRA DA SIL

VA E OUTROS
: AUGUSTO CÉSAR SANTOS BORBA 

D E S P A C H O
110. 1. A análise dos autos demonstra que o presente 

agravo dc instrumento foi interposto contra r. decisão da então 11“ 
Junta de Conciliação e Julgamento de Salvador Bahia, que denegou 
seguimento ao agTavo de petição, interposto pela Reclamada.

111. 2. Sucede que falece üs Egrégias Turmas do 
Tribunal Superior do Trabalho competência para o julgamento do 
presente apelo. Na realidade, as Turmas deste Tribunal são com
petentes para julgar o agravo de instrumento interposto em face de 
decisão que denega seguimento a recurso de revista, a teor dos artigos 
33, inciso II, alínea "b”, do Regimento Interno do Tribunal Superior 
do Trabalho; c 897, § 4°, da CLT.

112. 3. Por se tratar de recurso interposto contra de
cisão que denegou seguimento a agravo de petição, reputo que a 
matéria contida no presente agravo dc instrumento é dc competência 
das Turmas do Eg. Tribunal Regional, à luz do artigo 897, § 4°, da
CLT.

113. 4. Determino, pois, a remessa dos presentes au
tos ao Eg. Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, para as 
providências que entender necessárias.

114. 5. Publique-se.
Brasília, II de junho de 2001

JOAO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-A1RR-694.704/2000.9 - TRT - 15* REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

: REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. 
(EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 
INCORPORADORA DA FEPASA)
DR. MARCIA R. DOS SANTOS 
BENEDITO GILDO DE OLIVEIRA 
DR. DYONÍSIO PEGORARI 

D E S P A C H O
Considerando a petição protocolizada à fl. 260 dos autos, em 

que Marilda Leite de Oliveira e Outros requerem habilitação nos 
autos como sucessoras, em face do falecimento do reclamante Be
nedito Gildo de Oliveira, determino a citação da reclamada para, 
querendo, contestar a ação, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 
artigo 1.060 da Lei Adjetiva Civil.

Após, voltem-me conclusos os autos.
Publique-se.
Brasília, 5 de junho dc 2001.

RONALDO LEAL
Ministro-Relator

PROCESSO N° TST-RR-386.191/97.5 - TRT - 1* REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR

RECORRIDO
ADVOGADOS

RECORRIDA

PROCURADOR

: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 1“ REGIÃO 

: DR. LUIZ EDUARDO AGUIAR DO 
VALLE

: MANOEL VIEIRA FEBRÔNIO 
: DRS. ANTÔNIO DA COSTA MEDINA 

E JOSÉ TORRES DAS NEVES 
: UNIÃO FEDERAL (EXTINTA COMPA

NHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRA
SILEIRO)

: DR. WALTER DO CARMO BARLET- 
TA.

D E S P A C H O
A petição de fls. 211/212, na qual o reclamante requer a 

homologação da desistência da pretensão concernente aos planos eco
nômicos e consectários e a certificação nos autos do trânsito em 
julgado relativamente ao pedido de reintegração no emprego e re
flexos, foi indeferida pelo TRT da 1“ Região porque já estava es
gotada a prestação jurisdicional daquele órgão julgador (fl. 211).

Considerando tal circunstância e o parecer de fls. 236/237, 
no qual o Ministério Público opina pela "homologação da desistência 
do pedido e consectários e consequente declaração de perda de objeto 
da pretensão recursal c do pleito de certidão de trânsito em julgado 
pelo recorrido", intimem-se o reclamante e a reclamada para que se 
manifestem, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o 
interesse no prosseguimento do recurso de revista.

Após, retomem-me os autos.
Publique-se.
Brasília, 18 de junho de 2001.

RONALDO LEAL 
Ministro-Relator

PROCESSO N° TST-RR-396.277/97.0 - TRT - 6“ REGIÃO

RECORRENTE : BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊN
CIA SOCIAL

ADVOGADA : DR“ MARIA CRISTINA IRIGOYEN PE-
DUZZI

RECORRIDA : EDNALVA SOARES RIBEIRO
ADVOGADO : DR. JOSÉ GOMES DE MELO FILHO

D E S P A C H O
Na petição de fls. 162/163 dos autos, a autora requer que 

seja determinada a abertura de diligência para apurar se a rescisão do 
seu contrato dc trabalho foi procedida no órgão sindical ou no Mi
nistério do Trabalho, cm face da documentação trazida aos autos pelo 
Bandeprev.

Indefiro o pedido porque não é próprio desta instância ex
traordinária.

Publique-se.
Após, prossiga-sc o feito na forma regimental.
Brasília, 21 dc junho dc 2001.

RONALDO LEAL 
Ministro-Relator

PROC. N” TST-RR-655.362/2000.4 - TRT - 17“ REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

: COMPANHIA SIDERÚRGICA DE TU
BARÃO - CST

. DR. (MERO DEVENS JÚNIOR 
: JAIR FRAGA QUEIROGA 
: DR. LUIZ FERNANDO NOGUEIRA 

MOREIRA

D E S P A C H O
Manifeste-se a Companhia Siderúrgica de Tubarão - CST, no  

prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de renúncia do reclamante a o  
direito aos honorários advocatícios, ínsito na petição dc fl. 715. 

Publique-se.
Após, voltem-me conclusos os autos.
Brasília, 22 de junho de 2001.

RONALDO LEAL 
Ministro-Relator

PROC. N* TST-RR-701.671/2000.8 - TRT - 14* REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO

ADVOGADO

: AUTA DO PRADO ATAÍDE 
: DR. LUÍS FERNANDO SANSON 
: MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREA- 

ZZA
: DR. CARLOS RIBEIRO DA COSTA SO

BRINHO

D E S P A C H O
O Tribunal Regional do Trabalho da 14“ Região, pelo Acór

dão de fls. 389/395, reconheceu a nulidade do contrato de trabalho 
ante a inobservância do preceito contido no inciso II do art. 37 da  
Constituição Federal e deu provimento à remessa oficial para manter 
a condenação apenas ao pagamento do saldo de salário de 8 dias.

Irresignada, recorre de revista a reclamante, às fls. 405/415, 
alegando que a nulidade do contrato de trabalho opera efeitos eX 
nunc, conforme os arestos que transcreve. O recurso vem funda
mentado apenas na alínea a_do art. 896 da CLT.

Despacho de admissibilidade foi exarado à fl. 426.
Não foram apresentadas as contra-razões, conforme a cer

tidão de fl. 428-v.
A douta Procuradoria-Geral do Trabalho, à fl. 434, opinou 

pelo não-conhecimento do apelo.
Trata-se de hipótese de contratação efetuada na vigência da  

atual Constituição Federal, sem a observância do inciso II do seu 
artigo 37, acarretando a nulidade do ato na espécie.

O ato nulo, na verdade, não produz efeito entre as partes, 
pois não se constitui direito contra a lei. Entretanto, no contrato de 
trabalho, não há como aplicar o princípio da retroatividade da nu
lidade, porque a obreira já prestou seus serviços ao empregador, não 
podendo a força do seu trabalho ser-lhe restituída.

Em sendo assim, tem esta corte decidido que contratação em 
tais condições dá ao trabalhador o direito a receber somente o valor 
correspondente à contraprestação do seu labor, equivalente ao salário 
ajustado, excluídas as demais verbas rescisórias próprias da relação 
dc emprego, ante a irregularidade do contrato.

Tal entendimento encontra-se pacificado neste Tribunal, no 
recente Enunciado n° 363, verhis: "A contratação de servidor público, 
após a Constituição de 1988, sem prévia aprovação em concurso 
público, encontra óbice no seu art. 37, II e § 2o, somente conferindo- 
lhe direito ao pagamento dos dias efetivamente trabalhados segundo a 
contraprestação pactuada."

Assim, o entendimento proclamado no acórdão hostilizado 
está em harmonia com o Enunciado n° 363 do TST, o que inviabiliza 
o seguimento da revista, ante os termos do art. 896, § 5o, da CLT.

NEGO SEGUIMENTO ao recurso dc revista.
Publique-se.
Brasília, 28 dc junho de 2001.

RONALDO LEAL 
Ministro-Relator

PROC. N° TST-AC-754.447/2001.8

: COMPANHIA SIDERÚRGICA DE TU
BARÃO - CST

: DR. ÍMERO DEVENS JÚNIOR 
: JAIR FRAGA QUEIROGA 
: DRS. LUIS FERNANDO NOGUEIRA 

MOREIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO 
S. B. CHAMOUN E HENRIQUE RO
CHA FRAGA

D E S P A C H O
1. Concedo à autora o prazo de 10 (dez) dias para que se 

manifeste sobre a preliminar dc incompetência funcional do TST. 
suscitada na contestação.

2. Proceda a Secretaria, neste ínterim, à inclusão dos nomes 
dos advogados do réu na capa dos autos.

Publique-se.
Brasília, 1° dc agosto de 2001.

RONALDO LEAL 
Ministro-Relator

AUTORA

ADVOGADO
RÉU
ADVOGADOS

PROC. N° TST-ED-AIRR-692.315/2000.2 - TRT - 2* REGIÃO

EMBARGANTE
ADVOGADA
EMBARGADA
ADVOGADO

BANCO ABN AMRO S.A.
DR.* MÁRCIA LYRA BÉRGAMO 
MYRNA BUNSCHEIT 
DR. PAULO HENRIQUE MARQUES 
FRANCO
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D E S P A C H O
Considerando os embargos declaratórios opostos pela recla

mada, Concedo vista à parte contrária pelo prazo de 5 dias.
Rctifique-sc o pólo passivo da ação para BANCO ABN 

AMRO REAL S.A.
Após, voltem-me conclusos os autos.
Publique-se.
Brasília, 25 de junho de 2001.

RONALDO LEAL 
Ministro-Relator

PROC. N" TST-ED- R R-391.886/97.2 - TRT - 2“ REGIÃO

EMBARGANTE
ADVOGADO
EMBARGADO
ADVOGADO

ARMCO DO BRASIL S/A
DR. ALEXANDRE CAMPOS RIBEIRO
LUIZ BALBINO SOBRINHO
DR. ANTÔNIO CARLOS JOSÉ RO-
MÃO

D E S P A C H O
A reclamada interpõe agravo regimental, com fundamento no 

art. 338 c seguintes do Regimento Interno do Tribunal Superior do 
Trabalho, contra decisão da colenda Primeira Turma que rejeitou os 
seus embargos declaratórios.

Na hipótese, nota-se, de plano, a impropriedade do apelo ora 
apresentado, tendo em vista o disposto no art. 338 e seguintes do 
RITST. que preveem, na Justiça do Trabalho, o cabimento do recurso 
ora intentado e nenhum dos dispositivos ah inscritos se encaixa na 
hipótese vertente, uma vez que o presente agravo regimental, como 
dito alhures, foi interposto contra decisão colegiada.

Assinale-se que o princípio da fungibilidade não socorre a 
agravante, ante a inafastável impropriedade da interposição do re
curso utilizado. A aplicação desse princípio restringe-se à hipótese de 
dúvida plausível acerca do recurso adequado, quando inexiste no 
ordenamento jurídico medida judicial específica a desafiar decisão 
desfavorável ao interessado. Assim é a orientação emanada do Pre
tório Excelso, como exemplifica o AG-AI n° 134.518-8-SP: "PRIN
CÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IN
TERPOSTO COM FUNDAMENTO EM MATÉRIA INFRACONS- 
TITUCIONAL. RECEBIMENTO COMO ESPECIAL. IMPOSSIBI
LIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. A apli
cabilidade do princípio da fungibilidade limita-se aos casos de dúvida 
fundada quanto ao recurso cabível. Impossível homcnageá-lo quando 
se deduz espécie recursal imprópria e impertinente em substituição 
àquela expressamente indicada. Agravo regimental improvido" (1* 
Tumia, unânime, em 11/5/93, Relator Ministro limar Galvão, DJU de 
28/5/93, pág. 10.386).

Incabível o recurso, nego-lhe seguimento.
Publique-se.
Brasília, de junho de 2001.

WAGNER PIMENTA 
Ministro Relator

WP/MBR
PROC. N° TST-RR-487.361/98.4 - TRT - 1* REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO

RECORRIDOS

ADVOGADA

: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE 
: DR. SÉRGIO RUY BARROSO DE MEL

LO
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUN

CIONÁRIOS DO SISTEMA BANERJ - 
PREV1/BANERJ (EM LIQUIDAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL) E BANCO DO ES
TADO DO RIO JANEIRO S/A - (EM LI
QUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

: DR.’ GENICE FERREIRA SILVA 
D E S P A C H O

Indefiro o pedido formulado a fis. 300-8 de extinção do feito 
com julgamento do mérito, porque não demonstrada de forma ine
quívoca a transação noticiada pela reclamada, devendo o processo 
aguardar pauta para julgamento.

Publiquc-sc.
Brasília, 29 de junho de 2001.

WAGNER PIMENTA
Relator

PROC. N” TST-AIRR-600.796/99.9 - TRT - T  REGIÃO

AGRAVANTE : COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDI
TO DO PARANÁ LTDA.

ADVOGADA : DR.’ MARA SANTANA
AGRAVADO : ZUNG CHE YEE

D E S P A C H O
Agravo de instrumento da reclamada contra despacho de 

admissibilidade que denegou seguimento ao seu recurso de revista, 
processado em fase de execução, porque não configurada a exceção 
contida no § 2° do artigo 896 da CLT.

A Lei n° 9.756/98, alterando a redação do artigo 897, § 5”, 
da CLT, exige, sob pena de não-conhecimento, que as partes pro
movam a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, 
caso provido, o imédiUto julgamento do recurso denegado.

Na espécie, a agravante não apresentou a cópia da certidão 
de publicação do acórdão Regional c da procuração do agravado. 
Assim sendo, fica o julgador impedido de verificar a tempestividade 
do recurso de revista, na hipótese do provimento do agravo de ins
trumento. Reputo, pois, deficjcnlço traslado efetuado.

Frisc-se ainda que o inciso I do § 5” do artigo 897 da CLT 
não esgota o rol de peças necessárias para o imediato julgamento do 
recurso de revista, se provido o agravo de ínstruménto, É o caso da 
certidão de intimação do acórdão recorrido.

No tocante a. esta, donlrovérsia, à  Çurtê Súprerita tem ju
risprudência firmada no sentido dc que é imprescindível o traslado da 
certidão de intimação do acórdão recorrido, verbis: "DIREITO PRO
CESSUAL CIVIL RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVA DE SUA 
TEMPESTIVIDADE NO INSTRUMENTO DE AGRAVO. PRESSU
POSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO. I. É pacifico o en
tendimento desta Corte no sentido dc que o recorrente tem o dever da 
vigilância na formação do instrumento. E também de que lhe cabe 
comprovar a tempestividade do RE no agravo de instrumento. 2. 
Ademais, o § 4° do art. 544 do CPC estabelece que. na hipótese de 
provimento do agravo, se o instrumento contiver os elementos ne 
cessarias ao julgamento do mérito do recurso extraordinário, o Re
lator determinará sua conversão, observando-se, daí em diante, o 
procedimento relativo a esse recurso. J. Sucede que, para tal fim, 
seria imprescindível a prova da tempestividade do RE, que, no caso, 
não se produziu. 4. Além disso, é  igualmente pacífica a jurispru
dência do STF, no sentido de não admitir, em RE, alegação de ofensa 
indireta à CF, por má-interpretação ou aplicação e mesmo inob
servância de normas infraconslitucionais. 5. Está correta, portanto, a 
decisão que, na instância de origem, lhe indeferiu o processamento. 
6. Agravo improvido" (AGRAG - 241401 - RS, Ia T, Rd. Min. Sydney 
Sanches).

Não há que se falar em conversão do agravo cm diligencia 
para que a falta seja suprida, uma vez que às partes incumbe velar 
pela correta formação do instrumento, nos termos do disposto no item 
X da Instrução Normativa n° 16/99 do TST.

Diante do exposto, não conheço do agravo dc instrumento.
Publique-se.
Brasília, 13 de junho de 2001.

WAGNER PIMENTA 
Relator

TST-AIRK- 697.575/2000.2

AGRAVANTE
ADVOGADO

AGRAVADA

ADVOGADO

: LILIAN FÁTIMA DA SILVA 
: DR. ARISTIDES GHERARD DE ALEN

CAR
: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIO

NAL -  CSN
: DR. GERALDO BAÊTA VIEIRA 
D E S P A C H O

Agravo dc Instrumento contra despacho de admissibilidade 
de fis. 134-5 pelo qual se denegou seguimento ao Recurso dc Revista, 
ante a ausência dos requisitos autorizadores do seu conhecimento.

A Lei n° 9.756/98, alterando a redação do artigo 897, § 5”, 
da CLT, exige, sob pena de não-conhecimento, que as partes pro
movam a formação do instrumento do Agravo de modo a possibilitar, 
caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado.

Na espécie, a Agravante não apresentou a cópia da certidão 
de publicação dos acórdãos regionais, proferidos em Recurso Or
dinário e Èmbargos dc Declaração. Assim sendo, fica o julgador 
impedido de verificar a tempestividade do Recurso dc Revista, na 
hipótese do provimento do Agravo de Instrumento. Reputo, pois, 
deficiente o traslado efetuado.

À guisa de esclarecimento, frise-se que o inciso I do § 5” do 
artigo 897 da CLT não esgota o rol dc peças necessárias para o 
imediato julgamento do Recurso de Revista, caso provido o Ágravo 
dc Instrumento. É o caso da certidão dc intimação do acórdão re
corrido.

No tocante a esta controvérsia, a Corte Suprema tem ju
risprudência firmada no sentido dc que é imprescindível o traslado da 
certidão de intimação do acórdão recorrido, verbis:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAOR
DINÁRIO. PROVA DE SUA TEMPESTIVIDADE NO INSTRU
MENTO DE AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 
AGRAVO. 1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido dc 
que o recorrente tem o dever da vigilância na formação do ins
trumento. E também dc que lhe cabe comprovar a tempestividade do 
RE no agravo dc instrumento. 2. Ademais, o parágrafo 4° do art. 544 
do CPC estabelece que, na hipótese de provimento do agravo, sc o 
instrumento contiver os elementos necessários ao julgamento do mé
rito do recurso extraordinário, o Relator determinará sua conversão, 
observando-se, daí cm diante, o procedimento relativo a esse recurso. 
3. Sucede que, para tal fim, seria imprescindível a prova da tem
pestividade do RE, que, no caso, não sc produziu. 4. Além disso, é 
igualmcntc pacífica a jurisprudência do STF, no sentido dc não ad
mitir, em RE, alegação de ofensa indireta à CF. por má-interpretação 
ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconslitucionais. 
5. Está correta, portanto, a decisão que, na instância dc origem, lhe 
indeferiu o processamento. 6. Agravo improvido” (AGRAG - 241401 
- RS, 1‘ T, Rcl. Min. Sydney Sanchcs).

Ademais, não há que se falar em conversão do Agravo cm 
diligência para que a falta seja suprida, uma vez que às partes in
cumbe velar pela correta formação do Instrumento, nos termos do 
disposto no item XI da Instrução Normativa n° 16/99 do TST.

, Diante do exposto, denego seguimento ao Agravo dc Ins
trumento.

Publiquc-sc.
Brasília, 3 dc maio dc 2001.

WAGNER PIMENTA
_______ Relatora . . . ___,_______

PROC. N* TST-AIRR-725.947/2001.0 - TRT - 20” REGIÃO

AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA -
SE

ADVOGADO : UR. RAIMUNDO CÉZAR BRUTO
ARAGÃO

AGRAVADO : JUIZ PRESIDENTE DO TRT DA 20“ RE
GIÃO

I) E S P A C II O
Agravo dc instrumento contra despacho de admissibilidade 

de fl. 24,'pelo qual se denegou seguimento ao recurso de revista do 
reclamado, sob o fundamento de não ser o remédio jurídico adequado 
para insurgir-se contra decisão prolatada em agravo regimental.

A le i n° 9.756/98, alterando a redação do artigo 897, § 5”, 
da CLT, exige, sob pena de não-conhecimento, que as partes pro 
inovam a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, 
caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado.

Na espécie, o agravante não apresentou cópia da petição 
inicial, da contestação, da sentença e da procuração do seu advo
gado.

O inciso 1 do § 5° do art. 897 da CLT, com a redação dada 
pela 1 .oi n° 9.756/98, estabelece: 5° - Sob pena de não-conhecimento, 
as partes promoverão a formação do instrumento do agravo dc modo 
a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso de
negado, instruindo a petição de interposição: I - obrigatoriamente, 
com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação, 
das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agra 
vado, da petição inicial, da contestação, da decisão originária, da 
comprovação do depósito recursal e do recolhimento das custas".

Ademais, não há que se falar em conversão do agravo em 
diligência para que a falta seja suprida, uma vez que às partes in
cumbe velar pela correta formação do instrumento, nos termos do 
disposto no item XI da Instrução Normativa n° 16/99 do TST.

Diante do exposto, denego seguimento ao agravo dc ins
trumento.

Publique-se.
Brasília, de junho de 2001.

WAGNER PIMENTA 
Relator

PROC. N" TST-AIRR-727.108/2001 . 4  - TRT - 19“ REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO

AGRAVADA

ADVOGADO

: MUNICÍPIO DE MATA GRANDE 
: DR. RENATO BRITTO DE ANDRADE 

FILHO
: MARINALVA 1RACI COSTA DE ALEN

CAR
: DR. JOÃO FIRMO SOARES 
D E S P A C H O

O egrégio TRT da 19" Região, pelo despacho de fl. 44, 
denegou seguimento ao Recurso dc Revista do Reclamado, ante o 
óbice contido no Enunciado n° 297 desta Corte, combinado com o 
artigo 896, § 2o, da CLT.

Inconformado, o Demandado interpõe o presente Agravo de 
Instrumento, argumentando satisfeitos os requisitos legais necessários 
ao regular processamento da Revista.

Razão não assiste ao ora Agravante.
Inicialmenlc, a Instrução Normativa n° 16/99 do TST diz em 

seu item IX: "As peças trasladadas conterão informações que iden
tifiquem o processo do qual foram extraídas, autenticadas uma a uma, 
no anverso ou verso (...)".

Conforme se verifica dos autos, as peças trasladadas no re
curso a fis. 10, II, 13-24 e 46-79 não se encontram devidamente 
autenticadas, desatendendo, dessa forma, o disposto no art. 830 da 
CLT e no item IX da Instrução Normativa n” 16/99.

Observe-se, por oportuno, que o § 1“ do art. 544 do CPC é 
expresso ao determinar que, verbis: “O agravo de instrumento será 
instruído com as peças apresentadas pelas partes (...)". Entende o 
excelso Pretório que: "As fotocópias anexadas à minuta do agravo dc 
instrumento hão de estar autenticadas - art. 544, § 1”, combinado com 
o art. 384, ambos do CPC” (STF, 2’ Turma, AI n" 172.559- 
2/SC/AgRg, Rei. Min. Marco Aurélio, DJU de 3/11/95, p. 37.258).

Ademais, não há que sc falar em conversão do Agravo em 
diligência para que a falta seja suprida, uma vez que às partes in
cumbe zelar pela correta formação do instrumento, nos termos do 
disposto no item X da Instrução Normativa n° 16/99 do TST.

Ante o exposto, não conheço do presente Agravo.
Publiquc-sc.
Brasília, 13 de junho dc 2001.

WAGNER PIMENTA 
Relator

PROC. N” TST-AIRR-742.691/2001.0 - TRT - 3" REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADA

ADVOGADOS

: BENEDITO EURIPIDES ALVES 
: DR. GERCY DOS SANTOS 
: SOCIEDADE ANÔNIMA BRASILEIRA 

DE EMPREENDIMENTOS - SABE.
: DR. WILLY FALCOMER FILHO 
I) E S P A C I! O

Agravo dc Instrumento contra despacho de admissibilidade 
pelo qual sc denegou seguimento ao Recurso dc Revista com fun
damento no artigo 896, alíneas "a", "b” c “c”, da CLT.

Contraminula a fis. 217- 222.
Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do

Trabalho.__________________ _____ —   _____________ ± i .
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O presente Agravo não atende os requisitos legais para o seu 
conhecimento. O Agravante trasladou a peça relativa às razões do 
Agravo de Instrumento, no entanto, não consta o carimbo com a data 
em que foi protocolizado o recurso. Portanto, não há como aferir a 
tcmpcstividadc e sua interposição.

A data em questão é imprescindível para a aferição da tem- 
pestividade do recurso e a sua ausência impede o conhecimento do 
presente Agravo, nos termos do § 5° do art. 897 da CLT, com a 
redação dada pela Lei 9.756/98.

Verifica-se que o despacho que denegou seguimento ao re
curso de revista do reclamante foi publicado em 23/l 1/2000, sendo o 
recurso juntado aos autos somente em 7/12/2000, conforme certidão 
de fl. 197- verso, porém, não há como verificar a data em que o 
agravo foi interposto nesta colenda Corte, pela ausência de carimbo 
do protocolo.

Ante o exposto, denego seguimento ao Agravo de Instru
mento.

Publique-se.
Brasília, 20 de junho 2001.

WAGNER PIMENTA 
Relator

PROC. N” TST-RR-514.013/98.0 - TRT - 4* REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADA

BETTANIN INDUSTRIAL S.A. 
DR. FERNANDO EGÍDIO ATZ 
VALDIR VASCONCELLOS 
DR.* ELIANA TECH DE SOUZA 

D E S P A C H O
A Bettanin Industrial S.A. interpõe recurso de revista, com 

fulcro na alínea a do art. 896 da CLT, contra o v. acórdão prolatado 
pelo eg. TRT de 4* Região (fls. 112-3), que manteve a condenação em 
horas extraordinárias apuradas computando-se minuto a minuto.

Admitido o recurso pelo r. despacho de fl. 122, não foi 
oferecida contra-razões.

Os autos não foram remetidos à Procuradoria-Geral do Tra
balho em face do disposto na Resolução Administrativa n° 322/96.

No que concerne aos pressupostos extrínsecos, é admissível 
o recurso, pois tempestivo (fls. 114-5) e regulares a representação 
processual (fls. 15, 105 e 120) e o preparo ( fls. 90 e 95-6).

Quanto aos requisitos intrínsecos, o recurso de revista me
rece ser conhecido por divergência com o terceiro aresto transcrito a 
fl. 117, que encerra tese contrária àquela esposada no julgado ata
cado, no sentido de que não constituem tempo à disposição do em
pregador os cinco minutos que antecedem e/ou sucedem a jornada de 
trabalho destinados à marcação do cartão-de-ponto.

No mérito, a controvérsia encontra-se pacificada no âmbito 
desta Corte Superior, havendo a ilustrada SBDI I consubstanciado o 
entendimento na sua Orientação Jurisprudência! n° 23, que dispõe: 
"CARTÃO DE PONTO. REGISTRO. N ÃO É DEVIDO O PA 
GAMENTO DE HORAS EXTRAS RELATIVAMENTE AOS DIAS 
F.M QUE 0  EXCESSO DE JORNADA NÃO ULTRAPASSA DE 
CINCO MINUTOS ANTES E/OU APÓS A DURAÇÃO NORMAL 
DO TRABALHO. (S E ULTRAPASSADO O REFERIDO LIMITE, 
COMO EXTRA SERÁ CONSIDERADA A TOTALIDADE DO 
TEMPO QUE EXCEDER A JORNADA NORMAL)".

Nesse sentido, citam-se, dentre outros, os precedentes: E-RR 
144.551/94, Ac. 3916/97, Min. Francisco Fausto, DJ dc 10/10/97, 
Decisão unânime; E-RR 148.050/94, Ac. 4110/97, Min. Francisco 
Fausto, DJ de 19/9/97, Decisão unânime; E-RR 160.652/95. Ac. 
2073/97, Min. Francisco Fausto, DJ de 6/6/97. Decisão unânime: E- 
RR 34.983/91, Ac. 3587/96, Min. José L. Vasconcellos, DJ de 9/8/96, 
Decisão unânime; e E-RR 86.590/93. Ac. 2159/96, Min. Moura Fran
ça, DJ de 8/11/96, Decisão unânime.

Dessarte, em vista do exposto, e por força do que estatui o 
artigo 557, § 1“-A, do Código dc Processo Civil, aplicável ao Pro
cesso do Trabalho ern face da IN-I7/TST. dou provimento parcial ao 
recurso para considerar como extras apenas os minutos que exce
derem a 5 (cinco), anteriores e posteriores à jornada dc trabalho, 
destacando que, se ultrapassado este limite, será considerado como 
extra o total do tempo excedido.

Publique-se.
Brasília, de junho de 2001.

WAGNER PIMENTA 
Presidente e Relator

PROC. N” TST-ED-AIRR-700.733/2000.6 - TRT - 4" REGIÃO

EMBARGANTE

ADVOGADO

EMBARGADO
ADVOGADO

: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE 
SANEAMENTO -  CORSAN 

: DR. RICARDO ADOLPHO BORGES 
DE ALBUQUERQUE 

: NELSON ALMIRO KOLLET 
. DR. ANTÔNIO ESCOSTEGUY CAS

TRO
D E S P A C H O

Considerando que os presentes embargos declaratórios ob
jetivam modificar o decidido no v. acórdão embargado, CONCEDO o 
prazo dc 5 (cinco) dias à parte contrária para, querendo, manifestar- 
se. A providência se impõe em respeito ao princípio do contraditório, 
de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ra
tificada por decisão da Seção Especializada em Dissídios Individuais 
desta Corte em sua composição plena.

Após, voltem-me conclusos.
Publiquc-sc.
Brasília, 20 de junho dc 2001.

WAGNER PIMENTA 
Relator

PROC. N* TST-RR-394.897/97,0 TRT - 3" REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRENTE
ADVOGADO

RECORRIDOS
ADVOGADOS

BANCO MERCANTIL DO BRASIL 
S.A.
DR. ANTÔNIO ROBERTO FONTANA
MÁRCIO COSTA FARIA
DR. FÁBIO DAS GRAÇAS OLIVEIRA
BRAGA
OS MESMOS
OS MESMOS

D E C I S Ã O
Irresignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Terceiro 

Regional (fls. 411/416), interpôs recurso de revista o Reclamado (fls. 
425/438), insurgindo-se quanto aos seguintes temas: horas extras — 
cargo de confiança; horas extras — divisor; ajuda alimentação; cor
reção monetária.

O Reclamante interpôs recurso de revista adesivo (fls. 
416/452), pugnando pelo acolhimento do apelo quanto aos seguintes 
temas: divisor do salário-hora; dobra salarial.

A análise dos pressupostos comuns de admissibilidade evi
dencia que o recurso de revista interposto pelo Reclamado não al
cança seguimento, por encontrar-se deserto.

Com efeito, verifica-se que a MM. JCJ de origem (fl. 369) 
arbitrou à condenação o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais), fixando as custas processuais em R$ 500,00 (quinhentos 
reais).

Daquela decisão recorreu ordinariamente o Empregador, re
colhendo regularmente as custas (fl. 381); da mesma forma, procedeu 
ao pagamento do depósito recursal na quantia de R$ 2.104,00 (dois 
mil, cento e quatro reais — 11. 380), sendo o limite legal para in
terposição de recurso ordinário à época (16.08.96) o valor de R$ 
2.103, 92 (dois mil, cento e três reais e noventa e seis centavos), de 
acordo com o Ato GP 804/95.

Impende ressaltar que o Eg. Regional, quando do julgamento 
dos recursos ordinários interpostos por ambas as partes, manteve o 
valor arbitrado à condenação pela MM. JCJ de origem (fl. 416).

Constata-se que o Reclamado interpôs recurso de revista em 
05.05.97, depositando na mesma data, a título de complementação do 
depósito recursal, o valor de R$ 2.789,72 (dois mil, setecentos e 
oitenta e nove reais e setenta e dois centavos) —  fl. 426.

Àquela época, vigorava o Ato GP 631/96, que estabelecia o 
limite legal para o recurso de revista no valor de R$ 4.893,72 (quatro 
mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos). 
Somando-se os dois depósitos efetuados, perfaz-se exatamente esse 
valor.

Todavia, incumbia ao Recorrente realizar o depósito recursal 
no valor integral do limite legal correspondente ao recurso de revista, 
qual seja R$ 4.893,72 (quatro mil, oitocentos c noventa e três reais e 
setenta e dois centavos), ou complementar o valor da condenação, 
conforme o item II, alínea b, da Instrução Normativa n” 03/93 do 
TST.

Ressalte-se que, segundo a Orientação Jurisprudcncial n” 139 
da Eg. SDI desta Corte, se a parte recorrente, ao interpor recurso 
ordinário, opta por depositar apenas o valor legal, ao invés do valor 
total da condenação, estará obrigada a efetuar depósito no valor cor
respondente aos recursos que se sucederem, ou complementar o valor 
remanescente da condenação, sob pena de deserção, descabendo so
marem-se os valores para obtenção da importância prevista para 
cada novo recurso, como procedeu o ora Recorrente.

Por outro lado, o artigo 40 da Lei 8.177/91 estabelece a 
necessidade de o Reclamado, quando recorrer, efetuar um depósito 
recursal para cada novo recurso. A exigência do depósito encontra 
limite no valor da condenação, quando nada mais poderá ser exigido, 
porquanto integralmcnte garantido o juízo.

Não resta, pois, dúvida de que o presente recurso dc revista 
encontra-se irremediavelmente deserto.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 896, § 5o, da CLT, 
denego seguimento ao recurso de revista interposto pelo Recla
mado.

Consequentemente, ante a regra insculpida no artigo 500 do 
CPC, segundo a qual o recurso adesivo segue a sorte do principal, 
igualmente denego seguimento ao recurso dc revista adesivo in
terposto pelo Reclamante.

Publiquc-se.
Brasília, 28 dc junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N“ TST-RR-401.902/97.0TRT — 17" REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR
RECORRIDO
ADVOGADO

INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE
PÚBLICA — IESP
DR. AIDES BERTOLDO DA SILVA
CLÁUDIO PINHEIRO
DR. ALVINO PÁDUA MERÍZIO

D E C I S Ã O
Irresignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Décimo 

Sétimo Regional (fls. 180/186), interpôs recurso dc revista o Re
clamado (fls. 189/204), insurgindo-se quanto aos seguintes temas: 
mora salarial — contrato de trabalho — rescisão indireta; e ho
norários advocatícios.

O Eg. Regional, adotando literalmcnte os fundamentos ado
tados na r. sentença recorrida, julgou procedente o pedido de rescisão 
indireta do contrato de trabalho formulado pelo Reclamante, defe
rindo, via de consequência, o aviso prévio, 13° salário proporcional, 
férias proporcionais ou integrais (como se apurar em liquidação), 
emissão de guia para movimentação do FGTS ou indenização equi
valente, além da correspondente multa de 40% (quarenta por cen
to).

A ementa de fl. 180 sintetiza o pensamento regional, assim 
consubstanciado:

“MORA SALARIAL -  RESCISÃO INDIRETA. Sendo a 
mora salarial a mais grave das faltas praticadas pelo empregador, 
ainda mais quando é contumaz, procede o pedido de rescisão indireta 
do contrato de trabalho formulado pelo reclamante na exordial, com 
as conseqüências pecuniárias. Recurso ordinário a que se nega pro
vimento.”

Dessa decisão, o Reclamado interpõe recurso de revista, in
surgindo-se, de um lado, contra a parte do v. acórdão regional que 
reconheceu a contumácia da mora salarial verificada nos autos. Dessa 
forma, com fulcro no § 1” do artigo 2o do Decreto-lei n° 368/69, ao 
qual indigita ofensa, sustenta que a mora contumaz somente se ca
racterizaria se o atraso no pagamento dos salários fosse igual ou 
superior a 3 (três) meses, o que não se teria verificado na espécie 
vertente. Relaciona, também, areslos para embate pretoriano.

De outro lado, quanto aos honorários advocatícios, aponta 
violação ao artigo 14 da Lei n° 5.584/70 e indica contrariedade às 
Súmulas n°s 219 e 329, ambas do TST.

Todavia, inadmissível revela-se o presente recurso. ,
Com efeito. Por violação ao Decreto-Lei n° 368/69, espe- 

cificamcnte quanto ao § 1° do artigo 2o, tem-se que o apelo esbarra 
invariavelmente no óbice da Súmula n° 126 deste Eg. TST.

Conforme já  exposto, a Eg. Corte de origem, socorrendo-sc 
da alínea d  do artigo 483 da CLT, reconheceu que a mora salarial 
perpetrada pelo empregador legitimaria o pedido de rescisão indireta 
do contrato de trabalho, assim formulado pelo Reclamante na petição 
inicial. Todavia, não esclareceu, de maneira taxativa e de modo a não 
deixar dúvidas, se o atraso no pagamento dos salários do empregado 
teria, ou não, superado o limite de 3 (três) anos previsto no aludido 
decreto-lei. Limitou-se a consignar no v. acórdão de fl. 184 o atraso 
referente "ao mês de fevereiro do corrente ano", que, à época, seria 
o ano de 1997.

Resulta daí que, para se acolher as alegações expendidas 
pelo ora Recorrente, no sentido de que referido atraso não teria sido 
superior a três meses, tal como preceitua o artigo 2o, § 1 “, do Decreto- 
Lei n° 368/69, necessário seria revolver fatos e provas, procedimento 
eminentemente vedado nesta sede recursal extraordinária. Repita-se 
que, na hipótese, o Eg. Regional nada declinou a respeito do prazo 
em que se verificou a mora salarial do empregador.

E, ainda que assim não fosse, entendeu o Eg. Regional que 
"os informes de periódicos locais cujas cópias foram trazidas às fls. 
2H/4H são suficientemente contundentes para configurar a contu
mácia no inadimplemento dos salários pela reclamada" (fi. 185).

Por conseguinte, por qualquer ângulo que se examine a ques
tão, tem se que o debate ora suscitado esbarra invariavelmente no 
óbice da Súmula n° 126 do TST. Primeiro, porque, conforme já 
exposto, o Eg. Regional nada dispôs acerca do período cm que se 
teria verificado a mora salarial; segundo, porque, à luz do conjunto 
fático-probatório dos autos, entendeu o d. Tribunal recorrido pela 
configuração de mora salarial contumaz, apta a ensejar o pedido de 
rescisão indireta do contrato de trabalho do Reclamante.

Por divergência jurispnidencial, desponta que o recurso 
igualmente não se viabiliza. O primeiro aresto de fl. 192 desserve ao 
fim colimado, porquanto alude à hipótese em que a mora salarial dá- 
se por período superior a dois ou três meses, circunstância que não se 
dessume claramentc do quadro fático delineado pelo Eg. Regional.

Os dois primeiros julgados dc fl. 195 esbarram, igualmente, 
no óbice da Súmula n° 296 do TST, visto que apenas esposam as 
respectivas partes dispositivas dos acórdãos, não declinando as teses 
jurídicas que pudessem viabilizar o suscitado confronto dc leses.

O último aresto de fl. 195, por sua vez, peca por ines- 
pecificidade. porquanto consigna que "a mora salarial decorrente de 
grave situação financeira da empresa (...) não é suficiente para 
determinar a rescisão indireta do contrato de trabalho ", revelando- 
se. pois, hipótese diversa da tratada nos autos.

Quanto aos três julgados de fi. 196, ressalte-se que, além de 
genéricos, esposam, em última análise, entendimento que vai ao en
contro do posicionamento adotado pelo Eg. Regional. Isso porque, tal 
como consignam referidos arestos, entendeu o d. Tribunal recorrido 
que a mora salarial seria a mais grave das faltas praticadas pelo 
empregador, sendo, pois, apta a justificar a rescisão indireta do con
trato de trabalho.

O primeiro aresto dc II. 199 apresenta-se cm desatenção ao 
comando insculpido na Súmula n° 337 deste Eg. TST. porquanto, 
além dc não indicar a fonte oficial ou repositório autorizado dc 
publicação, não foi sequer acostada aos autos na íntegra.

O segundo julgado, também de fi. 199. não se presta ao 
dissenso de teses, porquanto examina a questão sob o enfoque de 
servidor público civil submetido aos ditames da l.ei n° 8 112/90. 
Pertinência da Súmula n" 296/TST.

O primeiro aresto de fi. 200 revela-se igualmentc inespe- 
cífico, visto que, ao afastar a possibilidade de rescisão indireta, assim 
o faz considerando que o próprio empregado teria declarado "no 
sentido de que saiu porque arrumou lugar melhor". Na hipótese dos 
autos, contudo, repita-se, o pedido de rescisão indireta do contrato de 
trabalho decorreu da mora salarial a que deu ensejo o empregador.
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Por fim, os demais arestos dc lis. 201/203, por serem oriun
dos das então Juntas dc Conciliação e Julgamento, esbarram no óbice 
da Súmula n° 333, tendo cm vista que a iterativa, notória e atual 
jurisprudência deste Eg, TST já  se firmou no sentido de que arestos 
advindos de JCJ não se coadunam com o disposto na alínea a do 
artigo 896 da CLT.

De outro lado, quanto ao pleito dc honorários advocadcios, 
melhor sorte não socorre o Recorrente, porquanto, dos termos do v. 
acórdão recorrido, resulta claro que nada sp expendeu acerca dc 
referida matéria. Carecendo, pois, do indispensável prequestionamen- 
to, por certo que o recurso, no particular, não se viabili/a ante o óbice 
da Súmula rí’ 297 do TST.

A vista do exposto, com supedâneo nas Súmulas n°s 126, 
296, 297 e 337 do TST c na forma do artigo 9o da Lei n° 5.584/70, 
denego seguimento ao recurso de revista.

Publique-se.
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZKN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-403.281/97.7 TRT — 10“ REGIÃO

RECORRENTES

ADVOGADA
RECORRIDA

ADVOGADO

MARIA GORETTI DE ARAÚJO RODRI
GUES E OUTRAS 
DRA. LIDIA KAORU YAMAMOTO 
TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA 
S/A -  TELEBRASILIA 
DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL 

D E C I S Ã O
Irresignadas com o v. acórdão proferido pelo Eg. Décimo 

Regional (fls. 394/396), interpuseram recurso de revista as Recla
mantes (lis. 398/408), insurgindo-se quanto ao seguinte tema: rea
juste quadrimestral -  acordo coletivo -t MP n° 434/94,

A controvérsia travada nos autos centra-se em definir se as 
Reclamantes fazem, ou não, jus a perceber, a partir de 174/94, o 
reajuste salarial previsto no acordo coletivo dc trabalho celebrado 
entre o SINTTEL/DE (Sindicato dos Trabalhadores cm Telecomu
nicações do Distrito Federal) e a Reclamada. Isso porque referido 
acordo (92/93), com vigência prorrogada a 30.04.94, ao prever a 
concessão do reajuste quadrimestral, assim o fez com base nas dis
posições contidas na Lei n° 8.542/92, que foi posteriormente revogada 
pela edição da MP n° 434/94.

Assim posta a questão, necessário faz-se inquirir se, em 
referidas circunstâncias, haveria, ou não, dc prevalecer os termos cm 
que avençado o acordo coletivo de trabalho entre as partes.

A respeito da matéria, o Eg, Tribunal Regional, mantendo a 
r. sentença, posicionou-se da seguinte forma:

“O acordo coletivo originário (92/93), estabeleceu cm sua 
cláusula segunda, parágrafo quinto:

‘No quadrimestre previsto na legislação vigente, o menor 
nível salarial será reajustado de acordo com a Lei 8.542/92, pre
servando para os demais níveis as relações percentuais intemíveis 
referidas nesta cláusula e resguardando o equilíbrio remuneratório 
interno’ (fls. 65).

( . . . )

A mencionada Lei n” 8.542/92 estabelecia o reajuste qua
drimestral da parcela salarial até seis salários mínimos pela aplicação 
do FAS (Fator de Atualização Salarial).

Em 28 dc fevereiro de 1994, o Governo Federal editou a 
Medida Provisória n° 434 que, transformada na Lei 8.880, dc 27 de 
maio de 1994, revogou expressamente os artigos 2o, 3o, 4o, 5“, T  e 9o 
da U i 8.542/92 (art. 39).

Além da revogação expressa, estabeleceu a então Medida 
Provisória, novos parâmetros econômicos, dentre os quais, a con
versão dos salários em URV a partir de I” dc março de 1994 (art. 18 
‘caput’) e a anualidade do reajuste salarial (§ 9“ do art. 19).

Assim, com data-base cm janeiro/94, o direito ao reajuste 
previsto para abril de 1994 restou fulminado pela Medida Provisória 
434, cm fevereiro do mesmo ano, ou seja antes de consumado o 
direito, quando ele ainda nada mais era do que uma expectativa" (lis. 
395/3%).

Mais adiante, o Eg. Tribunal de origem assentou que "ainda 
que os acordos coletivos de trabalho sejam equiparados a normas 
jurídicas entre as partes, eles não se sobrepõem a normas legais 
editadas pelo Governo de aplicação abrangente e indistinta em prol 
de uma sociedade" (fl. 396).

Nas razões do recurso de revista, as Reclamantes aduzem 
que a Reclamada deveria ter concedido o reajuste quadrimestral dos 
salários dc todos os seus empregados em 174/94, considerando-se o 
contido no § 5o da cláusula 2* do Acordo Coletivo dc Trabalho n°
92/93, não obstante a modificação da política salarial. Relatam, que 
"quando da assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho 93/94, jir- 
mado em I6.09.9d, restou assegurado nu cláusula 45“, a observância 
ao 'Termo de prorrogação de Acordo Coletivo de Trabalho assinado 
em <11/12/9.1, respeitadas a vigência e condições neles estabelecidas, 
para lodos os efeitos legais ’, restando assim, assegurado o reajuste 
quadrimestral de T’.ahril.l994" (11. 401).

NcSse contexto, indigitam violação aos artigos 5°, inciso 
XXXVI. c 7o, inciso XXVI, da Constituição Federal: 6“ da LICC; 615 
da CLT; bem como invocam a cláusula segunda do Termo de Pror
rogação do Acordo Coletivo de Trabalho 92/93 c o Acordo Coletivo 
93/94 (cláusulas 2* c 45*). Relacionam, também, arestos para cotejo 
de teses.

Todavia, cm que pese à ampla argumentação expendida pelas 
Reclamantes, a admissibilidade do presente recurso cneonlra-se òbs- 

■ taculizadapcla tncjdência da Súmula n” 333 do TST.
Ressalte-se que p Eg, Regional, ao firmar entendimento no 

sentido dc que o reajuste safaria! previsto na aludida norma coletiva 
de trabalho não haveria de prevalecer frente à legislação superve
niente dc política salarial, qual seja, a Lei n° 8.880/94, proferiu 
decisão em sintonia com a jurisprudência dominante deste Eg. TST.

Nesse sentido é a Orientação Jurisprudencial n° 40, da 5B- 
DI2, dc seguinte teor: . j , , ,

"AÇÃO RESCISÓRIA- REÁJÓSTES SALARIAIS PREVIS
TOS EM NORMA COLETIVA. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO 
DE POLÍTICA SALARIAL QUANDO A NORMA COLETIVA É 
ANTERIOR À LEI. (INSERIDO EM 20.09.2000) Os reajustes sa
lariais previstos em norma coletiva dc trabalho não prevalecem frente 
à legislação superveniente de política salarial.”

Na hipótese, conforme bem registrou o Eg. Regional, havia 
para os Reclamantes uma mera expectativa dc direito, o qual não se 
consumou, em face da edição da Medida Provisória n° 434, que, 
revogando as disposições contidas na Lei n° 8.542/92, acabou por 
introduzir no mundo jurídico uma nova sistemática salarial. Daf por
que as Reclamantes não fazem jus ao percebimento do reajuste sa
larial decorrente do Acordo Coletivo 92/93, celebrado entre o Sin
dicato- Obreiro e a Reclamada, tal como decidiram as instâncias 
ordinárias.

Por todo o exposto, com supedâneo na Súmula n° 333 do 
TST e na forma dos artigos 896, § 5°, da CLT; e 9° da Lei n° 
5.584/70; denego seguimento ao recurso de revista.

Publique-se.
Brasília, 20 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-527.920/99.7TRT 1* REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDA

ADVOGADO

OSEIAS MOREIRA RIOS 
DR. UBIRACY TORRES CUÓCO 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO — 
CERJ
DR. LUIZ ANTÔNIO TELLES DE MI
RANDA FILHO

D E C I S Ã O
Irresignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Primeiro 

Regional (fls. 120/122), interpôs recurso dc revista o Reclamante (fls. 
128/132), insurgindo-sc quanto ao seguinte tema: aposentadoria —  
extinção do contrato de trabalho — efeitos.

A Eg. Corte Regional concluiu que a aposentadoria espon
tânea do empregado constituiu causa de extinção do coVitrato de 
trabalho, Asseverou, outrossim, que o período laborado após a apo
sentadoria voluntária encontra-se eivado de nulidade absoluta a teor 
do que dispõe o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, em face 
da natureza jurídica da Reclamada, integrante da administração pú
blica indireta. Nesse contexto, manteve a r. sentença mediante a qual 
a então JCJ de origem julgou improcedentes os pedidos relativos à 
reintegração no emprego decorrente dc pretensa estabilidade sindical 
e ao pagamento dos salários do período de afastamento. Asseverou 
expressamente o Tribunal Regional:

“Irretocável é a conclusão do MM. Juízo dc primeiro grau, 
uma vez que do preceito inserido no artigo 453 da C.L.T. é tranquilo, 
segundo penso, o entendimento de que aposentadoria por tempo dc 
serviço é causa de extinção do contrato de trabalho. (...)

Sendo incontroverso que o autor aposentou-se por tempo de 
serviço em data posterior à promulgação da Constituição Federal, 
para a nova relação dc emprego mantida a partir dc então, ante o 
disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, não se 
poderia prescindir da realização de concurso público, uma vez que a 
ré, sem sombra dc dúvida, integra a Administração Indireta Esta
dual.

Não se trata, portanto, rclativamente ao período de trabalho 
posterior à aposentadoria do Recorrente, da resilição imotivada do 
contrato dc trabalho, mas sim dc sua nulidade absoluta, cumprindo 
ressaltar que o preceito do § 2° do artigo 37 da Constituição Federal 
dita expressamente que a não-observância do disposto no inciso II do 
mesmo artigo implica em nulidade do ato praticado, c não em sua 
anulabilidadc ou revogação.”

Nas razões do recurso de revista, o Reclamante sustenta que 
a aposentadoria espontaneamente requerida não constituiu causa dc 
extinção do contrato de trabalho. Transcreve um único aresto para 
demonstração do conflito dc leses,

O recurso, todavia, revela-se inadmissível. Isso porque a v. 
decisão regional encontra respaldo nas orientações contidas no Pre
cedente n° 177 da Eg. SBDI1 do TST e na Súmula n” 363, res 
pcctivamentc.

Com efeito. Conforme preceitua o caput do artigo 453 da 
CLT, a aposentadoria espontânea do empregado implica extinção do 
contrato de trabalho. A rigor, a continuidade na prestação dos ser
viços importa em novo contrato dc emprego, segundo a diretriz da 
Orientação Jurisprudência! n” 177 da Eg. SBDII do TST, de seguinte 
teor:

"A aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, 
mesmo quando o empregado continua a trabalhar na empresa após a 
concessão do benefício previdcnciário."

No particular, portanto, emerge o óbice da Súmula n" 333 do

Ademais, em se tratando de ente público e. portanto, sub
metido à regra do artigo 37, inciso II, § 2°, da Constituição Federal, 
o novo contrato dc trabalho, nessas circunstâncias, encontra-se in
quinado de nulidade absoluta, porquanto ausente o requisito essencial 
de prévio concurso público, o que não gera, pois, nenhum efeito 
trabalhista, salvo o pagamento do equivalente aos salários dos dias 
trabalhados e não pagos. Nesse sentido já se firmou a jurisprudência 
uníssona do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada na Sú
mula n° 363 do TST:

"A contratação dc servidor público, após a Constituição de 
1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no 
seu arl. 51, II, e § 2o, somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada."

Ressalte-se que, na espécie, não há pedido relativo ao pa
gamento do equivalente a dias efetivamente trabalhados c não pa
gos.

Por todo o alinhado, com apoio nas Súmulas n°s 333 c 363 
do TST e na forma do artigo 896, § 5o, da CLT, denego seguimento 
ao recurso de revista.

Publiquc-sc.
Brasília, 21 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N” TST-RR-529.423/99.3TRT — 21* REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR

RECORRIDA
ADVOGADO

: ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR
TE

: DR. ANTENOR ROBERTO S. DE ME
DEIROS

: LUZINETE SILVA DOS SANTOS 
: DR. MAURÍLIO BESSA DE DEUS 

D E C I S  Ã o
Irresignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Vigésimo 

Primeiro Regional (fls. 56/59), interpôs recurso de revista o Re
clamado (lis. 62/67), insurgindo-sc quanto ao seguinte tema: contrato 
nulo — efeitos:

O Eg. Regional, conquanto reconhecesse a nulidade do con
trato firmado com o ente público, após a promulgação da Cons 
tituição da República dc 1988, sem a prévia aprovação em concurso 
público, conferiu-lhe efeitos ex nune. Nesse contexto, manteve a 
condenação à obrigação dc anotar a CTPS da Autora.

Nas razões do recurso dc revista, o Reclamado indigita vio
lação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, bem como 
transcreve arestos para o confronto de tesos. Aponta contrariedade ü 
Orientação Jurisprudencial n° 85 da Eg. SBDII do TST. Requer a 
declaração dc total improcedência dos pedidos deduzidos na petição 
inicial.

O terceiro aresto dc fi. 66 autoriza o conhecimento do re
curso ao consignar, em linhas gerais, que a não-observância do dis
posto no artigo 37, inciso II, e § 2°, da Constituição Federal, para 
investidura cm cargo ou emprego público, implica nulidade absoluta 
do ato, com efeitos ex tunc.

Conheço do recurso, portanto, por divergência jurispruden-
cíal.

No mérito, constata-se que a v. decisão recorrida confiita 
com a Súmula n° 363 do TST, rcccntcmcnlc editada (DJ 18.09.2000), 
dc seguinte teor:

"A contratação dc servidor público, após a Constituição de 
1988, sem prévia aprovação cm concurso público, encontra óbice no 
seu art. 37, II, e § 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamcnle trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada."

No caso presente, não há pedido relativo aos salários dos 
dias efetivamente trabalhados c não pagos.

À vista do exposto, com apoio no artigo 557, § Io, a, do 
CPC, dou provimento ao recurso para, declarando a nulidade do 
contrato dc trabalho, com efeitos ex tunc, julgar improcedentes os 
pedidos deduzidos na petição inicial. Custas, pela Reclamante, na 
forma da lei.

Publiquc-sc.
Brasília, 28 de junho dc 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC, N° TST-RR-533.079/99.5 TRT 2* REC.IÃO

RECORRENTE : CLÁUDIO SANCHES DE SOUZA 
ADVOGADA : DRA. MARIA HELENA COTRIM
RECORRIDA : PIRES SERVIÇOS DE SEGURANÇA

LTUA.
ADVOGADO ; DR. VICTOR DE CASTRO NEVES

D K C I S Ã O
Irresignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Segundo 

Rc-gional (fls. 241/244), interpôs recurso de revista o Reclamante 
(lis. 245/248), insurgindo se quanto aos seguintes temas: valc-trans 
porte; adicionai de transferência; horas extras ausência de inter 
valos; horas extras diferenças.

Ao apreciar o recurso ordinário interposto pelo Reclamante, 
Eg. Tribunal Regional manteve a r. sentença da então MM.” Junta, 
que julgou iniprocedcnles os pedidos dc concessão de vale-lransporte, 
de adicional de transferência, dc horas extras decorrentes da não- 
concessão dos intervalos intrajomadu, liem conto de diferenças de 
horas cxlras c reflexos.

No presente arrazoado rccursal, o Reclamante insurgc-sc 
contra o v. acórdão regional, trazendo um único aresto para cotejo de 
teses, cspccificumcnlc quanto ao pleito de vale-lransporte.TST.
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Todavia, o presente recurso revela-se inadmissível.
Com efeito, no tocante ao pedido de vale-transporte, des- 

serve ao fim colimado o único julgado, de fl. 247, porquanto sua 
publicação consta de repositório não autorizado de jurisprudência do 
TST, a saber: Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho, de 
Valentin Carrion. Incide, pois, a Súmula n° 337 do TST, de um 
lado.

De outro, o recurso encontra-se desfundamentado, no que se 
refere aos temas remanescentes. Não cuidou o ora Recorrente de 
colacionar arestos para demonstração de conflito pretoriano, tam
pouco indicou violação a dispositivo de lei federal ou da Constituição 
da República, a teor do que dispõe o artigo 896 da CLT. Dessa forma, 
tendo a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Eg. Corte Su
perior Trabalhista firmado entendimento, no sentido de não se co
nhecer de recurso de revista desfundamentado, incontestável a in
cidência, na hipótese, do óbice da Súmula n" 333 do TST.

Por todo o exposto, com supedâneo nas Súmulas n°s 333 e 
337 do TST c na forma do artigo 9o da Lei n° 5.584/70, denego 
seguimento ao recurso de revista.

Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2001.

JOÃO ORKSTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N” TST-RR-533.661/99.4 TRT — 12* REGIÃO

Conheço do recurso, portanto, por divergência jurispruden-
cial.

No mérito, verifica-se que a r. decisão regional contraria o 
entendimento reiteradamente adotado pela Eg. Seção de Dissídios 
Individuais desta Corte Superior Trabalhista, a qual, por meio da 
Orientação Jurisprudencial n° 128, posicionou-se da seguinte forma:

"MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATU
TÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO BIENAL.

A transferência do regime jurídico de celetista para esta
tutário implica extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da 
prescrição bienal a partir da mudança de regime."

Na hipótese, conforme se pode depreender dos termos do v. 
acórdão recorrido, constata-se que a instituição do regime jurídico 
único ocorreu em Io. 11.89, ao passo que a reclamação trabalhista 
somente restou ajuizada em 12.01.94, quando decorrido lapso de 
tempo superior a dois anos.

À vista do exposto, com apoio no artigo 557, § 1°, a, do 
CPC, dou provimento ao recurso para, declarando a prescrição total 
do direito de ação dos Reclamantes, extinguir o processo, com jul
gamento de mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de 
Processo Civil.

Publique-se.
Brasília, 19 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDA

ADVOGADO

: AGENOR KNOLL PIETRO 
: DR. D1VALDO LUIZ DE AMORIM 
: IGARAS PAPÉIS E EMBALAGENS 

S.A.
: DR. EL1ANA TRAVERSO CALEGARI 

D E C I S Ã O
Irresignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Décimo 

Segundo Regional (fls. 257/262), complementado pelo de fls. 
270/272, interpôs recurso de revista o Reclamante (fls. 274/280), 
insurgindo-se quanto ao seguinte tema: FGTS —  multa — apo
sentadoria espontânea —  extinção do contrato de trabalho.

Ao examinar o recurso ordinário interposto pela Reclamada, 
a Eg. Corte regional reformou a r. sentença para excluir da con
denação o pagamento da multa de 40% do FGTS referente ao período 
anterior à concessão da aposentadoria. Assim decidiu ao fundamento 
de que a aposentadoria, uma vez requerida, implica necessariamente a 
extinção do contrato de trabalho.

Nas razões do recurso de revista, o Reclamante pugna pelo 
restabelecimento da r. sentença, apontando violação aos artigos 7o, 
inciso 1, da Constituição Federal; 10, inciso I, do ADCT; 18, § 1°, da 
Lei n° 8.036/90; 49, inciso 1, alínea h, da Lei n° 8.213/91, bem como 
elenca arestos para cotejo de teses.

Todavia, o presente recurso revela-se inadmissível ante a 
intransponibilidade do óbice contido na Súmula n° 333 do TST.

Frise-se que, no tocante ao pleito da multa de FGTS, o Eg. 
Regional proferiu decisão que se coaduna perfeitamente com a di
retriz perfilhada pela Orientação Jurisprudencial n° 177 da C. SBD11 
do TST, rccentcmentc editada (DJ 08.11.00), de seguinte teor:

"A aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, 
mesmo quando o empregado continua a trabalhar na empresa após a 
concessão do benefício previdcnciário. Assim sendo, indevida a multa 
de 40% do FGTS em relação ao período anterior à aposentadoria."

Por todo o exposto, com supedâneo na Súmula n° 333 do 
TST e na forma dos artigos 896, § 5o, da CLT e 9“ da Lei n° 5.584/70, 
denego seguimento ao recurso de revista.

Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2001.

JOAO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N“ TST-RR-533.755/99.0 TRT — 12* REGIÃO

RECORRENTE
PROCURADOR
RECORRIDOS

ADVOGADA

ESTADO DE SANTA CATARINA 
DR. LORENO WEISSHEIMER 
JUARES DA SILVA JOAQUIM E OU
TRO
DRA. ROSÂNGELA DE SOUZA 

D E C I S Ã O
Irresignado com os vv. acórdãos proferidos pelo Eg. Décimo 

Segundo Regional (fls. 93/97 e 166/172), interpôs recurso de revista 
o Reclamado (fls. 174/186), insurgindo-se quanto aos seguintes te
mas: prescrição mudança de regime jurídico: diferenças salariais 
— e URP de fevereiro de 1989.

O Eg. Tribunal Regional, mediante a r. decisão interloeutória 
de fls. 93/97, deu provimento ao recurso ordinário interposto pelos 
Reclamantes para afastar a prescrição extintíva do direito de ação. Sob 
o fundamento de que "a mudança do regime' jurídico celestita para o 
estatutário não importa extinção do contrato de trabalho para efeito 
de contagem do prazo prescricional previsto no art, 7" inciso XXIX. 
alínea a ’, 'in fine', da Constituição da República" (cincnta, fl.
93).

O Reclamado, nas razões do recurso de revista, argúi a 
prescrição do direito de ação dos Reclamantes, sustentando que a 
alteração do regime jurídico resultou na extinção da relação de em
prego. Indigita violação ao artigo 7°, inciso XXIX, alínea a, da Carta 
Magna, bem como indica arestos para cotejo de teses.

O primeiro julgado de fl. 179 autoriza o conhecimento do 
recurso, porquanto, partindo da premissa de que a transformação do 
regime jurídico de celetista para estatutário acarreta a extinção do 
contrato de trabalho, concluiu que a data relativa ã referida ccn- 
volação constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional 
bienal.

PROC. N“ TST-RR-534.793/99.7 TRT — 1* REGIÃO

RECORRENTE
PROCURADOR
RECORRIDO
ADVOGADO

UNIÃO (SUCESSORA FCBIA)
DR. J. MAURO MONTEIRO 
JOÃO RODRIGUES ITABORAY 
DR. JOÃO RODRIGUES ITABORAY 

D E C I S Ã O
Irresignada com o v. acórdão proferido pelo Eg. Primeiro 

Regional (fls. 131/134), interpôs recurso de revista a União (fls. 
140/151), insurgindo-se quanto aos seguintes temas: competência 
material da Justiça do Trabalho — limitação — mudança de regime 
jurídico; prescrição — mudança de regime jurídico; e diferenças sa
lariais — URP de abril e maio de 1988.

A Eg. Corte de origem reformou a r. sentença para excluir da 
condenação o pagamento do reajuste salarial decorrente do IPC de 
junho de 1987. Todavia, ao apreciar o recurso ordinário adesivo 
interposto pelo Reclamante, deu-lhe provimento parcial para julgar 
procedente o pedido de diferenças salariais oriundas da URP de abril 
e maio de 1988, “limitando-as contudo, “a partir de abril ao 
mês de agosto e a partir de maio ao mês de novembro daquele ano ”
(fl. 133).

Dessa decisão, interpõe recurso de revista a União, argiiindo, 
prcliminarmgnte, a incompetência material desta Justiça Especializada 
para apreciar pedidos relativos a período que não estivesse com
preendido entre 05.10.88 a 12.12.90.

Por outro lado, requer seja declarado prescrito o direito de 
ação do Reclamante, visto que a ação trabalhista teria sido ajuizada 
mais de dois anos após a edição da Lei n° 8.112/90, responsável pela 
implementação do Regime Jurídico Único na Administração Pública 
Federal. No particular, aponta violação ao artigo 7°, inciso XXIX, 
alínea h, da Constituição Federal, bem como relaciona arestos para 
cotejo de teses.

Entretanto, dos termos do v. acórdão recorrido, depreende-se, 
com a máxima clareza, que o Eg. Tribunal Regional em momento 
algum pronunciou-se quanto aos referidos temas. Nada expendeu 
acerca da suposta necessidade de delimitação da competência material 
desta Justiça Especializada, tampouco acerca da ocorrência, ou não, 
de prescrição na hipótese dos autos.

Rcssaltc-se, ainda, que na espécie não houve a interposição 
de embargos de declaração por parte da União, o que, a toda evi
dência, somente vem corroborar a ausência de prequestionamento em 
tomo de tais temas.

Incide, pois, na espécie o óbice da Súmula h° 297 deste Eg.
TST.

De outro lado, o d. Colegiado Regional, ao pronunciar-se 
acerca do reajuste salarial decorrente da URP de abril e maio/88, fê- 
lo nos seguintes termos:

“A matéria está hoje superada por iterativa jurisprudência, 
inclusive do excelso Supremo Tribunal Federal. Ao suspender o rea
juste dos empregados das autarquias, empresas públicas c sociedades 
de economia mista, nos meses de abril c maio de 1988, mantendo-o, 
entretanto, para as empresas privadas, o Decreto Lei n° 2425/88 
violou o princípio da paridade previsto no § 1° do art. 173 da Cons
tituição Federal.

Repostas as URPs de abril c maio de 1988 nos meses de 
agosto e novembro do mesmo ano, porém sem pagamento das par
celas vencidas, são devidas as diferepças intcrcorrcntcs (de abril a 
julho c de maio a outubro)” (fl. 133).

Nas razões do recurso de revista, a União, com fundamento 
na tese de inexistência de direito adquirido, requer sejam excluídas da 
condenação as diferenças salariais decorrentes da URP de abril e 
maio de 1988. Relaciona julgados para embate pretoriano.

Igualmenlc inadmissível revela-se o recurso quanto a esse 
tema, agora, porém, ante o óbice contido na Súmula n° 296 do TST. 
Isso porque todos os arestos acostados pela ora Recorrente encon
tram-se calcados na tese de existência, ou não, de direito adquirido ao 
reajuste salarial cm tela, aspecto esse não abordado no v. acórdão 
recorrido. Frise-se que o Eg. Regional não dirimiu a controvérsia ü 
luz do direito adquirido, mas, sim, sob o enfoque do princípio da 
paridade assegurado no artigo 173, § 1°, da Constituição Federal.

Quanto ao primeiro julgado de fl. 148, acresça-se que se 
encontra totalmentc desprovido de qualquer tese jurídica, de onde 
exsurge, com maior evidência, a sua incspecificidadc.

À vista do exposto, com supedâneo nas Súmulas n°s 296 e 
297 do TST e na forma do artigo 9o da Lei n° 5.584/70, denego 
seguimento ao recurso de revista.

Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2001.

JO ÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N" TST-RR-536.122/99.1 TRT — 2* REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
DESPORTOS
DR. ARMANDO MARQUES 
RENATO GUEDES DE OLIVEIRA 
DR. RENATO GUEDES DE OLIVEIRA 

D E C I S Ã O
Irresignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Terceiro 

Regional (fls. 40/42), interpôs recurso de revista a Reclamada (fls. 
43/50), insurgindo-se quanto ao seguinte tema: FGTS -  prescrição.

O Eg. Regional manteve a r. sentença que julgou procedente 
a postulação de diferenças de depósitos de FGTS. Assim decidiu por 
entender trintenária a prescrição do direito de reclamar judicialmentc 
o recolhimento das importâncias correspondentes ao FGTS incidente 
sobre as verbas efetivamente pagas no curso do contrato de trabalho, 
invocando a orientação consolidada na Súmula n° 95 do TST.

A Reclamada, nas razões do recurso de revista, requer seja 
declarada a prescrição total do direito de ação do Empregado, por
quanto, embora reconheça ser de 30 (trinta) anos o prazo para se 
efetuarem os recolhimentos do FGTS, sustenta ser de apenas dois 
anos o prazo para se reclamá-lo. Como fundamento do apelo, apenas 
colaciona arestos para configuração de dissenso jurisprudencial.

O segundo aresto de fl. 48 alça o recurso ao conhecimento, 
pois espelha tese divergente da adotada pelo v. acórdão recorrido, ao 
sufragar a prescrição bienal do direito de ação visando a reclamar o 
recolhimento ou levantamento dos depósitos do FGTS.

No mérito, verifica-se que a r. decisão regional confronta, na 
forma como proferida, com a Súmula n° 362 deste Eg. TST. É que, 
nos termos do entendimento cristalizado na referida Súmula, muito 
embora ao empregado seja assegurado o direito de postular os últimos 
30 (trinta) anos de não-recolhimento, ou de recolhimento a menos, 
das contribuições do FGTS, o certo é que assim deve fazê-lo dentro 
dos dois anos subseqüentes à extinção do respectivo contrato de 
trabalho.

À vista do exposto, com apoio no artigo 557, § Io, a, do 
CPC, dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pe
didos deduzidos na petição inicial. Custas, pelo Reclamante, na forma 
da lei.

Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-536.536/99.2 TRT —  1* REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADA

RECORRIDO
ADVOGADA

: COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPE
ZA URBANA —  COMLURB 

: DRA. SÔNIA MARIA COSTEIRA FRA- 
ZÃO

: ALAIM COELHO DE CASTRO 
: DRA. ELEN1R SOARES LAUDIAUZER 

D E C I S Ã O
Irresignada com o v. acórdão proferido pelo Eg. Primeiro 

Regional (fls. 58/62), interpôs recurso de revista a Reclamada (fls. 
64/69), insurgindo-sc quanto ao seguinte tema: FGTS — multa —  
aposentadoria espontânea — extinção do contrato de trabalho.

O Eg. Tribunal Regional manteve a condenação ao paga
mento da multa prevista no artigo 477, § 8°, da CLT, bem como da 
multa de 40% sobre os depósitos de FGTS do período anterior à 
aposentadoria voluntária do Autor. Asseverou que o Reclamante, 
mesmo após a concessão da aposentadoria voluntária, continuou a 
laborar para a Reclamada, sem solução de continuidade, razão pela 
qual o período anterior à aposentadoria repercute no cálculo da multa 
de 40% do FGTS.

Nas razões do recurso de revista, a Reclamada insurge-sc 
tão-somente contra a condenação ao pagamento da multa de 40% 
sobre os depósitos de FGTS efetuados no período anterior ã con
cessão da aposentadoria do Reclamante. Nesse contexto, arrola ju l
gados para o cotejo de teses.

O primeiro julgado de fl. 66 autoriza o conhecimento do 
recurso ao consignar: "Nos lermos do art. 453 da CLT. o tempo 
anterior à aposentadoria requerida espontaneamente não se somu ao 
período tubo rodo posteriormente, uma vez que. na hipótese, extingue- 
se de pleno jure o contrato anterior, o qual não produz qualquer 
efeito sobre a nova contratação",

Conheço do recurso, portanto, por divergência jurispruden
ciai.

No mérito, verifica-se que a v. decisão regional, na forma 
como proferida, contraria o entendimento reiteradamente adotado pela 
Eg. SBDII do Tribunal Superior do Trabalho, a qual, por meio da 
Orientação Jurisprudencial n° 177, posicionou-se da seguinte forma: 

"A aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, 
mesmo quando o empregado continua a trabalhar na empresa após a 
concessão do benefício previdcnciário. Assim sendo, indevida a mul
ta de 40% do F(íTS cm relação ao período anterior à  apo
sentadoria.” (g.n.)
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À vista do exposto, com apoio no artigo 557, § 1“, o, do 
CPC, dou provimento ao recurso para excluir da condenação o 
pagamento da multa de 40% sobre os depósitos de FGTS do período 
anterior à aposentadoria.

Publique-sc.
Brasília, 21 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-536.550/99.0TRT — 17“ REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADA
RECORRIDO
ADVOGADO

1TABIRA AGRO INDUSTRIAL S.A 
DR. JOSE ALBERTO C. MACIEL 
DENILDO JORGE DOS SANTOS 
DR. ROGÉRIO LUIZ MACHADO 

D E C I S Ã O
Irrcsignada com o v. acórdão proferido pelo Eg. Décimo 

Sétimo Regional (lis. 128/129), interpôs recurso de revista a Re
clamada (fls. 141/146), insurgindo-se quanto ao seguintes temas: 
preliminar — carência de ação e adicional de pcriculosidade — clc- 
tricitário — proporcionalidade.

Ao julgar o recurso ordinário interposto pela Reclamada, o 
Eg. Regional manteve a r. sentença que condenou a Empresa ao 
pagamento de diferença de adicional de pcriculosidade, por entender 
que o “fundamento fálico é o risco (nsito no labor, mesmo que a 
exposição a ele seja intermitente’’ (fl. 129).

A Recorrente suscita preliminar de carência de ação, sus
tentando que o adicional de pcriculosidade já havia sido pago in
tegralmente, na forma do Decreto 93.412/86, c que o pedido, nos 
termos cm que deduzido na petição inicial, ofenderia o artigo 2“, 
inciso II. do referido Decreto. Insurge-se, ainda, contra o deferimento 
do adicional de pcriculosidade, colacionando, como fundamento do 
apelo, arestos que entende divergentes da v. acórdão regional.

O recurso não alcança, contudo, conhecimento.
Quanto à preliminar de carência de ação, o recurso encontra- 

se absolutamente desfundamentado, visto que o Recorrente não trans
creve arestos paru configuração de dissenso jurisprudência! e tam
pouco aponta violação a dispositivo legal por parte do v. acórdão 
regional. Não preenchidas, pois, as exigências do artigo 896 da CLT, 
não conheço do recurso, pela preliminar.

No que se refere ao tenta "adicional de pcriculosidade — 
eletricitário — proporcionalidade”, o entendimento do Eg. Regional 
harmoniza-se com a Súmula n° 361 do TST, de seguinte teor:

“ Adicional de periculosidade. Elelricitários. Exposição in
termitente

O trabalho exercido em condições perigosas, embora de for
ma intermitente, dá direito ao empregado a receber o adicional de 
pcriculosidade de forma integral, tendo cm vista que a Lei n° 
7.369/85 não estabeleceu qualquer proporcionalidade em relação ao 
seu pagamento."

Ante o exposto, na forma do artigo 9o, da Lei n° 5.584/70, 
denego seguimento ao recurso de revista.

Publique-sc.
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOAO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-539.584/99.7TRT - 2* REGIÃO

Recorrente : BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado : Dr. José Luiz Guimarães Júnior
Recorrida : ADRIANA DE MELO GUIMARÃES
Advogado : Dr. Nório Ota

D E c i s ã o
Irresignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Segundo 

Regional (fls. 172/175), complementado pelo v. acórdão de fls. 
183/185, interpôs recurso de revista o Reclamado (fls. 115/139), in
surgindo-se quanto ao seguinte tema: pessoa jurídica de direito pú
blico -  responsabilidade subsidiária.

O Eg. Regional, com fundamento na Súmula n° 331, IV, do 
TST, manteve a r. sentença pela qual se condenou subsidiariamente o 
Reclamado pelos débitos trabalhistas da empresa prestadora dos ser
viços com a Reclamante.

No arrazoado do recurso de revista, o Recorrente assegura a 
impossibilidade de responsabilizar-se subsidiariamente a Administra
ção Pública, invocando a disposição contida no artigo 71, caput, § 21, 
da Iei n° 8.666/93. Alega violação ao mencionado artigo c também 
aos artigos 5°, incisos II c XXXV, 37, inciso XXL da Constituição da 
República; 2°, 3° c 444 da CLT. Transcreve arestos para confronto dc 
leses.

Entretanto, verifica-se que a v. decisão regional cncontra-sc 
cm perfeita harmonia com o atual entendimento do Tribunal Superior 
do Trabalho, consubstanciado no item IV da Súmula n° 331, de 
seguinte teor;

"O inadimplcmento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das em
presas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam 
participado da relação processual e constem também do título cxc 
cutivo judicial (artigo 71 da lati n 8.666/93).”

Ante o exposto, com supedâneo na Súmula n° 331, IV, do 
TST c na forma do artigo 896, ü 5°, da CLT, denego seguimento ao 
recurso de revista.

Publique-sc.
Brasília, 19 de junho de 2(X)I.
“ JOÃO ORESTE DALAZEN

Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-540.267/99.2 trt — 4* região

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADA

INSTITUTO METODISTA DE EDUCA
ÇÃO E CULTURA — (MEC 
DR. CILON DA SILVA SANTOS 
LUIS CARLOS GARCIA DA SILVA 
DRA. CLÁUDIA DOS SANTOS CUSTÓ
DIO

D E C 1 S Ã O
Irresignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Quarto Re

gional (fls. 284/288), interpôs recurso de revista o Reclamado (fls. 
290/293), insurgindo-se quanto ao seguinte (ema: horas extras 
contagem minuto a minuto.

O Eg. Regional, adotando o critério de apuração “minuto a 
minuto", manteve a condenação ao pagamento de horas extras, sob o 
seguinte fundamento:

"HORAS EXTRAS DA CONTAGEM MINUTO A MINU
TO.

Os poucos minutos que antecedem c sucedem a jornada de 
trabalho devem ser considerados no cômputo da mesma, pois a partir 
do momento em que é registrada a entrada c até o momento do 
registro da saída do trabalho, o empregado está à disposição da 
empresa.” (ementa, fl. 284)

Nas razões do recurso de revista, o Reclamado requer sejam 
excluídos da condenação ao pagamento de horas extras os cinco 
minutos que antecedem c sucedem a jornada de trabalho. Nesse sen
tido, transcreve arestos para demonstração de divergência jurispru- 
dencial (fls. 292/293).

Referidos julgados, contudo, não viabilizam a admissibili
dade do recurso de revista. Os de fl. 292, porque oriundos de Turmas 
do Tribunal Superior do Trabalho, em desatenção, portanto, ao pre
visto na alínea a do artigo 896 da CLT. O de fi. 293 não observa a 
orientação perfilhada na Súmula n° 337, do TST, porquanto ausente 
esclarecimento da fonte oficial ou repositório autorizado de publi
cação.

À vista do exposto, com fulcro na Súmula n° 337, do TST, c 
na forma da previsão contida no artigo 9°, da Lei n° 5.584/70, denego 
seguimento ao recurso de revista.

Publique-se.
Brasília, 19 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-542.117/99.7TRT — 4* REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDA

ADVOGADO

MARIA CONSUELO REIS DAV1LA 
DR. ODONE ENGERS 
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO BEM-ES
TAR DO MENOR — FEBEM 
DR. JORGE SANTANNA BOPP

D E C I S Ã o
Irrcsignada com o v. acórdão proferido pelo Eg. Quarto Re

gional (fls. 289/294), interpôs recurso de revista a Reclamante (fls. 
296/304), insurgindo-se quanto ao seguinte tema: aposentadoria — 
extinção do contrato de trabalho —  efeitos.

A Eg. Corte Regional concluiu que a aposentadoria espon
tânea da empregada constituiu causa dc extinção do contrato de tra
balho. Asseverou, outrossim, que o período laborado após a apo
sentadoria voluntária cncontra-sc eivado dc ilegalidade a teor do que 
dispõe o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, em face da 
natureza jurídica da Reclamada, integrante da administração pública 
indireta. Nesse contexto, reformou a r. sentença para limitar a con
denação ao pagamento dos salários relativos aos dias efetivamente 
trabalhados e não pagos, isto é, 17 (dezessete) dias dc novembro de 
1995. O teor do v. acórdão regional cncontra-sc sintetizado na ementa 
de seguinte teor:

“Havendo continuidade do vínculo após a aposentadoria vo
luntária, chega-se à conclusão rigorosa de que se trata de um novo 
contrato não sujeito aos efeitos do anteriormente findo. Rcstá ilegal a 
permanência do recorrido no quadro da recorrente, em face do que 
dispõe o artigo 37 da Constituição Federal.” (fl. 289)

Nas razões do recurso de revista, a Reclamante pugna pelo 
restabelecimento da r. sentença, sob o fundamento dc que a apo
sentadoria espontaneamente requerida não constitui causa dc extinção 
do contraio de trabalho. Transcreve arestos para demonstração do 
conflito dc teses.

O recurso, todavia, rcvcla-sc inadmissível. Isso porque a v. 
decisão regional encontra respaldo nas orientações contidas no Pre
cedente n“ 177 da Eg. SBDI1 do TST e na Súmula n° 363, res- 
pectivamcntc.

Com efeito. Conforme preceitua o caput do artigo 453 da 
CLT, a aposentadoria espontânea do empregado implica extinção do 
contrato dc trabalho. A rigor, a continuidade na prestação dos ser
viços importa cm novo contrato dc emprego, segundo a diretriz da 
Orientação Jurisprudência! n° 177 da Eg. SBD11 do TST, dc seguinte 
teor:

”A aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, 
mesmo quando o empregado continua a trabalhar na empresa após a 
concessão do benefício prevideneiário.”

No particular, portaqto, etpergc. o óbice i|a Súmula n° 333 do
TST.

_______ Seção  1 ___________1 0 8 9

' « n « '

Ademais, cm se tratando dc fundação pública, submetida à 
regra do artigo 37, inciso II, § 2”, da Constituição Federal, o novo 
contrato dc trabalho, nessas circunstâncias, encontra-se inquinado dc 
nulidade absoluta, porquanto ausente o requisito essencial de prévio 
concurso público, o que não gera, pois, nenhum efeito trabalhista, 
salvo o pagamento do equivalente aos salários dos dias trabalhados c 
não pagos, deferidos pelo Tribunal Regional na hipótese vertente. 
Nesse sentido já se firmou a jurisprudência uníssona do Tribunal 
Superior do Trabalho, consubstanciada na Súmula n° 363 do TST;

"A contratação de servidor público, após a Constituição de 
1988, sem prévia aprovação cm concurso público, encontra óbice no 
seu art. 37, II, c § 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada."

Por todo o alinhado, com apoio nas Súmulas n°s 333 c 363 
do TST e na forma do artigo 896, § 5°, da CLT, denego seguimento 
ao recurso de revista.

Publique-sc.
Brasília, 21 dc junho dc 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-542.231/99.0 trt — 1‘ região

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDA

ADVOGADO

ANTÔNIO CARLOS MATHEUS 
DR. HUMBERTO JANSEN MACHADO 
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGE
NHARIA DO MEIO AMBIENTE -  FE- 
EMA
DR. LUIZ CÉSAR VIANNA MARQUES 

D E C I S Ã O
Irresignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Primeiro 

Regional (fls. 162/167), interpõe recurso de revista o Reclamante (fls. 
168/171), insurgindo-se quanto ao seguinte tema: reajuste da lei n° 
8.222/91.

O Eg. Tribunal a quo reformou a r. sentença, para excluir da 
condenação os reajuste salariais decorrentes da Lei ri* 8.222/91.

Para tanto, consignou:
Procede o inconformismo do Reclamado, que sustenta a 

competência privativa dos Chefes dc Poder Executivo dos Estados e 
Municípios para dispor sobre o aumento da remuneração de seus 
servidores, dc acordo com o preceito constitucional artigo 61, § Io, II, 
alínea "a".

O Contrato de Trabalho firmado por órgão público se su
bordina ao regramento próprio da Administração, que se sobrepõe, 
cm alguns aspectos, à regência celetista exclusiva, posto que ce
lebrado com o objetivo dc prover o exercício da função pública, 
inscrindo-sc o empregado público na categoria dos servidores pú
blicos.

Destarte, procedente o pedido do Reclamado, a fim dc ex
cluir da condenação reajustes salariais na forma da Lei n° 8.222/91. 
(fi. 164).

Insurge-sc o Recorrente, apresentando aresto à colação (lis. 
169/170), cuja cópia anexou, na íntegra (fls. 174/176).

O único julgado trazido a cotejo desserve ao confronto, haja 
vista que, após a publicação da Lei 9.756, cm 17/12/98, revela-se 
entendimento pacífico no TST de que arestos oriundos do mesmo 
Tribunal Regional prolator do v. acórdão recorrido não se mostram 
aptos a caracterizar divergência jurisprudência!; porquanto a alínea 
"a" do artigo 896 da CLT, passou a ter a seguinte redação:

"a) derem ao mesmo dispositivo dc lei federal interpretação 
diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional, no seu 
Pleno ou Turma, ou a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal 
Superior do Trabalho, ou à Súmula de Jurisprudência Uniforme dessa 
Corte."

Dcprecndc-se que a interposição do recurso dc revista se deu 
em 26/01/99, ou seja, após a publicação da mencionada lei. Destarte, 
o recurso de revista encontra óbice na alínea ”a" do artigo 896 da 
CLT.

Por todo o alinhado, com supedâneo na Súmula n° 333 do 
TST e na forma do artigo 9° da le i  n“ 5.584/70, denego seguimento 
ao recurso dc revista.

Publique-sc.
Brasília, 27 dc junho dc 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PRIX.’. N° TST-RR-548.065/99.5TRT — 3a REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR
RECORRIDO
ADVOGADO

RECORRIDO

ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 3a REGIÃO 
DR. ARLÉLIO DE CARVALHO LAGE 
JOSÉ RODRIGUES CHAVES 
DR. ALOÍSIO AUGUSTO CORDEIRO 
DE ÁVILA
MUNICÍPIO DE ITAUIRINHA DE MAN- 
TENA
DR. ADIVAR GOMES

D E C I S Ã o
Irresignado com o v. acórdão proferido pelo Hg. Terceiro 

Regional (fls. 213/220). interpôs recurso de revista o Ministério Pú
blico do Trabalho (lis. 232/241), insurgindo-.se quanto ao seguinte 
tema: contrato nulo efeitos.
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n° 144-E, terça-feira, 14 de agosto de 2001

O Eg. Regional, conquanto reconhecesse a nulidade do con
trato firmado com o ente público, após a promulgação da Cons
tituição da República de 1988, sem a prévia aprovação em concurso 
público, conferiu-lhe efeitos ex nunc, mantendo a r. sentença que 
deferiu ao Reclamante o pagamento de verbas indcnizatórias.

Nas razões do recurso de revista, o d. representante do Par
que! indigita violação ao artigo 37, inciso II, e § 2°, da Constituição 
Federal, bem como reúne julgados para o confronto de teses. Requer 
a declaração de total improcedência dos pedidos deduzidos na petição 
inicial.

Os arestos de fls. 236/241 autorizam o conhecimento do, 
recurso, porquanto consignam, em linhas gerais, que a não-obser
vância do disposto no artigo 37, inciso II, e § 2°, da Constituição 
Federal, para investidura em cargo ou emprego público, implica nu
lidade absoluta do ato, não gerando efeitos de qualquer natureza, à 
exceção da remuneração devida pelos dias efetivamente laborados, na 
forma pactuada.

Conheço do recurso, portanto, por divergência jurispruden-
cial.

No mérito, constata-se que a v. decisão recorrida con flita 
com a Súmula n° 363 do TST, recentemente editada (DJ 18.09.2000), 
de seguinte teor:

"A contratação de servidor público, após a Constituição de 
1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no 
seu art. 37, II, e § 2o, somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada."

No caso presente, não há postulação relativa ao pagamento 
dos “salários” de dias efetivamente trabalhados e não pagos.

À vista do exposto, com apoio no artigo 557, § Io, a, do 
CPC, dou provimento ao recurso para, declarando a nulidade do 
contrato de trabalho, com efeitos ex lunc, julgar improcedentes os 
pedidos dedu7.idos na petição inicial. Custas pelo Reclamante, na 
forma da lei.

Por ftm, atendendo ao requerimento do Recorrente, deter
mino a expedição de ofícios ao Ministério Público Estadual e ao 
Tribunal de Contas do Estado para apuração de possíveis irregu
laridades e adoção das medidas cabíveis à hipótese.

Publique-se.
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-548.I06/99.7TRT — 17* REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR
RECORRIDO

PROCURADOR
RECORRIDA

ADVOGADA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 17* REGIÃO 
DR. RONALD KRÜGER RODOR 
INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE 
PÚBLICA - IESP 
DR. DILSON CARVALHO 
LUCILENE FERREIRA PIMENTEL 
SANTOS
DRA. MAGDA SILVANA PERPÉTUO

D E C I S Ã O
Irresignados com o v. acórdão proferido pelo Eg. Décimo 

Sétimo Regional (fls. 116/121), interpuseram recursos de revista o 
Instituto Estadual de Saúde Pública - IESP (fls. 139/144) e o Mi
nistério Público do Trabalho (fls. 145/166). O primeiro, insurgindo-se 
quanto ao seguinte tema: nulidade do contrato de trabalho - ausência 
de concurso público -  efeitos. O segundo, por sua vez, no que toca 
aos seguintes temas: preliminar -  nulidade e contrato nulo -  efei-
tos.

A Eg. Corte Regional, a despeito da exigência contida no 
artigo 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, reformou a r. 
sentença para declarar a validade do contrato de trabalho da Re
clamante, ainda que firmado com o ente público, sem a prévia apro
vação em concurso público. Nesse contexto, deferiu à Autora parcelas 
salariais e indcnizatórias postuladas na petição inicial.

Nas razões do recurso de revista, o Ministério Público do 
Trabalho suscita, preliminarmente, a nulidade do v. acórdão regional, 
por negativa de prestação jurisdicional. Todavia, deixo de pronunciar- 
me a respeito, nos termos do § 2o do artigo 249 do CPC, por vis
lumbrar decisão de mérito favorável ao Recorrente.

Quanto aos efeitos da nulidade do contrato de trabalho fir
mado nessas circunstâncias, o Recorrente articula com violação aos 
artigos 37, inciso II, c § 2°, da Constituição Federal. Transcreve 
arestos para o cotejo de teses. Requer seja reconhecida a impro
cedência úa ação.

Os arestos de fls. 159/162 autorizam o conhecimento do 
recurso ao consignar, cm linhas gerais, que a ausência de prévia 
aprovação em concurso público acarreta a nulidade absoluta do con
trato de trabalho, não gerando nenhum efeito, a não ser quanto aos 
salários cm sentido estrito.

Conheço do recurso, pois, por divergência jurisprudcncial.
No mérito, constata-se que a v. decisão recorrida conllita 

com a Súmula n° 363 do TST, rccentcmcntc editada (DJ 18.09.2000), 
de seguinte teor:

"A contratação dc servidor público, após a Constituição de 
1988, sem prévia aprovação cm concurso público, encontra óbice no 
seu art. 37, II, c § 2“, somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada."

No caso presente, houve pedido relativo ao pagamento do 
salário em sentido estrito, correspondente à diferença salarial ocorrida 
cm março dc 1997.

À vista do exposto, com apoio no artigo 557, § 1°, a, do 
CPC, dou provimento parcial ao recurso para restringir a conde
nação ao pagamento do equivalente aos dias efetivamente trabalhados 
e não pagos. Em face do decidido, resta prejudicado o exame do 
recurso de revista interposto pelo Instituto Estadual de Saúde Pública 
- IESP.

Publique-se.
Brasília, 25 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

À vista do exposto, com apoio no artigo 557, § 1°, a, do 
CPC, dou provimento ao recurso para, declarando a nulidade do 
contrato de trabalho com efeitos ex tunc, julgar improcedentes os 
pedidos deduzidos na petição inicial. Custas, pelo Reclamante, na 
forma da lei.

Publique-sc.
Brasília, 04 de. junho de 2001.

JOAO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-557.914/99.9 TRT — 15* REGIÃO

PROC. N° TST-RR-548.990/99.0 TRT — 1“ REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDA

ADVOGADO

ANA LÚCIA DOS SANTOS NASCI
MENTO
DR. ELIAS FELCMAN
CASA DA MOEDA DO BRASIL —
CMB
DR. MÁRIO JORGE RODRIGUES DE 
PINHO

D E C I S Ã O
Irresignada com o v. acórdão proferido pelo Eg. Primeiro 

Regional (fls. 151/1541, interpôs recurso de revista a Reclamante (fls. 
157/160), insurgindo-se quanto ao seguinte tema: FGTS — multa — 
aposentadoria espontânea — extinção do contrato de trabalho.

Ao examinar o recurso ordinário interposto pela Reclamante, 
a Eg. Corte regional manteve a r. sentença da então MM. Junta que 
indeferiu a multa de 40% incidente sobre os depósitos dc FGTS 
efetuados no período anterior à concessão da aposentadoria espon
tânea. Assim decidiu sob o fundamento dc que a aposentadoria, uma 
vez requerida, implica necessariamente a extinção do contrato de 
trabalho.

Nas razões do recurso de revista, a Reclamante pugna, em 
síntese, pelo deferimento da multa de 40% sobre todos os depósitos 
dc FGTS realizados durante o período contratual. Reúne, pois, arestos 
para cotejo de teses.

Todavia, o presente recurso revela-se inadmissível ante a 
intransponibilidade do óbice contido na Súmula n” 333 do TST.

Frise-se que, no tocante ao pleito da multa de FGTS, o Eg. 
Regional proferiu decisão que se .coaduna perfeitamente com a di
retriz perfilhada pela Orientação Jurisprudcncial n° 177 da C. SBDI1 
do TST, recentemente editada (DJ 08.11.00), de seguinte teor:

"A aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, 
mesmo quando o empregado continua a trabalhar na empresa após a 
concessão do benefício previdenciário. Assim sendo, indevida a multa 
de 40% do FGTS em relação ao período anterior à aposentadoria."

Por lodo o exposto, com supedâneo na Súmula n° 333 do 
TST e na forma dos artigos 896, § 5o, da CLT e 9° da Lei n° 5.584/70, 
denego seguimento ao recurso de revista.

Publique-se.
Brasília, 22 dc junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-553.499/99.0 TRT — T REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR

RECORRIDO

ADVOGADA
RECORRIDO

ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 1* REGIÃO 
DR. CARLOS ALBERTO DANTAS DA 
FONSECA C. COUTO 
AMARO FRANCISCO ELIAS DA SIL
VA
DRA. ANA LÚCIA GOMES VIANA 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BAR
RA
DR PAULO ROBERTO RIBEIRO DIAS

D E C I S Ã O
Irresignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Primeiro 

Regional (fls. 44/47), interpôs recurso de revista o Ministério Público 
do Trabalho (fls. 48/59), insurgindo-se quanto ao seguinte tema: 
nulidade do contrato de trabalho — ausência dc concurso público — 
efeitos.

A Eg. Corte Regional, conquanto reconhecesse a nulidade do 
contrato dc trabalho firmado com o ente público, porque em de
sobediência ao comando inscrito no artigo 37, inciso II, da Cons
tituição Federal, manteve a condenação ao pagamento das verbas 
trabalhistas deferidas na r. sentença.

Nas razões do recurso de revista, o d. representante do Par
que! insurge-sc contra o v. acórdão regional, indigitando violação ao 
artigo 37, inciso II e § 2o, da Constituição Federal, além dc trans
crever arestos para o cotejo de teses.

O aresto dc fl. 58 autoriza o conhecimento do recurso ao 
consignar, em linhas gerais, que a ausência de prévia aprovação cm 
concurso público acarreta a nulidade absoluta do contrato de trabalho, 
sendo indevidos quaisquer títulos de natureza trabalhista.

Conheço, pois, do recurso, por divergência jurisprudencial.
No mérito, constata-se que a v. decisão recorrida conllita 

com a Súmula n° 363 do TST, rccentcmcnle editada (DJ 18.09.2000), 
dc seguinte teor:

"A contratação dc servidor público, após a Constituição de 
1988, sem prévia aprovação cm concurso público, encontra óbice no 
seu art. 37, II, c § 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada."

Na espécie, verifica-se que não há pedido referente ao pa
gamento do equivalente aos salários dos dias efetivamente traba
lhados c não pagos.

Recorrente
Procurador
Recorridos

MUNICÍPIO DE CAMPINAS 
Dr. Fábio Marcelo Holanda 
LÍDIA DOS SANTOS SOUZA E OU
TRO

Advogada : Dra. Dulce Maria Gomes Ferreira
D E c i s ã o

Irresignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Décimo 
Quinto Regional (fls. 201/203), interpôs recurso de revista o Mu- 
mcípio-reclamado (fls. 209/224), insurgindo-se quanto ao seguinte 
tema: prescrição — FGTS — conversão do regime jurídico.

O Eg. Regional rejeitou a prejudicial de prescrição total d °  
direito de açao dos Autores para pleitear depósitos de FGTS não 
recolhidos no curso dos contratos de trabalho, suscitada pelo M>- 
nistério Público do Trabalho em parecer circunstanciado. Concluiu 
que a mudança do regime jurídico a que se submetiam, de celetista 
para estatutário, ocomda em 24.12.91, não ocasionou a extinção dos 
contratos de trabalho. No mérito, manteve a condenação ao paga ' 
mento das parcelas dc FGTS não recolhidas desde a admissão dos 
Autores até março de 1983.

Nas razões do recurso de revista, o M u n ic íp io - re c la m a d o
sustenta que a convolação do regime jurídico, dc celetista para es
tatutário, acan-etou a extinção dos contratos de trabalho dos Re
clamantes. Requer, pois, seja declarada a prescrição total do direito de 
ação e, em consequência, a extinção do processo com julgamento d o  
mérito, haja vista que a presente ação trabalhista foi ajuizada erí> 
1995, mais de dois anos após a conversão do regime, conforme 
admitiram as instâncias ordinárias.

Articula com violação ao artigo 7o, inciso XXIX, alínea a, da 
Constituição Federal, bem como transcreve diversos julgados para 
comprovação de divergência jurisprudencial. Outrossim, indigita con
trariedade à Orientação Jurisprudencial n° 128 da Eg. SBDII do

Realmente, da forma como proferida, a v. decisão regional 
contraria frontalmcntc a jurisprudência dominante do TST, consubs
tanciada no Precedente nr 128 da Eg. SBDII, dc seguinte teor:

"A transferência do regime jurídico de celetista para es
tatutário implica extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da  
prescrição bienal a partir da mudança de regime.”

Por outro lado, não é demais ressaltar que aludida Orientação 
Jurisprudencial revela-se plenamente aplicável quando se trata de 
postulação relativa a parcelas dc FGTS não recolhidas no curso do  
contrato de trabalho, por força do que sinaliza a Súmula n° 363 do 
TST:

“Extinto o contrato de trabalho, é de dois anos o prazo 
prcscricional para reclamar em Juízo o não-recolhimento da con
tribuição do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.”

Por todo o alinhado, conheço do recurso por contrariedade a  
Orientação Jurisprudencial n° 128 da Eg. SBDII do TST.

No mérito, com fulcro no § r ,  a, do artigo 557 do CPÇ. 
(redação dada pela Lei n° 9.756/98). dou provimento ao recurso d e  
revista para, declarando a prescrição total do direito de ação dos 
Reclamantes, extinguir o processo com julgamento do mérito, na 
forma do artigo 269, inciso IV, do CPC. Custas, pelos Reclamantes, 
na forma da lei.

Publique-sc.
Brasília, 28 dq. junho de 2001.

JOAO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-AIRR-559.120/99.8 TRT —  2* REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADA

AGRAVADO

GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS 
DE BORRACHA LTDA.
DRA. MARIA CRISTINA DA COSTA 
FONSECA
DOMINGOS SÁVIO ANASTÁCIO

ADVOGADO DR. JOSERCY GOMES DE CARVA
LHO

D E C I S Ã O
Irresigna-sc a Reclamada, por intermédio de agravo de ins

trumento, contra decisão interlocutória, proferida pela Eg. Presidência 
do Tribunal Regional da Segunda Região (11. 79), que denegou se 
guimento ao recurso dc revista cm virtude do disposto nas Súmulas 
297 c 360 do C. TST.

Aduz a Agravante, em síntese, que o recurso de revista 
merecia processamento, porquanto demonstrado o seu cabimento p o r  
violação legal c constitucional, bem como por divergência jurispru
dcncial.

Verifica-se. entretanto, que o presente agravo de instrumento 
não enseja conhecimento, visto que o traslado das peças que o  
compõem desatende às determinações previstas no artigo 830 d a  
CLT e na Instrução Normativa n" 6/96 do TST.

Com efeito, a Reclamada interpôs agravo dc instrumento e tn  
26.01.99, sob a égide da orientação contida na Instrução Normativa n" 
6, de 12/02/1996, a qual uniformizava o procedimento do agravo d c  
instrumento no âmbito da Justiça do Trabalho. Cumpria, portanto, à  
Agravante apresentar as peças devidamente autenticadas, nos termos 
do item X da mencionada instrução normativa, c até mesmo e m  
respeito ao artigo 830 Consolidado.

Esse procedimento, contudo, não restou observado pela  
Agravante, uma vez que apenas a decisão agravada c a certidão d c  
publicação da referida decisão (fls. 79/82) encontram-se autenticadas, 
mas não as demais peças, tais como a petição inicial, a contestação, 
o recurso ordinário, o acórdão regional c o recurso dc revista.
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Ora, se o item X da IN n° 6/96 determinava que as peças 
deveriam ser autenticadas uma a uma, evidente que deveriam ter sido 
autenticados, um a um, lodos os documentos acima mencionados.

Insta realçar que, nos termos do item XI da Instrução Nor
mativa n° 6/96 do Tribunal Superior do Trabalho, "cumpre às parles 
providenciar a correta formação do instrumento, não comportando a 
conversão do agravo em diligência para suprir a ausência de peças, 
ainda que essenciais", entendimento aplicável no caso de autenti
cação dc peças.

Ante o exposto, com supedâneo na Instrução Normativa n° 
6/96. na Súmula n° 272 do TST e na forma do artigo 896, § 5°, da 
CLT, denego seguimento ao agravo dc instrumento.

Publique-se.
Brasília, 20 dc junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-559.121/99.1TRT — 2* REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDA

ADVOGADA

DOMINGOS SÁVIO ANASTÁCIO 
DR. HEIDY GUTIERREZ MOLINA 
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS 
DE BORRACHA LTD A.
DRA. MARIA CRISTINA DA COSTA 
FONSECA

D E C I S Ã O
Irresignada com o v. acórdão proferido pelo Eg. Segundo 

Regional (fls. 216/218), interpõe recurso dc revista o Reclamante (fls. 
289295), insurgindo-sc quanto o seguinte tema: turno ininterrupto 
de revezamento - remuneração das horas excedentes com o res
pectivo adicional.

O Eg. Tribunal a quo negou provimento ao recurso ordinário 
da Reclamada e deu provimento parcial ao apelo do Reclamante para 
"acrescer a condenação o pagamento do adicional normativo de 45% 
sobre o salário-hora, nas oportunidades em que o Autor se ativou mo 
período das 22 horas de um dia e 05 horas do dia seguinte, com 
reflexos nos DSKs, férias, 13“ salários e aviso prévio, cujos valores 
serão apurados em regular liquidação’ (fls. 225/230). Manteve, en
tretanto. a sentença no tocante ao não-pagamento, como extras, das 
horas laboradas além da Sexta, bem como o indeferimento do res
pectivo adicional.

Em seu recurso dc revista, a Reclamante insurge-se contra a 
não-condenação da Reclamada ao pagamento, como extras, das duas 
horas excedentes a sexta diária, bem como o respectivo adicional 
Alega que o entendimento adotado pelo Eg. Regional diverge dc 
outros arestos que traz a confronto.

Vcrifica-sc, entretanto, que o recurso não alcança conhe
cimento.

Com efeito, o Eg. Regional reputou indevido o pagamento, 
como extras, das horas excedentes a sexta diária, ao fundamento de 
que o contrato entre as partes previa remuneração com salário hora, 
razão pela qual o direito do Reclamante restringe-se ao adicional de 
horas extras.

Ora, o primeiro julgado de fls. 290/291, o segundo dc fls. 
294/295 e o último de fls. 295 não sc prestam ao pretendido con 
fronto de teses, por serem oriundos de Turmas deste C. TST. O 
primeiro aresto de fl. 291 é inespecífico, por não tratar da pecu
liaridade de empregado horista; já o transcrito às fls. 291/292 não 
indica sua fonte de publicação, tampouco foi trazido na íntegra.

Portanto, o conhecimento do recurso de revista encontra óbi
ce também nas Súmulas 296 c 337 do TST.

Ante o exposto, na forma do artigo 896. § 5o, da CLT e do 
anigo 9", da Ixi n“ 5.584/70, denego seguimento ao recurso de 
revista do Reclamante.

Publiquc-se.
Brasília, 20 de junho de 2001,

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-560.907/99.8trt -21*  região

RECORRENTE

PROCURADORA

RECORRIDA

ADVOGADO

: ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR 
TE

: DRA. ANA CAROLINA MONTE PRO 
CÓPIO DE ARAÚJO 

: LEODEN1SE DOS SANTOS SILVA 
COSTA

: DR. SEVERINO URBANO SOBRINHO
D E C I S Â O

Irrcsignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Vigésimo 
Primeiro Regional (fls. 50/51), interpôs recurso de revista o  Re
clamado (lis. 56/61), insurgindo-se quanto ao seguinte lema: alte
ração do regime jurídico — diferenças de FGTS prescrição.

O Eg. Regional negou provimento ao recurso ordinário in 
terposto pelo Reclamado, mantendo a r. sentença pela qual deferiram 
se diferenças de depósitos do FGTS.

A Eg. Corte Regional entendeu inaplicável à hipótese a pres
crição bienal, ao fundamento dc que a transposição para o regime 
jurídico único não extingue o contrato dc trabalho. Outrossim, en
tendeu aplicável a prescrição trintenária e não a qüinqücnal em re
lação às postuladas diferenças dc depósitos do FGTS.

Decidiu nos seguintes termos:

D iá rio  da Justiça

“Posiciono-me no sentido dc que a transmudação da natureza 
do liame dc emprego, de celetista para estatutário, não enseja a 
aplicação da prescrição bienal, pois não há falar cm extinção da 
relação de trabalho, uma vez que o vínculo permanece inalterado, 
figurando na relação as mesmas partes com a continuação do mesmo 
trabalho desenvolvido.

Não procede também a argiiição dc prescrição qliinqüenal, 
uma vez que de acordo com o Enunciado 95 do TST, é trintenária a 
prescrição do direito de vindicar o FGTS. Só sc atrai a incidência do 
Enunciado 206 do C. TST quando o pedido relativo ao FGTS for 
acessório, o que inocorre, in casu." (fl. 52)

Nas razões do recurso dc revista o Reclamado sustenta "a 
prescrição bienal para o direito de ação e quinquenal para os cré
ditos” (fl. 58). Aponta violação ao artigo 7o, inciso XXIX, alínea a, 
da Constituição Federal c transcreve jurisprudência cm amparo às 
teses defendidas.

Do quanto exposto, tem-se que a r. decisão regional, na 
forma como proferida, desafia o comando legal insculpido no artigo 
7°, inciso XXIX, alínea a, da Constituição da República. É que 
referido dispositivo constitucional prevê o prazo prcscricional dc dois 
anos, após a extinção do contrato dc emprego, para haver crédito dc 
natureza trabalhista. Equivocado, pois, aprcscnta-sc o v. acórdão re
corrido, que, a par de não reconhecer a prescrição bienal para ajuizar 
a demanda a partir da extinção do contrato dc emprego celebrado 
entre a Administração Pública e a Reclamante, em face da trans
posição para o regime estatutário, também não reconheceu a pres
crição qüinqücnal para reclamar as diferenças decorrentes dos cré
ditos efetuados no FGTS, cm total afronta ao referido preceito cons
titucional.

Conheço, pois, do recurso, por violação ao artigo 7“, inciso 
XXIX, alínea a, da Constituição Federal.

Em face do conhecimento do recurso pela apontada violação 
legal, impõe-se, no mérito, a reforma do v. acórdão regional, que 
contraria as diretrizes perfilhadas na Súmula n" 362 do TST, c na 
Orientação Jurisprudcncial n° 128, oriunda da Eg. Seção Especia
lizada em Dissídios Individuais, que, rcspcctivamcnte, enunciam:

"Extinto o contrato dc trabalho, é dc dois anos o prazo 
prcscricional para reclamar cm Juízo o não-recolhimento da con
tribuição do Fundo dc Garantia do Tempo de Serviço."

"A transferência do regime jurídico dc celetista para es
tatutário implica extinção do contrato dc trabalho, fluindo o prazo da 
prescrição bienal a partir da mudança dc regime.”

Por todo o exposto, com fundamento no artigo 557, § 1”, do 
Código dc Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo tra
balhista (artigo 769 da CLT), dou provimento ao recurso para julgar 
improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Custas pela 
Reclamante, na forma da lei.

Publiquc-se.
Brasília, 18 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N* TST-RR-564.097/99.5 TRT — 4” REGIÃO

Seçao 1 1091

MM

“A limpeza cm residências c escritórios c a respectiva coleta 
de lixo não podem ser consideradas atividades insalubres, ainda que 
constatadas por laudo pericial, porque não sc encontram dentre as 
classificadas como lixo urbano, na Portaria do Ministério do Tra
balho.”

No particular, dou provimento ao recurso dc revista para 
excluir da condenação o pagamento do adicional dc insalubridade cm 
grau máximo, com os reflexos decorrentes.

Dc outro lado, no que toca ao deferimento do adicional dc in
salubridade em grau médio, a Eg. Corte Regional igualmente reputou devido 
o pagamento a partir dc 30.10.91. tendo cm vista que, "para o exercício da 
atividaile de confeiteiro fazia-se necessário o constante ingresso do autor 
nas câmaras frias". Nesse contexto, acolheu integralmente a prova pericial 
produzida nos autos, asseverando, Icxtualmcnle, que "os capotes térmicos 

fornecidos pela empresa são insuficientes para evitar as constantes trocas 
térmicas" (fl. 234).

Dessa decisão, a Reclamada interpõe o recurso dc revista, 
sob o argumento de que os EPTs fornecidos pela empresa, con
sistentes cm “japonas térmicas", seriam suficientes a elidir da hi
pótese o agente insalubre, isto é, o frio. Arrola, também, arestos para 
embate pretoriano.

Todavia, o recurso não sc revela admissível quanto a esse 
tópico. Ressaltc-sc que a decisão proferida pelo Eg. Regional pautou- 
se, como já mencionado, na prova pericial produzida nos autos, a qual 
foi taxativa ao atestar que os capotes térmicos fornecidos pela em
presa não sc mostravam aptos a evitar as constantes trocas térmicas. 
Ora, decidir dc forma contrária ao laudo, de forma a acolher as 
alegações expendidas pela ora Recorrente, implicaria necessariamente 
no reexame dc fatos c provas dos autos, circunstância que, nesta sede 
rccursal extraordinária, encontra o óbice da Súmula n° 126 do TST.

Com esse fundamento, denego seguimento ao recurso, re- 
lativamentc ao tema em apreço.

Quanto à condenação ao pagamento dc honorários periciais, 
o Eg. Regional igualmcntc negou provimento ao recurso ordinário da 
Reclamada, invocando, em apoio à sua tese, a diretriz perfilhada pela 
Súmula n” 236 do TST (fl. 234).

Agora, nas razões do recurso de revista, a Reclamada requer 
seja excluída da condenação o pagamento dos honorários periciais. 
Invoca, para tanto, os termos da Súmula n“ 236 deste Eg. TST.

Entretanto, fica prejudicado o  exame desse tema, porquanto 
na hipótese remanesceu parte da condenação da Reclamada ao pa
gamento do adicional dc insalubridade, especificamente cm decor
rência do constante ingresso da Reclamante cm câmaras frias.

À vista do exposto, quanto ao tema “adicional dc insalubridade — 
higienização dc sanitários — grau máximo", com fundamento no artigo 557,
§ 1°-A, do CPC, dou provimento ao recurso de revista para excluir da 
condenação o pagamento do adicional dc insalubridade em grau máximo, 
com os reflexos decorrentes. Dc outro lado, com supedâneo na Súmula n”
126 do TST e na forma do artigo 9° da Lei n° 5.584/70, denego seguimento 
ao recurso de revista quanto ao adicional dc insalubridade deferido à Autora 
cm grau médio. Prejudicado o exame do tema “honorários periciais".

Publique-se.
Brasília, 21 de junho dc 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

RECORRENTE : COMPANHIA ZAFFARI DE SUPER
MERCADOS

ADVOGADO : DR. JORGE DAGOSTIN
RECORRIDA : ELI RIBAS DOS SANTOS
ADVOGADA : DRA. EMA ViCENTIN DOS SANTOS

D E C I S  Ã O
Irresignada com o v. acórdão proferido pelo Eg. Quarto Re

gional (fis. 231/236), interpôs recurso de revista a Reclamada (fls. 
239/246), insurgindo-sc quanto aos seguintes temas: adicional de 
insalubridade — higienização dc sanitários grau máximo; adi
cional dc insalubridade — "trocas térmicas" — grau médio; e ho
norários periciais.

O Eg. Tribunal Regional.,por maioria, manteve a decisão da 
então MM. Junta que, diante do contato da Reclamante com agentes 
biológicos, condenou a Reclamada ao pagamento do adicional de 
insalubridade em grau máximo até 30,10.91, Assim decidiu sob o 
fundamento dc que não há como dissociar a limpeza e higienização 
de banheiros da atividade dc coleta dc lixo urbano, pois ambos (criam 
idêntica composição, referente a "resíduos e dejetos de sanitários, 
detritos em decomposição, materiais eortanles e assim par diante" 
(11. 233).

Nas razões do recurso de revista, a Reclamada insurge-sc 
conlra referida condenação, sustentando que a atividade desenvolvida 
pela Reclamante, relativa à coleta de lixo do tipo "domiciliar", não se 
encontraria arrolada dentre aquelas previstas no Anexo 14 da NR-15 
da Portaria n“ 3,214/78. Rclacíonu arestos para cotejo de teses.

O primeiro julgado de fl. 242 autoriza o conhecimento do 
recurso ao consignar que "não enseja o adicional de insatubridaiic 
cm grau máximo a tarefa de higienização de banheiros, eis que tal 
trabalho não se enquadro entre aqueles realizados em contato per
manente com esgotos ou lixo urbano, capazes, este sim. dc atrair a 
incidência do norma inseria nó Anexo i4  da NR 15 do Portaria 
3.2l4/7tr.

Conheço do recurso, nó particular, por divergência júris 
Prudential.

No mérito, constata-se que o Eg. Regional, ao manter o 
deferimento à Autora do pagamento do adicional de insalubridade 
pelo manuseio de lixo advindo úa higienização de banheiros e demais 
dependências da Reclamada, decidiu cm descompasso com a juris
prudência doyiinanic do TST consubstanciada no Precedente n“ 170 
da Eg. SBDII, como segue:

PROC. N° TST-RR-564.486/99.9TRT - 15* REGIÃO
RECORRENTE : UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAM

PINAS — UNICAMP
ADVOGADA : DRA. TEREZINHA RIBEIRO
RECORRIDO : PEDRO íiMÍDIO
ADVOGADO : DR. RICARDO VAEENTlM MOTTA

D E C I S Ã O
Irrcsignado'com o v. acórdão proferido pelo Eg. Décimo 

Quinto Regional (fis. 448/450), interpõe recurso dc revista a Re 
clamada (fis. 453/458), insurgindo-se quanto ao tema: multa prcvisfa 
no ar». 477 da CLT — ente públíço. ; ‘

O Eg. Tribunal a quo. ao julgar os recursos dc ofício é o 
recurso voJimtário interposto pela Reclamada, assim se posicionou: 
negou lhes provimento. En) decorrência, manteve a condenação rc- 
lativa à nínlta prevista no artigo 477 da ÍTT.

Vale transcrever o entendimento do Eg. Regional;
"Não está o Poder Público, de 1'ortna alguma, isento do 

cumprimtímo dc prazos legais, inclusive trabalhistas, pois ao contratar 
servidor pelo regime celetista, está abrindo mão de suas prerrogativas, 
sujeitando-se, então, como empregador comum, às normas do direito 
do trabalho." (11. 450)

Contra tal decisão, insurge-sc a Reclamada, indicando violação ao 
artigo 5“, inciso II, da Constituição Federal e dívcigência jurisprudência! 
com os arestos transcritos (fl. 457)..

O entendimento do Hg, Regional harmoniza-se com o atual 
posicionamento da Eg. Seção Especializada cm Dissídios Individuais 
desta Corte, consubstanciada na Orientação Jurisprudcncial n" 238 da 
SBDI-1 do TST:

, O J .  ri“ 238 — MULTA . ART. 477 DA CLT. PESSOA 
JURÍDICA DF. DIREITO PÚBLICO. APLICÁVEL

Entre outros, eito os seguintes precedentes: E-RR-
325.272/96, Relator Ministro Rider de Brito, DJ-11/06/2001 c ROAR 
501.400/98, Relator Juiz Convocado Márcio Valle. DJ-09/02/2001.

O conhecimento do recurso dc revista, portanto, encontra 
óbice na Súmula 333 do TST

Anlc o exposlo, na forma do artigo 896, § 5°, da CLT e do 
artigo 9°, da le i  n“ 5.584/70, denego seguimento ao recurso dc 
revista.

Publique-se.
Brasília, 28 de junho de 2(H)I,

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator



1 0 9 2 Seção 1 D iá rio  da Justiça

PROC. N° TST-RR-567.128/99.1 TRT — 4* REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDA

ADVOGADO

JOÃO SOARES
DR. TEODORO MANUEL DA SILVA 
ANDREAS STIHL MOTO-SERRAS LT- 
DA.
DR. EDSON MORAIS GARCEZ 

D E C I S Ã O
Irresignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Quarto Re

gional (fls. 70/74), interpôs recurso de revista o Reclamante (tis. 
76/87), insurgindo-se quanto ao seguinte tema: FGTS — multa — 
aposentadoria espontânea — extinção do contrato de trabalho.

Ao examinar o recurso ordinário interposto pelo Reclamante, 
a Eg. Corte Regional manteve a r. sentença da então MM. Junta que 
indeferiu a multa de 40% incidente sobre os depósitos de FGTS 
efetuados no período anterior à concessão da aposentadoria espon
tânea. Assim decidiu ao fundamento de que a aposentadoria, uma vez 
requerida, permanece como causa de extinção do contrato de trabalho, 
mesmo após o advento da Lei n° 8.213/91.

Nas razões do recurso de revista, o Reclamante pugna pela 
reforma do v. acórdão regional, sustentando, diante da unicidade 
contratual, que referida multa também havería de incidir sobre os 
depósitos de FGTS efetuados anteriormente à concessão da aposen
tadoria. Elenca arestos para cotejo de teses.

Todavia, o presente recurso revela-se inadmissível ante a 
intransponibilidade do óbice contido na Súmula n° 333 do TST.

Frise-se que, no tocante ao pleito da multa de FG.TS, o Eg. 
Regional proferiu decisão que se coaduna perfeitamente com a di
retriz perfilhada pela Orientação Jurisprudência! n° 177 da C. SBDI1 
do TST, recentemente editada (DJ 08.11.00), de seguinte teor:

"A aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, 
mesmo quando o empregado continua a trabalhar na empresa após a 
concessão do benefício previdcnciário. Assim sendo, indevida a multa 
de 40% do FGTS em relação ao período anterior à aposentadoria."

Por todo o exposto, com supedâneo na Súmula n° 333 do 
TST e na forma dos artigos 896, § 5o, da CLT e 9° da Lei n° 5.584/70, 
denego seguimento ao recurso de revista.

Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2001.

JOÃO O RESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-A1RR-567.834/99.0 TRT —* REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO

AGRAVADO

ADVOGADO

AGRAVADO

; DILSON MARINHO BORBA 
: DR. CARLOS FREDERICO MARTINS 

VIANA
: BANCO DO ESTADO DO RIO DE JA

NEIRO S.A. — BANERJ (EM LIQUI
DAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

: DRA. RENATA COELHO CHAVEGAT- 
TO

: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO SISTE
MA INTEGRADO BANERJ — PRE- 
VI/BANERJ (EM LIQUIDAÇÃO EX
TRAJUDICIAL)

D E C I S Ã O
Irrcsigna-se o Reclamante, por intermédio de agravo de ins

trumento, contra a r. decisão interloeutória (11. 97), proferida pela 
Presidência do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Re
gião, que denegou seguimento ao recurso de revista, em virtude do 
disposto na Súmula 126 do C. TST.

Sustenta o Agravante, cm síntese, que o recurso encontrava- 
se apto ao prosseguimento, visto que cumpridos os requisitos exigidos 
pelo artigo 896 da CLT.

Verifica-se, entretanto, que o presente agravo de instrumento 
não merece seguimento, por deficiência de instrumentação.

Cumpre assinalar que o presente agravo foi interposto em 
04.03.99, na vigência da redação conferida ao artigo 897, 88 5”, 6“ e 
7°, da CLT, pela Lei n° 9.756, de 17/12/98: ,

“(...)
§ 5o Sob pena de não conhecimento, as partes promo

verão a formação do instrumento do agravo de modo a pos
sibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso dene
gado, instruindo a petição de interposição:

I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da 
Certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos ad
vogados do agravante c do agravado, da petição inicial, da con
testação, da decisão originária, da comprovação do depósito rccursal 
e do recolhimento das custas;

II - facultativamente, com outras peças que o agravante 
reputar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida.

§ 6° O agravado será intimado para oferecer resposta ao 
agravo e ao recurso principal, instruindo-a com as peças que con
siderar necessárias ao julgamento de ambos os recursos.

§ 7° Provido o agravo, a Turma deliberará sobre o jul
gamento do recurso principal, observando-se, se for o caso, daí em 
diante, o procedimento relativo a esse recurso." (g.n.)

lnfcre-sc que, interposto sob a égide do artigo 897, §§ 5° c 
7°, da CLT, com a redação dada pela Lei n” 9.756/98, constitui 
pressuposto de admissibilidade do próprio agravo de instrumento o 
traslado, não apenas das peças obrigatórias referidas no 8 5°. inciso I. 
como também de qualquer outra peça indispensável a propiciar o 
virtual julgamento ulterior do próprio recurso denegado, caso provido 
o agravo.

Impende ressaltar que tais exigências formais, inafastáveis ao 
conhecimento do próprio agravo, mereceram o endosso da Instrução 
Normativa n° 16 do Eg. Tribunal Superior do Trabalho, item III (DJU 
de 03.09.99, p. 249).

Negligenciando o Agravante nesse passo, a deficiente ins
trumentação acarreta inexoravelmente a inadmissibilidade do agravo. 
Descabe conversão do julgamento em diligência para tal fim, ante a 
cominação expressa de sanção para a inobservância do traslado das 
aludidas peças: o não-conhecimento do agravo de instrumento.

Na espécie, o Agravante não cuidou de trasladar a cer
tidão de publicação do v. acórdão regional, imprescindível para 
aferição da tempestividade do recurso de revista.

Ante o exposto, com supedâneo na Instrução Normativa n° 
06/96, na Súmula n° 272 do TST e na forma do artigo 896, 8 5°, da 
CLT, denego seguimento ao agravo de instrumento.

Publique-se.
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-567.835/99.3trt — 1* Região

RECORRENTES

ADVOGADOS

RECORRIDO
ADVOGADO

BANCO DO ESTADO DO RIO DE JA
NEIRO S.A. — BANERJ (EM LIQUI
DAÇÃO EXTRAJUDICIAL) e CAIXA 
DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁ
RIOS DO SISTEMA BANERJ —  PRE- 
VI/BANERJ (EM LIQUIDAÇÃO EX
TRAJUDICIAL)
DRS. ELADIO MIRANDA LIMA E RE
NATA CHAVECATTO 
DILSON MARINHO BORBA 
DR. CARLOS FREDERICO MARTINS 
VIANA

D E C I S Ã O
Irresignados com os v. acórdãos proferidos pelo Eg. Primeiro 

Regional (fls. 765/768 e 774/776), interpuseram recursos de revista os 
Reclamados: a Caixa de Previdência, às fls. 777/799, insurgindo-se 
quanto aos temas: incompetência da Justiça do Trabalho para 
solucionar litígio decorrente do direito, ou não, à complementação 
de aposentadoria, prescrição aplicável à hipótese, reconhecimento 
da solidariedade passiva, direito à complementação, compensação 
dos valores pagos, incidência de juros de mora, suspensão da 
execução e vencimento antecipado das obrigações.

O recurso de revista do Banco pretendeu a modificação do v. 
acórdão regional em relação ao seguinte tópico: não condenação em 
horas extras cm virtude do reconhecimento do exercício de cargo 
de chefia.

O Eg. Regional negou provimento aos recursos ordinários 
interpostos por ambgs as partes (lis. 765/768).

Interpostos embargos declaratórios pelo Reclamante (fl. 769) 
e pelo Banco-Reclamado (fls. 770/772), o Eg. Regional negou-lhes 
provimento, por ausentes as hipóteses mencionadas no artigo 535 do 
CPC (fls. 774/776).

Inconformados, os Reclamados interpuseram recursos de re
vista que, embora observem os pressupostos comuns de admissi
bilidade conccmcntcs à regularidade de representação, depósito rc
cursal e tempestividade, não ensejam conhecimento em nenhum dos 
aspectos neles abordados e a seguir discriminados.

1. RECURSO DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS 
FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA PREVI/BANERJ (EM LIQUI
DAÇÃO EXTRAJUDICIAL)(fls. 777/799)

Argúi a Reclamada preliminar de incompetência da Justiça 
do Trabalho para solucionar questão referente ao direito à complc- 
mentação de aposentadoria, alegando violação ao artigo 114 da Cons
tituição Federal, à Lei 6.435/77 e ao Decreto 8.240/78; além de 
transcrever arestos para confronto jurisprudencial.

Verifica-se, contudo, que o Eg. Regional não emitiu tese a 
respeito, visto que não abordada a preliminar nas razões de recurso 
ordinário. Logo, incide à espécie a Orientação Jurisprudencial n” 62 
da SBDI-1 deste C. TST, no seguinte sentido:

PREQUESTIONAMENTO. PRESSUPOSTO DE RECOR 
RIB1LIDADE EM APELO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. 
NECESSIDADE AINDA QUE A MATÉRIA SEJA DE INCOM
PETÊNCIA ABSOLUTA.

Cito, dentre outros, os seguintes precedentes: E-RR 
56536/92, Ac. 2501/96, DJ 21.06.96, Rcl. Min. Francisco Fausto, 
decisão unânime; E-RR 92093/93, Ac. 1535/96, Rcl. Min. Ermes P 
Pcdrassani, decisão unânime; RE 94.601-GO, 2*T, Rcl. Min. Djaci 
Falcão, decisão unânime.

O recurso neste aspecto encontra óbice, portanto, na Súmula 
333 deste C. TST e no 8 4°, do artigo 896 da CLT.

Alega também a Reclamada prescrição do direito de pleitear 
a revisão dos cálculos da complementação de aposentadoria, invo
cando a pertinência do disposto na Súmula 327 deste C. TST.

Ocorre que o v. acórdão regional, ao examinar a questão 
referente ao direito às diferenças salariais decorrentes da comple- 
mentação de aposentadoria, não examinou a prescrição incidente à 
hipótese, tampouco foi instado a fazê-lo mediante a interposição de 
embargos declaratórios. Preclusa, pois, a matéria, nos termos da Sú
mula 297 deste C. TST.

No tocante ao reconhecimento da solidariedade passiva, tam
bém inviável o conhecimento do recurso de revista, visto que o único 
aresto colacionado às fls. 790/791 não indica sua fonte de publicação, 
como exigido na Súmula 337 deste C. TST. De outro lado, não houve 
alegação expressa de violação legal ou constitucional.

Quanto aos temas limite do benefício, custeio da suplcmen- 
tação pretendida, suspensão da execução e não incidência de juros de 
mora, em virtude do regime de liquidação extrajudicial da Reclamada 
e do vencimento antecipado das obrigações da PREVI/BANERJ ca
recem todos do indispensável prequestionamento, visto que não exa
minados pelo Eg. Regional, tampouco argiiidos, mediante a inter
posição de embargos declaratórios. Incide, assim, a orientação contida 
na Súmula 297 deste C. TST.

2. RECURSO DO BANCO DO ESTADO DO RIO I>E 
JANEIRO S.A. — BANERJ (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDI
CIAL)

Pretende o Banco-Reclamado a exclusão das horas exce
dentes da sexta diária como extras, sob o argumento de que ca
racterizado o exercício de cargo de confiança pelo Reclamante, nos 
moldes preconizados pelo § 2° do artigo 224 da CLT e das S ú m u la s  
166 e 204 deste C. TST, que considera desrespeitados. Traz aresto 
para confronto.

Verifica-se, entretanto, que o Eg. Tribunal a quo, exami
nando o recurso ordinário do Reclamante, reputou indevida a con
denação do Reclamado ao pagamento do adicional de função de 
representação, ao fundamento de que "restou provado nos autos que  
o Reclamante recebia a referida gratificação de função..." (fi. 767).

Instado a novo pronunciamento sobre a matéria, mediante a 
interposição de embargos declaratórios pelo Reclamado (fls- 
770/772), o Eg. Regional, embora negando-lhes provimento, repor- 
tou-sc aos termos do v. acórdão originário para esclarecer que * Con
forme laudo pericial (fl. 141), o Reclamado não considerou, para  
efeito de prorrogação, todas as diferenças de prorrogação, bem conta 
qüinqiiênios. O adicional de 'quebra de caixa' era pago sob o titula  
quebra de risco’ (fl. 134), habilualmente, tendo o ilustre perito ve
rificado que o Reclamado não efetuou a correta integração, dife
renças e reflexos" (fl. 767).

Ora, tais fundamentos não enfrentaram suficientemente a  
questão concernente ao exercício de cargo de confiança que invia
bilizasse a percepção, como extras, das horas trabalhadas além da  
sexta diária. Assim sendo, não há como confrontarem-se teses com o  
aresto colacionado no recurso de revista, tampouco vislumbra-se con
trariedade às Súmulas 166 e 204 deste C. TST ou violação ao artigo 
224, § 2o, da CLT.

Portanto, o conhecimento dos recursos de revista encontra 
óbice nas Súmulas 297, 333 e 337 do TST.

Ante o exposto, na forma do artigo 896, 8 5°, da CLT e do 
artigo 9o, da Lei n° 5.584/70. denego seguimento aos recursos in
terpostos pelos Reclamados.

Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-568.175/99.0 TRT — 12* REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADA

RECORRIDO
ADVOGADO

: INDÚSTRIAS AUGUSTO KLIMMEK 
S.A.

: DRA. PATRÍCIA VALMÓRBIDA HO- 
NORATO

: HARRI MILBRATZ 
: DR. DARCÍSIO SCHAFASCHEK 

D E C I S Ã O
Irresignada com o v. acórdão proferido pelo Eg. D é c im o  

Segundo Regional (fls. 108/116), interpôs recurso de revista a Re
clamada (fls. 121/126), insurgindo-se quanto ao seguinte tema: FGTS 
— multa — aposentadoria espontânea — extinção do contrato de
trabalho.

O Eg. Tribunal Regional, ao apreciar o recurso ordinário 
interposto pelo Reclamante, reformou a r. sentença para determinar 
que a multa de 40% do FGTS fosse calculada sobre os depósitos de 
todo o contrato de trabalho.

A Reclamada pugna, nas razões rccursais, pelo restabele
cimento da r. sentença, sustentando que a aposentadoria extingue o 
contrato de trabalho. Nesse contexto, aponta violação ao artigo 453. 
da CLT, bem como elenca arestos para cotejo de teses.

O primeiro julgado de 11. 124 autoriza o conhecimento do 
recurso ao consignar que a aposentadoria, por implicar a extinção do 
contraio de trabalho, retira do empregado o direito ao pcrccbimento 
da referida multa sobre os depósitos de FGTS efetuados cm período 
anterior à concessão do aludido benefício previdcnciário.

Conheço do recurso, portanto, por divergência jurispruden
cial.

No mérito, verifica-se que a r. decisão regional, na forma 
como proferida, contraria frontalmente o entendimento que vem sen
do rcitcradamcntc adotado pela C. Seção de Dissídios Individuais 
desta Corte Superior Trabalhista, a qual, por meio da Orientação 
Jurisprudencial «“ 177, posicionou-se da seguinte forma: 

"APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EFEITOS
A aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, 

mesmo quando o empregado continua a trabalhar na empresa após a 
concessão do benefício previdcnciário. Assim sendo, indevida a multa 
dc 40% do FGTS em relação ao período anterior à aposentadoria"
(g.n).

A vista do exposto, com apoio no artigo 557, 8 Io. a, do 
CPC, dou provimento ao recurso para restabelecer a r. decisão dc 
primeiro grau.

Puhliquc-sc.
Brasília, 27 dc junho dc 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator
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PROC. N° TST-RR-568.208/99.4 TRT — 12a REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDA

ADVOGADO

HERING TÊXTIL S.A.
DR. EDEMIR DA ROCHA 
MARIA TEREZINHA TESSAROLLO
s c o z
DR. VALMOR JOSÉ MARQUETTI 

D E C I S Ã O
Irresignada com o v. acórdão proferido pelo Eg. Décimo 

Segundo Regional (fls. 73/83), interpôs recurso de revista a Re
clamada (tis. 85/94), insurgindo-se quanto aos seguintes temas: 
FGTS — multa — aposentadoria espontânea — extinção do contraio 
de trabalho; c horas extras — redução de intervalo.

O Eg. Tribunal Regional, ao apreciar o recurso ordinário 
interposto pela Reclamante, reformou a r. sentença para, nos termos 
da petição inicial, dcfcrir-lhc a postulada multa de 40% do FGTS 
sobre os valores depositados no período anterior a concessão da 
aposentadoria voluntária. Entretanto, negou provimento ao recurso 
ordinário interposto pela Reclamada, mantendo a condenação ao pa
gamento de trinta minutos extras diários, decorrente da redução do 
horário de repouso e  alimentação.

Quanto às diferenças de FGTS, a Reclamada pugna, nas 
razões recursais, pelo restabelecimento da r. sentença, no particular, 
sustentando que a aposentadoria extingue o contrato de trabalho. 
Nesse contexto, aponta violação ao artigo 453, da CLT, bem como 
relaciona arestos para cotejo de teses.

O segundo julgado de fl; 91 autoriza o  conhecimento do 
recurso ao consignar que a aposentadoria, por implicar a extinção do 
contraio de trabalho, retira do empregado o direito ao pcrcebimcnlo 
da referida multa sobre os depósitos de FGTS efetuados em período 
anterior à concessão do aludido benefício prcvidcnciário.

Conheço do recurso, portanto, por divergência jurisprudên
cia!.

No mérito, verifica-se que a r. decisão regional, na forma 
como proferida, contraria frontalmente o entendimento que vem sen
do rciteradamente adotado pela C. Seção de Dissídios Individuais 
desta Corte Superior Trabalhista, a qual, por meio da Orientação 
Jurisprudcncial r í  177, posicionou-se da seguinte forma: 

"APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EFEITOS
A aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, 

mesmo quando o empregado continua a trabalhar na empresa após a 
concessão do benefício previdenciário. Assim sendo, indevida a multa 
de 40% do FGTS em relação ao período anterior à aposentadoria."
(gn)

Relativamcntc ao reconhecimento de jornada extraordinária, 
cm decorrência da redução do horário de repouso e alimentação, a 
Reclamada cingc-sc a argumentar que durante onze anos a Recla
mante cumpriu a mesma jornada sob as mesmas condições de tra
balho, que a jornada ativada beneficiava a empregada c que sempre 
cumpriu com as normas de higiene c segurança do trabalho.

Constata-se, assim, que o recurso, quanto ao tema, encontra- 
se desfundamentado, visto que a Recorrente, além de não trazer areslo 
apto a demonstrar o conflito pretoriano, não cuidou de apontar vio
lação a dispositivo de Lei Federal ou da Constituição da República.

Como cediço, mister para a admissibilidade do recurso de 
rev ista a obediência aos pressupostos previstos no artigo 896, da CLT. 
Nessa hipótese, a Eg. SDI do TST firmou iterativa, notória c atual 
jurisprudência, no sentido de não conhecer do recurso de revista 
quando o recorrente não indicar o dispositivo de Lei Federal ou da 
Constituição da República tido como violado ou julgado para de
monstração de divergência jurisprudcncial (Precedentes; E-RR 
141.461/94, Ac. 3717/97. DJ 14.11.97, Min. Cnéa Moreira, decisão 
unânime; E-RR 265.784/96, Ac. 3650/97, DJ 19.09.97, Min. Vantuil 
Abdala. decisão unânime; E-RR 191.899/95, Ac. 3620/97, DJ 
29.08.97, Min. Rider de Brito, decisão unânime; E-RR 189.291/95, 
Ac. 3151/97, DJ 01.08.97, Min. Rider de Brito, decisão unânime, 
além de vários outros não mencionados). Incide, na espécie, a Súmula 
r í  333 do TST.

À vista do exposto, cm relação ao tema “FfíTS  — multa — 
aposentadoria espontânea — extinção do contraio de trabalho”, com 
j|Xiio no artigo 557, § 1°, o, do CPC, dou provimento ao recurso 
para. no particular, restabelecer a r. decisão de primeiro grau.

Quanto ao tema "horas exlras — redução de intervalo”, com 
fundamento na Súmula n° 333, do TST, e na forma da previsão 
contida no artigo 9“, da Lei n° 5.584/70, denego seguimento ao 
recurso.

Publique-se.
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-569.336/99.2 TRT 4* REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADA

BANCO DO BRASIL S.A.
DR. LUIZ DF FRANÇA P. FORRES 
EUGÊNIO DA ROSA 
DRA. ROSANNA CLÁUDIA VETUS- 
CHI D ERI

D E C I S Ã O
Irrcsignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Quarto Re

gional (lis. 170/171), interpôs recurso de revista o Banço Reclamado 
(lis 173/191). insurgindo sc qu.pitq nqsf scgipnles temas: respon
sabilidade subsidiárja .*-,;tq|jiadl’J  l4 , F-!r‘)rv'V'-f'l,V honorários advo- 
calícios. , r i jd tB /!

A respeito da matéria, o Eg. Tribunal dc origem manteve a r. 
sentença, mediante a qual a então MM.* Junta declarou a respon
sabilidade subsidiária do Banco-Demandado, tomador dos serviços, 
quanto às obrigações trabalhistas assumidas pela empresa prestadora. 
SEG -  Serviços Especiais de Segurança e Transporte dc Valores S/A. 
Assim decidiu com espeque na diretriz encampada pela Súmula rí’ 
331 do TST.

Nas razões do recurso dc revista, o Banco sustenta a sua 
ilegitimidade para figurar no pólo passivo da presente relação ju 
rídico-processual, razão pela qual entende que a ele não poderia ser 
atribuída nenhuma espécie de responsabilidade. Nesse contexto, in
digita ofensa aos artigos 85 c 896 do CCB; 61 do Decreto-Lei n° 
2.300/86; 71, § 1°, da íx i r í  8.666/93; 5°, raput c incisos II c 
XXXVI. 170, inciso IV, da Constituição Federal; 791 e 896, alínea a, 
da CLT, 14 da Lei n° 5.584/70, além de clencar arestos para cotejo de 
teses c apontar contrariedade ao item IV da Súmula n" 331 do 
TST.

Inadmissível, contudo, revela-se o presente recurso interpos
to.

De um lado, no que loca à responsabilidade subsidiária atri
buída ao tomador dos serviços, constata sc que a v. decisão recorrida 
guarda perfeita consonância com a diretriz perfilhada no item IV da 
Súmula n° 331 do TST, com a nova redação dada pela Resolução r í  
96/2000, dc seguinte teor:

"O inadimplcmcnt» das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das em
presas públicas c das sociedades de economia mista, desde que hajam 
participado da relação processual e constem também do título exe
cutivo judicial (artigo 71 da Lei n° 8.666/93).”

Dc outro lado, quanto ao tema dos honorários advoeatícios, o 
recurso esbarra no óbice da Súmula n° 297 do TST, porquanto dos 
autos consta que o Eg. Tribunal Regional nada consignou a respeito 
do aludido tema. Ressalte-se que na hipótese sequer houve a in
terposição dc embargos dc declaração, o que, a toda evidência, toma 
referida matéria carcccdora de prequestionamento.

Por conseguinte, com supcdânco nas Súmulas n°s 297 c 331, 
item IV, do TST e na forma dos artigos 896, § 5o. da CLT e 9° da Lei 
n° 5.584/70, denego seguimento ao recurso de revista.

Publique-se.
Brasília, 25 dc junho dc 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-571.107/99.8 tri — I* região

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

SADIA CONCÓRDIA S.A. — INDÚS
TRIA E COMÉRCIO 
DR. PAUL.O ROBERTO A. DA ROCHA 
RONALDO SILVA DE SOUZA 
DR. ARNALDO SOARES DE ARAÚJO 

D E C I S Ã O
Irrcsignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Primeiro 

Regional (lis. 195/198). interpôs recurso de revista a Reclamada (fls. 
201/203), insurgindo-sc quanto ao seguinte tema: diferenças salariais 
— IPC dc março dc 1990.

O Eg. Regional deu provimento parcial ao recurso ordinário 
interposto pelo Reclamante para deferir as diferenças decorrentes do 
reajuste salarial do IPC de março de 1990.

Nas razões do recurso de revista, a Reclamada pretende a 
exclusão da condenação das diferenças salariais decorrentes do IPC 
dc março de 1990, indicando contrariedade à Súmula r í  315 do
TST.

Com efeito, o reconhecimento pelo Eg. Regional de dife
renças salariais decorrentes do IPC de março de 1990 contraria fron
talmente a Súmula n° 315 do TST, vazada nos termos seguintes;

"IPC de niarço/90. Lei n” 8030/90 (Plano Collor). Ine
xistência de direito adquirido

A partir da vigência da Medida Provisória r í  154/90, con
vertida na Lei n° 8030/90, não sc aplica o IPC dc março dc 1990, dc 
84,32%, para a correção dos salários, porque o direito ainda não sc 
havia incorporado ao patrimônio jurídico dos trabalhadores, inexis 
lindo ofensa ao inc. XXXVI do art. 5“ da Constituição da República." 
(Res. 7/1993 DJ 22-09-1993)

Por todo o exposto, com fundamento no artigo 557, § 1“, do 
Código dc Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo tra
balhista (artigo 769 da CLT), dou provimento ao recurso para res
tabelecer a r. sentença pela qual se julgaram improcedentes os pc- 
dídos deduzidos na petição inicial.

Publique se.
Brasília, 25 dc junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

A então MM. Junta dc origem, sob o fundamento de que a 
aposentadoria espontânea não implica necessariamente a extinção do 
contrato de trabalho, determinou a reintegração do Reclamante no 
emprego, considerando sem justa causa a dispensa procedida pela 
Reclamada. Deferiu, assim, ao Aulor o pagamento de todos os sa
lários e demais vantagens contratuais devidos desde a data do afas
tamento até o efetivo retorno ao trabalho.

O Eg. Tribunal Regional, reformando a r. sentença, reco
nheceu a extinção do contrato de trabalho ern virtude da aposcii 
tadoria voluntária do Reclamante, concedida cm 27/01/93. Todavia, a 
despeito dc reputar ilícita a continuação da prestação dc serviços para 
o ente público após a aposentadoria voluntária, porquanto não pre
cedida de aprovação cm concurso público, deferiu ao Autor o pa
gamento de diferenças decorrentes da recomposição salarial c dc 
promoção por anligüidadc, limitando-as, contudo, a 20.11.94, bem 
como julgou procedentes os pedidos de aviso prévio, dc férias pro
porcionais acrescidas dc 1/3 c dc 13” salário proporcional. Entendeu 
também devidos os depósitos dc FGTS sobre as parcelas ora de
feridas. bem como deferiu a multa de 40%, quanto aos recolhimentos 
efetuados no período posterior à concessão da aposentadoria.

Decidiu o d. Colegiado a quo nos seguintes termos;
“No caso em exame, o reclamante foi admitido em 01.08.62, 

tendo sc aposentado por tempo dc serviço cm 27.01.93, c permaneceu 
trabalhando, sem solução dc continuidade, até 20.10.94, quando foi 
despedido imotivadamente. O art, 453 da CLT impede a soma dos 
períodos descontínuos de trabalho na hipótese dc aposentadoria es
pontânea. Tem-se, assim, que a partir dc 28.01.93 passou a viger um 
novo contrato de trabalho, que foi rescindido, imotivadamente, cm 
20.10.94.

(...) este segundo contrato se deu sob a égide da Carta Magna 
dc 1988 e, no caso, restou violado o art. 37, II, do referido Diploma 
Constitucional. Desse modo, inegavelmente o relacionamento havido 
traduz nulidade que contamina o negócio jurídico e impossibilita a 
sua continuidade, o que impede, a toda evidência, que o autor sc 
beneficie dc norma legal assccuratória dc garantia provisória no em
prego (lei eleitoral), já que viciado o pacto laborai desde o seu 
nascedouro, em 27.01.93. Portanto, não se cogita, na espécie, dc 
incidência do art. 81 da Lei 8.713/93, até mesmo porque a rescisão 
contratual operada teve por objetivo sanar situação irregular mantida 
pelas partes. Assim, por óbvio, não assiste direito ao reclamante de 
ser reintegrado ao emprego, uma vez que a nulidade contamina o 
negócio jurídico c impossibilita sua continuidade. Entretanto embora 
nulo o contrato iniciado cm 27.01.93. por afronta ao art. 37, II, da 
CF/88, gerou ele efeitos jurídicos enquanto durou a prestação dc 
serviços, como sc válido fosse, no que pertinc ao pretérito da con- 
tratualidade, sob pena dc enriquecimento sem causa, já que irres- 
tituívcl a força dc trabalho do obreiro.” (fls. 192/193)

Nas razões do recurso de revista, a Reclamada indigita vio
lação ao artigo 37, inciso II c § 2”, da Constituição Federal, bem 
como transcreve arestos para o confronto de teses. Sustentando a 
nulidade absoluta do segundo contrato dc trabalho do Reclamante, 
visto que firmado sem a prévia aprovação em concurso público, 
insurge-sc contra a condenação ao pagamento das parcelas rescisórias 
e da multa dc 40% incidente sobre os depósitos dc FGTS.

Do quanto exposto, conclui-se qúc a v. decisão regional, na 
forma como proferida, afronta o comando inscrito no inciso II e no § 
2° do artigo 37 da Constituição Federal. Isso porque, tratando-se dc 
ente público, submetido ã regra do aludido dispositivo constitucional, 
o novo contrato dc trabalho, nessas circunstâncias, encontra-sc in
quinado dc nulidade absoluta, porquanto ausente o requisito essencial 
de prévio concurso público.

Conheço do recurso, portanto, por violação ao inciso II e ao 
§ 2“ do artigo 37 da Constituição Federai, dispositivo que, por sua 
vez, serviu de apoio à edição da Súmula r í  363 do TST, expli- 
citamente contrariada pelo Tribunal de origem, de seguinte teor:

"A contratação de servidor público, após a Constituição dc 
1988, sem prévia aprovação cm concurso público, encontra óbice no 
seu art. 37, 11, c § 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada.”

No caso presente, não há postulação relativa ao pagamento 
dos salários dc dias efetivamente trabalhados e não pagos.

No mérito, com apoio no artigo 557, $ 1“, a, do CPC, dou 
provimento ao recurso para, declarando a nulidade do contrato de 
trabalho estabelecido após a aposentadoria voluntária do Autor, com 
efeitos ex lunr, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição 
inicial. Custas, pelo Reclamante, na forma da lei.

Publique-se.
Brasília. 19 de junho dc 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N" TST-RR-575.260/99.0"TRT 4* REGIÃO PROC. N” TST-RR 575,268/99,OTKT 4’ REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO

RECORRIDO
ADVOGADA

COMPANHIA ESTADUAL DE ENER
GIA ELÉTRICA CEHE 
DR. Cl AUDIO JERONIMO C. FERREI
RA
WAEDOMIRO JOSÉ DE BORBA 
DRA RUTH D'AGOSTINI

I) E C 1 S Ã o
, Irrvsignad.i.iyiH) o \ acórdão proferido pelo Eg. Quarto Re

gional (Ils. léiUjlVtK V'ivrrvi jqcureq (le revjsui ai Rucjaynaçla, (flr>. 
Î9)V2<()b insuipnd>>vVqrilU!t<> tfd seguinte juin«» cuuinitqinpkt,rr>
cfcilos. .iNÛfailhfaarj Ut> l%|trl », r’r. v •. I. r o > 'j "  , a •>j ■/ i.

Recorrente : BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado : Dr. LUIZ DE ERANAÇ P. TORRES
Recorrido : AMAURY MENDES RODRIGUES
Advogado ; Dr. Vuimor Moreira Machado

I) E e i s ã o
Irrcsignado com o v. acórdáo proferido pelo Eg. Quarto Re

gional (lis. 101/104), complementado pelo v. acórdão de fls. 112/113. 
inicrpps rcyqrso de revisla o Reclamado (flf,. 11,1/139). insurgindo m 
quanto pus.seguintes temas: ilegitimidade passivaa pessoa jurídica do 
direito público - responsabilidade subsidiária.
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O Eg. Regional, com fundamento na Súmula n° 331, IV, do 
TST, manteve a r. scnuptça pela quai <se icotideuou suhsidiariamente o 
Reclamado pelos déhjtos trabalhistas-da empresa prestadora dos .ser
viços com o Reclamante.

No arrazoado do recurso de revista, o Recorrente pleiteia a 
exclusão da relação processual, argumentando que jamais celebrou 
contrato de emprego com o Redanumtç.e que não detém controle, das 
relações laborais entre as empresas que Jhc prestam serviços e seus 
empregados. Afirma, ainda, que, ,nâ hipótese,. nàp sé aprcseB(am os 
pressupostos caractcrizadores da solidariedade e subsidiariedade. Cita 
os artigos 2°, § 2o, e 455, daJÚLTe, transcreve jurisprudência' para 
cotejo.

Todavia sobre essa questão, suscitada nos embargos de de
claração de fls. 107/109, o Eg. Regional não pronunciou tese explícita 
por reputá-la fora dos limitas da lide (fls. 112/H3).

Assegura o Reclamado a impossibilidade de se responsa
bilizar subsidiariamente a Administração Pública, invocando a dis
posição contida no artigo 71, caput, § 21, da Lei n° 8.666/93. Alega 
a violação do mencionado artigo e também dos artigos 5°, incisos 11 
e XXXV, 170, inciso IV, da Constituição da República; 85, do Código 
Civil, e 61, do Decreto-Lei n° 2.300/86. Transcreve arestos para 
confronto de teses.

Entretanto, verifica-se que a v. decisão regional encontra-se 
cm perfeita harmonia com o atual entendimento do Tribunal Superior 
do Trabalho, consubstanciado no item IV. da Súmula n° 331, de 
seguinte teor:

“O inadimplcmcnto das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das em
presas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam 
participado da relação processual e constem também do título exe
cutivo judicial (artigo 71 da Lei n 8.666/93).”

Ante o exposto, com supedâneo na Súmula n° 331, IV, do 
TST e na forma do artigo 896, § 5o, da CLT, denego seguimento ao 
recurso de revista.

Publique-se.
Brasília, 12 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-576.791/99.1TRT — 15* REGIÃO
RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDO

ADVOGADA

RECORRIDA

: OSEIAS DE SOUZA FLAUSINO (AS
SISTIDO POR SUA MÃE LAUDICÉIA 
DE SOUZA FLAUSINO)

: DR. LUÍS CARLOS PELICER 
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO
: DRA. ROSEMEIRE RODRIGUES COS

TA
: BLANCO CONSTRUTORA E COMÉR

CIO LTDA.
D E C I S Ã O

Irrcsignada com o v. acórdão proferido pelo Eg. Décimo 
Quinto Regional (fls. 122/125), interpôs recurso de revista o Re
clamante (fls. 127/135), insurgindo-se quanto ao seguinte tema: res
ponsabilidade subsidiária — tomador dos serviços.

O Eg. Tribuna! de origem reformou a r. sentença para, afas
tando a responsabilidade subsidiária do Município, tomadora dos ser
viços, quanto às obrigações decorrentes do contrato de trabalho fir
mado com a empresa vencedora do processo de licitação para a 
realização de obras, excluir da condenação a responsabilidade sub
sidiária. O entendimento adotado pelo Eg. Regional encontra-se sin
tetizado na ementa de seguinte teor:

"ÒBRA CERTA. LICITAÇÃO. RESPONSABILIDADE 
SUBSIDIÁRIA.

A contratação para realização de obra certa após certame 
licitatório afasta a responsabilidade subsidiária do contratante, por 
expressa disposição do artigo 71 da Lei n° 8.666/93.” (fl. 122)

Nas razões do recurso de revista, o Reclamante requer a conde
nação subsidiária do Reclamado, conforme orientação emanada da Súmula 
tf  331, item IV. do TST. Articula violação aos artigos 37, § 6”, c73, § Io, da 
Constituição Federal, além de transcrever arestos para o cotejo de teses.

O julgado indicado à fl. 132 demonstra divergência juris
prudência! em tomo da matéria, porquanto nele se sustenta a res
ponsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, ainda que se trate 
de pessoa jurídica de direito público.

Conheço do recurso por divergência jurisprudencial.
No mérito, constata-se que a v. decisão recorrida desafia a 

diretriz perfilhada no item IV da Súmula n° 331 do TST, com a nova 
redação dada pela Resolução n" 96/2000, aprovada pelo Eg. Tribunal 
Pleno do TST, cm Sessão Extraordinária de 11 de setembro de 2ÍXX), 
de seguinte teor:

"O inadimplcmcnto das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das em
presas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam 
participado da relação processual c constem também do título exe
cutivo judiciai (artigo 71 da Lei n° 8.666/93).”

Ante o exposto, com fulcro no § Io do artigo 557 do CPC 
(redação dada pela Lei n° 9.756/98), dou provimento ao recurso 
para declarar a responsabilidade subsidiária do Município tomador 
dos serviços pelas obrigações decorrentes do contrato de trabalho 
firmado com a empresa executante do serviço.

Publiquc-sc.
Brasília, 22 de junho dc 2001. , \

J O Ã O  O R E S T E  D A L A Z E N  

|\Jinis(rt> Relnjoç ( q
«.111,1A t u o u -------  -----------------------------

PROC. N” TST-RR-576.795/99.6TRT — 15* REGIÃO 
- .1  1 . l '*  <i"Íjtc im o .ol/oqzo oii i■!✓ ,/ /

RECORRENTE ; : ANA BERNADBTE-TíONÇALVEÍPDÈ
' CAMPOS ” d.n' • . 1

ADVOGADO : DR. DANIEL BENEDITO MENDES
RECORRIDO : MUNICÍPIO DE'IBATÉ
ADVOGADO : DR. ANDRE FRANCISCO IBELLI

Irresignada com o v. acórdão proferido pelo Eg. Décimo 
Quinto Regional (fls. 90/92), interpõe recurso de revista a Reclamante 
(fls. 95/100), insurgindo-se quanto ao tem a: contrato de trabalho — 
nulidade —  efeitos.

O Eg. Tribunal a quo, ao julgar o recurso de ofício e o 
recurso voluntário interposto pelo Reclamado, assim se posicionou: 
deu provimento parcial ao recurso de ofício para, declarando nulo o 
contrato de trabalho mantido entre as partes, julgar procedente em 
parte os pedidos somente para o fim de resguardar o tempo de serviço 
da Reclamante para fins prcvidenciários. De outro lado, considerou 
prejudicado o recurso voluntário do Reclamado.

Em sua fundamentação, consignou que a ausência de com
provação da submissão da Reclamante em concurso de provas e 
títulos para o preenchimento de cargos criados por lei afronta o 
disposto no artigo 37, e seus incisos da Constituição Federal, mesmo 
que sua contratação tenha ocorrido sob o rótulo de "experiência".

Assim, entendeu que da nulidade contratual não advém qual
quer resultado para a Reclamante, porquanto ato nulo não gera di
reitos, com exceção dos já realizados, as verbas salariais e os re
ferentes ao tempo de serviço da Reclamante, para fins prcviden
ciários.

Contra tal decisão, insurge-se a Reclamante, indicando di
vergência jurisprudencial com os arestos transcritos (fls. 97/100).

O entendimento do Eg. Regional harmoniza-se com o atual 
posicionamento desta Corte, consubstanciado na Súmula n° 363 do 
TST, rcccntementc editada (DJ 18.09.2000), dc seguinte teor:

"A contratação de servidor público, após a Constituição de 
1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no 
seu art. 37, II, e § 2°, somente cònferindo-lhc direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada."

Ante o exposto, na forma do artigo 896, § 5°, da CLT e do 
artigo 9° da Lei n° 5.584/70, denego seguimento ao recurso de 
revista.

Publique-se.
Brasília, 19 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-577.262/99.0 TRT — 1* REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDA

PROCURADOR
RECORRIDO

RICARDO DA SILVA VIANNA 
DR. HUMBERTO JANSEN MACHADO 
UNIÃO (SUCESSORA DA INTER- 
BRÁS)
DR. J. MAURO MONTEIRO 
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PE- 
TROBRÁS

ADVOGADO : DR. EDUARDO LUIZ SAFE CARNEI
RO

D E C I S Ã O
Irresignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Primeiro 

Regional (fls. 563/575), interpôs recurso dc revista o Reclamante (fls. 
579/590), insurgindo-se quanto aos seguintes temas: sucessão -  res
ponsabilidade solidária -  Petrobrás; participação nos lucros; rein
tegração.

O Eg. Regional manteve a r. decisão proferida pela então 
MM.* JCJ, consistente em excluir da relação processual a Petrobrás, 
por ilegitimidade passiva ad causam. Assim decidiu ao fundamento 
dc que a União é a real sucessora da Interbrás - Petrobrás Comércio 
Internacional S.A., conforme autorização do artigo 20 da Lei n° 
8.029/90.

Nas razões do recurso de revista, o Reclamante postula a 
reinclusão da Petrobrás na relação processual, como responsável so
lidária pelas obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de tra
balho, firmado com a extinta Interbrás, sucedida pela União. Trans
creve arestos para comprovação dc divergência jurisprudencial, bem 
como indigita afronta ao artigo 905 do Código Civil.

Entretanto, o recurso, nesse tópico, não se revela admis
sível.

Em primeiro lugar, tendo em vista que a Reclamada interpôs 
o presente recurso etn 12.04.99, não se mostram válidos os julgados 
cotejados (fls. 581/582), porquanto oriundos do mesmo Tribunal Re
gional prolator da decisão impugnada, cm desobediência à Lei n° 
9.756/98, que deu nova redação à alínea a do artigo 896 da CLT. 
Nesse sentido se orienta a jurisprudência uníssona do Tribunal Su
perior do Trabalho, o que atrai o óbice da Súmula n° 333 do TST.

Em segundo lugar, o Tribunal Regional não dirimiu a con
trovérsia à luz do artigo 905 do Código Civil, até porque sequer 
guarda pertinência com a hipótese dos autos. Referido dispositivo 
legal dispõe acerca da responsabilidade dos herdeiros do devedor 
solidário quanto ao adimplcmcnto da obrigação, aspecto não debatido 
no v. acórdão regional. No particular, emerge o óbice da Súmula n° 
297 do TST.

Quanto ao tema relativo à participação nos lucros, o Re
clamante, ora Recorrente, limita-se-a uanscrover arestos oriundos de 
Tprptas dq Eg. .TR.Ti^JVmçire fofpjiç.ífy. -5H3f̂ *SRr4>, prolator da v. 
ifoTO ! w m w [*  Mlid)ib li*ti:nti . illi;|til;IVfi btql-jiru'/ di

IfiuWl

Também nesse aspecto incide o óbice da Súmula n” 333 do 
«• TSTc porquanto,-, conforme*mencionado, ajurispnidênciti pacífica do 

TST firmou‘entendimento no sentido de que não se revela'apta a 
divergência proveniente do mesmo Tribunal Regional prólator do 
acórdão recorrido, em desobediência à Ixi n° 9.756/98.

Por fim, no que pertine ao tema referente à reintegração, o  
Recorrente rião colacionou árestos para demonstração de divergência 
jurisprudencial: tampouco indicou violação a dispositivo de lei federal 
ou da Constituição da República, a teor do disposto no artigo 896 da 
CLT. A propósito, a iterativa, notória o atual jurisprudência do TST 
sinaliza no sentido de que hão fee revela Udmissívet recurso de revista 
desfundamentado, razão por que igualmcnte incide na espécie o óbice 
da Súmula n° 333.

À vista do exposto, com supedâneo nas Súmulas n°s 297 e  
333 do TST; e na forma dos artigos 9° da Lei n° 5.584/70; e 896, 8 
5°, da CLT; denego seguimento ao recurso de revista.

Publiqüe-se.
Brasília, 20 dc junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-577.874/99.5 TRT — 4“ REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDA
ADVOGADO

: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAN
TA MARIA

: DR. WALTER DO C. BARLETTA 
: ANGELITA GASTALDO RIGON 
: DR. EUGÊNIO A. POZZOBON 

D E C I S Ã O
Irresignada com o v. acórdão proferido pelo Eg. Quarto Re

gional (fls. 260/266), interpôs recurso dc revista a Reclamada (fls. 
268/278), insurgindo-se quanto ao seguinte tema: nulidade dos con
tratos de trabalho — ausência dc concurso público — efeitos.

A Eg. Corte regional, conquanto tenha declarado a n u lid a d e  
do contrato de trabalho firmado com o ente público, porque em 
desobediência ao comando inscrito no artigo 37, inciso II. da Cons
tituição Federal, manteve a r. sentença pela qual se reconheceu o  
direito da Autora ao pagamento das verbas decorrentes do contrato dc 
trabalho.

Nas razões do recurso de revista, a Reclamada insurge-sc 
contra o v. acórdão regional, sustentando que a nulidade do contrato 
gera efeitos ex tunc. Transcreve arestos para o cotejo de teses.

O aresto de fls. 274/276, autoriza o conhecimento do recurso 
ao consignar, em linhas gerais, que a ausência dc prévia aprovação 
cm concurso público implica nulidade absoluta do ato, com efeitos ex  
tunc, sendo indevido o pagamento de qualquer verba trabalhista.

Conheço, pois, do recurso, por divergência jurisprudencial.
No mérito, constata-se que a v. decisão recorrida conflita 

com a Súmula n° 363 do TST, de seguinte teor:
"A contratação de servidor público, após a Constituição de 

1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no 
seu art. 37, II, e § 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada.”

Na espécie, verifica-se que não há pedido dc pagamento do 
equivalente aos salários dos dias efetivamente trabalhados c não pa-
gos.

À vista do exposto, com apoio no artigo 557, § Io, a, do 
CPC. dou provimento ao recurso para, declarando a nulidade do 
contrato de trabalho, com efeitos ex tunc, julgar improcedentes os 
pedidos deduzidos na petição inicial. Custas pela Reclamante, na 
forma da lei.

Publique-sc.
Brasília, 18 de junho dc 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-578.183/99.4TRT — 2* REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADA

MUNICÍPIO DE SUZANO 
DR. JORGE RAD!
LUIZ LÚCIO DO CARMO
DRA. RITA DE CÁSSIA SPOSITO DA
COSTA

D E C I S Ã O
Irresignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Segundo 

Regional (fls. 225/228), interpôs recurso de revista o Município- 
reclamado (fls. 230/239), insurgindo-se quanto ao seguinte tem a: 
contrato nulo — efeitos.

A então MM. Junta dc origem reconheceu a extinção do 
contrato de trabalho em virtude da aposentadoria voluntária do Re
clamante, concedida cm 13.05.93. Todavia, a despeito de reputar 
ilícita a continuação da prestação dc serviços para o ente público após 
a aposentadoria voluntária, porquanto não precedida de aprovação cm 
concurso público, o colegiado de primeiro grau deferiu ao Autor não 
só a multa de 40% incidente sobre os depósitos dc FGTS efetuados 
no período posterior à aposentadoria, como também o pagamento dc 
aviso prévio.

O Eg. Regional manteve na -íntegra a r. sentença, asseve
rando, cm linhas gerais:

- i. I > - 1 "“Fijivendo incontestável vedação legal quanto à contratação 
de empregado sem concurso e não sendo a hipótese do inciso!JJC do 
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Inobstanlc a irregularidade formal essencial, a permanência
do recorrido na atividade explorada pelo recorrente tem que ser res
sarcida nos termos da lei (artigo 37\§6°\CFR), respeitando-se con
dições jurídicas idênticas, que, in caiu, consubstanciam-se nos di
reitos assegurados ao contrato resilido sem justa causa.

Irregularidade do administrador, decorrente de preterição dc- 
savisada ou intencional de preceito legal, não merece o beneplácito 
do judiciário em detrimento do trabalhador.

O judiciário tem o dever de assegurar os direitos e garantias 
fundamentais (artigo 5°, I), além dos direitos sociais (artigo 7“), pre
vistos na Constituição Federal. A própria Constituição Federal não 
afasta a responsabilidade da administração por direitos emergentes da 
relação jurídica existente." (Jl. 227)

Nas razões do recurso de revista, o Município indigita vio
lação ao artigo 37, inciso II e § 2°, da Constituição Federal, bem 
como transcreve arestos para o confronto de teses. Requer a de
claração dc nulidade do segundo contrato de trabalho do Reclamante, 
de sorte a ver excluído da condenação o pagamento das verbas res
cisórias que forma deferidas pelas instâncias ordinárias.

Do quanto exposto, conclui-se que a v. decisão regional, da 
forma como proferida, afronta o comando inscrito no inciso II c no $ 
T  do artigo 37 da Constituição Federal. Isso porque, tratando-se dc 
ente público, submetido à regra do aludido dispositivo constitucional, 
o novo contrato de trabalho, nessas circunstâncias, encontra-se in
quinado de nulidade absoluta, porquanto ausente o requisito essencial 
de prévio concurso público.

Conheço do recurso, portanto, por violação ao inciso II e ao 
§ 2“ do artigo 37 da Constituição Federal, artigo que, por sua vez, 
serviu de apoio â edição da Súmula n° 363 do TST, explicitamente 
contrariada pelo Tribunal de origem, de seguinte teor;

"A contratação de servidor público, após a Constituição dc 
1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no 
seu art. 37, II, e § 2o, somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada"

No caso presente, não há postulação relativa ao pagamento 
dos salários de dias efetivamente trabalhados e não pagos.

No mérito, com apoio no artigo 557, § 1“, a. do CPC, dou 
provimento ao recurso para, declarando a nulidade do contrato de 
trabalho estabelecido após a aposentadoria voluntária do Autor, com 
efeitos ex tunc, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição 
inicial. Custas, pelo Reclamante, na forma da lei.

Publique-se.
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
M inistro Relator

PROC. N° TST-RR-578.766/99.9 TRT —  2* REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO

RECORRIDO
ADVOGADO

FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO 
E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 
DR. JOSÉ EDUARDO RAMOS RODRI
GUES
WENCESLAU SIQUEIRA 
DR. RICARDO GEBRIM 

D E C I S Ã O
lrresignada com o v. acórdão proferido pelo Eg. Segundo 

Regional (fls. 194/197), interpôs recurso de revista a Reclamada (fls 
201/209), insurgindo-se quanto ao seguinte tema: contrato nulo — 
efeitos.

O Eg. Regional, conquanto reconhecesse a nulidade do con
trato dc trabalho do Reclamante, porque firmado após a promulgação 
da Constituição Federal de 1988, sem a prévia aprovação em con
curso público, manteve a condenação ao pagamento de í 3°s salários, 
férias acrescidas dc um terço, parcelas dc FGTS c a respectiva multa 
de 40%, bem como ao pagamento dc multa pela dispensa ocorrida no 
trintfdio que antecedeu à data-base da categoria profissional. Nesse 
contexto, deu parcial provimento ao recurso de ofício e ao voluntário 
interposto pela Reclamada tão-somente para afastar da condenação o 
reconhecimento do vínculo empregatício com a fundação pública.

Nas razões do recurso de revista, a Reclamada indigita vio
lação ao artigo 37, inciso II. da Constituição Federal e contrariedade 
à Orientação Jurisprudência! n° 85 da Eg. SBDII do TST, além de 
transcrever arestos para o confronto de teses. Requer a declaração dc 
total improcedência das postulações deduzidas na petição inicial.

O primeiro julgado dc fl. 204, colacionado aos autos na 
íntegra (fls. 210/212), autoriza o conhecimento do recurso, ao con
signar que a não-observância do disposto no artigo 37, inciso II, e § 
2o, da Constituição Federal para investidura em cargo ou emprego 
público, implica nulidade absoluta do ato, não gerando qualquer efei
to dc natureza trabalhista.

Conheço do recurso, portanto, por divergência jurisprudên
cia!.

No mérito, constata-se que a v. decisão recorrida condita 
com a Súmula n” 363 do TST, reecnlementc editada (DJ I8.09.20ÍK1), 
dc seguinte teor.

"A contratação dc servidor público, após a Constituição dc 
1988, sem prévia aprovação cm concurso público, encontra óbice no 
seu art. 37, II, c § 2o, somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias etetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada.” ' i i  - -i * i r • ,

No1 caso presente, não Há pedâlb rtíftirttllé áõ  paàíirriehlo do 
equivalente aos salários de dias trabalhados c não pagos.

D iá rio  da justiça

À vista do exposto, com apoio no artigo 557, 8 I*, a, do 
CPC, dou provimento ao recurso dc revista para, declarando a nu
lidade do contrato dc trabalho, com efeitos ex tunc, julgar impro
cedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Custas, pelo Re
clamante, na forma da lei.

Publique-se.
Brasília, 25 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-579.243/99.8TRT — 5* REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

BANCO EXCEL ECONÔMICO S/A 
DR. TOMAZ MARCHI NETO 
URAQUITAN DE AMOR1M LIMA 
DR. JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA FI
LHO

D E C I S Ã O
Irrcsignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Quinto Re

gional (fls. 600/603), interpõe recurso de revista o Reclamado (fls. 
617/621). insurgindo-se quanto ao seguinte tema: desconto — seguro 
de vida em grupo — devolução.

O Eg. Tribunal a quo, ao julgar o recurso ordinário in
terposto pelo Reclamado, assim se posicionou: deu-lhe provimento 
parcial para excluir da condenação a ajuda-alimentação. Doutro tanto, 
manteve a condenação referente à devolução dos descontos efetuados 
a título de seguro dc vida em grupo.

Vale transcrever o trecho do v. acórdão recorrido:
"Correta a condenação no que diz respeito à devolução do 

seguro dc vida em grupo e convênio médico, porque o reclamado não 
fez prova da alegada autorização do empregado. Sendo o salário, na 
maior das vezes, o único meio de sustento do trabalhador e sua 
família, não pode o empregador efetuar descontos, sem consentimento 
daquele, ferindo frontalmcnte a regra contida no art. 462 da CLT." (Jl. 
602)

Nas razões recursais, o Reclamado aponta divergência ju- 
risprudencial com os arestos que transcreve (fls. 619/620).

Contudo, o recurso não alcança conhecimento.
O entendimento do Eg. Regional encontra-se em sintonia 

com a Súmula 342 do TST, de seguinte teor:
'Descontos salariais efetuados pelo empregador, com a au

torização prévia c por escrito do empregado, para ser integrado cm 
planos de assistência odontológica, médico-hospitalar, dc seguro, de 
previdência privada, ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativa 
associativa dos seus trabalhadores, em seu benefício c dos seus de
pendentes. não afrontam o disposto no art. 462 da CLT, salvo sc ficar 
demonstrada a existência de coação ou dc outro efeito que vicie o ato 
jurídico”.

Ante o exposto, na forma do artigo 896, § 5“, da CLT, 
denego seguimento ao recurso de revista.

Publique-se.
Brasília. 20 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-580.496/99.2 TRT — 7* REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDA
ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 7” REGIÃO 
DR. FRANCISCO GÉRSON MARQUES 
DE LIMA
MUNICÍPIO DE ICÓ 
DR. SOLANO MOTA ALEXANDRINO 
DEUSIMAR FERREIRA BEZERRA 
DR. FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS 

D E C I S Ã O
Irresignados com o v. acórdão proferido pelo Eg. Sétimo 

Regional (lis. 48/51), interpuseram recursos dc revista o Município- 
reclamado (fls. 53/59) c o Ministério Público do Trabalho ((Is. 62/73). 
O primeiro, insurgindo-se quanto ao seguinte toma: nulidade do con
trato dc trabalho — ausência de concurso público —  efeitos. O 
segundo, por sua vez, no que toca aos seguintes temas: preliminar — 
nulidade e contrato nulo — efeitos.

A Eg, Corte regional, a despeito da exigência comida no 
artigo 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, reformou a r. 
sentença para declarar a validade do contrato dc trabalho da Re
clamante, ainda que firmado com o ente público sem a prévia apro
vação cm concurso público. Nesse contexto, deferiu à Autora parte 
das parcelas salariais e indenizatórias postuladas na petição inicial, 
inclusive no que toca à verba honorária.

Nas razões do recurso dc revista, o Município requer, diante 
da nulidade contratual, que sejam julgados total mente improcedentes 
os pedidos deduzidos na petição inicial. Nesse diapasão, aponta vio
lação ao artigo 37, inciso II c § 2°, da Constituição Federal, bem 
como transcreve arestos para demonstração dc divergência jurispru
dência!.

Todavia, não comporta admissibilidade o recurso dc revista 
interposto pelo Município-rcclaniado. Rcssalte-sc que, muito embora 
o ora Recorrente tenha acostado aos autos o instrumento de mandato 
dc fl. 58. mcdianle o qual outorga poderes expressos ao advogado 
subscritor do presente apelo, Dr. Solano Mota Alexandrino, assim não 
o fez na forma autenticada, o que, a teor do artigo 830 da CLT, toma 
irregular a representação processual do Município.

Ã vista do exposto, denego seguimento uo recurso de revista 
do Muniçípio-reclamado, por irregularidade cfc' répresêúlítçSó J/lo- 
ccssuai.

Seção 1 1 0 9 5
-------------------------------- W êr » i

Já o Ministério Público do Trabalho, nas razões do recurso 
de revista, suscita, preliminarmentc, a nulidade do v. acórdão regional 
por “vício dc estrutura, falta dc ‘ciente’ e dc intimação pessoal do 
Ministério Público". Todavia, deixo dc pronunciar-mc a respeito, nos 
termos do § 2° do artigo 249 do CPC, por vislumbrar decisão de 
mérito favorável ao Recorrente.

Quanto aos efeitos da nulidade do contrato dc trabalho fir
mado nessas circunstâncias, o Recorrente articula com violação aos 
artigos 37, inciso 11 e § 2", da Constituição Federal c 145, incisos 111, 
IV e V, do Código Civil. Transcreve arestos para o cotejo de teses c 
indigita contrariedade à Orientação Jurisprudcncial n° 85 da Eg. SB- 
Dl I do TST. Requer que a condenação seja limitada ao pagamento do 
salário stricto sensu c das diferenças decorrentes do mínimo legal (fl. 
71).

O primeiro aresto dc fl. 70 autoriza o conhecimento do 
recurso ao consignar, em linhas gerais, que a ausência dc prévia 
aprovação em concurso público acarreta a nulidade absoluta do con
trato de trabalho, não gerando nenhum efeito, a não ser quanto aos 
salários em sentido estrito.

Conheço do recurso, pois, por divergência jurisprudência!.
No mérito, constata-sc que a v. decisão recorrida condita 

com a Súmula n° 363 do TST, reccntcmentc editada (DJ 18.09.2000). 
de seguinte teor:

”A contratação dc servidor público, após a Constituição dc 
1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no 
seu art. 37, II, c § 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivameme trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada.”

No caso presente, conforme assevera o Eg. Regional, houve 
pedido relativo ao pagamento do salário cm sentido estrito, cor
respondente aos meses de novembro c dezembro de 1996. Todavia, 
nada expendeu a respeito das diferenças apuradas entre o salário 
percebido e o mínimo legal, o que inviabiliza, no particular, o aco
lhimento da postulação do ora Recorrente.

À vista do exposto, com apoio no artigo 557, 8 1°, a, do 
CPC, dou provimento parcial ao recurso para restringir a conde
nação ao pagamento do equivalente aos dias efetivameme trabalhados 
c não pagos. Outrossím, diante da não-insurgência do Recorrente no 
que toca aos honorários advocatícios, há que se manter a condenação 
quanto a esse título.

Por fim, atendendo ao requerimento do Recorrente, deter
mino a expedição dc ofícios ao Ministério Público Estadual c ao 
Tribunal dc Contas do Estado para apuração dc possíveis irregu
laridades c adoção das medidas cabíveis à hipótese.

De outro lado, com fulcro no artigo 896, § 5°, da CLT, 
denego seguimento ao recurso dc revista do Município-reclamado.

Brasília, 19 de junho de 2001.
JO ÃO ORESTE DALAZEN 

Ministro Relator

PROC. N“ TST-RR-581.861/99.9 trt — 4* região

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE 
'  ARTES GRÁFICAS — CORAG 

: DR. JORGE SANTANNA BOPP 
: OTÁVIO LUIS RAMBO SCAVONI 
: DR. SÉRGIO LUIZ T. BRAZ 

D E  C I S Ã O
lrresignada com o v. acórdão proferido pelo Eg. Quarto Re

gional (fls. 281/288), interpôs recurso de revista a Reclamada (fls. 
290/293), insurgindo-se quanto ao seguinte tema: horas extras — 
contagem minuto a minuto.

O Eg. Regional manteve a condenação ao pagamento de 
horas cxlras, adotando o critério de apuração "minuto a minuto”, ao 
entendimento sintetizado na ementa de seguinte teor:

“Com fundamento no art. 4° da CLT, entende-se que todos os 
’minutos laborados devem ser remunerados. Á partir do momento cm 
que o trabalhador registra o início de sua jornada está, de qualquer 
forma, à disposição da empresa." (fl. 281)

Nas razões do recurso de revista, sustenta a Reclamada que 
os poucos minutos que antecedem ou sucedem a jornada de trabalho 
do Reclamante não devem ser computados como hora extraordina
riamente laborada. Transcreve dois arestos para demonstração dc di
vergência jurisprudcncial.

O segundo julgado de fls. 292/293 autoriza o conhecimento 
do recurso, visto que, dc maneira diamctralmente oposta ao Eg. Re
gional, esposa tese no sentido de serem indevidas como hora extra os 
poucos minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho.

Comprovado, pois, o conflito de teses nos termos da Súmula 
n” 296 do TST, conheço do recurso.

No mérito, constata-se que a v. decisão impugnada conlraria 
a jurisprudência dominante do Tribunal Superior do Trabalho, con
substanciada no Precedente n° 23 da Eg. SBDII, a saber:

"Cartão dc ponto. Registro. Não é devido o pagamento de 
horas extras rclutivamcnlc aos dias em que o excesso dc jornada não 
ultrapassa dc cinco minutos antes c ou após a duração norma] do 
trabalho.”

À vista do exposto, com fulcro no artigo 557, 8 1°. alínea a. 
do CPC, dou provimento ao recurso de revista para restringir a 
condenação em horas cxlras. havendo-se por lais as excedentes da 
jornada normal dc labor consignada nos cartões, salvo se não ul
trapassarem cinco minutos diários.

Publiquc-sc.
Brasília. 19 de junho dc 200 L

JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Relator
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PROC. N° TST-RR-581.944/1999.6 TRT - 13* REGIÃO PROC. N° TST-RR-592.423/99.0TRT — H* REGIÃO

Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 13* REGIÃO

Procurador : Dr. José Neto da Silva
Recorrida : MARIA JOSÉ DUARTE DE LUCENA
Advogado : Dr. Aluísio de Carvalho Neto
Recorrido : MUNICÍPIO DE MULUNGU
Advogado : Dr. Luiz Quirino Filho

D E c i s ã o
Irresignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. 13“ Re

gional (Os. 103/105), interpôs recurso de revista o Ministério Público 
do Trabalho (fls. 108/114).

Insiste o d. representante do Parquet no acolhimento do 
recurso de revista quanto ao seguinte tema: contrato nulo — efei
tos.

A Eg. Corte regional, a despeito da exigência contida no 
artigo 37, inciso It, da Constituição Federal de 1988, reformou a r. 
sentença para declarar a validade do contrato de trabalho da Re
clamante, ainda que firmado com o ente público sem a prévia apro
vação em concurso público. Nesse contexto, deferiu à Autora parte 
das parcelas salariais e indenizatórias postuladas na petição inicial.

Nas razões do recurso de revista o Ministério Público do 
Trabalho pugna pela improcedência da ação, em face do reconhe
cimento da nulidade do contrato de trabalho firmado nessas cir
cunstâncias. Articula com violação ao artigo 37, inciso II e § 2°, da 
Constituição Federal. Transcreve arestos para o cotejo de teses.

Os arestos de fls. 110/112 autorizam o conhecimento do 
recurso ao consignarem, em linhas gerais, que a ausência de prévia 
aprovação cm concurso público acarreta a nulidade absoluta do con
trato de trabalho, não gerando nenhum efeito, a não ser quanto aos 
salários em sentido estrito.

Conheço do recurso, pois, por divergência jurisprudcncial.
No mérito, constata-se que a v. decisão recorrida conflita 

com a Súmula n° 363 do TST, recentemente editada (DJ 18.09.2ÍXX)), 
de seguinte teor:

"A contratação de servidor público, após a Constituição de 
1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no 
seu art. 37, II, c § 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada."

No caso presente, conforme assevera o Eg. Regional, houve 
pedido relativo ao pagamento do salário em sentido estrito, cor
respondente a 12 meses de salários retidos.

À vista do exposto, com apoio no artigo 557, § 1°, a, do 
CPC, dou provimento parcial ao recurso para restringir a conde
nação ao pagamento dos salários retidos (12 meses).

Publique-se.
Brasília, 28 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-591.085/99.6TRT — 15* REGIÃO

Recorrente
Advogada
Recorrido
Advogado

: OLÍMPIA AGRÍCOLA LTDA.
: Dra. Cláudia Sallunt Thomé Camargo 
: ÜRIDES DA SILVA 
: Dr. lbiraci Navarro Martins

D E c i s ã o
Irresignada com o v. acórdão proferido pelo Eg. Décimo 

Quinto Regional (fls. 548/549), interpôs recurso de revista a Re
clamada (fls. 563/569), insurgindo-se quanto ao seguinte tema: horas 
extras — salário por produção.

O Eg. Regional manteve a condenação ao pagamento de 
horas extras e do respectivo adicional. Decidiu com base cm dois 
fundamentos, a saber:

(i) cm primeiro lugar, "a anotação lançada na ficha de 
registro do recorrido (fls. 71) demonstra que fo i pactuado o pa
gamento de salário por unidade de tempo hora”;

(ii) ainda que assim não fosse e se considerada a prestação 
de serviços sob o regime de produção, o trabalhador nessas cir
cunstâncias também faz jus às horas extras e ao respectivo adicional, 
‘face a impossibilidade de repor-se a energia despendida pelo obrei
ro com o excedimento da jornada normal de trabalho”.

A fim de viabilizar o recurso de revista, a Reclamada limita-
se a transcrever arestos para comprovação de divergência jurispru
dcncial (fls. 565/569), os quais, todavia, revelam-se inespccíftcos 
frente a hipótese dos autos. Todos os julgados fixam tese no sentido 
de que a remuneração por produção exclui o direito ao pagamento de 
horas extras e do respectivo adicional. Na espécie, o Tribunal a quo 
expressamente asseverou que foi pactuado o pagamento dc salário por 
unidade de tempo hora, e não por produção. Incide, no particular, o 
óbice inscrito na Súmula n° 296 do TST.

Ante o exposto, com supcdânco na Súmula n° 296 do TST e 
na forma do artigo 9° da Lei n" 5.584/70, denego seguimento ao 
recurso de revista.

Publiquc-sc.
Brasília, 19 dc junho de 2001.

; J0 Ã O  ORESTE DALAZEN ,
Ministro Relator

RECORRENTE

PROCURADOR

RECORRIDA
ADVOGADO

ESTADO DO AMAZONAS — INSTI
TUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO À 
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE — 
IEREM
DR. ALDEMAR AUGUSTO ARAÜJO 
JORGE DE SALLES 
TÂNIA REGINA ALVES REZENDE 
DR. LUIZ ALBERTO MARINHO DE 
ALCÂNTARA

D E C I S Ã O
Irresignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Décimo 

Primeiro Regional (fls. 31/34), interpôs recurso de revista o Estado- 
rcciamado (fls. 37/46), insurgindo-se quanto aos seguintes temas: 
incompetência material da Justiça do Trabalho — regime especial; c 
nulidade do contrato de trabalho — ausência dc concurso público — 
efeitos.

Apreciando o recurso de ofício advindo da então 12* JCJ de 
Manaus, a Eg. Coçte Regional houve por bem manter a r. sentença 
que, cm face da declaração dc revelia do Estado, reconheceu a va
lidade do contrato de trabalho firmado entre as partes, deferindo à 
Autora o pagamento de aviso prévio, 13° salário proporcional, férias 
simples e proporcionais, depósitos dc FGTS acrescidos da multa de 
40% (quarenta por cento), risco de vida referente a abril/96, bem 
como determinou que o Reclamado procedesse à correspondente as
sinatura e baixa da CTPS. A respeito da suposta incompetência ma
terial desta Justiça Especializada e da imprescindibilidade de prévia 
aprovação em concurso público, asseverou textualmentc:

“No caso ora em julgamento não há necessidade da apre
ciação sobre a incompetência da Justiça do Trabalho, contratação pelo 
regime especial ou falta dc submissão a concurso público, eis que 
nenhuma dessas questões foram tratadas nos autos.” (fl. 33)

Em face dessa decisão, interpõe o Reclamado recurso dc 
revista, afirmando, de um lado, a incompetência material da Justiça 
do Trabalho para apreciar demanda ajuizada por servidora pública 
contratada sob o pálio da Lei Estadual n° 1.674/84. Nesse contexto, 
aponta contrariedade à Súmula n° 123 do TST, bem como relaciona 
arestos para cotejo dc teses.

De outro lado, o Reclamado, ressaltando a ausência de prévia 
aprovação da Reclamante cm concurso público, requer seja declarada 
a nulidade absoluta do contrato dc trabalho. Para tanto, indica di
vergência jurisprudcncial c invoca contrariedade à Orientação Ju- 
risprudencial n° 85 da C. SBDI1 do TST.

Todavia, do quanto exposto, tem-sc que o presente recurso 
não se revela admissível, a teor da Súmula n" 297 deste Eg. TST.

Do excerto transcrito, depreende-se, cristalinamcnte, que o 
Eg. Tribunal Regional eximiu-se dc adotar qualquer tese explícita 
quanto aos temas ora abordados no recurso de revista. Nada declinou 
a respeito da suposta incompetência material desta Justiça Especia
lizada para apreciar o presente feito, bem como não se pronunciou 
acerca da imprescindibilidade de prévia aprovação em concurso pú
blico para fins dc ingresso nos quadros da Administração Pública. 
Nesse diapasão, tomou referidas matérias carccedoras dc preques- 
tionamento, circunstância que obstaculiza o debate ora pretendido 
nesta sede recursal extraordinária.

Ressalte-se que na hipótese não houve sequer a interposição 
de embargos dc declaração, o que somente vem a corroborar a pre- 
clusão operada cm tomo das questões suscitadas no recurso dc re
vista.

Incide, pois, na espécie, o óbice da Súmula n° 297 do
TST.

À vista do exposto, com supedâneo na Súmula n° 297 do 
TST c na forma do artigo 9° da Lei n° 5.584/70, denego seguimento 
ao recurso de revista-

Publiquc-se.
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-592.723AI9.6TRT — 5* REGIÃO

RECORRENTF
ADVOGADA
RECORRIDO
ADVOGADO

BANCO DO BRASIL S.A.
DR. LUIZ DE FRANÇA P. TORRES 
EVALDO DO NASCIMENTO RAMOS 
DR RUI MORAES CRUZ 

D E C I S Ã O
Irresignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Quinto Re

gional (fls. 108/109), complementado pelo dc lis. 116/117, interpôs 
recurso de revista o Banco-Reclamado (fls. 119/127), insurgindo-se 
quanto aos seguintes temas: preliminar nulidade negativa de 
prestação jurisdicional; responsabilidade subsidiária — tomador dos 
serviços; parcelas salariais deferidas -  quitação -  bis in idem.

O Eg. Tribunal de origem, ao apreciar o recurso ordinário, 
interposto pelo Reclamado, com espeque no item IV da Súmula n° 
331 do TST, manteve a r. sentença, mediante a qual a então MM.* 
Junta declarou a responsabilidade subsidiária do Banco-Dcmandado, 
tomador dos serviços, quanto às obrigações trabalhistas assumidas 
pela empresa prestadora, SEG — Serviços Especiais dc Segurança e 
Transporte dc Valores S.A.

O Banco-Reclamado principia o recurso dc revista arguindo, 
em preliminar, a nulidade do v. acórdão regional, por negativa dc 
prestação jurisdicional. Argumenta que a Eg. Corte de origem, con
quanto instada, mediante a interposição dc embargos dcclaratórios, 
não teria observado, na espécie, que o ora Recorrente, na condição de 
sociedade de econotnia mista, logo, ente integrante da Administração 
Pública, nlimi [XHluriui sofrer qualquer espécie1 de responsabilização., 
ainda que subsidiária. > SM i;■> s ri / u /

Todavia, o recurso não se revela admissível quanto à pre
liminar em destaque. Ressalte-se que, no particular, não cuidou o ora 
Recorrente dc colacionar arestos para demonstração de conflito pre- 
toriano, tampouco indicou violação a dispositivo de lei federal ou da 
Constituição da República, a teor do que dispõe o artigo 896 da CLT. 
Desta forma, tendo a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Eg. 
Corte Superior Trabalhista firmado entendimento no sentido de não se 
conhecer de recurso de revista desfundamentado, incontestável a in
cidência, na hipótese, do óbice da Súmula n” 333/TST.

Quanto ao mérito da demanda, sustenta o Banco-Recorrente 
que o Eg. Tribunal Regional teria proferido decisão eivada do vício 
da inconstitucionalidade, ao declarar, na espécie, a responsabilidade 
subsidiária do Banco do Brasil S/A, ente público tomador dos ser
viços, quanto ao pagamento dos débitos trabalhistas não adimplidos 
pela empresa prestadora.

Nesse contexto, indigita violação aos artigos 5°, incisos II e 
XXXVI, 22, inciso XXVII, 37, incisos II e XXI, § 1°, da Constituição 
Federal; 71, § 1°, da Lei n° 8.666/93; à Lei n“ 7.102/83, bem como 
aponta contrariedade à Súmula n° 331 do TST. Relaciona, também, 
arestos para cotejo de teses.

Igualmente inadmissível revela-se o recurso quanto a esse
tema.

Do quanto exposto, constata-se que a v. decisão recorrida 
guarda perfeita consonância com a diretriz perfilhada no item IV da 
Súmula n° 331 do TST, com a nova redação dada pela Resolução n” 
96/2000, vazada nos termos seguintes:

"O ínadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das em
presas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam 
participado da relação processual e constem também do título exe
cutivo judicial (artigo 71 da Lei n° 8.666/93)."

Por fim, sustenta o Reclamado, nas razões do recurso de 
revista, que as parcelas, em relação às quais foi condenado sub- 
sidiariamente, já se encontrariam efetivamente pagas quando da res
cisão contratual. Razão por que argumenta que a condenação a esse 
título constituiria violação ao princípio do non bis in idem. Aponta 
violação ao artigo 832 da CLT e acosta um único arcsto para embate 
pretoriano.

Entretanto, a ausência de prequestionamento pelo Eg. Re
gional em tomo de referida questão atrai, na hipótese, o óbice da 
Súmula n° 297 do TST. Saliente-se, ainda, que tal matéria sequer foi 
ventilada nos embargos de declaração, interpostos pelo Reclamado, 
tomando, assim, irremediavelmente precluso o seu exame nesta fase 
recursal extraordinária.

Por conseguinte, com supedâneo nas Súmulas n°s 297, 331, 
item IV, e 333 do TST e na forma dos artigos 896, § 5°, da CLT c 9° 
da Lei n° 5.584/70, denego seguimento ao recurso de revista.

Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2001

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-593.649/99.8TRT - 1“ REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADA
RECORRIDO
ADVOGADA

: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. 
—  CEASA/RJ

: DRA. ADRIANA PRATA DE FREITAS 
: VALDONIER DUARTE DE ALMEIDA 
: DRA. MARLY THIEBAUT 

D E C I S Ã O
Irresignada com o v. acórdão proferido pelo Eg. Primeiro 

Regional (fls. 92/94), interpôs recurso de revista a Reclamada (fls. 
95/105), insurgindo-se quanto ao seguinte tema: aposentadoria — 
extinção do contrato de trabalho — efeitos.

A então MM. JCJ de origem, partindo da premissa de que a 
aposentadoria espontânea do empregado, ocorrida cm maio de 1996, 
não extinguiu o contrato de trabalho, efetivamente findo cm outubro 
dc 1996, julgou parcialmentc procedentes os pedidos deduzidos na 
petição inicial, deferindo ao Àutor aviso prévio c multa de 40% 
incidente sobre os depósitos de FGTS. A respeito da suposta violação 
ao artigo 37, inciso II. da Constituição Federal, consignou o que se 
segue:

“(...) o contrato de trabalho do autor foi único desde 01/74 
até 10/96, não tendo infringido o art. 37, II, da CRFB, uma vez. que 
o autor foi contratado muito antes de 1988. Sob este prisma, certo é 
que o rompimento do pacto se deu por iniciativa da reclamada que o 
considerou extinto cm 10/96, meses após a aposentadoria do autor” 
(fl. 57).

O Eg. Regional, por sua vez, manteve íntegra a r. sentença, 
reconhecendo, na hipótese dos autos, a ocorrência dc unicidade con
tratual, visto que a aposentadoria espontânea do Reclamante não 
acarretou a extinção do vínculo laborai. Afastou, assim, a alegação da 
Reclamada dc que o “segundo” contrato dc trabalho do Reclamante 
seria nulo cm face da ausência de prévia aprovação em concurso 
público. Eis o teor do v. acórdão regional:

“A partir da Lei 8213/91 a aposentadoria por tempo de 
serviço deixou de extinguir o contrato de trabalho.

( ...)
A vista desse dispositivo legal é inegável que o empregado 

passou a ler a faculdade de se desligar ou não do emprego para 
pleitear a aposentadoria por idade ou por tempo de serviço, ou em 
outras palúvras a aposentadoria não decorrente de incapaéidade dei 
xou dc sorcíusu  cxlintiYuid oompulsóriu do contrato de iRibalho.

(...) «VWvf >'* «9 *'» V- '<v'f i,'t



D iá rio  dá Justiça1n° 144-E, terça-feira, 14 de agosto de 2001
JSSN 7475-7588

Seçao 1 1 0 9 7

A alegação da reclamada de que o 2” contrato é nulo c cm 
virtude de tal nulidade não poderia ter continuidade o mesmo não 
prospera, pois se extinção não houve do ‘primeiro contrato' não sc 
pode falar em ‘segundo’, mas apenas de um único contrato” (fls. 
93/94).

Nas razões do recurso de revista, a Reclamada insurge-sc 
contra o v. acórdão regional, sob dupla argumentação: (i) a um, 
porque, nos termos da lei, a aposentadoria espontânea implicaria, 
necessariamente, extinção do contrato de trabalho; (ii) a dois, porque, 
cm tais circunstâncias, ilícita seria a continuidade na prestação de 
serviços pelo Reclamante, porquanto ausente a prévia aprovação cm 
concurso público. Aponta violação aos artigos 37, inciso II e § 2° da 
Constituição Federal de 1988 e 453 da CLT. Transcreve arestos para 
demonstração de divergência jurisprudcncial.

O primeiro julgado de fl. 103 autoriza o conhecimento do 
recurso ao consignar: “A aposentadoria espontânea, de acordo com a 
melhor interpretação do art. 453 da CLT, extingue o contrato de 
trabalho. A continuidade da prestação laborai na administração pú
blica sem a observância do art. 37, II, da Constituição Federal 
implica na nulidade da contratação."

Estabelecido o conflito de teses, conheço do recurso por 
divergência jurisprudencial.

No mérito, a v. decisão regional contraria frontalmcntc as 
orientações contidas no Precedente n° 177 da Eg. SBDI1 do TST c na 
Súmula n° 363.

Com efeito. A teor do que dispõe o caput do artigo 453 da 
CLT, a aposentadoria espontânea do empregado implica extinção do 
contrato de trabalho. A rigor, a continuidade na prestação dos ser
viços importa em novo contrato de emprego, segundo a diretriz da 
Orientação Jurisprudencial n” 177 da Eg. SBDI1 do TST, de seguinte 
teor:

"A aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, 
mesmo quando o empregado continua a trabalhar na empresa após a 
concessão do benefício previdenciário.”

Todavia, em se tratando de sociedade de economia mista, 
submetida à regra do artigo 37, inciso II, § 2°, da Constituição 
Federal, o novo contrato de trabalho, nessas circunstâncias, encontra- 
se inquinado de nulidade absoluta, porquanto ausente o requisito 
essencial de prévio concurso público, o que não gera, pois, nenhum 
efeito trabalhista, salvo o pagamento do equivalente aos salários dos 
dias trabalhados c não pagos. Nesse sentido já  sc firmou a juris
prudência uníssona do Tribunal Superior do Trabalho, consubstan
ciada na Súmula n° 363 do TST, explicitamente contrariada pelo 
Tribunal de origem, de seguinte teor:

"A contratação de servidor público, após a Constituição de 
1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no 
seu art. 37, II, e § 2o, somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada."

No caso presente, não há postulação relativa ao pagamento 
dos salários de dias efetivamente trabalhados e não pagos.

Por todo o alinhado, com apoio no artigo 557, § 1 °, a, do 
CPC, dou provimento ao recurso para, declarando a nulidade do 
contrato de trabalho estabelecido após a aposentadoria voluntária do 
Autor, com efeitos ex tunc, julgar improcedentes os pedidos daí de
correntes, relatívamente a aviso prévio e multa de 40% incidente 
sobre os depósitos de FGTS. Custas, pelo Reclamante, na forma da 
lei.

Publique-sc.
Brasília, 28 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-593.667/99.0 trf — 1* região

RECORRENTE
ADVOGADO

RECORRIDA
ADVOGADA

: JOÃO DA SILVA CARNEIRO 
: DR. HÉRCULES ANTON DE ALMEI

DA
: SIDERÚRGICA BARRA MANSA S.A. 
: DRA. PATRÍCIA MIRANDA GUIMA

RÃES
D E C I S Ã O

Irresignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Primeiro 
Regional (lis. 172/176), interpôs recurso de revista o Reclamante (fls. 
177/182), insurgindo-se quanto ao seguinte tema: horas extras 
contagem minuto a minuto.

A respeito do tema. o Eg. Regional manteve o entendimento 
adotado pela então MM. Junta no sentido de não considerar como 
período de sobrejornada os poucos minutos que antecedessem ou 
sucedessem a jornada de trabalho do Reclamante. IXxidiu nos se
guintes termos:

“Além de não excederem a vinte minutos, também não há 
confirmação quanto à permanência â disposição do empregador. 
Acrcsceme-sc, ainda, que a chegada c a saída antes c depois do 
horário normal são condições normais do trabalho cm tumos de 
revezamento.” (fl. 175)

Nas razões do recurso de revista, o Reclamante pugna pela 
reforma do r. julgado a quo, sob o argumento de que o Eg. Regional 
teria proferido decisão cm flagrante contrariedade com os termos da 
Orientação Jurisprudencial n° 23 da C. SD1 do TST. Requer, assim, 
seja considerado como extra todo o período de trabalho que efe- 
tivamente exceder a jornada diária normal em 5 (cinco) minutos.

Razão assiste ao ora Recorrente.
Salicntc-se que referida matéria não mais comporta discussão 

no âmbito desta Eg. Corte Superior Trabalhista, a qual, a respeito, já 
se posicionou no sentido de considerar como extra apenas o período 
que cíclivumcotc .sobejar o limito dq 5 Acincn) minutou destinados u, 
marcação do cartão de ponto.

Em sendo esse o entendimento adotado pelo Eg. TST, dú
vidas não restam de que o v. acórdão regional foi proferido cm total 
desconformidade com o entendimento contido na Orientação Juris
prudencial n° 23 da C. SBDI1 do TST, de seguinte teor:

"Cartão de ponto. Registro. Não é devido o pagamento de 
horas extras rclalivamentc aos dias em que o excesso de jornada não 
ultrapassa de cinco minutos antes c ou após a duração normal do 
trabalho."

Rcpita-sc que, na hipótese, o Eg. Regional, em flagrante 
contrariedade com referida orientação jurisprudcncial, indeferiu o pe
dido de horas extras, por entender que o tempo gasto na marcação do 
ponto não excedia a 20 (vinte) minutos.

Conheço, pois, do recurso por contrariedade à Orientação 
Jurisprudcncial n° 23 da C. SBDI1 do TST.

No mérito, impõe-se o provimento do apelo para, nos ter
mos da referida orientação jurisprudcncial, deferir ao Reclamante o 
pedido de horas extras, havcndo-sc por tais as excedentes da jornada 
normal de labor consignada nos cartões, salvo sc não ultrapassarem 
cinco minutos diários.

À vista do exposto, com fulcro no artigo 557, § 1°, alínea a, 
do CPC, dou provimento ao recurso de revista para, nos termos da 
Orientação Jurisprudencial n° 23/SDI, deferir ao Reclamante o pedido 
de horas extras, havcndo-sc por tais as excedentes da jornada normal 
de labor consignada nos cartões, salvo sc não ultrapassarem cinco 
minutos diários.

Publique-se.
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-596.380/99.6 TRT — 4* REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDA

ADVOGADO

: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TE
LECOMUNICAÇÕES — CRT 

: DR. JOSE ALBERTO C. MACIEL 
: LUIZA HELENA DA SILVA RODRI

GUES
: DR. ANDRÉ FRANTZ DELLA MÉA

D E C I S Ã O
Irresignada com o v. acórdão proferido pelo Eg. Quarto Re

gional (fls. 193/206), interpôs recurso de revista a Reclamada (fls. 
210/221), insurgindo-sc quanto aos seguintes temas: responsabilidade 
subsidiária — ente público; e adicional de insalubridade —  lixo
urbano.

O Eg. Regional manteve a r. sentença que declarou a res
ponsabilidade subsidiária da Reclamada, ente público tomador dos 
serviços, no que tange às obrigações decorrentes do contrato de tra
balho firmado com a empresa fornecedora de mão-dc-obra. Decidiu 
com espeque na Súmula n° 331, item IV, do TST. A fundamentação 
adotada no v. acórdão recorrido encontra-se sintetizado na ementa de 
seguinte teor;

“É necessário que o tomador de serviços tenha cautela cm 
contratar pessoas idôneas, com suficiente respaldo econômico e fi
nanceiro para assumir encargos sociais. No mínimo há culpa ‘in 
cligendo’ quando da contratação de empresa inidónea. No caso dos 
autos, restou demonstrada a inidoncidadc da prestadora de serviços. 
Existindo inadimplência com as obrigações trabalhistas, resta apli
cável o inciso IV do Enunciado 331 do C. TST.”

<Jl. 193)
Nas razões do recurso de revista, a Reclamada transcreve 

arestos para demonstração de divergência jurisprudcncial. Pretende 
eximir-se de qualquer responsabilidade quanto às obrigações decor
rentes do contrato de trabalho firmado com a empresa fornecedora de 
mão-de-obra. Pleiteia, pois, a exclusão da relação processual.

Todavia, nesse aspecto, o recurso revela-se inadmissível, por
quanto a v. decisão regional encontra respaldo na orientação da Sú
mula n° 331, item IV, do TST, a saber:

"O inadimplcmcnto das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das em
presas públicas c das sociedades de economia mista, desde ejue hajam 
participado da relação processual c constem também do titulo exe
cutivo judicial (artigo 71 da Lei n° 8.666/93)."

Por outro lado, a Eg Corte de origem reformou a r. sentença 
para acrescer à condenação o pagamento de adicional de insalu
bridade, em grau máximo, em decorrência do manuseio de lixo ad
vindo da higienização de banheiros e demais dependências da em
presa. A propósito, asseverou cxprcssamcnlc:

“Informou o sr. Perito às fls. 84/88 que a reclamante, na 
qualidade de servente, laborava na limpeza de dois andares da Com 
panhia Riograndensc de Telecomunicações, lendo u incumbência de 
varrer, tirar pó, aspirar carpetes, lavar pisos de banheiros, limpar 
vasos sanitários e recolher lixo. Após longa explanação acerca da 
nocividade do lixo recolhido nos banheiros, concluiu o sr. Perito pela 
caracterização de insalubridade cm grau máximo, de acordo com o 
anexo 14 da NR-15.

(...) prevalece o entendimento da Tunita, cm sua maioria, de que o 
lixo urbano não sc constitui apenas aquele coletado nas ruas, mas também 
aquele coletado cm outros locais por onde transiuun diversas pessoas, po- 
Icncialmcnte portadoras de doenças infecto-contagiosas. Tais doenças po
dem prejudicar a saúde do Iralxilliador encarregado da limpeza dos sanitários 
c da coleta do lixo de banheiros, Considera-se, pois, que a línqtezn de 
sasos sanitários é executada rui fase inicial da m ie eloaerd de esgotos, 
local onde existe grande qiuintiduric de agentes biológicos extremarnen- 
te nocivos à saúde lg,n,). Lm sendo assim. faz, jus a reclamante ao per- 
cebuncnlri do.ad|cuMiaJ dc inxãluhndaJc.cfi) grau máximo, me forma <k>‘ 
Anexo 14 da NR-15." . i . i , ,«, , .J\ ,w : n.it

A Recorrente transcreve arestos para demonstração do dis- 
senso de teses a respeito da matéria. Pretende seja excluído da con
denação o pagamento do adicional dc insalubridade.

O último julgado cotejado (lis. 220/221) autoriza o conhe
cimento do recurso ao consignar que "a limpeza de sanitários não se 
confunde com a coleta de lixo urbano ou com o trabalho em esgotos, 
não cabendo, nesse caso, o enquadramento no Anexo 14 da NR 15, 
gerador do direito ao adicional em grau máximo".

Conheço do recurso, no particular, por divergência juris
prudcncial.

No mérito, constata-se que o Eg. Regional, ao deferir à 
Autora o pagamento do adicional de insalubridade pelo manuseio de 
lixo advindo da higienização de banheiros c demais dependências da 
Reclamada, decidiu em descompasso com a jurisprudência dominante 
do TST, consubstanciada no Precedente n” 170 da Eg. SBDI1, como 
segue:

“A limpeza ern residências c escritórios c a respectiva coleta 
dc lixo não podem ser consideradas atividades insalubres, ainda que 
constatadas por laudo pericial, porque não sc encontram dentre as 
classificadas como lixo urbano, na Portaria do Ministério do Tra
balho.”

À vista do exposto, quanto ao lema relativo ao adicional de 
insalubridade, com fundamento no artigo 557, § l°-A, do CPC, dou 
provimento ao recurso dc revista para excluir da condenação o pa
gamento do adicional de insalubridade. No que loca ao tema “res
ponsabilidade subsidiária — ente público”, com supcdânco na Sú
mula n° 331, item IV, do TST c na forma do artigo 896, § 5°, da CLT, 
denego seguimento ao recurso dc revista.

Publique-se.
Brasília, 19 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-598.294/99.2 trt — 4* região

RECORRENTE : CONSTRUTORA PEGORARO LTDA.
ADVOGADO : DR LUIZ ANTÔNIO SCHMITT DE

AZEVEDO
RECORRIDO : JEFFERSON PEREIRA TELES
ADVOGADO : DR. MARCO AURÉLIO R. DA SILVA

D E C I S Ã O
Irresignada com o v. acórdão proferido pelo Eg. Quarto Re

gional (fls. 265/270), interpôs recurso de revista a Reclamada (fls. 
272/274), insurgindo-sc quanto ao seguinte tema: horas extras — 
contagem minuto a minuto.

O Eg. Regional, adotando o critério de apuração “minuto a 
minuto", manteve a condenação ao pagamento dc horas extras, sob os 
seguintes fundamentos:

“Sustenta a recorrente que os poucos minutos que antecedem 
e sucedem o registro dc início c término de jornada devem ser 
desconsiderados para o cálculo de horas extras.

Sem razão.
Tais lapsos dc tempo devem ser considerados como à dis

posição dos empregados, mesmo que destinados ao registro da jor
nada, considerando-se as disposições constantes do art. 4° conso
lidado. Além disso, impõe-se frisar inexistir permissivo legal para que 
sejam desprezados os poucos minutos que antecedem e sucedem o 
registro dc ponto, ainda mais quando se entende que o empregado, 
cm tais lapsos de tempo, encontra-se à disposição do empregador” (fl. 
267).

Nas razões do recurso dc revista, a Reclamada requer que 
sejam excluídos da condenação ao pagamento de horas extras os 
poucos minutos que antecedem c sucedem a jornada dc trabalho. 
Nesse sentido, transcreve um único aresto para demonstração dc di
vergência jurisprudcncial (fl. 273).

Referido julgado viabiliza o conhecimento do recurso,, ao 
consignar tese no sentido de que o tempo gasto na marcação do ponto 
somente poderá ser computado como hora extraordinariamente la
borada quando excedente a 10 (dez) minutos.

Estabelecido o conflito dc teses, conheço do recurso por 
divergência jurisprudencial.

No mérito, constata-se que a v. decisão impugnada contraria 
a jurisprudência dominante do Tribunal Superior do Trabalho, con
substanciada no Precedente n° 23 da Eg. SBDII, a saber:

"Cartão de ponto. Registro. Não é devido o pagamento de 
horas extras relativamcnte aos dias cm que o excesso dc jornada não 
ultrapassa de cinco minutos antes c ou após a duração normal do 
trabalho."

À vista do exposto, com fulcro no artigo 557, § Io. alínea a, 
do CPC, dou provimento ao recurso de revista para restringir a 
condenação em horas extras, havcndo-sc por tais as excedentes da 
jornada normal de labor consignada nos cartões, salvo se não ul
trapassarem cinco minutos diários.

Publique-sc.
Brasília, 19 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N“ TST-RR-607.038/99.5 TRT 17* REGIÃO

RECORRENTE
PROCURADORA

RECORRIDO
ADVOGADA

: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
: DRA. CLARITA CARVALHO DE MEN

DONÇA
: JARLHY GARCIA DE SOUZA 
l DRA. NEUZA ARAÚJO DE CASTRO
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D E C I S Ã O
Irresignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Décimo 

Sétimo Regional (lis. 88/92), interpôs recurso de revista o Reclamado 
(fls. 96/99), insurgindo-se quanto aos seguintes temas: adicional de 
risco — diferença de 10%; honorários advocatícios.

A Corte regional deu provimento parcial ao recurso de ofício 
e ao recurso ordinário interposto peló Reclamado para excluir da 
condenação a incorporação da gratificação de função. Manteve, no 
entanto, o deferimento das diferenças referentes ao adicional de risco 
de vida e honorários advocatícios.

No que tange à diferença de 10% referente ao adicional de 
risco de vida, o Eg. Regional manteve a r. sentença ao fundamento de 
que redução do adicional de 40% para 30%, promovida cm face do 
Decreto n° 3.641-N, de 4.1.94, não alcançava o Reclamante, mas 
apenas os empregados admitidos após a publicação do aludido di
ploma legal, tendo em vista o artigo 5°, XXXVI, da Constituição da 
República.

Sustenta o Recorrente: "o ato administrativo que alterou o 
percentual pago (de 40% para 30%) deu-se em virtude do cum
primento, pela Administração, dos ditames da legislação vigente, que 
atendeu às constantes modificações ocorridas na política salarial” 
(fi. 98). Apóia o recurso na argüição dç violação aos artigos 5°, II, da 
Constituição Federal e 3o, do Código Civil.

Todavia, conforme exposto, o v. acórdão regional funda- 
mentou-se no princípio insculpido no inciso XXVI do artigo 5o da 
Constituição da República. Portanto, carece de prequestionamento a 
aventada vulneração dos artigos 5o, II, da Constituição Federal c 3o, 
do Código Civil. Incidênçia da Súmula n° 297, do TST.

O Eg. Regional, embora reconhecendo a inexistência nos 
autos de declaração de pobreza ou comprovação de o Autor perceber 
menos que o dobro do mínimo legal, manteve a condenação ao 
pagamento de honorários advocatícios, adotando o entendimento se
gundo o qual presume-se a miserabilidade do empregado assistido 
pela entidade sindical.

O Reclamado afirma que não se comprovou o atendimento, 
em conjunto, dos requisitos previstos na Lei n° 5.584/70 para o 
deferimento dos benefícios da assistência judiciária. Transcreve um 
aresto que evidencia divergência jurisprudencial, na medida em que 
nele se sustenta como indispensável ao deferimento de honorários 
advocatícios a assistência do sindicato de classe e a percepção de 
salário inferior ao dobro do mínimo legal.

Conheço do recurso, por divergência jurisprudencial.
No mérito, constata-se que o entendimento adotado pela Eg. 

Corte de origem contrariou frontalmente o entendimento pacificado 
na Súmula n“ 219, do TST, ratificado pela Súmula n° 329, desta Eg. 
Corte Superior, de seguinte sentido:

"Na Jusliça do Trabalho, a condenação em honorários ad
vocatícios, nunca superiores a 15%, não decorre pura c simplesmente 
da sucumbência, devendo a parte estar assistida por sindicato da 
categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao 
dobro do mínimo legal, ou encontrar-se em situação econômica que 
não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da 
respectiva família".

Nestas condições, tratando-se de decisão flagrantcmcntc em 
confronto com Súmula desta Corte Superior, com fundamento no 
artigo 557, § Io. do Código de Processo Civil, aplicado subsidia- 
riamente no processo trabalhista (artigo 769 da CLT), dou provi
mento ao recurso para excluir da condenação os honorários advo
catícios.

Publique-sc.
Brasília, 19 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-610.749/99.4 7“ REGIÃO

Recorrente : MUNICÍPIO DE CAR1RÉ
Advogado : Dr. Emmanuel Pinto Carneiro
Recorrido : FRANCISCO CARNEIRO FROTA
Advogado : Dr. Gilberto Alves Feijão

• D E c i s  ã o
Irresignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Sétimo 

Regional (lis. 48/49), interpôs recurso de revista o Reclamado (lis. 
51/55), insurgindo-sc quanto aos seguintes lemas: revelia — pessoa 
jurídica de direito público c honorários advocatícios.

O Eg. Regional deu provimento parcial aos recursos de ofí
cio c ordinário interposto pelo Reclamado para excluir da condenação 
os honorários advocatícios, a dobra dos dias feriados c determinar o 
depósito dos valores referentes ao FGTS. Todavia, manteve o en
tendimento segundo o qual a revelia e a pena de confissão também se 
aplicam aos entes públicos.

Nas razões do recurso de revista, requer o Reclamado a 
anulação do processo para que se proceda a nova instrução com nova 
notificação, sob o argumento de que não se poderia aplicar revelia a 
ente público, dada a indisponibilidade dos direitos que lhe são con
fiados. Indigita violação aos artigos 320, inciso II, e 351 do CPC, 
assim como transcreve arestos para o confronto de teses.

Entretanto, cumpre asseverar que o Eg. Regional exarou tese 
cm harmonia com a Orientação Jurisprudencial do TST n" 152, oriun
da da Eg. Seção Especializada em Dissídios Individuais I, no seguinte 
sentido:

"Revelia. Pessoa Jurídica de Direito Público. Aplicável (art. 
<344, da CLT) ."

Impende ressaltar, dentre outros, os seguintes julgados: ERR 
227.835/95; ERR 191.958; ERR 158.669; ERR 240.605; ERR 
179.868; ERR 39.502/91; c ERR 78.223/93.

O prcscijLC apelo, portanto, no particular, esbarra,np óbice da 
Súmula n° 333 do,TST., ■j )i bivilè. 1.11 >1 ib i>iT<it

Ante o exposto, com supedânco na Súmula n° 333 do TST e 
na forma do artigo 896, § 5o, da CLT, denego seguimento ao recurso 
de revista.

Publique-se.
Brasília, 19 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-610.798/99.3 TRT - 1* REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO

' a d v o g a d a

: ANDRÉA DOS SANTOS SOARES 
; DR. RENÉ PERBEILS 
: BANCO DE CRÉDITO REAL DE MI

NAS GERAIS S.A. — CREDIREAL 
: DRA. RIWA ELBLINK 

D E C I S Ã O
Irresignada com o v. acórdão proferido pelo Eg. Primeiro 

Regional (fls. 156/157), interpôs recurso de revista a Reclamante (fls. 
159/164), insurgindo-sc quanto aos seguintes temas: nulidade do v. 
acórdão regional — cerceamento de defesa; horas extras — prova.

O Eg. Tribunal Regional reformou a r. sentença para excluir 
da condenação o pagamento de horas extras, asseverando textual-
mente:

“A par da sempre brilhante sentença prolatada pelo nobre 
juiz de 1° grau, não se pode afastar, em sede dc ônus da prova, do art. 
818 da CLT, ainda mais quando já na inicial o Autor considera 
inidôncos os controles de frequência. Importante observar que, por 
exemplo, o mês de mar/95 às fls. 55, indica a prática de horas extras 
apontadas e pagas no recibo de fls. 100, pondo por terra o argumento 
dc que os controles de freqüência nunca indicam horas extras pa
gas.

Inexislindo qualquer prova do Autor da prática da sobre- 
jomada alegada, descabe deferir horas extras além daquelas apontadas 
e pagas.” (fi. 157)

Nas razões do recurso de revista, por um lado, a Reclamante 
pleiteia a declaração dc nulidade do v. acórdão regional, por cer
ceamento dé defesa. Argumenta que a Eg. Corte regional, ao excluir 
da condenação as horas extras, não considerou o protesto formulado 
na audiência de instrução e julgamento no que toca ao indeferimento, 
pela então JCJ dc origem, da produção de prova pela Reclamante.

A fim dc viabilizar o recurso, no particular, a Reclamante 
limila-se a transcrever um único aresto para demonstração de di
vergência jurisprudencial, o qual, entretanto, carece dc especificidade. 
Referido julgado (fl. 163) fixa tese no sentido de configurar cer
ceamento dc defesa o indeferimento de prova testemunhal acerca de 
matéria sobre a qual a parte, que pretendia produzi-la, sucumbiu. Tais 
assertivas sequer foram debatidas peia Corte de origem, incidindo o 
óbice da Súmula n° 296 do TST.

Por outro lado, a Recorrente articula com violação aos ar
tigos 130, 334, incisos III e IV, e 335, todos do CPC. Requer o 
restabelecimento da r. decisão da então MM. JCJ, que lhe deferiu as 
horas extras postuladas. As indigitadas violações consistiriam no fato 
de o Eg. Regional não haver considerado os seguintes aspectos:

(i) o indeferimento do pedido de inquirição das testemunhas 
da Autora pelo colegiado de primeiro grau;

(ii) a formulação dc protesto, na audiência dc instrução e 
julgamento, em virtude do indeferimento da produção dc prova tes
temunhal pela Reclamante;

(iii) a comprovação da jornada suplementar pelas “presun
ções hominis”, consistentes no exame, pela então MM. JCJ, dos 
documentos da causa e “demais circunstâncias que advêm da ex
periência comum”.

Todavia, o Eg. Regional limitou-se a consignar que a Autora 
não se dcsincumbiu do ônus da comprovar a prestação dc labor 
extraordinário. Assim, nenhuma das questões ventiladas no recurso de 
revista c, em consequência, nenhum dos preceitos legais invocados, 
mereceram apreciação pelo Eg. Regional, ressentindo-se, portanto, do 
necessário prequestionamento, ü luz do que orienta a Súmula n° 297 
do TST.

À vista do exposto, com supedâneo nas Súmulas n° 296 c 
297 do TST c na forma do artigo 9o da Lei n° 5.584/70, denego 
seguimento ao recurso dc revista.

Publique-se.
Brasília, 28 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N" TST-AIRR-611.358/99.0 TRT •* REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADA
AGRAVADA

ADVOGADO

: URUCUM MINERAÇÃO S.A.
: DRA. CLÁUDIA MEDEIROS A1IMED 
: ANA MARIA VINHAS DE RANGEL 

MOREIRA
: DR. LUIZ GONÇALVES MARQUES

D E C I S Ã O
Irresigna-sc a Reclamada, por intermédio de agravo de ins

trumento, contra a r. decisão interloeutória (11.140), proferida pela 
Presidência do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Re
gião, que denegou seguimento ao recurso de revista, porque não 
foram demonstradas as hipóteses previstas no artigo 896 da CLT: e 
cm virtude do disposto na súmula 126 do C, TST.

Sustenta a Agravante, cm síntese, que o recurso encontrava- 
se apto ao prosseguimento, porque foram cumpridos os requisitos 
exigidos pelo artigo 896 da CLT

Verifica-se, entrçtantp, ijue y prerjenje agravo do inslrumcnjo
i i n v  m

y>

Cumpre assinalar que o presente agravo foi interposto cm 
13.08.99, na vigência da redação conferida ao artigo 897, §§ 5°, 6° e 
7o, da CLT pela Lei n° 9.756, de 17/12/98:

(...)
§ 5o Sob pena de não conhecimento, as partes promo

verão a formação do instrumento do agravo de modo a pos
sibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso dene
gado, instruindo a petição de interposição:

I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da 
certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos ad
vogados do agravante c do agravado, da petição inicial, da con
testação, da decisão originária, da comprovação do depósito rccursal 
e do recolhimento das custas;

II - facultativamente, com outras peças que o agravante 
reputar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida.

§ 6° O agravado será intimado para oferecer resposta ao 
agravo e ao recurso principal, instruindo-a com as peças que con
siderar necessárias ao julgamento de ambos os recursos.

§ 7o Provido o agravo, a Turma deliberará sobre o jul
gamento do recurso principal, observando-se, se for o caso, daí em 
diante, o procedimento relativo a esse recurso.” (g.n.)

Infere-se que, interposto sob a égide do artigo 897, §§ 5° e 
7o, da CLT, com a redação dada pela Lei n° 9.756/98, constitui 
pressuposto de admissibilidade do próprio agravo de instrumento o 
traslado, não apenas das peças obrigatórias, referidas no § 5o, inciso 
I. como também dc qualquer outra peça indispensável a propiciar o 
virtual julgamento ulterior do próprio recurso denegado, caso provido 
o agravo.

Impende ressaltar que tais exigências formais, inafastáveis ao 
conhecimento do próprio agravo, mereceram o endosso da Instrução 
Normativa n° 16 do Eg. Tribunal Superior do Trabalho, item 111 (DJU 
dc 03.09.99, p. 249).

Negligenciando a Agravante, nesse passo, a deficiente ins
trumentação acarreta inexoravelmente a inadmissibilidade do agravo. 
Descabe conversão do julgamento em diligência, para esse fim, ante 
a cominação expressa de sanção para a inobservância do traslado das 
aludidas peças: o não-conhecimento do agravo de instrumento.

Na espécie, a Agravante não cuidou de trasladar a cer
tidão de publicação do v. acórdão regional, imprescindível para 
aferição da tempestividade do recurso de revista.

Ademais, a decisão denegatória do recurso de revista não 
está devidamente autenticada, como exigido no artigo 830 da CLT, 
mas apenas a certidão de publicação da referida decisão.

Em face do exposto, com supedâneo na Instrução Normativa 
n° 16/99, na Súmula n° 272 do TST c na forma do artigo 896, § 5o, 
da CLT, denego seguimento ao agravo de instrumento.

Publique-se.
Brasília, 28 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-611.359/99.3 TRT -  I" REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDA
ADVOGADA

: ANA MARIA VINHAS RANGEL MO
REIRA

: DR. LUIZ GONÇALVES MARQUES 
: URUCUM MINERAÇÃO S.A.
: DRA. CLÁUDIA MEDEIROS AHMED

D E C I S Ã O
Irresignada com o v. acórdão proferido pelo Eg. Primeiro 

Regional (fls. 216/218), interpõe recurso dc revista a Reclamante (fls. 
222/225), insurgindo-se quanto o seguinte tema: não-reconhecimento 
da existência de grupo econômico e dc responsabilidade solidá
ria.

O Eg. Tribunal a quo deu provimento parcial aos recursos 
ordinários interpostos pelas Reclamadas, ao fundamento dc que “não 
caracterizada a formação de grupo econômico entre a Urucum e a 
Companhia Vale do Rio Doce, em virtude da ausência de hierarquia 
económico-financeira, direção, controle ou administração de uma 
sobre a outra, ou qualquer elemento que estuheleça a solidariedade 
entre as empresas" (fi. 217).

Em seu recurso de revista, a Reclamante alega que tal en
tendimento diverge de outro aresto que traz a confronto.

Verifica-se, entretanto, que o recurso não alcança conhe
cimento.

Com efeito, o Eg. Regional, ao reputar pela inexistência dc 
grupo econômico c dc solidariedade entre as empresas, pautou-sc na 
ausência dos elementos earactcrizadorcs dc tal grupo econômico, con
forme já mencionado. Não há, portanto, como rever tal conclusão sem 
o necessário reexame de fatos e provas, procedimento vedado nesta 
fase rccursal, a teor da Súmula 126 dost C. TST.

Não há divergência jurisprudencial válida. O único aresto 
transcrito no recurso dc revista, à fl. 224, parte de premissa não 
analisada pelo v. acórdão regional: existência de controle acionário de 
uma empresa sobre a outra.

Portanto, o conhecimento do recurso dc revista encontra óbi 
ce também na Súmula 296 do TST.

Em face do exposto, na forma do artigo 896, § 5“, da CLT e 
do artigo 9o da 1-cí n” 5.584/70, denego seguimento ao recurso dc 
revista do Reclamante.

Publique-se. .
Brasília, 28 dc junho dc 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
/JlSMitJirtUDHtAUtrr ()/.(■(

------------------------------------- , r. f » lu iJ tJJrJ.---------------------------------
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PROC. N° TST-RR-613.803/99.9 TRT — 4* REGIÃO PROC. N“ TST-RR-615.839/99.7TRT -  4* REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDA
ADVOGADO

: BANCO DO ESTADO DO RIO GRAN
DE DO SUL S.A. — BANRISUL 

: DR. JOSE ALBERTO C. MACIEL 
: SÍLVIA VIAMONTE BITTENCOURT 
: DR. EVARISTO LUIZ HEIS 

D E C I S Ã O
Irresignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Quarto Re

gional (fls. 136/141), interpôs recurso dc revista o Banco-reclamado 
(fls. 143/149), insurgindo-se quanto ao seguinte tema: responsabi
lidade subsidiária — tomador dos serviços.

A respeito da matéria, o Eg. Regional manteve a r. sentença 
da então MM. Junta que, com fulcro no item IV da Súmula n° 331 do 
TST, rejeitou a preliminar dc ilegitimidade passiva aii causam sus
citada pelo BANRISUL, segundo Reclamado, condenando-o, de for
ma subsidiária, ao pagamento de eventuais créditos trabalhistas não 
adimplidos pela empresa prestadora. Asseverou, tcxtualmentc, que “o  
inadimplemenlo das obrigações decorrentes do contrato de trabalho 
havido, cuja responsabilidade recai inicialmente sobre o prestador de 
serviços, é passível de se estender também ao tomador destes ser
viços.

Mais adiante, assentou que “não só o Banco recorrente de
tém legitimidade para integrar-se à lide, como deve ser respon
sabilizado pelo inadimplemenlo dos títulos salariais devidos, mor
mente diante da flagrante inidoneidade da primeira reclamada, que, 
inclusive, encontra-se em lugar incerto e não sabido" (fl. 138).

Nas razões do recurso de revista, o Reclamado insurgc-sc 
contra a r. decisão regional, sustentando que a ele não poderia ser 
atribuída nenhuma espécie de responsabilidade, a teor do disposto no 
artigo 71, § Io, da Lei n° 8.666/93. Articula violação ao artigo 5°, 
inciso II, da Constituição Federal, além dc transcrever arestos para 
comprovação de divergência jurisprudência!.

Todavia, a v. decisão regional encontra respaldo na orien
tação da Súmula n° 331, item IV, do TST, dc seguinte teor:

*0 inadimplcmento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços, quanto àquela; obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações pública;, das em
presas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam 
participado da relação processual e constem também do título exe
cutivo judicial (artigo 71 da Lei n° 8.666/93)."

À vista do exposto, com supcdânco na Súmula n° 331, item 
IV, do TST c na forma do artigo 896, § 5“, da CLT, denego se
guimento ao recurso de revista.

Publiquc-sc.
Brasília, 19 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Relator

RECORRENTE : CORAG — COMPANHIA RIO-GRAN- 
DENSE DE ARTES GRÁFICAS 

ADVOGADO : DR. JORGE SANTANNA BOPP
RECORRIDO : PAULO ROBERTO FERREIRA
ADVOGADO : DR. JOÃO GILBERTO MACHADO

D E C I S Ã O
Irresignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Quarto Re

gional (fls. 407/409), interpõe recurso de revista a Reclamada (lis. 
411/415), insurgindo-sc quanto ao tem a: deserção — depósito rc- 
cursal — diferença ínfima.

O Eg. Tribunal a quo não conheceu do recurso ordinário 
interposto pela Reclamada, por considerá-lo deserto.

Para tanto, sustentou que o valor recolhido a título dc de
pósito recursal revela-se inferior àquele arbitrado à condenação c ao 
limite legal exigido à época. Esclareceu que a importância depositada 
consiste cm R$ 2.591,00 (dois mil quinhentos e noventa c um reais) 
c o valor legal exigido à época consistia cm R$ 2.591,70 (dois mil 
quinhentos e noventa e um reais c  setenta centavos).

Em recurso de revista, a Reclamada pugna pela reforma do 
julgado, indicando divergência jurisprudcncial com os arestos que 
transcreve, (fls. 414/415)

O entendimento do Eg. Regional harmoniza-se com o atual 
posicionamento da Eg. Seção Especializada cm Dissídios Individuais 
desta Corte, consubstanciada na Orientação Jurisprudcncial n° 140 da 
SBDI-Í do TST:

O J .  n" 14« - "DEPÓSITO RECURSAL E CUSTAS. DI
FERENÇA ÍNFIMA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. Ocorre deserção 
quando a diferença a menor do depósito recursal ou das custas, 
embora ínfima, tinha expressão monetária, à época da efetivação do 
depósito."

Entre outros, cito os seguintes precedentes: E-RR-
219.091/95, Relator Ministro Vantuil Abdala, DJ-12/02/99, c E-RR- 
161.887/95, Relator Ministro Ronaldo Leal, DJ-18/12/98.

O conhecimento do recurso de revista, portanto, encontra 
óbice na Súmula 333 do TST.

Ante o exposto, na forma do artigo 896, § 5°, da CLT c do 
artigo 9”, da Lei n° 5.584/70, denego seguimento ao recurso dc 
revista.

Publique-sc.
Brasília, 27 dc junho de 2001.

JO ÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-AIRU 672.779/2000.1 —* REGIÃO

PROC. N° TST-RR-615.838/99.3 TRT — 4" REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADA
RECORRIDA
ADVOGADA

: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CA
NOAS — HOSPITAL NOSSA SENHO
RA DAS GRAÇAS

: DRA. CÂNDIDA MARIA BREGALDA 
: LECI SILVA DA LUZ 
: DRA. TÂNIA RECKZIEGEL

D E c I s â o
Irrcsignada com o v. acórdão proferido pelo Eg. Quarto Re

gional (fls. 279/285), interpôs recurso dc revista a Reclamada (fls. 
294/298), insurgindo-sc quanto ao seguinte tema: horas extras — 
contagem minuto a minuto.

O Eg. Regional, invocando o fixado nas normas coletivas 
acostadas aos autos, deu provimento parcial ao recurso ordinário, 
interposto pela Reclamada, para determinar que, nos cálculos de apu
ração das diferenças de horas extras, não se considerassem até dez 
minutos por balida dc cartão dc ponto, no período compreendido 
entre o início do contrato dc trabalho até 28 de fevereiro dc 1993.

Nas razões do recurso dc revista, a Reclamada pretende que, 
também a partir de março de 1993 até o fim do contrato dc trabalho, 
não se considerem no cálculo das horas extras os minutos que an
tecedem c sucedem a jornada de trabalho, utilizados na marcação de 
ponto.

A fim dc viabilizar o recurso dc revista, limita-se a invocar 
as razões expendidas na contestação e no recurso ordinário e a trans 
crcvcr arestos para comprovação dc divergência jurisprudcncial, os 
quais, todavia, desservem ao fim pretendido.

Com efeito, todos os julgados colacionados (fls. 296/297) 
cncontram-sc cm desatenção ao comando inscrito na alínea a do 
artigo 896 da CLT. Nesse contexto, emerge o óbice da Súmula n“ 333 
do TST, porquanto a jurisprudência dominante deste Tribunal di- 
rcciona-sc no sentido de que se revela imprestável u divergência 
oriunda dc suas próprias Turmas.

Pelo exposto, com supcdânco na Súmula n° 296 do TST. i na 
forma dos artigos 9°, da Lei n° 5.584/70, denego seguimento ao 
recurso dc revista.

Publiquc-sc.
Brasília. 27 dc junho de 2001.

JOÃO ORESTIv DALAZEN 
Ministro Relator

AGRAVANTE

ADVOGADO

AGRAVADO
ADVOGADA

: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO 
SUPERIOR DE SÃO CAETANO DO 
SUL — IMES.

: DR. JOSÉ MARIA DE CASTRO BÉR- 
NILS

: JÚLIO SÉRGIO ABBUD 
: DRA. I.EONIDA ROSA DE MORAES

D E C I S Ã O
Irrcsigna-sc o Reclamado, por meio dc agravo de instru

mento, contra a r. decisão interlocutória (fl. 130), proferida pela Eg. 
Presidência do Tribunal Regional da Segunda Região, que denegou 
seguimento ao recurso de revista com supcdânco na Súmula 126 do 
TST.

Sustenta o Agravante, cm síntese, que o recurso dc revista 
merece dcstrancarnento, porquanto demonstrada sua admissibilidade 
por violação legal c constitucional, bem como divergência jurispru- 
dcncial.

Entretanto, o presente agravo dc instnimento não comporia 
conhecimento, em virtude de o Recorrente não haver colacionado a 
certidão de publicação do acórdão proferido pelo Eg. Regional cm 
embargos de declaração, para se comprovar a tcmpcslividade do re
curso dc revista.

Daí se infere que constitui pressuposto dc admissibilidade do 
próprio agravo dc instrumento não apenas o traslado das peças 
obrigatórias referidas no § 5“, inciso I, como também das peças dos 
autos principais indispensáveis a propiciar o virtual julgamento ul
terior do próprio recurso denegado, caso provido o agravo.

For conseguinte, inscreve-se também entre as peças abso- 
lutamcntc imprescindíveis, conquanto não referidas de forma explícita 
na lei, a certidão dc publicação do acórdão do Eg. Regional ori- 
ginariamente atacado, documento essencial a aferir-lhe a tempcsli- 
vidade do recurso dc revista.

Impende ressaltar que lais exigências formais inafastáveis ao 
conhecimento do próprio agravo mereceram o endosso da Instrução 
Normativa n” 16 do Eg. Tribunal Superior do Trabalho, item III (DJU 
dc 03.09.99, p. 249).

Dc outro lado, entendo ainda que sob a sistemática legal 
vigente constitui ônus da parte agravante velar pela adequada ins 
trumentação do agravo.

Negligenciando o Agravante nesse passo, a deficiente ins
trumentação acarreta inexoravelmente a inadmissibilidade do agravo, 
descabendo, todavia, conversão do julgamento em diligência para tal 
fim, ante a previsão expressa da rerefictá fnStniçâo Normativa, inciso

Ante o exposto, com supcdânco no artigo 896, 8 5o, da CLT 
c na Instrução Normativa n“ 16. X, denego seguimento ao agravo dc 
instrumento.

Publique-sc.
Brasília, 28 dc junho dc 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-689.119/2000.3TRT — 10* REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRENTE
ADVOGADO

ARGUS SERVIÇOS AUXILIARES DE 
TRANSPORTE AÉREO LIDA.
DR. FLÁVIO DA MATA 
ROGÉRIO MATHIAS DA SILVA 
DR. MARCELO AMÉRICO MARTINS 
DA SILVA

D E C I S Ã O
Irresignado com o v. acórdão proferido pelo Eg. Décimo 

Regional (fls. 110/112), interpôs recurso de revista o Reclamado 
(127/133), insurgindo-sc quanto ao seguinte tema: cerceamento dc 
defesa — indeferimento dc produção dc prova testemunhal. Indigita 
violação ao artigo 332 do CPC.

O Egr. Tribunal a quo, ao julgar o recurso de oficio, decidiu 
nos seguintes termos.

“Afirma o Recorrente que o motivo da rescisão contratual 
não ficou robustamente demonstrado nos autos, sustentando, ainda, 
que a Recorrida deixou dc provar efetivamente a existência do fato 
gerador c da motivação jurídica legal.

Em sua defesa às fls. 33/42, a Reclamada sustentou que o 
Reclamante no exercício dc suas atividades dc agente dc proteção 
havia sido demitido inicialmcntc imotivadamente c que durante o 
cumprimento do aviso prévio incorreu cm falta grave, por ato ím
probo c dc indisciplina, ao se apropriar indcvidamcnle da folha dc 
ponto. Tal fato foi registrado na 3* Delegacia dc Polícia do Cruzeiro 
(fls. 50).

Na definição de Evaristo de Moraes Filho, cnlcndc-sc por 
justa causa a ocorrência dc ato doloso ou culposamentc grave, que 
faça desaparecer a confiança e boa-fé existentes entre as partes, tor
nando assim impossível o prosseguimento da relação.

Nesta Justiça Especializada, é patente que a  justa causa cn- 
sejadora da resolução contratual exige prova robusta e inequívoca por 
parte do Empregador, que no presente caso não se desincumbíu do 
ônus processual.

Observa-se que o meio utilizado pela empresa reclamada 
para ter como justo o despedimento é a ocorrência firmada por outro 
empregado (fls. 49), Edilson dc Lima envolvido dirctamente na mes
ma, bem como na declaração contida no documento às fls. 25, v, no 
qual o Reclamante diz que por força de desentendimento com aquele 
empregado, em plena madrugada do dia 21.4,99, tomou dele a sua 
folha de ponto do dia 23 do mesmo mês, entregando-a a outro 
empregado da Reclamada.

O documento às fls. 49 utilizado como forma a justificar o 
desligamento é unilateral c a declaração às fls. 25, v., não é suficiente 
a ter por justificado o despedimento.

Desse modo, tem se que não provada a justa causa alegada, 
pelo que reforma-se a sentença de primeiro grau para rcconhecer-sc 
que a rescisão contratual deu-se de forma imotivada (...)." (fls. 
111/ 112)

Como se vê, o recurso não pode alcançar conhecimento, 
porquanto a questão trazida à baila pelo ora Recorrente, relativa ao 
alegado cerceamento de defesa provocado pelo indeferimento de pro
va testemunhal, não foi debatida na instância regional. E não tendo 
igualmenle se manifestado, quando da interposição dos embargos dc 
declaração, por certo que se tomou referida matéria prcclusa, a teor 
da Súmula n° 297 do TST.

O conhecimento do recurso de revista, portanto, encontra 
óbice na Súmula 297 do TST.

Ante o exposto, na forma do artigo 9“, da Lei n” 5.584/70, 
denego seguimento ao recurso de revista.

Publíquc-se.
Brasília, 22 de junho dc 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-AIRR-698.730/2000.3TRT 15* REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

MERCEDES -  BENZ DO BRASIL S.A. 
DR. JOSE ALBERTO C. MACIEL 
JOSÉ CARLOS PEREIRA 
DR. ALCIDES CARLOS BIANCHI

D E C 1 S Ã O
Irresigna-se a Reclamada, por meio de agravo dc instru

mento, contra a r. decisão interlocutória (fl. 106), proferida pela Eg. 
Presidência do Tribunal Regional da Décima Quinta Região, que 
denegou seguimento ao recurso dc revista com supcdânco na Súmula 
126 do TST.

Sustenta a Agravante, em síntese, que o recurso de revista 
merecia dcstrancarnento, porquanto demonstrada sua admissibilidade 
por violação legal e constitucional, bem como por divergência ju- 
risprudencial.

Entretanto, o presente agravo de instrumento não comporta 
conhecimento, cm virtude dc a Recorrente não haver colacionado 
fotocópia das certidões de publicação do acórdão dos embargos dc 
declaração, tampouco do despacho denegatório do recurso de rc 
vista.

Cumpre assinalar que tais exigências (são essenciais à afe
rição da tempcstivtdade do recurso dc revista e do agravo de ins
trumento.
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Daí se infere que constitui pressuposto de admissibilidade do 
próprio agravo de instrumento não apenas o traslado das peças 
obrigatórias, referidas no § 5o, inciso i, do art. 897 da CLT, como 

mbcm das peças dos autos principais, indispensáveis a propiciar o 
virtual julgamento ulterior do próprio recurso denegado, caso provido 
i agravo.

Por conseguinte, inscreve-se também entre as peças abso
lutamente imprescindíveis, conquanto não referidas de forma explícita 
na lei, a certidão de publicação do acórdão dos embargos decla- 
ratórios proferido pelo Eg. Regional, como também a certidão de 
publicação do despacho denegatório do recurso de revista, docu
mentos essenciais à aferição da tempestividade do recurso de revista 
e do agravo de instrumento.

Impende ressaltar que tais exigências formais, inafastáveis ao 
conhecimento do próprio agravo, mereceram o endosso da Instrução 
Normativa n“ 16 do Eg. Tribunal Superior do Trabalho, item III (DJU 
de 03.09.99, p. 249).

Entendo ainda que, sob a sistemática legal vigente, constitui 
ônus da parte agravante velar pela adequada instrumentação do agra
vo.

Negligenciando a Agravante nesse passo, a deficiente ins
trumentação acarreta inexoravelmente a inadmissibilidade do agravo, 
descabendo, todavia, conversão do julgamento em diligência para tal 
fim, ante a previsão expressa da referida Instrução Normativa, inciso 
X.

Em face do exposto, com supedâneo no artigo 896, § 5°, da 
CLT e na Instrução Normativa n° 16, X, denego seguimento ao 
agravo de instrumento.

Publique-se.
Brasília, 25 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-AIRR-700.366/00.9 TRT — 2* REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADO

AGRAVADO
ADVOGADO

: VALEO DO BRASIL COMÉRCIO E 
PARTICIPAÇÃO LTDA.

: DR. REGILENE SANTOS DO NASCI 
MENTO

: JOSÉ FERREIRA BRAGA 
: DR. FÁBIO CORTONA RANIERI

D E C I S Ã O
Irresigna-se a Reclamada, por meio dc agravo de instru

mento, contra decisão interlocutória proferida pela Eg. Presidência do 
Tribunal Regional da Décima Quinta Região, que denegou segui
mento ao recurso de revista, com fundamento na Súmula 126 do 
TST.

Aduz a Agravante, em síntese, que o recurso de revista 
merecia dcstrancamento, por violação aos artigos 7o, inciso XXVI, da 
Constituição da República e 611 da CLT e por divergência juris- 
prudencial.

Verifica-se, entretanto, que o presente agravo de instrumento 
não merece seguimento, em virtude da deficiência de instrumentação. 
A Agravante não cuidou de trasladar cópia da primeira página do 
recurso de revista (fl. 41) em condições legíveis de se aferir a data de 
protocolização do recurso. Assim, não se pode verificar com exatidão 
o dia em que interposto o recurso de revista, prejudicando o exame da 
tempestividade rccursal.

Cumpre assinalar que o presente agravo foi interposto em 
27/7/2000, na vigência da redação conferida ao artigo 897, §§ 5°, 6° 
e 7°, da CLT pela Lei n” 9.756, de 17/12/98:

“(...)
§ 5° Sob pena de não conhecimento, as partes promo

verão a formação do instrumento do agravo de modo a pos
sibilitar, caso pruvido, o imediato julgamento do recurso dene
gado, instruindo a petição dc interposição:

I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da 
certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos ad
vogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da con
testação, da decisão originária, da comprovação do depósito rccursal 
e do recolhimento das custas;

II - facultativamcnte, com outras peças que o agravante re
putar úteis ao deslinde da matéria dc mérito controvertida.

§ 6o 0  agravado será intimado para oferecer resposta ao 
agravo e ao recurso principal, instruindo-a com as peças que con
siderar necessárias ao julgamento dc ambos os recursos.

§ 7o Provido o agravo, a Turma deliberará sobre o jul
gamento do recurso principal, observando-se, se for o caso, daí cm 
diante, o procedimento relativo a esse recurso." (g.n.).

Infere-se que, interposto sob a égide do artigo 897, §§ 5o c 
T ,  da CLT, com a redação dada pela Lei n° 9.756/98, constitui 
pressuposto dc admissibilidade do próprio agravo dc instrumento o 
traslado não apenas das peças obrigatórias referidas no § 5o, inciso I, 
como também dc qualquer outra peça indispensável a propiciar o 
virtual julgamento ulterior do próprio recurso denegado, caso provido 
o agravo.

Impende ressaltar que tais exigências formais, inafastáveis ao 
conhecimento do próprio agravo, mereceram o endosso da Instrução 
Normativa n° 16 do Eg. Tribunal Superior do Trabalho, item III (DJU 
dc 03.09.99, p. 249).

Negligenciando o Agravante, nesse passo, a deficiente ins
trumentação acarreta inexoravelmente a inadmissibilidade do agravo. 
Descabe conversão do julgamento cm diligência, para ta! fim, ante a 
cominação expressa de sanção para a inobservância do trqslado das 
aludidas peças: o não-conhecimento do agravo de instrumento.

É ônus processual da parte-agravante cuidar da correta for
mação do traslado dos autos de agravo de instrumento, inclusive 
quanto à qualidade das fotocópias das peças essenciais ao julgamento 
de imediato do recurso trancado. Ora, as peças juntadas pelo Agra
vante devem possibilitar ao Ministro do TST a análise como se 
originais fossem. A ilegibilidade dc determinado dado, por deficiência 
de qualquer natureza, equivale à imprestabilidade da informação.

Portanto, nos casos em que, pelo exame da fotocópia acos
tada aos autos, não se tornar possível a aferição da tempestividade do 
recurso de revista, em virtude da ilegibilidade da autenticação me
cânica lançada pelo serviço de protocolo do Eg. Regional, impõe-se a 
inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Ademais, o simples registro mecânico (etiqueta), sem as
sinatura, na petição de interposição do recurso dc revista (fl. 46), 
consignando "no prazo", é insuficiente para atestar a tempestividade 
do recurso, pois não permite ao juízo "ad quem” exercer um controle 
efetivo do atendimento do prazo para a interposição do recurso. 
Imprescindível que a parte-agravante instrua os autos do processo 
com todas as peças necessárias para o exame da tempestividade do 
recurso dc revista, quais sejam: a certidão de publicação do acórdão 
regional e o carimbo da protocolização do recurso, o qual indica a 
data de sua interposição.

Ante o exposto, com supedâneo no artigo 896, § 5°, da CLT, 
nego seguimento ao agravo de instrumento.

Publíque-se.
Brasília, 28 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-AIRR-701,298/00.0 — 24" REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO

AGRAVADO
PROCURADORA

: ELIAS PAULO DOS SANTOS 
: DR. SEBASTIÃO FERNANDO DE SOU

ZA
: ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
: DRA. REGINA LÚCIA DE ALMEIDA 

E SOUZA

D E C I S Ã O
Irresigna-se o Reclamante, por meio de agravo de instru

mento, contra decisão interlocutória proferida pela Eg. Presidência do 
Tribunal Regional da Vigésima Quarta Região, que denegou segui
mento ao recurso de revista.

Aduz o Agravante, em síntese, que o recurso de revista 
merecia processamento, porquanto demonstrada sua admissibilidade 
pelos pressupostos específicos estatuídos no artigo 896 da CLT.

Verifica-se, entretanto, que o presente agravo de instrumento 
não merece seguimento, uma vez que o Agravante não cuidou de 
trasladar a certidão de publicação do v. acórdão regional.

Cumpre assinalar que o presente agravo foi interposto em 
10.8.00, na vigência da Lei n° 9.756, de 17.12.98, que inseriu os §§ 
5°, 6o e 7° ao artigo 897 da CLT:

“Art. 897. (...)

§ 5° Sob pena dc não conhecimento, as partes promo
verão a formação do instrumento do agravo de modo a pos
sibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso dene
gado, instruindo a petição de interposição:

I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da 
certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos ad
vogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da con
testação, da decisão originária, da comprovação do depósito recursal 
e do recolhimento das custas;

II - facultativamente, com outras peças que o agravante re
putar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida.

§ 6° O agravado será intimado para oferecer resposta ao 
agravo e ao recurso principal, instruindo-a com as peças que con
siderar necessárias ao julgamento de ambos os recursos.

§ 7° Provido o agravo, a Turma deliberará sobre o jul
gamento do rccurst) principal, observando-se, se for o caso, daí em 
diante, o procedimento relativo a esse recurso." (g.n.).

lnfcrc-sc daí que constitui pressuposto dc admissibilidade do 
próprio agravo de instrumento não apenas o traslado das peças obri
gatórias referidas no § 5°, inciso I, como também das peças dos autos 
principais indispensáveis a propiciar o virtual julgamento ulterior do 
próprio recurso denegado, caso provido o agravo. Assim, impres
cindível a certidão dc publicação do v. acórdão regional, peça es
sencial para se aferir a tempestividade do recurso dc revista.

Impende ressaltar que tal exigência formal inafastável ao 
conhecimento do próprio agravo mereceu o endosso da Instrução 
Normativa n° 16 do Eg. Tribunal Superior do Trabalho, item III (DJU 
dc 03.09.99, p. 249).

Ante o exposto, com supedâneo no artigo 896, § 5°, da CLT, 
nego seguimento ao agravo de instrumento.

Publique-se.
Brasília, 22 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE, DALAZEN ,
Ministro Relator

PROC. N° TST-AIRR-706.390/2000.9 —* REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

FERTILIZANTES FOSFATADOS S/A — 
FOSFÉRTIL.
DR. MARCELO PIMENTEL 
GLAUCO DE ABREU LIMA 
DR. ALEX SANTANA DE NOVAIS

D E C I S Ã O
Irresigna-se a Reclamada, por meio dc agravo de instru

mento, contra a r. decisão interlocutória (fis. 86/87), proferida pela 
Eg. Vice-Presidência do Tribunal Regional da Terceira Região, que 
denegou seguimento ao recurso de revista com supedâneo na Súmula 
126 do TST.

Sustenta a Agravante, em síntese, que o recurso de revista 
estava apto ao prosseguimento, visto que a decisão regional con
trariou a Súmula 90 do TST.

Entretanto, o presente agravo de instrumento não comporta 
conhecimento, cm virtude de a Recorrente não haver colacionado a 
certidão de publicação do acórdão proferido pelo Eg. Regional, para 
se comprovar a tempestividade do recurso de revista.

Daí se infere que constitui pressuposto de admissibilidade do 
próprio agravo de instrumento não apenas o traslado das peças 
obrigatórias referidas no § 5o, inciso I, como também das peças dos 
autos principais indispensáveis a propiciar o virtual julgamento ul
terior do próprio recurso denegado, caso provido o agravo.

Por conseguinte, inscreve-se também entre as peças abso
lutamente imprescindíveis, conquanto não referidas de forma explícita 
na lei, a certidão de publicação do acórdão do Eg. Regional ori- 
ginariamente atacado, documento essencial a aferir-lhe, se for o caso, 
a tempestividade do recurso de revista.

Impende ressaltar que tais exigências formais inafastáveis ao 
conhecimento do próprio agravo mereceram o endosso da Instrução 
Normativa n° 16 do Eg. Tribunal Superior do Trabalho, item III (DJU 
de 03.09.99, p. 249).

De outro lado, entendo ainda que sob a sistemática legal 
vigente constitui ônus da parte Agravante velar pela adequada ins
trumentação do agravo.

Negligenciando a Agravante, nesse passo, a deficiente ins
trumentação acarreta inexoravelmente a inadmissibilidade do agravo, 
descabendo, todavia, conversão do julgamento em diligência, para tal 
fim, ante a previsão expressa da referida Instrução Normativa, inciso 
X.

Ante o exposto, com supedâneo no artigo 896, § 5°, da CLT 
e na Instrução Normativa n° 16 X, denego seguimento ao agravo de 
instrumento.

Publique-se.
Brasília, 19 de junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-AIRR-709.990/2000.0 TRT —  8* REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

CAFÉS FINOS BELÉM LTDA.
DR. HUMBERTO SALES BATISTA 
HULDENILSON VICENTE DA SILVA 
DR. ADALBERTO DE SOUZA SAN
TOS

D E C I S Ã O
Irresigna-se a Reclamada, por meio de agravo de instru

mento, contra a r. decisão interlocutória (fl. 79), proferida pela Eg. 
Vice-Presidência do Tribunal Regional da Oitava Região, que de
negou seguimento ao recurso de revista com supedâneo na Súmula 
126 do TST.

Sustenta a Agravante, em síntese que o recurso de revista 
merecia destrancamento, porquanto demonstrada sua admissibilidade 
por violação legal e constitucional, bem como por divergência ju- 
risprudencial.

Entretanto, o presente agravo de instrumento não comporta 
conhecimento, em virtude dc a Recorrente não haver colacionado a 
certidão de publicação do acórdão proferido pelo Eg. Regional, nos 
embargos de declaração, para comprovar a tempestividade do recurso 
de revista.

Daí se infere que constitui pressuposto de admissibilidade do 
próprio agravo dc instrumento não apenas o traslado das peças 
obrigatórias, referidas no § 5o, inciso I, como também das peças dos 
autos principais, indispensáveis a propiciar o virtual julgamento ul
terior do próprio recurso denegado, caso provido o agravo.

Por conseguinte, inscrevc-sc também entre as peças abso
lutamente imprescindíveis, conquanto não referida dc forma explícita 
na lei, a certidão dc publicação do acórdão do Eg. Regional ori- 
ginariamente atacado, documento essencial a aferir-lhe, se for o caso, 
a tempestividade cio recurso dc revista.

Impende ressaltar que tais exigências formais, inafastáveis ao 
conhecimento do próprio agravo, mereceram o endosso da Instrução 
Normativa n° 16 do Eg. Tribunal Superior do Trabalho, item III (DJU 
de 03.09.99, p. 249).

Entendo ainda que, sob a sistemática legal vigente, constitui 
ônus da parte agravante velar pela adequada instrumentação do agra
vo.

Negligenciando a Agravante nesse passo, a deficiente ins
trumentação acarreta inexoravelmente a inadmissibilidade do agravo, 
descabendo, todavia, conversão do julgamento em diligência para tal 
fim, ante a previsão expressa da referida Instrução Normativa, inciso 

-X> -
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Em face do exposto, com supedâneo no artigo 896, § 5o, da 
CLT c na Instrução Normativa n° 16, X, denego seguimento ao 
agravo dc instrumento.

Publique-se.
Brasília, 25 dc junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-A1RR-710.234/00.0— 3* REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADA
AGRAVADO
ADVOGADO

: MASSA FALIDA DO BANCO DO PRO
GRESSO S.A.

: DRA. SÔNIA DE SOUSA COUTO 
: WALDOMIRO GIAROLA 
: DR. DELBER FARIA JARDIM 

D E C I S Ã O
Irrcsigna-se a Reclamada, por meio dc agravo de instru

mento, contra a r. decisão inlcrlocutória (fls. 131/133), proferida pela 
Eg. Vicc-Prcsidência do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira 
Região, que denegou seguimento ao recurso de revista, com su- 
pedânco nas Súmulas n“  221, 296, 333 e 337 do C. TST.

Sustenta a Agravante, cm síntese, que o recurso dc revista 
merece dcstrancamcnto porquanto demonstrada sua admissibilidade 
por violação legal e constitucional, bem como por divergência ju- 
risprudcncial.

Verifica-sc, entretanto, que o presente agravo dc instrumento 
não comporta conhecimento porque a Agravante não cuidou de 
trasladar cópia do recurso de revista em condições legíveis de se 
aferir a data da protocolização do apelo denegado, conforme se 
depreende da fotocópia acostada à  fl. 108.

Inviável, pois, verificar a tempestividade rccursal, visto que 
não sc pode analisar se o recurso de revista foi interposto pela Agra
vante dentro do prazo legal.

A respeito do conhecimento do agravo de instrumento no 
processo trabalhista, estatui o artigo 897. § 5", da CLT, com a redação 
da Lei n." 9.756/98:
, ■ trj "Alt. 897. (...) '

...............ô . . . ô . . ..................................
§ 5° Sob pena dc não conhecimento, as partes promo

verão a  formação do instrumento do  agravo de modo a pos
sibilitar, caso provido, o imediato julgam ento do recurso dene
gado, instruindo a petição dc interposição:

Nesse sentido, c ônus processual da parte agravante cuidar 
da correta formação do traslado dos autos do agravo de instrumento, 
inclusive quanto à qualidade das fotocópias das peças essenciais ao 
julgamento de imediato do recurso trancado.

Ora, as peças juntadas pela Agravante devem possibilitar ao 
Ministro do TST a análise como sc originais fossem. A ilegibilidade 
dc determinado dado por deficiência dc qualquer natureza equivale à 
imprestabilidade da informação.

Portanto, nos casos em que, pelo exame da cópia acostada 
aos autos, não sc tomar possível a aferição da tempestividade do 
recurso dc revista em virtude da ilegibilidade da autenticação me
cânica lançada pelo serviço dc protocolo do Eg. Regional, impõc-sc o 
não-conhcçimcnto do agravoi dc instrumento.

Assim, a necessidade de se colacionar, aos autos, fotocópias 
legíveis de todos os documentos necessários ao ulterior julgamento do 
recurso cujo seguimento foi denegado pelo tribunal a  q u n  sc encontra 
prevista expressamente no art. 897, § 5°, da CLT, assim como na 
Instrução Normativa n° 16, 111, do C. TST, esta dc seguinte teor:

“O agravo não será conhecido se o instrumento não contiver 
as peças necessárias para o julgamento do recurso denegado, in
cluindo a cópia do respectivo arrazoado e da comprovação de sa
tisfação de todos os pressupostos extrínsecos do recurso prin
cipal.”  (g.n.)

Negligenciando a Agravante nesse particular, a deficiente 
instrumentação do agravo acarreta, inexoravelmente, sua inadmis
sibilidade. Logo, descabe conversão do julgamento cm diligência para 
tal fim, ante a cominação expressa na Instrução Normativa n° 16, 
inciso X.

Ante o exposto, com supcdãnco na Instrução Normativa n° 
16/99 c na forma do artigo 896, § 5o, da CLT, denego seguimento ao 
agravo de instrumento.

Publiquc-sc.
Brasília, 22 dc junho de 2001.

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator

PROC. N° TST-AIRR-711.012/00 9 TRT P REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADO
AGRAVADOS

ADVOGADO

: UNIBANCO -  UNIÃO DE BANCOS 
BRASILEIROS S.A.

: DR. CRISTIANA R. GONTIJO 
: TEREZA CRISTINA CASTRO GRAEFF 

VIANNA
: DR. 1TACOLOMI LIMA CARDOSO 

D E C I S Ã O
Irrcsigna-sc o Reclamado, por intermédio dc agravo de ins

trumento, contra decisão inlcrlocutória proferida pela Eg. Presidência 
do Tribunal Regional da Primeira Região, que denegou seguimento ao 
recurso dc revista, com supedâneo nas Súmulas 221 e 126 do TST.

Aduz o Agravante, em síntese, que o recurso de revista 
merecia dcstrancamcnto, porquanto demonstrada sua admissibilidade 
por violação legal c constitucional, bom como por. divergência ju- 
risprudencW/i i z i l t b i  l .a ç o .c » /  v-' "c u / i i  ; j h í , i u

Verifica-sc, entretanto, que o presente agravo de instrumento 
não-merece seguimento, porquanto interposto fora do prazo.

Conforme a certidão dc fl. 101 v, a r. decisão agravada foi 
publicada no Diário da Justiça em 17/08/2.000, quinta-feira. A con
tagem do prazo para a interposição do recurso dc revista iniciou-se 
(dies a qut>), portanto, no primeiro dia útil subscqücnle ao da pu
blicação. isto é, 18/8/2.000 (sexta-feira).

No processo trabalhista, o prazo para a interposição do agra
vo dc instrumento é dc 8 (oito) dias, conforme preconiza o art. 6o da 
lei n° 5.584/70. Assim, a Recorrente deveria ter interposto o recurso 
até o dia 25/8/2.000. sexta-feira (dies ml quem): Ocorre que o agravo 
foi protocolizado perante o Eg. Tribunal Regional tão-somente cm 
28/8/2.ÍXK) segunda-feira, ou seja, três dias após o término do prazo 
rccursal para interposição.

Impende esclarecer que o art. 896, § 5° da CLT preconiza 
que o Ministro Relator denegará seguimento ao agravo de instru
mento, monocraticamentc, nas hipóteses dc inlempcstividadc, deser
ção, falta de alçada ou ilegitimidade dc representação.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 6° da Lei n° 
5.584/70 e art. 896, § 5“. da CLT, denego seguimento ao agravo dc 
instrumento.

Publiquc-sc.
Brasília. 25 dc junho de 2001.

JOÃO ORESTE DAI.AZEN 
Ministro Relator

PROC. N” TST-AIRR-725.963/01.4 - 9* REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADA

AGRAVADO
ADVOGADO

: MOINHOS UNIDOS BRASIL - MATE 
S/A

: DRA. ANA CRISTINA TAVARNARO 
PEREIRA 

: LUIZ FERENC
: DR. SAMUEL DE ANDRADE CAN 

FIELD
D K S P A  C II O

Agravo de ínstnuncntp contra despacho dc admissibilidade 
pelo qual sc denegou seguimento ao Recurso de Revista.

Sem contraminuta, conforme certidão dc fl. 74.
Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do 

Trabalho.
O presente Agravo não atende os requisitos legais para o seu 

conhecimento. A Agravante deixou de promover o traslado da cer
tidão de intimação do acórdão regional que apreciou os Embargos 
Declaratórios, peça imprescindível para a aferição da tempestividade 
do Recurso de Revista, cuja ausência impede o conhecimento do 
presente Agravo, nos termos do § 5o do art. 897 da CLT, com a 
redação dada pela Lei 9.756/98.

Cabe lembrar que os requisitos de admissibilidade devem ser 
analisados pelo Relator do Recurso de Revista, indcpcndcntemcntc do 
exame prévio efetuado pelo Presidente do Tribunal Regional, fendo 
cm vista que a admissibilidade do recurso está sujeita a duplo exame, 
sem que o despacho do juízo a quo vincule o juízo ad quem. Aliás, 
o juízo dc origem exerce jurisdição pertinente à instância superior, 
como se extrai dos arts. 541, 543 e 544 do CPC.

Assim, o que o instrumento de Agravo deveria conter é a 
peça necessária para a aferição, da tempestividade do Recurso dc 
Revista, caso fosse provido o Agravo dc Instrumento, nos termos do 
§ 5” do art. 897 da CLT, que determina a formação do instrumento dc 
Agravo de modo a possibilitar o imediato julgamento do Recurso dc 
Rêvista.

À guisa de esclarecimento, frise-se que o inciso 1 do § 5“ do 
art. 897 da CLT não esgota o roi de peças necessárias para o imediato 
julgamento do Recurso de Revista, caso provido o Agravo de Ins
trumento. É o caso da certidão de intimação do acórdão recorrido o 
também das razões dc Recurso de Revista.

No tocante a esta controvérsia, a Corte Suprema tem ju
risprudência firmada no senlido de que é imprescindível o traslado da 
certidão de intimação do acórdão recorrido, verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAOR
DINÁRIO. PROVA DE SUA TEMPESTIVIDADE NO INSTRU
MENTO DE AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 
AGRAVO. I . E pacífico o entendimento desta Corte no sentido de 
que o recorrente tem o dever da vigilância na formação do ins
trumento. E também de que lhe cabe comprovar a tempestividade do 
RE no agravo dc instrumento. 2. Ademais, o parágrafo 4o do art. 544 
do CPC estabelece que, na hipótese de provimento do agravo, sc o 
instrumento contiver os elementos necessários ao julgamento do mé
rito do recurso extraordinário, o Relator determinará sua conversão, 
ohscrvando-se, daí cm diante, o procedimento relativo a esse recurso.
3. Sucede que, para tal fim, seria imprescindível a prova da tem- 
pestividade do RE, que, no caso, não sc produziu. 4. Além disso, é 
igualmcntc pacífica a jurisprudência do STF. no sentido de não ad
mitir, em RE, alegação de ofensa indireta à CF, por má interpretação 
ou aplicação c mesmo inobservância dc normas infraeonstiiucionais. 
5. Está correta, portanto, a decisão que, na instância de origem, lhe 
indeferiu o processamento, (n Agravo improvido" (AGRAG - 241401 
- RS. I* T. Rei. lfv»i>./.sV lr t^ l.S.feA(s). <•

Tal entendimento, embora adotado em despacho negando 
seguimento a Agravo de Instrumento interposto contra despacho de- 
negatório dc Recurso Extraordinário, é pcrfeitamcnlc aplicável tam
bém ao Agravo dc Instrumento que visa a destrancar Recurso de 
Revista, pois a Lei 9.756/98 alterou a redação do art. 897 da CLT, 
introduzindo no Processo do Trabalho a mesma sistemática prevista 
no art. 544, § 3o, do CPC.

Cabe ainda ressaltar que a hipótese não é dc aplicação da 
Orientação Jurisprudência! n" 90-SDI/TST. O Precedente cm tela tem 
aplicabilidade nos Agravos de Instrumentos interpostos antes da edi
ção da Lei 9.756/98, época cm que, provido o Agravo dc Instru
mento, era determinado o processamento do Recurso dc Revista, 
subindo os autos principais. Pela sistemática adotada pela Lei 
9.756/98, devem estar nos autos de Agravo de Instrumento todas as 
peças necessárias para a apreciação do Recurso dc Revista e, entre 
elas, a certidão de intimação do acórdão regional, visando a permitir 
a aferição da tempestividade do Recurso dc Revista (art. 897, § 5°, da 
CLT).

Portanto, cabe registrar que os direitos assegurados nos in
cisos LIV c LV do art. 5o da CF/88 não são absolutos, não dis
pensando o cumprimento da legislação infraconstitucional que dis
ciplina o processo judicial, conforme já  decidiu a Suprema Corte, 
verbis:

"(...) I - Os princípios constitucionais que asseguram o livre 
acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa, não são 
absolutos e hão dc ser exercidos por meio das normas processuais que 
regem a matéria, não se constituindo negativa de prestação juris- 
dicional ou cerceamento de defesa a inadmissão dc recursos quando 
não observados os procedimentos estatuídos nas leis instrumentais" 
(RE(AgRg) n° 189.265, Rcl. Min. Maurício Corrêa, RTJ 160/734).

Finalmcnte, não há que sc falar em violação do art. 5“, II, da 
CF/88, uma vez que o Supremo Tribunal Federal rciteradarnente tem 
afastado a possibilidade dc ofensa ao dispositivo cm tela, pois, além 
dc genérico, encerra a necessidade de análise das normas infracons- 
titucionais, cm especial aquelas atinentes aos pressupostos extrínsecos 
c intrínsecos de admissibilidade dos Recursos Extraordinários c dc 
Revista, bem assim do Agrpvo de Instrumento na sistemática pro
cessual. ,J ,. ., . i , ; ,

Nesse senlidp, os segujnles. qrestos:
"EXIE^IÁ;Rpcúr.sq extraordinário trabalhista: descabímcn- 

to: questões relativas à necessidade ou não dc autenticação das cópias 
que compõem o traslado, do agravo de instrumento e à ausência dc 
procuração a advogado díi párfê, de natureza infraconstitucional, que 
não aotóri/arh b  RE; ptLvttadu'â1 jurisdição em decisão'devidamente 
fundamentada, garantidos n  devido processo legal, o contraditório e a 
ampla defesa (AGRAG - 244209 -.SP, I* T. Rei, Min. Sepúlvcda 
Pertence)”. ■

"EMF.NTA: No tocante à afronta ao inciso II do art. 5“ da 
Carta Magna, para sc chegar á conclusão a que pretende a ora agra
vante, seria mister que sc examinasse previamente a legislação in
fraconstitucional , o que implica dizer que a alegada violação à Cons
tituição é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento 
do recurso extraordinário (AI 233.802-2 - Rcl. Min. Moreira Alves, 
DJ dc 29/4/99 - Seção I, pág. 15)".

Oportuno ressaltar que, nqs termos da Instrução Normativa 
16/99, item X, desta Cone c da reiterada jurisprudência do Excelso 
Pretório, cabe â parte velar pela coneta formação do instrumento, não 
comportando a conversão dó AgraVo em,diligência paríi suprir a 
aósêtiélá dc peças, ainda que obrigatórias ou necessárias.

Diante iio exposto, não conheço do Agravo dc Instrumen
to.

Publiquc-sc.
Brasília, 28 dc maio dé 2fK)l.

JUIZ CONVOCADO VIEIRA DE M ELLO FILHO 
Relator

PROC. N" TST-AIRR-728.667/20(11.1 - 2* REGIÃO

AGRAVANTE : TKANSBRAÇA! PRESTAÇÃO DF
SP.RVfÇOS, INDÚSTRIA K COMÉRCIO 
ETIJA

ADVOGADO : DR. FÁBIO DIETRICH
AGRAVADO : JORGE SAMUEL MENDONÇA REIS
ADVOGADA : DRA. NEUSA MELIEEO BICUDO PE

REIRA
D E S I* A C H O

Agravo dc Instrumento contra despacho dc admissibilidade 
pelo qual se denegou seguimento ao Recurso dc Revista.

Contraminuta a lis. 18/19.
Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do 

Tribalhfi.
O presente Agravo não reúne condições para o regular co

nhecimento, A Agravante deixou de promover o traslado do despacho 
agravado, da certidão dc intimação do despacho agravado, da pro
curação outorgada ao advogado do Agravante, da petição inicial da 
reclamação, da contestação, da sentença da Junta e da comprovação 
do depósito rccursal c das custas, peças que, nos termos do inciso I 
do § 5'' do art. 897 da CLT, com a redação dada pela Eci 9.756/98, 
devem obrigatoriamente acompanhar a petição de interposição, sob 
pena dc não-conhecimento.

Além disso, a Agravante não juntou o acórdão regional, a 
cópia do Recurso de Revista, a certidão dc intimação do acórdão 
regional, as ra/.õcs/contra razões do Recurso Ordinário, peças ne
cessárias para a perfeita compreensão da controvérsia c para o ime 
diato julgamento do Recurso de Revista, caso venha a ser provido o 
Agravo, cuja ausência de traslado acarreta o não-conhecimento tio 
Agravo dc Instrumento, nos termos tio $ 5° do art. 897 da CLT. 

<• hRcfiitlb *pélâ l-cij1# 756/98, b Enfadado 272/fST
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Oportuno ressaltar que, nos termos da Instrução Normativa 
16/99, item X, desta Corte e da reiterada jurisprudência do Excelso 
Pretório, cabe à parte velar pela correta formação do instrumento, não 
comportando a conversão do Agravo em diligência para suprir a 
ausência de peças, ainda que essenciais.

Diante do exposto, não conheço do Agravo.
Publíque-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JU IZ CONVOCADO VIEIRA DE MELLO FILHO 
Relator

PROC. N° TST-AIRR-728.930/01.9 - 2 " REGIÃO

AGRAVANTE : COMPANHIA METALÚRGICA PRA-
DAADVOGADO: DRA. ELIANE INNO- 
CENTE

AGRAVADA : MARIA DO CARMO RODRIGUES
MESQUITA

ADVOGADA . DRA. MÁRCIA CUNHA FERREIRA
DA SILVA

D E S P A C H O
Agravo de Instrumento contra despacho de admissibilidade 

pelo qual se denegou seguimento ao Recurso de Revista.
Sem contraminuta, conforme certidão de fl.49.
Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do 

Trabalho.
O presente Agravo não reúne condições para o regular co

nhecimento. A Agravante deixou de promover o traslado da com
provação do depósito recursal, das custas e, especialmente, da com- 
plementaçâo do depósito recursal, tendo em vista que a condenação 
em 1° grau fora fixada em R$5,000,00, nos termos da Instrução 
Normativa n° 3, item II, alínea "b", do TST, peças que, nos termos do 
inciso I do § 5“ do art. 897 da CLT, com a redação dada pela Lei 
9.756/98, devem obrigatoriamente acompanhar a petição de inter
posição, sob pena dc não-conhccimcnto.

Oportuno ressaltar que, nos termos da Instrução Normativa 
16/99, item X, desta Corte e da reiterada jurisprudência do Excelso 
Pretório, cabe à parte velar pela correta formação do instrumento, não 
comportando a conversão do Agravo em diligência para suprir a 
ausência de peças, ainda que essenciais.

Diante do exposto, não conheço do Agravo.
Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2001.

JU IZ CONVOCADO VIEIRA DE MELLO FILHO 
Relator

PROC. N” TST-AIRR-729.823/01.6 - 2" REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

: PHILIPS DO BRASIL LTD A.
: DR. UBÍRAJARA W. LINS JR 
: PEDRO CALDEIRA PEREIRA 
: DR. VALDIR FÉLIX DA SILVA 
D E S P A C H O

Agravo de Instrumento contra despacho de admissibilidade 
pelo qual se denegou seguimento ao Recurso de Revista.

Sem contraminuta, conforme certidão de fl. 125.
Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do 

Trabalho.
O presente Agravo não atende ós requisitos legais para o seu 

conhecimento. A Agravante deixou de promover o traslado da cer
tidão dc intimação do acórdão regional que apreciou os Embargos 
Declaratórios, peça imprescindível para a aferição da tempestividade 
do Recurso de Revista, cuja ausência impede o conhecimento do 
presente Agravo, nos termos do § 5“ do art. 897 da CLT, com a 
redação dada pela Lei n° 9.756/98.

No tocante à validade do registro mecânico, à fl; 99, es
clareça-se que o juízo de admissibilidade exercido precariamente no 
Tribunal a  quo não tem o condão de vincular o juízo extraordinário 
ad quem, soberano quanto ao exame de todos os pressupostos ex
trínsecos de admissibilidade do Recurso dc Revista, uma vez que a 
jurisdição exercida na origem é concernente à jurisdição da instância 
extraordinária.

Além disso, nem se poderia chamar de certidão o documento 
em apreço, porque mais se assemelha a etiqueta, sem qualquer as
sinatura de servidor do órgão de origem, afastando-se da regra con
sagrada hoje no inciso IX da IN I6/TST.

Não obstante, a jurisprudência desta Egrégia Turma já  di
rimiu hipótese idêntica, assim entendendo:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. 
REGISTRO MECÂNICO LANÇADO POR SERVIDOR DO RE
GIONAL QUE ATESTARIA A TEMPESTIVIDADE DO RECUR
SO. INSUFICIÊNCIA. 1. Interposto sob a égide do artigo 897, jj§ 5“ 
e 7°, da CLT, com a redação da Lei n* 9.756/98, constitui pressuposto 
de admissibilidade do próprio agravo dc instrumento não apenas o 
traslado das peças obrigatórias referidas no § 5o, inc. I, como também 
das peças dos autos principais indispensáveis a propiciar o virtual 
julgamento ulterior do próprio recurso denegado, caso provido o 
agravo. 2. Assim, inscrcvem-sc também entre as peças absolutamente 
imprescindíveis a petição dc interposição do recurso denegado c as 
peças destinadas à comprovação de atendimento de todos ps pres
supostos comuns (extrínsecos) de admissibilidade do recurso prin
cipal, dentre as quais, inclusive, os comprovantes de recolhimento das 
custas processuais c do depósito recursal. 3. Outrossim. não se há 
falar que o registro mecânico lançado por servidor do Kg. Tribunal 
Regional, o qual supostamente atestaria a tempestividade do recurso, 
vincula o juízo dc admissibilidade ad quem. Imprescindível que a 
parte Agravante instrua os autos do processo com todas as peças 
necessárias para o exame da tempestividade do recurso dc revista.

quais sejam: as certidões de publicação dos acórdãos regionais c o 
carimbo mecânico da protocolização do recurso que indica a data de 
sua interposição. 4. Agravo de instrumento não conhecido".

E no corpo do acórdão, assim se manifesta o i. Relator sobre 
o aspecto enfocado: (...) Impende, por fim, ressaltar que o registro 
mecânico efetuado peto serviço de protocolo da Eg. Corte a quo (fl. 
47) na petição de recurso dc revista, o qual supostamente atestaria 
interposição do mencionado recurso ’no prazo’, não tem o condão de 
suprir o juízo de admissibilidade do Tribunal ad quem.

Imprescindível que os julgadores do Tribunal Superior do 
Trabalho tenham todas as condições para analisarem os pressupostos 
extrínsecos do recurso de revista, as quais se darão, no particular, pelo 
exame da certidão de publicação dos vv. acórdãos regionais e do 
carimbo de protocolização do recurso que espelha a data de sua 
interposição.

Assim, entendo que o registro mecânico em comento não 
desincumbe a parte agravante de zelar pelo correto traslado da cer
tidão de publicação do acórdão regional, bem como do carimbo me
cânico da protocolização do recurso interposto que atesta a data de 
sua interposição, peças sem as quais se torna inviável a análise do 
pressuposto da tempestividade no Tribunal Superior do Trabalho" 
(Proc. n° AIRR-599.099/99.6, 1* Turma, Rei. Min. João Oreste Da- 
lazen, DJU de 10/3/2000).

Portanto, descabe considerá-la como apta à aferição da tem
pestividade do Recurso de Revista.

Ainda que assim não fosse, cabe lembrar que os requisitos de 
admissibilidade devem ser analisados pelo relator do Recurso de 
Revista, independentemente do exame prévio efetuado pelo Presi
dente do Tribunal Regional, lendo em vista que a admissibilidade do 
recurso está sujeita a duplo exame, sem que o despacho do juízo a 
quo vincule o juízo ad quem. Aliás, o juízo de origem exerce ju
risdição pertinente à instância superior, como se extrai dos arts. 541,
543 e 544 do CPC.

Assim, o que o instrumento de Agravo deveria conter é a 
peça necessária para a aferição da tempestividade do Recurso de 
Revista, caso fosse provido o Agravo de Instrumento, nos termos do 
§ 5o do art. 897 da CLT, que determina a formação do instrumento de 
Agravo de modo a possibilitar o imediato julgamento do Recurso de 
Revista.

À guisa de esclarecimento, frise-se que o inciso I do § 5° do 
art. 897 da CLT não esgota o rol de peças necessárias para o imediato 
julgamento do Recurso de Revista, caso provido o Agravo de Ins
trumento. É o caso da certidão de intimação do acórdão recorrido e 
também das razões de Recurso de Revista.

No tocante a esta controvérsia, a Corte Suprema tem ju
risprudência firmada no sentido de que é imprescindível o traslado da 
certidão de intimação do acórdão recorrido, verbis:

"Objeto: Certidão de publicação do acórdão recorrido. Au
sência de traslado.

A referida peça é essencial para verificar a tempestividade do 
RE.

Não houve o traslado.
O Tribunal fixou orientação: Ambas as Turmas em julga

mento recente firmaram o entendimento dc que a certidão de pu
blicação do acórdão recorrido é peça essencial para a verificação da 
tempestividade do recurso extraordinário não admitido, acarretando 
sua falta a aplicação da Súmula 288 (assim, no AGRAG 149.722, 
Primeira Turma, e AGRAG 151.485 e 132.125. ambos úa Segunda 
Turma)’.

O Agravo está em confronto.
Nego seguimento (RISTE, art. 21, § 1°, L.8038/90, art. 38; 

CPC, art. 557, redação da L. 9.756/98)" (Al 249.329-5 - Rei. Min. 
Nelson Jobim - DJ 23.9.99 - Seção 1 - pag. 30).

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. PROVA DE SUA TEMPESTIVIDADE NO 
INSTRUMENTO DE AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSI
BILIDADE. AGRAVO. 1. É pacífico o entendimento desta Cone no 
sentido de que o recorrente tem o dever da vigilância na formação do 
instrumento. E também dc que lhe cabe comprovar a tempestividade 
do R.E. no agravo de instrumento. 2. Ademais, o parágrafo 4“ do art.
544 do CPC estabelece que, na hipótese de provimento do agravo, se 
o instrumento contiver os elementos necessários ao julgamento do 
mérito do recurso extraordinário, o Relator determinará sua con
versão, observando-se, daí cm diante, o procedimento relativo a esse 
recurso. 3. Sucede que. para tal fim, seria imprescindível a prova da 
tempestividade do R.E., que, no caso, não se produziu. 4. Além disso, 
é igualmentc pacífica a jurisprudência do STF, no sentido de não 
admitir, em RE. alegação de ofensa indireta ã CF, por má inter
pretação ou aplicação e mesmo inobservância dc normas infracons- 
litucionais, 5. Está correta, portanto, a decisão que, na instância de 
origem, lhe indeferiu o processamento. 6, Âgravo improvido" 
(AGRAG-241401 -RS, 1“ T . Rei. Min. Sydney Sanchcs).

Tal entendimento, embora adotado em despacho negando 
seguimento a Agravo de Instrumento interposto contra despacho de- 
negatório dc Recurso Extraordinário, é perfeilamente aplicável tam
bém ao Agravo de Instrumento que visa a destrancar Recurso dc 
Revista, pois a Lei n° 9.756/98 alterou a redação do art. 897 da CLT, 
introduzindo no Processo do Trabalho a mesma sistemática prevista 
no an. 544, § 3°, do CPC.

Diante da possibilidade do julgamento imediato do recurso 
principal, a Corte Suprema fixou orientação no sentido dc que a 
certidão dc intimação do acórdão recorrido c peça dc traslado ne
cessário, ainda que o art. 544, § 1°, do CPC a eia não faça expressa 
menção.

Idêntica é a situação no Processo do Trabalho. A Lei n° 
9.756/98 exige que a parte forme o instrumento de Agravo, de modo 
a possibilitar o imediato julgamento do Recurso de Revista, se pro
vido o Agravo de Instrumento. Daí surge a necessidade do traslado da 
certidão de intimação do acórdão recorrido, peça imprescindível para 
a aferição da tempestividade do Recurso de Revista.

Cabe ainda ressaltar que a hipótese não é de aplicação da 
Orientação Jurisprudencial n° 90-SDI/TST. O Precedente em tela tem 
aplicabilidade nos Agravos de Instrumentos interpostos antes da edi
ção da Lei n° 9.756/98, época em que, provido o Agravo de Ins
trumento, era determinado o processamento do Recurso de Revista, 
subindo os autos principais. Pela sistemática adotada pela Lei n° 
9.756/98, devem estar nos autos dc Agravo de Instrumento todas as 
peças necessárias para a apreciação do Recurso de Revista e, entre 
elas, a certidão de intimação do acórdão regional, visando a permitir 
a aferição da tempestividade do Recurso de Revista (art. 897, § 5o, da 
CLT).

Portanto, cabe registrar que os direitos assegurados nos in
cisos L1V e LV do art. 5” da CF/88 não são absolutos, não dis
pensando o cumprimento da legislação infraconstitucional que dis
ciplina o processo judicial, conforme já decidiu a Suprema Corte, 
verbis:

"(...) I - Os princípios constitucionais que asseguram o livre 
acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa, não são 
absolutos e hão de ser exercidos por meio das normas processuais que 
regem a matéria, não se constituindo negativa de prestação juris- 
dicional ou cerceamento de defesa a inadmissão de recursos quando 
não observados os procedimentos estatuídos nas leis instrumentais" 
(RE(AgRg) n° 189.265 - Rei. Min. Maurício Corrêa - RTJ 
160/734).

Finalmente, não há que se falar em violação do art. 5“, II, da 
CF/88, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reiteradamente tem 
afastado a possibilidade de ofensa ao dispositivo em tela, pois, além 
de genérico, encerra a necessidade de análise das normas infracons- 
titucionais, em especial aquelas atinentes aos pressupostos extrínsecos 
e intrínsecos de admissibilidade dos Recursos Extraordinários e dc 
Revista, bem assim do Agravo de Instrumento na sistemática pro
cessual.

Neste sentido, os. seguintes arestos:
"EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimen- 

to: questões relativas à necessidade ou não de autenticação das cópias 
que compõem o traslado do agravo de instrumento e à ausência de 
procuração a advogado da parte, de natureza infraconstitucional, que 
não autorizam o RE; prestada a jurisdição em decisão devidamente 
fundamentada, garantidos o devido processo legal, o contraditório e a 
ampla defesa (AGRAG - 244209-SP, 1“ T, Rei. Min. Sepúlveda Per
tence)".

"EMENTA: No tocante à afronta ao inciso II do art. 5° da 
Carta Magna, para se chegar à conclusão a que pretende a ora agra
vante, seria mister que se examinasse previamente a legislação in
fraconstitucional, o que implica dizer que a alegada violação à Cons
tituição é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento 
do recurso extraordinário (AI 233.802-2 - Rei. Min. Moreira Alves, 
DJ de 29/4/99 - Seção I, pág. 15)".

Oportuno ressaltar que, nos termos da Instrução Normativa 
16/99, item X, desta Corte e da reiterada jurisprudência do Excelso 
Pretório, cabe à parte velar pela correta formação do instrumento, não 
comportando a conversão do Agravo em diligência para suprir a 
ausência de peças, ainda que obrigatórias ou necessárias.

Diante do exposto, não conheço do Agravo de Instrumen
to.

Publique-sc.
Brasília, 11 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO VIEIRA DE MELLO FILHO 
Relator

PROC. N” TST-A1RR-730.314/200L8 - 15* REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO

AGRAVADO
ADVOGADO

: VULCABRÁS S. A.
: DR. MARCO ANTÔNIO WAICK OLI

VA
: JOSÉ MOACIR CURS1NO FILHO 
: DR. BRUNO ARCIERO JÚNIOR 
D E S P A C H O

Agravo de Instrumento contra despacho de admissibilidade 
pelo qual se denegou seguimento ao Recurso de Revista.

Contraminuta a fis. 53/56 c conlra-razõcs a fis. 59/62.
Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do 

Trabalho.
O presente Agravo não reúne condições para o regular co

nhecimento. A Agravante deixou dc promover o traslado do despacho 
agravado, peça que, nos termos do inciso 1 do § 5° do art. 897 da 
CLT, com a redação dada pela Lei 9.756/98, deve obrigatoriamente 
acompanhar a petição dc interposição, sob pena dc não-conhecimen
to.

Oportuno ressaltar que. nos termos da Instrução Normativa 
16/99, item X, desta Corte e da reiterada jurisprudência do Excelso 
Pretório, cabe à parte velar pela correta formação úo instrumento, não 
comportando a conversão do Agravo em diligência para suprir a 
ausência dc peças, ainda que essenciais.

Diante do exposto, não conheço do Agravo.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO VIEIRA DE MELLO FILHO 
Relator
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PROC. N" TST-AIRR- 733.801/2001.9 - 1" REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADO
AGRAVADOS

ADVOGADO

: COMPANHIA DO METROPOLITANO 
DO RIO DE JANEIRO - METRÔ 

: LUCI FERREIRA DE MAGALHÃES 
: ANTÔNIO CARLOS DE MOURA E OU

TROS
: JUAREZ SOARES ORBAN 
D E S P A C H O

Agravo dc Instrumento opondo-se ao despacho de admís 
sihilidadc, pelo qual se denegou seguimento ao Recurso de Revista.

ttA Agravante sustenta que demonstrou a violação da lei.
Sem contraminuta, conforme certidão de 0. 153.
Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do 

Trabalho.
Apresentam-se irregulares o traslado da certidão dc intima

ção do despacho agravado (fl. 150. verso), a certidão de publicação 
do acórdão regional tfl. 127. verso) e a certidão dc publicação do 
acórdão que julgou os embargos declaralórios (fl. 136. verso), que 
estão cm fotocópia sem autenticação, não atendendo ao contido no 
item IX da Instrução Normativa 16/99-TST.

Impende observar, também, que as autenticações levadas a 
efeito nas folhas dos autos, cm que pese efetivadas no verso, con
ferem autenticidade sempre aos documentos constantes do seu an- 
verso, consoante se verifica da seqüência das autenticações. Neste 
diapasão, o documento do verso da folha não restou formalizado, 
porquanto distinto daquele constante do anverso.

Aliás, o inciso IX da IN 16/99 cuidou expressamente da 
questão ao dispor:

"As peças trasladadas conterão informações que identifiquem 
o processo do qual foram extraídas, autenticadas uma a uma, no 
anverso ou verso. Não será válida a cópia dc despacho ou decisão que 
não contenha a assinatura do juiz prolator, nem as certidões subscritas 
por serventuário sem as informações acima exigidas".

Sendo dois os documentos, igualmente deveria ser provi
denciada a autenticação de ambos. Entretanto, o carimbo aposto no 
anverso apenas afirma a autenticidade do documento ali constante, 
sendo silente a respeito daquele contido no verso. Aliás, esse é o 
ponto dc vista da egrégia SDI (TST-AIRR-286.901/96.5. Rcl. Mi
nistro Vantuil Abdala; AG-AIRR-325.335/96.3. Rei. Ministro Ermcx 
Pedrassani; e ERR 264.815/96.9, Rcl. Ministro José Luiz Vascon- 
cellos).

Assim se expressam o último c penúltimo arestos, por meio 
de suas ementas, respectivamente:

"Nos termos do artigo 830, Consolidado, para que o do
cumento em cópia xerox seja considerado válido é mister que venha 
devidamente autenticado, sendo certo que a peça de fl. 404 (pro
curação) é mera cópia, sem representatividade jurídica, uma vez. que 
o carimbo dc autenticação aposto no seu verso, sem qualquer re
ferência ao anverso, somente se presta para chancelar o documento 
autônomo ali constante, qual seja, um substabelccimento".

"AGRAVO REGIMENTAL. DESPACHO DENEGATÓRIO 
DE RECURSO DE EMBARGOS. NÃO-CONHECIMENTO DO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE AUTENTI
CAÇÃO DE PEÇA TRAZIDA EM FOTOCÓPIA. Nos termos da 
Instrução Normativa n° 6/TST, publicada no DJU de 12/02/96, com
pete ao agravante apresentar em cópias autenticadas as peças a serem 
trasladadas c velar pela correta formação do instrumento. Inviável 
prcsumir-sc que a certidão de autenticação aposta somente no anverso 
da fl. 71 rcfira-sc também ao documento constante do verso. Agravo 
regimental a que se nega provimento".

Oportuno ressaltar que, nos termos da Instrução Normativa 
16/99, item X, desta Corte e da reiterada jurisprudência do Excelso 
Pretório, cabe à parte velar pela correta formação do instrumento, não 
comportando a conversão do Agravo em diligência para suprir a 
ausência de peças, ainda que obrigatórias ou necessárias.

Diante do exposto, não conheço do Agravo.
Publiquc-sc.
Brasília, 26 dc junho dc 2001.

JU IZ CONVOCADO VIEIRA DE MELLO FILHO 
Relator

PROC. N“ TST-AIRK-733.807/01.0 - 1* REGIÃO

AGRAVANTE . HELLEN’S BRAZIL LTDA.
ADVOGADO : DR LUIZ CARLOS RODRIGUES SIL

VA
AGRAVADO . JOSÉ ALLAN MATEUS BOURGUIG-

NON E HOGDEN HELLENS S INTER
NACIONAL S/A

D E S P A C II O
Agravo dc Instrumento contra despacho dc admissibilidade 

pelo qual se denegou seguimento ao Recurso de Revista.
Sem contraminuta. conforme certidão de fl. 99.
Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do 

Trabalho.
O presente Agravo não reúne condições para o regular co

nhecimento. A Agravante deixou de promover o traslado da pro
curação outorgada ao advogado do Agravado, peça que, nos termos 
do inciso 1 do § 5° do art. 897 da CLT, com a redação dada pela Lei 
9.756/98, deve obrigatoriamente acompanhar a petição de interpo
sição, sob pena de não-conhccimcnto.

Alem disso, a Agravante não juntou a certidão dc intimação 
do acórdão regional, peça imprescindível para a aferição da icm- 
pestividade do Recurso dc Revista, cuja ausência impede o conhe
cimento do presente Agravo, nos termos do § 5” do art. 897 da CLT, 
com a redação dada pela Lei 9.756/98. o imediato julgamento do 
Recurso dc Revista, caso venha a ser provido o Agravo, cuja ausência 
dc traslado acarreia o não-conhccimcnto do Agravo dc Instrumento, 
nos termos do jj 5* do art. 897 da CLT, alterado pela Lei 9.756/98, c 
Enunciado 272/TST.

No mais, apresenta-se irregular o traslado da certidão de 
intimação do despacho agravado (fl. 95-v), que está cm fotocópia sem 
autenticação, não atendendo ao contido no item IX da Instrução 
Normativa 16/99-TST. Rcssaltc-sc que a genérica certidão dc fl. 98. 
não supre a irregularidade porque não faz alusão alguma á con
ferência da autenticidade das fotocópias apresentadas.

Impende observar, também, que as autenticações levadas a 
efeito nas folhas dos autos, etn que pese efetivadas no verso, con
ferem autenticidade sempre aos documentos constantes do seu an
verso. consoante se verifica da sequência .das autenticações. Neste 
diapasão, o documento do verso da folha não restou formalizado, 
porquanto distinto daquele constante do anverso.

Aliás, o inciso IX da IN 16/99 cuidou expressamente da 
questão ao dispor:

"As peças trasladadas conterão informações que identifiquem 
o processo do qual foram extraídas, autenticadas uma a uma, no 
anverso ou verso. Não será válida a cópia dc despacho ou decisão que 
não contenha a assinatura do juiz prolator. nem as certidões subscritas 
por serventuário sem as informações acima exigidas".

Sendo dois os documentos, igualmcntc deveria ser provi
denciada a autenticação de ambos. Entretanto, o carimbo aposto no 
anverso apenas afirma a autenticidade do documento ali constante, 
sendo silente a respeito daquele contido no verso. Aliás, esse é o 
ponto de vista da egrégia SDI (TST-AIRR-286.901/96.5, Rcl. Mi
nistro Vantuil Abdala; AG-AIRR-325.335/96.3, Rcl. Ministro Ermes 
Pedrassani; e ERR 264.815/96.9, Rei. Ministro José Luiz Vascon- 
ccllos).

Assim se expressam o último e penúltimo arestos, por meio 
de suas ementas, respectivamente:

"Nos termos do artigo 830, Consolidado, para que o do 
cumcnto cm cópia xerox seja considerado válido é mister que venha 
devidamente autenticado, sendo certo que a peça dc fl. 404 (pro
curação) é mera cópia, sem representatividade jurídica, uma vez. que 
o carimbo de autenticação aposto no seu verso, sem qualquer re
ferência ao anverso, somente se presta para chancelar o documento 
autônomo ali constante, qual seja, um substabelccimento".

"AGRAVO REGIMENTAL. DESPACHO DENEGATÓRIO 
DE RECURSO DE EMBARGOS. NÃO-CONHECIMENTO DO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE AUTENTI
CAÇÃO DE PEÇA TRAZIDA EM FOTOCÓPIA. Nos termos da 
Instrução Normativa n° 6/TST, publicada no DJU dc 12/02/96, com
pete ao agravante apresentar cm cópias autenticadas as peças a serem 
trasladadas e velar pela correta formação do instrumento. Inviável 
prcsumir-sc que a certidão dc autenticação aposta somente no anverso 
da fl. 71 refira-se também ao documento constante do verso. Agravo 
regimental a que se nega provimento".

Oportuno ressaltar que, nos termos da Instrução Normativa 
16/99, item X, desta Corte e da reiterada jurisprudência do Excelso 
Pretório, cabe à parte velar pela correta formação do instrumento, não 
comportando a conversão do Agravo em diligência para suprir a 
ausência dc peças, ainda que obrigatórias ou necessárias.

Diante do exposto, não conheço do Agravo.
Publiquc-sc.
Brasília, 26 de junho dc 2001.

JUIZ CONVOCADO VIEIRA DE M ELLO FILHO 
Relator

PROC. N* TST-AIRR-740.217/2001.0 - 5" REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO

ADVOGADO

: HOTEL PELOURINHO LTDA.
: DR. IVAN HOLLANDA FARIAS 
: MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES 

SILVA
: DR. JORGE TEIXEIRA DE ALMEIDA 
D K S P A C II O

Agravo de Instrumento contra despacho de admissibilidade 
pelo qual se denegou seguimento ao Recurso de Revista.

Contraminuta a fl. 71/73.
Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do 

Trabalho.
O presente Agravo não atende os requisitos legais para o seu 

conhecimento. O Agravante deixou de promover o traslado da cer
tidão dc intimação do acórdão regional e da certidão dc intimação do 
acórdão regional que apreciou os Embargos Declaralórios, peças im
prescindíveis para a aferição da tempeslividade do Recurso dc Re
vista, cuja ausência impede o conhecimento do presente Agravo, nos 
termos do 8 5” do art. 897 da CLT, com a redação dada pela Lei 
9.756/98.

Cabe lembrar que os requisitos dc admissibilidade devem ser 
analisados pelo Relator do Recurso de Revista, independentemente do 
exame prévio efetuado pelo Presidente do Tribunal Regional, tendo 
cm vista que a admissibilidade do recurso está sujeita a duplo exame, 
sem que o despacho do juízo a qtio vincule o juízo ud quem. Aliás, 
o juízo dc origem exerce jurisdição pertinente à instância superior, 
como se extrai dos arts. 541, 543 c 544 do CPC.

Assim, o que o instrumento de Agravo deveria conter i  a 
peça necessária para a aferição da tempeslividade do Recurso de 
Revista, caso fosse provido o Agravo dc Instrumento, nos tcntios do 
§ 5° do art. 897 da CLT, que determina a formação do instrumento dc 
Agravo dc modo n possibilitar o imediato julgamento do Recurso de 
Revista.

À guisa de esclarecimento, frise-se que o inciso I do 8 5° do 
art. 897 da CLT não esgota o rol de peças necessárias para o imediato 
julgamento do Recurso dc Revista, caso provido o Agravo de Ins 
trumento. É o caso da certidão dc intimação do acórdão recorrido c 
também das razões de Recurso de Revista.

No tocante a esta controvérsia, a Corte Suprema tem ju
risprudência firmada no sentido dc que é imprescindível o traslado da 
certidão dc intimação do acórdão recorrido, verbis:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAOR
DINÁRIO. PROVA DE SUA TEMPHSTIVIDADE NO INSTRU
MENTO DE AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 
AGRAVO. I. E pacífico o entendimento desta Corte no sentido dc 
que o recorrente tem o dever da vigilância na formação do ins
trumento. E também de que lhe cabe comprovar a tempeslividade do 
RE no agravo dc instrumento. 2. Ademais, o parágrafo 4° do art. 544 
do CPC estabelece que, na hipótese dc provimento do agravo, se o 
instrumento contiver os elementos necessários ao julgamento do mé
rito do recurso extraordinário, o Relator determinará sua conversão, 
observando se, daí em diante, o procedimento relativo a esse recurso.
3. Sucede que. para tal fim. seria imprescindível a prova da tem- 
pestívidade do RE, que, no caso, não se produziu. 4. Além disso, é 
igualmcntc pacífica a jurisprudência do STF, no sentido dc não ad
mitir, cm RE, alegação dc ofensa indireta à CF, por má interpretação 
ou aplicação e mesmo inobservância dc normas infraconstitucionais. 
5. Está correta, portanto, a decisão que, na instância de origem, lhe 
indeferiu o processamento. 6. Agravo improvido” (AGRAG - 241401 
- RS. I* T, Rcl. Min. Sydney Sanchcs).

Tal entendimento, embora adotado cm despacho negando 
seguimento a Agravo de Instmmcnto interposto contra despacho de- 
negatório de Recurso Extraordinário, é pcrfcitamcntc aplicável tam
bém ao Agravo de Instrumento que visa a destrancar Recurso de 
Revista, pois a Lei 9.756/98 alterou a redação do art. 897 da CLT, 
introduzindo no Processo do Trabalho a mesma sistemática prevista 
no art. 544. § 3o. do CPC.

Cabe ainda ressaltar que a hipótese não é dc aplicação da 
Orientação Jurisprudencial n° 90-SDI/TST. O Precedente cm tela tem 
aplicabilidade nos Agravos dc Instrumentos interpostos antes da edi
ção da Lei 9.756/98, época cm que, provido o Agravo dc Instru
mento, era determinado o processamento do Recurso de Revista, 
subindo os autos principais. Pela sistemática adotada pela Lei 
9.756/98, devem estar nos autos dc Agravo de Instrumento todas as 
peças necessárias para a apreciação do Recurso dc Revista c, entre 
elas, a certidão dc intimação do acórdão regional, visando a permitir 
a aferição da tempeslividade do Recurso de Revista (art. 897, § 5°, da 
CLT).

Portanto, cabe registrar que os direitos assegurados nos in
cisos LIV c LV do art. 5” da CF/88 não são absolutos, não dis
pensando o cumprimento da legislação infraconstitucional que dis
ciplina o processo judicial, conforme já decidiu a Suprema Corte, 
verbis:

"(...) I - Os princípios constitucionais que asseguram o livre 
acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório c à ampla defesa, não são 
absolutos c hão dc ser exercidos por meio das normas processuais que 
regem a matéria, não se constituindo negativa de prestação juris- 
dicional ou cerceamento dc defesa a inadmissão dc recursos quando 
não observados os procedimentos estatuídos nas leis instrumentais" 
(REíAgRg) n” 189.265, Rcl. Min. Maurício Corrêa, RTJ 160/734).

Finalmentc, não há que sc falar cm violação do art. 5°, II, da 
C'F/88, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reileradamente tem 
afastado a possibilidade dc ofensa ao dispositivo cm tela, pois, além 
dc genérico, encerra a necessidade de análise das normas infracons- 
titucionaís, cm especial aquelas atinentes aos pressupostos extrínsecos 
e intrínsecos dc admissibilidade dos Recursos Extraordinários c dc 
Revista, bem assim do Agravo dc Instrumento na sistemática pro
cessual.

Nesse sentido, os seguintes arestos:
"EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: dexeahimen- 

to: questões relativas â necessidade ou não dc autenticação das cópias 
que compõem o traslado do agravo dc instrumento e à ausência dc 
procuração a advogado da parte, dc natureza infraconstitucional, que 
não autorizam o RE; prestada a jurisdição em decisão devidamente 
fundamentada, garantidos o devido processo legal, o contraditório e a 
ampla defesa (ÁGRAG - 244209 - SP, Ia T, Rcl. Min. Sepúlvcda 
Pertence)".

"EMENTA: No tocante â afronta ao inciso II do art. 5" da 
Carta Magna, para se chegar à conclusão a que pretende a ora agra
vante, seria mister que sc examinasse prcviamenlc a legislação in- 
fraconstitucional, o que implica dizer que a alegada violação à Cons
tituição é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento 
do recurso extraordinário (Al 233.802-2 - Rcl. Min, Moreira Alves, 
DJ dc 29/4/99 - Seção 1, pág. 15)".

Oportuno ressaltar que, nos termos da Instrução Normativa 
16/99, item X, desta Corte c da reiterada jurisprudência do Excelso 
Pretório, cabe à parte velar pela correta formação do instrumento, não 
comportando a conversão do Agravo cm diligência para suprir a 
ausência dc peças, ainda que obrigatórias ou necessárias.

Diante do exposto, não conheço do Agravo de Instrumen
to.

Publiquc-sc.
Brasília, 26 dc junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO VIEIRA DE MELLO FILHO 
Relator
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PROC. N" TST-AIRR-745.686/2001.2 - 19* REGIÃO

AGRAVANTE : ANA ALICE GALDINO DIAS ADVO
GADO: DR. JOSÉ DE SOUZA NETO 

AGRAVADO : COMPANHIA BENEFICIADO RA DE LI
XO - COBEL 

D E S P A C H O
Agravo de Instrumento contra despacho de admissibilidade 

pelo qual se denegou seguimento ao Recurso de Revista:
Sem contraminuta, conforme certidão de fl. 48.
Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do 

Trabalho.
O presente Agravo não atende os requisitos legais para o seu 

conhecimento. A Agravante deixou de promover o traslado da cer
tidão de intimação do acórdão regional que apreciou os embargos de 
declaração, peça imprescindível para a aferição da tempestividade do 
Recurso de Revista, cuja ausência impede o conhecimento do pre
sente Agravo, nos termos do § 5o do art. 897 da CLT, com a redação 
dada pela Lei 9.756/98.

Cabe lembrar que os requisitos de admissibilidade devem ser 
analisados pelo Relator do Recurso de Revista, independentemente do 
exame prévio efetuado pelo Presidente do Tribunal Regional, tendo 
em vista que a admissibilidade do recurso está sujeita a duplo exame, 
sem que o despacho do juízo a  quo vincule o juízo ad quem. Aliás, 
o juízo de origem exerce jurisdição pertinente à instância superior, 
como se extrai dos arts. 541, 543 e 544 do CPC.

Assim, o que o instrumento de Agravo deveria conter é a 
peça necessária para a aferição da tempestividade do Recurso de 
Revista, caso fosse provido o Agravo de Instrumento, nos termos do 
§ 5° do art. 897 da CLT, que determina a formação do instrumento de 
Agravo de modo a possibilitar o imediato julgamento do Recurso de 
Revista.

À guisa de esclarecimento, frise-se que o inciso I do § 5o do 
art. 897 da CLT não esgota o rol de peças necessárias para o imediato 
julgamento do Recurso de Revista, caso provido o Agravo de Ins
trumento. É o caso da certidão de intimação do acórdão recorrido c 
também das razões de Recurso de Revista.

No tocante a esta controvérsia, a Corte Suprema tem ju
risprudência firmada no sentido de que é imprescindível o traslado da 
certidão de intimação do acórdão recorrido, verbis:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAOR
DINÁRIO. PROVA DE SUA TEMPESTIVIDADE-NO INSTRU
MENTO DE AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE 
AGRAVO. 1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de 
que o recorrente tem o dever da vigilância na formação do ins
trumento. E também de que lhe cabe comprovar a tempestividade do 
RE no agravo de instrumento. 2. Ademais, o parágrafo 4” do art. 544 
do CPC estabelece que, na hipótese de provimento do agravo, se o 
instrumento contiver os elementos necessários ao julgamento do mé
rito do recurso extraordinário, o Relator determinará sua conversão, 
observando-se, daí em diante, o procedimento relativo a esse recurso.
3. Sucede que, para tal fim, seria imprescindível a prova da tem
pestividade do RE, que, no caso, não se produziu. 4. Além disso, é 
igualmcnte pacífica a jurisprudência do STF, no sentido de não ad
mitir, em RE, alegação de ofensa indireta à CF, por má interpretação 
ou aplicação e mesmo inobservância dc normas infraconstitucionais. 
5. Está correta, portanto, a decisão que, na instância dc origem, lhe 
indeferiu o processamento. 6. Agravo improvido” (AGRAG - 241401 
- RS, I* T, Rcl. Min. Sydncy Sanches),

Tal entendimento, embora adotado em despacho negando 
seguimento a Agravo de Instrumento interposto contra despacho dc- 
negatório dc Recurso Extraordinário, é perfeitamente aplicável tam
bém ao Agravo dc Instrumento que visa a destrancar Recurso dc 
Revista, pois a le i 9.756/98 alterou a redação do art. 897 da CLT, 
introduzindo no Processo do Trabalho a mesma sistemática prevista 
no art. 544, § 3o, do CPC.

Cabe ainda ressaltar que a hipótese não é dc aplicação da 
Orientação Jurisprudencial n“ 90-SDI/TST. O Precedente em tela tem 
aplicabilidade nos Agravos de Instrumentos interpostos antes da edi
ção da Lei 9.756/98, época cm que, provido o Agravo de Instru
mento, era determinado o processamento, do Recurso de Revista, 
subindo os autos principais. Pela sistemática adotada pela Ixi, 
9.756/98, devem estar nos autos de Agravo de Instrumento todas as 
peças necessárias para a apreciação do Recurso dc Revista e, entre 
elas, a certidão dc intimação do acórdão regional, visando a permitir 
a aferição da tempestividade do Recurso de, Revista (art. 897. § 5”, da 
CLT).

Portanto, cabe registrar que os direitos assegurados nos in
cisos LIV e LV do arl. 5o da CF/88 não são absolutos, não dis
pensando o cumprimento da legislação infraconstitucional que dis
ciplina o processo judicial, conforme já decidiu a Suprema Corte, 
verbis:

”(...) I - Os princípios constitucionais que asseguram o livre 
acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório c â ampla defesa, não são 
absolutos c hão dc ser exercidos por meio das normas processuais que 
regem u matéria, não se constituindo negativa de prestação juris- 
dicional ou cerceamento dc defesa a inadmissão de recursos quando 
não observados os procedimentos estatuídos nas leis instrumentais" 
(RH(AgRg) n" 189.265, Rei. Min. Maurício Corrêa. RTJ 160/734).

Finalmcnle, não há que se falar em violação do arl. 5o, II, da 
CF/88, uma vez que o Supremo Tribunal Federal rcilcradamentc tem 
afastado a possibilidade de ofensa ao dispositivo cm tela, pois, além 
de genérico, encerra a necessidade dc análise das normas infracons
titucionais, em especial aquelas atinentes aos pressupostos extrínsecos 
c intrínsecos de admissibilidade dos Recursos Extraordinários c de 
Revista, bem assim do Agravo dc Instrumento na sistemática pro
cessual.

Nesse sentido, os seguintes arestos:

"EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimcn- 
to: questões relativas à necessidade ou não de autenticação das cópias 
que compõem o traslado do agravo de instrumento e à ausência de 
procuração a advogado da parte, de natureza infraconstitucional, que 
não aulorizam o RE; prestada a jurisdição em decisão devidamente 
fundamentada, garantidos o devido processo legal, o contraditório c a 
ampla defesa (AGRAG - 244209 - SP, 1” T, Rei. Min. Sepúlveda 
Pertence)”.

"EMENTA: No tocante à afronta ao inciso II do art. 5o da 
Carta Magna, para se chegar à conclusão a que pretende a ora agra
vante, seria mister que se examinasse previamente a legislação in- 
fraconstítucional, o que implica dizer que a alegada violação à Cons
tituição é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento 

i do recurso extraordinário (AI 233.802-2 - Ret. Min. Moreira Alves, 
DJ de 29/4/99 - Seção I, pág. 15)".

Oportuno ressaltar que, nos termos da Instrução Normativa 
16/99, item X, desta Corte e da reiterada jurisprudência do Excelso 
Pretório, cabe à parte velar pela correta formação do instrumento, não 
comportando a conversão do Agravo em diligência para suprir a 
ausência de peças, ainda que obrigatórias ou necessárias.

Diante do exposto, não conheço do Agravo de Instrumen
to.

Publique-sc.
Brasília. 26 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO VIEIRA DE MELLO FILHO 
Relator

PROC. N° TST-AIRR-745.687/2001.6 - 19“ REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO

AGRAVADO

ADVOGADO

: JOAO AMANCIO DUARTE 
: DR. LUCIANO JOSÉ SANTOS BARRE

TO
: MENDO SAMPAIO S. A. - USINA RO- 

ÇADINHO
: DR. MENDO SAMPAIO S. A. -USINA 

ROÇADINHO 
D E S P A C H O

Agravo de Instrumeqto contra despacho de admissibilidade 
pelo qual se denegou seguimento ao Recurso de Revista.

Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do 
Trabalho.

O presente Agravo não reúne condições para o regular co
nhecimento. O Agravante deixou de promover o traslado do Recurso 
de Revista, peça esácnclal à perfeita ‘compreensão da controvérsia 
(Enunciado 272/TST - item X da Instrução Normativa 16/99-TST).

Oportuno ressaltar que, nos termos da Instrução Normativa 
16/99, item X, desta Corte e da reiterada jurisprudência do ExeelSo 
Pretório, cabe à parte velar pela correta formação do instramento, não 
comportando a conversão do Agravo em diligência para suprir a 
ausência dc peças, ainda que essenciais.

Diante do exposto, não conheço do Agravo.
Publiquc-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO VIEIRA DE MELLO FILHO 
Relator

PROC. N“ TST-AIRR-748.2I2/2001.3 - 1“ REGIÃO

AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAI
XA ADVOGADA: DRA. IARA COSIA 
ANIBOLETE

: LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO GO
MES

: DR. HAM1LCAR DE CAMPOS FILHO 
D E S I* A C H O

Agravo de Instrumento contra despacho de admissibilidade 
peio qual se denegou seguimento ao Recurso dc Revista.

Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do 
Trabalho.

O presente Agravo não atende os requisitos legais para o seu 
conhecimento. A Agravante deixou dc promover o'traslado da cer
tidão de intimação do acórdão regional, peça imprescindível para a 
aferição da tempestividade do Recurso de Revista, cuja ausência 
impede o conhecimento do presente Agravo, nos termos do § 5° do 
art. 897 dá CLT, com a redação dada pela Lei 9.756/98.

Cabe lembrar que os requisitos de admissibilidade devem ser 
analisados pelo Relator do Recurso dc Revista, independenlemente do 
exame prévio efetuado pelo Presidente do Tribunal Regional, tendo 
cm vista que a admissibilidade do recurso está sujeita a duplo exame, 
sem que o despacho do juízo a quo vincule o juízo ad quem. Aliás, 
o juízo de origem exerce jurisdição pertinente à instância superior, 
como se extrai dos arts. 541, 543 e 544 do CPC.

Assim, o que o instrumento de Agravo deveria comer é a 
peça necessária para a aferição da tempestividade do Recurso de 
Revista, caso fosse provido o Agravo dc Instrumento, nos termos do 
§ 5° do art. 897 da CLT, que determina a formação do instrumento de 
Agravo dc modo a possibilitar o imediato julgamento do Recurso de 
Revista.

À guisa de esclarecimento, frise-se que o inciso I do § 5° do 
art. 897 da CLT não esgota o rol dc peças necessárias para o imediato 
julgamento do Recurso de Revista, caso provido o Agravo de Ins
trumento. É o caso da certidão dc intimação do acórdão recorrido c 
também das razões de Recurso dc Revista.

No tocante a esta controvérsia, a Corte Suprema tem ju
risprudência firmada no sentido de que é imprescindível o traslado da 
certidão de intimação do acórdão recorrido, verbis:

"DIREI TO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAOR
DINÁRIO. PROVA DE SUA TEMPESTIVIDADE NO INSTRU-

AGRAVADO

ADVOGADO

MENTO DE AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 
AGRAVO. 1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de 
que o recorrente tem o dever da vigilância na formação do ins
trumento. E também dc que lhe cabe comprovar a tempestividade dq 
RE no agravo de instrumento. 2. Ademais, o parágrafo 4° do art. 544 
do CPC estabelece que, na hipótese de provimento do agravo, se o 
instrumento contiver ós elementos necessários ao julgamento dó mé
rito do recurso extraordinário, o Relator determinará sua conversão, 
observando-sé, daí em diante, o procedimento relativo a esse recurso. 
3. Sucede que, para tal fim, seria imprescindível a prova da tem
pestividade do RE, que. nõ caso, não se produziu. 4. Além disso, c 
igualmcnte pacífica a jurisprudência do STF. no sentido de não ad
mitir, em RÉ. alegação de ofensa indireta à CF, por má interpretação 
ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. 
5. Está correta, portanto, a decisão que, na instância de origem, lhe 
indeferiu o processamento. 6. Agravo improvido" (AGRAG - 241401 
- RS, 1“ T, Rcl. Min. Sydney Sanches).

Tal entendimento, embora adotado em despacho negando 
seguimento a Agravo dc Instrumento interposto contra despacho de- 
negatório de Recurso Extraordinário, é perfeitamente aplicável tam
bém ao Agravo de Instrumento que visa a destrancar Recurso de 
Revista, pois a Lei 9.756/98 alterou a redação do art. 897 da CLT, 
introduzindo no Processo do Trabalho a mesma sistemática prevista 
no art. 544, § 3°, do CPC.

Cabe ainda ressaltar que a hipótese não é de aplicação da 
Orientação Jurisprudencial n° 90-SDI/TST. O Precedente em tela tem 
aplicabilidade nos Agravos de Instrumentos interpostos antes da edi
ção da Lei 9.756/98, época em que, provido o Agravo de Instru
mento, era determinado o processamento do Recurso de Revista, 
subindo os autos principais. Pela sistemática adotada pela Lei 
9.756/98, devem estar nos autos de Agravo de Instrumento todas as 
peças necessárias para a upreciação do Recurso de Revista e, entre 
elas, a certidão de intimação do acórdão regional, visando a permitir 
a aferição da tempestividade do Recurso de Revista (art. 897. § 5”, da 
CLT).

Portanto, cabe registrar que os direitos assegurados nas in
cisos LIV e LV do arl. 5“ da CF/88 não são absolutos, não dis
pensando o cumprimento da legislação infraconstitucional que dis
ciplina o processo judicial,, conforme já  decidiu a Suprema Corte, 
verbis: . ,

''(...) 1 - Os prinpípios constitucionais que asseguram o livre 
acesso ao Poder Judiciário, ao contraditóriõ e à ampla defesa, não são 
absolutos c hão dc ser cxefddos por meio das normas processuais que 
regem a matéria, não se constituindo negativa de prestação juris- 
dicional ou cerceamento de defesa a inadrnissão dc recursos quando 
não observados os procedimentos estatuídos nas leis instrumentais" 
(RE(AgRg) n° 189.265, Rei. Min. Maurício Corrêa, RTJ 160/734).

Finalmente, não há que se falar em violação do art. 5°, II, da 
CF/88, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reiteradamente tem 
afastado a possibilidade dc ofensa ao dispositivo em tela, pois. além 
de genérico, encerra a necessidade de análise das normas infracons
titucionais, cm especial aquelas atinentes aos pressupostos extrínsecos 
e intrínsecos dc admissibilidade dos Recursos Extraordinários c dc 
Revista, bem assim do Agravo de Instrumento na sistemática pro
cessual.

Nesse sentido, os seguintes arestos:
"EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimcn- 

to: questões relativas à necessidade ou não de autenticação das cópias 
que compõem o Iraslado do agravo de instrumento c á ausência de 
procuração a advogado da parte, dé natureza infraconstitucional, que 
não autorizam o RE; prestada a jurisdição em decisão devidamente 
fundamentada, garantidos o devido processo legal, o contraditório c a 
ampla defesa (AGRAG - 244209 - SP, 1“ T, Rei. Min. Sepúlveda 
Pertence)".

"EMENTA: No tocante à afronta ao inciso II do art. 5° da 
Carta Magna, para se chegar à conclusão a que pretende a ora agra
vante, seria mister que se examinasse previamente a legislação in
fraconstitucional, o que implica dizer que a alegada violação à Cons
tituição é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento 
do recurso extraordinário (Al 233.802-2 - Rei. Min. Morcjra Alves, 
DJ dc 29/4/99 - Seção 1, pág. 15)”.

Oportuno ressaltar que, nos termos da Instrução Normativa 
16/99, item X, desla Corte e  da reiterada jurisprudência do Excelso 
Pretório, cabe à parte velar pela correta formação do instrumento, não 
comportando a conversão do Agravo em diligência para suprir a 
ausência dc peças, ainda que obrigatórias ou necessárias.

Diante do exposto, não conheço do Agravo de Instrumen
to.

Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO VIEIRA DE MELLO FILHO 
Relator

PROC. N” TST-AIRR-748.220/01.0 - 1 “ REGIÃO

AGRAVANTE : BANCO NACIONAL S/A (EM LIQUI
DAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

ADVOGADO : DRA. DENISE ALVES
AGRAVADA : MÔNICA DE PAULA DA SILVA
ADVOGADO : DR. CUSTÓDIO LUIZ CARVALHO DE

LEÃO
D E S P A C H O

Agravo de Instrumento opondo-se ao despacho de admis
sibilidade, pelo qual se denegou seguimento ao Recurso dc Revista.

A Agravante sustenta que demonstrou a violação da lei.
Sem contraminuta, conforme certidão de II. 29.
Processo não submetido ao parecer U(> Ministério Público,do. 

Trabalho.
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Apresentam-se irregulares o traslado da certidão dc intima
ção do despacho agravado (d. 22, verso) e a certidão de publicação 
do acórdão regional (fl. 14, verso), que estão em fotocópia sem 
autenticação, não atendendo ao contido no item IX da Instrução 
Normativa 16/99-TST.

Impende observar, também, que as autenticações levadas a 
efeito nas folhas dos autos, cm que pese efetivadas no verso, con
ferem autenticidade sempre aos documentos constantes do seu an
verso, consoante se verifica da sequência das autenticações. Neste 
diapasão, o documento do verso da folha não restou formalizado, 
porquanto distinto daquele constante do anverso.

Aliás, o inciso IX da IN 16/99 cuidou expressamente da 
questão ao dispor:

”As peças trasladadas conterão informações que identifiquem 
o processo do qual foram extraídas, autenticadas uma a uma, no 
anverso ou verso. Não será válida a cópia de despacho ou decisão que 
não contenha a assinatura do juiz prolator, nem as certidões subscritas 
por serventuário sem as informações acima exigidas'.

Sendo dois os documentos, igualmente deveria ser provi
denciada a autenticação de ambos. Entretanto, o carimbo aposto no 
anverso apenas afirma a autenticidade do documento ali constante, 
sendo silente a respeito daquele contido no verso. Aliás, esse é o 
ponto de vista da egrégia SDI (TST-AIRR-286.901/96.5, Rcl. Mi
nistro Vantuil Abdala; AG-AIRR-325.335/96.3, Rei. Ministro Ermcs 
Pedrassani; e ERR 264.815/96.9, Rei. Ministro José Luiz Vascon- 
cellos).

Assim se expressam o último c penúltimo areslos, por meio 
de suas ementas, respectivamente:

"Nos termos do artigo 830, Consolidado, para que o do
cumento em cópia xerox seja considerado válido é mister que venha 
devidamente autenticado, sendo certo que a peça de fl. 404 (pro
curação) é mera cópia, sem representatividade jurídica, uma vez que 
o carimbo de autenticação aposto no seu verso, sem qualquer re
ferência ao anverso, somente se presta para chancelar o documento 
autônomo ali constante, qual seja, um substabelecimcnto”.

"AGRAVO REGIMENTAL. DESPACHO DENEGATÓRIO 
DE RECURSO DE EMBARGOS. NÃO-CONHECIMENTO DO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE AUTENTI
CAÇÃO DE PEÇA TRAZIDA EM FOTOCÓPIA. Nos termos da 
Instrução Normativa n° 6/TST, publicada no DJU de 12/02/96, com
pete ao agravante apresentar em cópias autenticadas as peças a serem 
trasladadas e velar pela correta formação do instrumento. Inviável 
presumir-se que a certidão de autenticação aposta somente no anverso 
da fl. 71 refira-se também ao documento constante do verso. Agravo 
regimental a que se nega provimento”.

Ressalte-se que a genérica certidão de II. 28 não supre a 
irregularidade, porque não faz alusão alguma à conferência da au
tenticidade das fotocópias apresentadas.

Oportuno ressaltar que, nos termos da Instrução Normativa 
16/99, item X, desta Corte e da reiterada jurisprudência do Excelso 
Pretório, cabe à parte velar pela correta formação do instrumento, não 
comportando a conversão do Agravo em diligência para suprir a 
ausência de peças, ainda que obrigatórias ou necessárias.

Diante do exposto, não conheço do Agravo.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio dc 2001.

JUIZ CONVOCADO VIEIRA DE MELLO FILHO 
Relator

PROC. N” TST-A1RR-748.221/01.4 - 1 “ REGIÃO

I

AGRAVANTE

ADVOGADO
AGRAVADO

ADVOGADO

: TELECOMUNICAÇÕES DO RIO DE 
JANEIRO S/A - TELERJ 

: MARCELO L. AVILA DE BESSA 
: PAULO FERNANDO BEDA DOS REIS 

FILHO
: FERNANDO DE FIGUEIREDO MOREI

RA
D E S P A C H O

Agravo de Instrumento opondo-se ao despacho de admis
sibilidade, pelo qual se denegou seguimento ao Recurso dc Revista.

A Agravante sustenta que demonstrou a violação da lei.
Contraminuta a fls. 81/83.
Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do 

Trabalho.
Apresentam-se irregulares o traslado da certidão de intima

ção do despacho agravado (fl. 78, verso) e a certidão dc publicação 
do acórdão regional (fl. 68, verso), que estão em fotocópia sem 
autenticação, não atendendo ao contido no item IX da Instrução 
Normativa 16/99-TST.

Impende observar, também, que as autenticações levadas a 
efeito nas folhas dos autos, em que pese efetivadas no verso, con
ferem autenticidade sempre aos documentos constantes do seu an 
verso, consoante se verifica da sequência das autenticações. Neste 
diapasão, o documento do verso da folha não restou formalizado, 
porquanto distinto daquele constante do anverso.

Aliás, o inciso IX da IN 16/99 cuidou expressamente da 
questão ao dispor:

"As peças trasladadas conterão informações que identifiquem 
o processo do qual foram extraídas, autenticadas uma a uma, no 
anverso ou verso. Não será válida a cópia dc despacho ou decisão que 
não contenha a assinatura do juiz prolator, nem as certidões subscritas 
por serventuário sem as informações acima exigidas".

Sendo dois os documentos, igualmente deveria scr provi
denciada a autenticação dc ambos. Entretanto, o carimbo aposto no 
anverso apenas afirma a autenticidade do documento ali constante, 
sendo silente a respeito daquele contido no verso. Aliás, esse é o 
ponto dc vista da egrégia SDI (TST-AIRR-286.901/96.5, Rei. Mi
nistro Vantuil Abdala; AG-AIRR-325.335/96.3, Rcl. Ministro Ermcs 
Pedrassani; e ERR 264.815/96.9, Rcl. Ministro José Luiz Vascon- 
cellos).

Assim se expressam o último c penúltimo arestos, por meio 
de suas ementas, rcspcctivamcntc:

"Nos termos do artigo 830, Consolidado, para que o do
cumento cm cópia xerox seja considerado válido é mister que venha 
devidamente autenticado, sendo certo que a peça dc fl. 404 (pro
curação) é mera cópia, sem representatividade jurídica, uma vez que 
o carimbo de autenticação aposto no seu verso, sem qualquer re
ferência ao anverso, somente se presta para chancelar o documento 
autônomo ali constante, qual seja, um substabelecimcnto".

"AGRAVO REGIMENTAL. DESPACHO DENEGATÓRIO 
DE RECURSO DE EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO DO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE AUTENTI
CAÇÃO DE PEÇA TRAZIDA EM FOTOCÓPIA. Nos termos da 
Instrução Normativa n° 6/TST, publicada no DJU dc 12/02/96, com
pete ao agravante apresentar em cópias autenticadas as peças a serem 
trasladadas e velar pela correta formação do instrumento. Inviável 
prcsumir-sc que a certidão dc autenticação aposta somente no anverso 
da fl. 71 refira-se também ao documento constante do verso. Agravo 
regimental a que se nega provimento".

Ressalte-se que a genérica certidão dc fl. 84 não supre a 
irregularidade, porque não faz alusão alguma à conferência da au
tenticidade das fotocópias apresentadas.

Oportuno ressaltar que, nos termos da Instrução Normativa 
16/99, item X, desta Corte e da reiterada jurisprudência do Excelso 
Pretório, cabe à parte velar pela correta formação do instrumento, não 
comportando a conversão do Agravo cm diligência para suprir -a 
ausência de peças, ainda que obrigatórias ou necessárias.

Diante do exposto, não conheço do Agravo.
Publíque-sc.
Brasília, 28 de maio dc 2001.

JU IZ CONVOCADO VIEIRA DE M ELLO FILHO
Relator

PROC. N” TST-AIRR- 748.223/2001.1 - 1 * REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADO

AGRAVADA
ADVOGADO

: CENTRO ESPÍRITA CASA DE TH1A- 
GO - LAR DE HUMAITÁ - CASA 
DAS MENINAS

: DR. SÉRGIO ROBERTO SILVA NO
VAES

: SIRLÉIA GOMES DE SOUZA ROSA 
: DR. JOAQUIM ACCIOLY DA SILVA 
D E S P A C H O

Agravo dc Instrumento contra despacho dc admissibilidade 
pelo qual se denegou seguimento ao Recurso dc Revista.

Contraminuta a fls. 7/11 e contra-razões a fls. 16/19.
Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do 

Trabalho.
O presente Agravo não reúne condições para o regular co

nhecimento. O Agravante deixou dc promover o traslado do despacho 
agravado, da certidão de intimação do despacho agravado, da pro
curação outorgada ao advogado do Agravante, da petição inicial da 
reclamação, da contestação, da sentença da Junta e da comprovação 
do depósito rccursal e das custas, peças que, nos termos do inciso I 
do § 5” do art. 897 da CLT, com a redação dada pela Irei 9.756/98, 
devem obrigatoriamente acompanhar a petição dc interposição, sob 
pena de não-conhecimento.

Além disso, o Agravante não juntou o acórdão regional, a 
cópia do Recurso dc Revista, a certidão de intimação do acórdão 
regional, as razõcs/conlra-razõcs do Recurso Ordinário, peças ne
cessárias para a perfeita compreensão da controvérsia c para o ime
diato julgamento do Recurso dc Revista, caso venha a scr provido o 
Agravo, cuja ausência dc traslado acarreta o não-conhecimento do 
Agravo de Instrumento, nos lermos do $ 5° do art. 897 da CLT, 
alterado pela Lei 9.756/98, e Enunciado 272/TST.

Oportuno ressaltar que, nos lermos da Instrução Normativa 
16/99, item X, desta Corte e da reiterada jurisprudência do Excelso 
Pretório, cabe á parte velar pela correta formação do instrumento, não 
comportando a conversão do Agravo cm diligência para suprir a 
ausência dc peças, ainda que essenciais.

Diante do exposto, não conheço do Agravo.
Publiquc-sc.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JU IZ CONVOCADO VIEIRA DE MELLO FILHO 
Relator

PROC. N“ TST- AIK R-749.819/2001.8 - 5" REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADA

UTC ENGENHARIA S. A.
DR. SÉRGIO DUTRA RIBAS 
ARMANDO JOSÉ IX) NASCIMENTO 
DRA. SILVIA PORTELLA

D K S P A C  II O
Agravo dc Instrumento contra despacho de admissibilidade 

pelo qual se denegou seguimento ao Recurso dc Revista. 
Contraminuta u fls, 107 .
Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do 

Trabalho.

O presente Agravo não atende os requisitos legais para o seu 
conhecimento. A Agravante deixou dc promover o traslado da cer
tidão dc intimação do acórdão regional e da certidão de intimação do 
acóntão regional que apreciou os Embargos Declaratórios, peças im
prescindíveis para a aferição da tempestividade do Recurso de Re
vista, cuja ausência impede o conhecimento do presente Agravo, nos 
termos do § 5” do art. 897 da CLT, com a redação dada pela Lei n° 
9.756/98.

Cabe lembrar que os requisitos dc admissibilidade devern scr 
analisados pelo relator do Recurso dc Revista, indcpcndcntcmcntc do 
exame prévio efetuado pelo Presidente do Tribunal Regional, tendo 
cm vista que a admissibilidade do recurso está sujeita a duplo exame, 
sem que o  despacho do juízo a quo vincule o juízo ad quem. Aliás, 
o juízo dc origem exerce jurisdição pertinente à instância superior, 
como se extrai dos arts. 541, 543 e 544 do CPC.

Assim, o que o instrumento dc Agravo deveria conter é a 
peça necessária para a  aferição da tempestividade do Recurso dc 
Revista, caso fosse provido o Agravo dc Instrumento, nos termos do 
§ 5“ do art. 897 da CLT, que determina a formação do instrumento dc 
Ágravo dc modo a possibilitar o  imediato julgamento do Recurso dc 
Revista.

Ã guisa dc esclarecimento, frise-se que o inciso I do § 5° do 
art. 897 da CLT não esgota o rol dc peças necessárias para o imediato 
julgamento do Recurso dc Revista, caso provido o Agravo dc Ins
trumento. É o caso da certidão dc intimação do acórdão recorrido c 
também das razões dc Recurso dc Revista.

No tocante a esta controvérsia, a Corte Suprema tem ju
risprudência firmada no sentido de que é imprescindível o  traslado da 
certidão dc intimação do acórdão recorrido, verbis:

“Objeto: Certidão dc publicação do acórdão recorrido. Au
sência dc traslado.

A referida peça é essencial para verificar a tempestividade do 
RE.

Não houve o traslado.
O Tribunal fixou orientação: Ambas as Turmas em julga

mento recente firmaram o entendimento de que a certidão dc pu
blicação do acórdão recorrido é peça essencial para a verificação da 
tempestividade do recurso extraordinário não admitido, acarretando 
sua falta a aplicação da Súmula 288 (assim, no AGRAG 149.722, 
Primeira Turma, c AGRAG 151.485 e 132.125, ambos da Segunda 
Turma)’.

O Agravo está em confronto.
Nego seguimento (RISTF, art. 21, § 1°, L.8038/90, art. 38; 

CPC, art. 557, redação da L. 9.756/98)” (AI 249.329-5 - Rcl. Min. 
Nelson Jobim - DJ 23.9.99 - Seção 1 - pag. 30).

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. PROVA DE SUA TEMPESTIVIDADE NO 
INSTRUMENTO DE AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSI 
BILIDADE. AGRAVO. I. É pacífico o entendimento desta Corte no 
sentido dc que o recorrente tem o dever da vigilância na formação do 
instrumento. E também dc que lhe cabe comprovar a tempestividade 
do R.E. no agravo dc instrumento. 2. Ademais, o parágrafo 4° do art. 
544 do CPC estabelece que, na hipótese de provimento do agravo, se 
o instrumento contiver os elementos necessários ao julgamento do 
mérito do recurso extraordinário, o Relator determinará sua con
versão, observando-se, daí cm diante, o procedimento relativo a esse 
recurso. 3. Sucede que, para tal fim, seria imprescindível a prova da 
tempestividade do R.E., que, no caso, não se produziu. 4. Além disso, 
é igualmentc pacífica a jurisprudência do STF, no sentido de não 
admitir, em RE, alegação de ofensa indireta à CF, por má inter
pretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infracons- 
titucionais. 5. Está correta, portanto, a decisão que, na instância de 
origem, lhe indeferiu o processamento. 6. Agravo improvido” 
(AGRAG-24I401-RS, 1* T„ Re). Min. Sydney Sanches).

Tal entendimento, embora adotado em despacho negando 
seguimento a Agravo dc Instrumento interposto contra despacho de- 
negatório dc Recurso Extraordinário, é perfeitamente aplicável tam
bém ao Agravo dc Instrumento que visa a destrancar Recurso de 
Revista, pois a Lei n” 9.756/98 alterou a redação do art. 897 da CLT, 
introduzindo no Processo do Trabalho a mesma sistemática prevista 
no art. 544, § 3°, do CPC.

Diante da possibilidade do julgamento imediato do recurso 
principal, a Corte Suprema fixou orientação no sentido dc que a 
certidão de intimação do acórdão recorrido é peça dc traslado ne
cessário, ainda que o art. 544, jj 1“, do CPC a ela não faça expressa 
menção.

Idêntica é a situação no Processo do Trabalho. A Lei rí’ 
9.756/98 exige que a parte forme o instrumento dc Agravo, dc modo 
a possibilitar o imediato julgamento do Recurso dc Revista, se pro
vido o Agravo de Instrumento. Daí surge a necessidade do traslado da 
certidão dc intimação do acórdão recorrido, peça imprescindível para 
a aferição da tempestividade do Recurso dc Revista.

Cabe ainda ressaltar que a hipótese não é dc aplicação da 
Orientação Jurisprudência! n” 90-SDI/TST. O Precedente cm tela tem 
aplicabilidade nos Agravos dc Instrumentos interpostos antes da edi
ção da Ix i n" 9.756/98, época cm que, provido o Agravo de Ins
trumento, era determinado o processamento do Recurso de Revista, 
subindo os autos principais. Pela sistemática adotada pela Ix i rí' 
9.756/98, devem estar nos autos de Agravo dc Instrumento todas as 
peças necessárias para a apreciação do Recurso dc Revista c, entre 
elas, a certidão de intimação do acórdão regional, visando a permitir 
a aferição da tempestividade do Recurso de Revista (art. 897, $ 5°, da 
CLT).

Portanto, cabe registrar que os direitos assegurados nos in
cisos LIV c LV do art. 5” da CF/88 não são absolutos, não dis
pensando o cumprimento da legislação infraconstitucional que dis
ciplina o processo judicial, conforme já decidiu a Suprema Corte, 
verbis:
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"(...) I - Os princípios constitucionais que asseguram o livre 
acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório c à ampla defesa, não são 
absolutos e hão de ser exercidos por meio das normas processuais que 
regem a matéria, não se constituindo negativa de prestação juris- 
dicional ou cerceamento de defesa a  inadmissão de recursos quando 
não observados os procedimentos estatuídos nas leis instrumentais” 
(RE(AgRg) n° 189.265 - Rcl. Min. Maurício Corrêa - RTJ 
160/734).

Finalmcnte, não há que se falar em violação do art. 5°, II, da 
CF/88, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reiteradamente tem 
afastado a possibilidade de ofensa ao dispositivo em tela, pois, além 
de genérico, encena a necessidade de análise das normas infracons- 
titucionais, cm especial aquelas atinentes aos pressupostos extrínsecos 
e intrínsecos de admissibilidade dos Recursos Extraordinários e de 
Revista, bem assim do Agravo de Instrumento na sistemática pro- i 
cessual.

Neste sentido, os seguintes arestos:
"EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimen- 

to: questões relativas à necessidade ou não de autenticação das cópias 
que compõem o traslado do agravo de instrumento e à ausência de 
procuração a advogado da parte, de natureza infraconstitucional, que 
não autorizam o RE; prestada a jurisdição em decisão devidamente 
fundamentada, garantidos o devido processo legal, o contraditório c a 
ampla defesa (AGRAG - 244209-SP, 1* T, Rcl. Min. Sepúlveda Per
tence)".

"EMENTA: No tocante à afronta ao inciso II do art. 5° da" 
Carta Magna, para se chegar à conclusão a que pretende a ora agra
vante, seria mister que se examinasse preViumcnte a legislação in
fraconstitucional, o que implica dizer que a alegada violação à Cons
tituição é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento 
do recurso extraordinário (Al 233.802-2 - Rei. Min. Moreira Alves, 
DJ de 29/4/99 - Seção 1, pág. 15)".

Oportuno ressaltar que, nos termos da Instrução Normativa 
16/99, item X, desta Corte e da reiterada jurisprudência do Excelso 
Pretório, cabe à parte velar pela correta formação do instrumento, não 
comportando a conversão do Agravo em diligência para suprir a 
ausência de peças, ainda que obrigatórias ou necessárias.

Diante do exposto, não conheço do Agravo de Instrumen
to.

Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO VIEIRA DÊ MELLO FILHO 
Relator

PROC. N" TST-AIRR-748.941/01.I - 15 * REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADA
AGRAVADO
ADVOGADO

: TOOLYNG INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA.

: DRA. ANDRÉA MARIA ESPOSITO 
: ANTÔNIO CARLOS CARDOSO 
: DR. ALCIDES CARLOS BIANCHI 
D E S P A C H O

Agravo de Instrumento contra despacho de admissibilidade 
pelo qual sc denegou seguimento ao Recurso de Revista.

Contraminuta a fls. 70/77 e contra-razões a fls. 78/84.
Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do 

Trabalho.
Compulsando-sc os autos, verifica-se que a sentença de Io 

grau fixou a condenação em R$10.000,00 (fl. 33). A Agravante efe
tuou o depósito recursal atinente à interposição do Recurso Ordinário, 
no valor dc R$2.591,71 (fl. 43). No acórdão regional não houve 
majoração da condenação (fl. 48). Ocorre que. ao recorrer de Revista, 
a Agravante não complementou o depósito recursal, que, à época, era 
no valor de R$5.915,62, conforme Ato GP 333/00.

É esta a interpretação do disposto no item II - alínea "b" - IN 
3/93, conforme já  decidiu a SDI-1, verbix:

"DEPOSITO AI) RECURSUM - LIMITE PARA CADA 
RECURSO E VALOR DA CONDENAÇÃO

Sc o valor da condenação é superior à soma dos limites 
fixados para cada recurso (Ordinário, Revista e Embargos), está 
a parte recorrente obrigada a efetuar o depósito em relação a 
cada novo recurso interposto, limitado sempre ao valor da con
denação (Aplicação da Instrução Normativa rí* 3/93)" (Proc.TST- 
E-RR-299.099/%.2 - Rei. Min. Nelson Daiha - I),| 27.02.98).

Com amparo no § 5° do art. 896 da CLT, nego seguimento 
ao agravo por deserto.

Publique-sc.
Brasília, 31 de maio de 2001.

JUIZ CONVOCADO VIEIRA DE MELLO FILHO 
Relator

PROC. N" TST-A1RR-748.951/2001.6 - 2* REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADO

AGRAVADO

ADVOGADA

: FORD MOTOR COMPANHY BRASIL 
LTDA.

: DR. ANTÔNIO CARLOS VIANNA DE 
BARROS

: SINDICATO DOS METALÚRGICOS 
DO ABC

: DRA. ÂNGELA MARIA GAIA
D E S P A C II O

Agravo dc Instrumento contra despacho dc admissibilidade 
pelo qual se denegou seguimento ao Recurso de Revista.

Contraminuta a fls. 131/136 c contra-razões a fls. 137/141

Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do 
Trabalho.

O presente Agravo não atende os requisitos legais para o seu 
conhecimento. A Agravante deixou dc promover o traslado da cer
tidão de intimação do acórdão regional que apreciou os Embargos 
Declaratórios, peça imprescindível para a aferição da tempestividade 
do Recurso de Revista, cuja ausência impede o conhecimento do 
presente Agravo, nos termos do § 5o do art. 897 da CLT, com a 
redação dada pela Lei n° 9.756/98.

No tocante à validade do registro mecânico, à fl. 111, es
clareça-se que o juízo dc admissibilidade exercido precariamente no 
Tribunal a  quo não tem o condão de vincular o juízo extraordinário 
ad quem. soberano quanto ao exame dc todos os pressupostos ex
trínsecos de admissibilidade do Recurso de Revista, uma vez que a 
jurisdição exercida na origem é concernente à jurisdição da instância 
extraordinária.

Além disso, nem se poderia chamar de certidão o documento 
cm apreço, porque mais se assemelha a etiqueta, sem qualquer as
sinatura de servidor do órgão de origem, afastando-sc da regra con
sagrada hoje no inciso IX da IN 16/TST.

Não obstante, a jurisprudência desta Egrégia Turma já  di
rimiu hipótese idêntica, assim entendendo:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. 
REGISTRO MECÂNICO LANÇADO POR SERVIDOR DO RE 
GIONAL QUE, ATESTARIA A TEMPESTIVIDADE DO RECUR
SO. INSUFICIÊNCIA. 1. Interposto sob a égide do artigo 897, §§ 5o 
e 7o, da CLT, com a redação da Lei n° 9.756/98, constitui pressuposto 
de admissibilidade do próprio agravo de instrumento não apenas o 
traslado das peças obrigatórias referidas no § 5”, inc. I, como também 
das peças dos autos principais indispensáveis a propiciar o virtual 
julgamento ulterior do próprio recurso denegado, caso provido o 
agravo. 2. Assim, inscrevem-se também entre as peças absolutamente 
imprescindíveis a petição de interposição do recurso denegado e as 
peças destinadas à comprovação dc atendimento de todos os pres
supostos comuns (extrínsecos) de admissibilidade do recurso prin
cipal, dentre as quais, inclusive, os comprovantes dc recolhimento das 
custas processuais e do depósito recursal. 3. Outrossim, não se há 
falar que o registro mecânico lançado por servidor do Eg. Tribunal 
Regional, o qual supostamente atestaria a tempestividade do recurso, 
vincula o juízo de admissibilidade ad quem. Imprescindível que a 
parte Agravante instrua os autos do processo com todas as peças 
necessárias para o exame da tempestividade do recurso dc revista, 
quais sejam: as certidões dc publicação dos acórdãos regionais c o 
carimbo mecânico da protocolização do recurso que indica a data de 
sua interposição. 4. Agravo de instrumento não conhecido”.

E no corpo do acórdão, assim se manifesta o i. Relator sobre 
o aspecto enfocado: (...) Impende, por fim, ressaltar que 0 registro 
mecânico efetuado pelo serviço dc protocolo da Eg. Corte a quo (fl. 
47) na petição de recurso de revista, o qual supostamente atestaria 
interposição do mencionado recurso "no prazo", não tem o condão de 
suprir o juízo dc admissibilidade do Tribunal ad quem.

Imprescindível que os julgadores do Tribunal Superior do 
Trabalho tenham todas as condições para analisarem os pressupostos 
extrínsecos do recurso de revista, as quais se darão, no particular, pelo 
exame da certidão dc publicação dos vv. acórdãos regionais e do 
carimbo de protocolização do recurso que espelha a data de sua 
interposição.

Assim, entendo que o registro mecânico em comento não 
desincumbe a parte agravante de zelar pelo correto traslado da cer
tidão dc publicação do acórdão regional, bem como do carimbo me
cânico da protocolização do recurso interposto que atesta a data de 
sua interposição, peças sem as quais se toma inviável a análise do 
pressuposto da tempestividade no Tribunal Superior do Trabalho" 
(Proc. n° AIRR-599.099/99.6, 1" Turma, Rei. Min. João Orcste Da- 
lazen, DJU de 10/3/2000).

Portanto, descabe considerá-la como apta à aferição da tem
pestividade do Recurso de Revista.

Ainda que assim não fosse, cabe lembrar que os requisitos dc 
admissibilidade devem ser analisados pelo relator do Recurso dc 
Revista, independenlemcnte do exame prévio efetuado pelo Presi
dente do Tribunal Regional, lendo em vista que a admissibilidade do 
recurso está sujeita a duplo exame, sem que o despacho do juízo a 
quo vincule o juízo ad quem. Aliás, o juízo de origem exerce ju
risdição pertinente à instância superior, como se extrai dos arts. 541, 
543 c 544 do CPC.

Assim, o que o instrumento dc Agravo deveria conter é a 
peça necessária para a aferição da tempestividade do Recurso dc 
Revista, caso fosse provido o Agravo de Instrumento, nos termos do 
8 5“ do art. 897 da CLT, que determina a formação do instrumento de 
Agravo dc modo a possibilitar o imediato julgamento do Recurso de 
Revista.

À guisa de esclarecimento, frisc-sc que o inciso I do § 5° do 
art. 897 da CLT não esgota o rol dc peças necessárias para o imediato 
julgamento do Recurso de Revista, caso provido o Agravo de Ins
trumento. É o caso da certidão de intimação do acórdão recorrido c 
também das razões de Recurso dc Revista.

No tocante a esta controvérsia, a Corte Suprema tem ju
risprudência firmada no sentido dc que é imprescindível o traslado da 
certidão de intimação do acórdão recorrido, verbix:

"Objeto: Certidão dc publicação do acórdão recorrido. Au
sência dc traslado.

A referida peça é essencial para verificar a tempestividade do 
RE.

Não houve o traslado.
O Tribunal fixou orientação: Ambas as Turmas cm julga

mento recente firmaram o entendimento dc que a certidão dc pu
blicação do acórdão recorrido é peça essencial para a verificação da 
tempestividade do recurso extraordinário não admitido, acarretando 
sua falta a aplicação da Súmula 288 (assim, no AGRAG 149.722, 
Primeira Turma, c AGRAG 151.485 c 132.125, ambos da Segunda 
Turma)*.

O Agravo está em confronto.
Nego seguimento (RISTF, art. 21, § 1°, L.8038/90, art. 38; 

CPC, art. 557, redação da L. 9.756/98)" (AI 249.329-5 - Rei. Min. 
Nelson Jobim - DJ 23.9.99 - Seção 1 - pag. 30).

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. PROVA DE SUA TEMPESTIVIDADE NO 
INSTRUMENTO DE AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSI
BILIDADE. AGRAVO. 1. É pacífico o entendimento desta Corte no 
sentido dc que o recorrente tem o dever da vigilância na formação do 
instrumento. E também dc que lhe cabe comprovar a tempestividade 
do R.E. no agravo dc instrumento. 2. Ademais, o parágrafo 4° do art. 
544 do CPC estabelece que, na hipótese dc provimento do agravo, se 
o instrumento contiver os elementos necessários ao julgamento do 
mérito do recurso extraordinário, o Relator determinará sua con
versão, observando-se, daí em diante, o procedimento relativo a esse 
recurso. 3. Sucede que, para tal fim, seria imprescindível a prova da 
tempestividade do R.E., que, no caso, não se produziu. 4. Além disso, 
é igualmente pacífica a jurisprudência do STF, no sentido dc não 
admitir, em RE, alegação de ofensa indireta à CF, por má inter
pretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infracons- 
titucionais. 5. Está correta, portanto, a decisão que, na instância dc 
origem, lhe indeferiu o processamento. 6. Âgravo improvido" 
(AGRAG-241401-RS, 1* T„ Rei. Min. Sydney Sanches).

Tal entendimento, embora adotado em despacho negando 
seguimento a Agravo dc Instrumento interposto contra despacho dc- 
negatório dc Recurso Extraordinário, é perfeitamente aplicável tam
bém ao Agravo de Instrumento que visa a destrancar Recurso dc 
Revista, pois a Lei n° 9.756/98 alterou a redação do art. 897 da CLT. 
introduzindo no Processo do Trabalho a mesma sistemática prevista 
no art. 544, § 3”, do CPC.

Diante da possibilidade do julgamento imediato do recurso 
principal, a Corte Suprema fixou orientação no sentido de que a 
certidão de intimação do acórdão recorrido é peça dc traslado ne
cessário, ainda que o art. 544, § 1°, do CPC a ela não faça expressa 
menção.

Idêntica é a situação no Processo do Trabalho. A Lei n° 
9.756/98 exige que a parte forme o instrumento de Agravo, de modo 
a possibilitar o imediato julgamento do Recurso de Revista, se pro
vido o Agravo de Instrumento. Daí surge a necessidade do traslado da 
certidão de intimação do acórdão recorrido, peça imprescindível para 
a aferição da tempestividade do Recurso de Revista.

Cabe ainda ressaltar que a hipótese não é de aplicação da 
Orientação Jurisprudcncial n° 90-SDI/TST. O Precedente em tela tem 
aplicabilidade nos Agravos de Instrumentos interpostos antes da edi
ção da Lei n° 9.756/98, época em que, provido o Agravo de Ins
trumento, era determinado o processamento do Recurso de Revista, 
subindo os autos principais. Pela sistemática adotada pela Lei n° 
9.756/98, devem estar nos autos de Agravo de Instrumento todas as 
peças necessárias para a apreciação do Recurso de Revista e, entre 
elas, a certidão de intimação do acórdão regional, visando a permitir 
a aferição da tempestividade do Recurso de Revista (art. 897, § 5°, da 
CLT).

Portanto, cabe registrar que os direitos assegurados nos in
cisos LIV e LV do art. 5° da CF/88 não são absolutos, não dis
pensando o cumprimento da legislação infraconstitucional que dis
ciplina o processo judicial, conforme já decidiu a Suprema Corte, 
verbis:

"(...) I - Os princípios constitucionais que asseguram o livre 
acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa, não são 
absolutos e hão de ser exercidos por meio das normas processuais que 
regem a matéria, não se constituindo negativa dc prestação juris- 
dicional ou cerceamento de defesa a inadmissão de recursos quando 
não observados os procedimentos estatuídos nas leis instrumentais" 
(RE(AgRg) n° 189.265 - Rei. Min. Maurício Conêa - RTJ 
160/734).

Finalmente, não há que sc falar em violação do art. 5°, II, da 
CF/88, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reiteradamente tem 
afastado a possibilidade dc ofensa ao dispositivo cm tela, pois, além 
de genérico, encerra a necessidade de análise das normas infracons- 
titucionais, em especial aquelas atinentes aos pressupostos extrínsecos 
e intrínsecos de admissibilidade dos Recursos Extraordinários c dc 
Revista, bem assim do Agravo de Instrumento na sistemática pro
cessual.

Neste sentido, OS seguintes arestos:
"EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: dcscabimcn- 

to: questões relativas â necessidade ou não de autenticação das cópias 
que compõem o traslado do agravo de instrumento c à ausência dc 
procuração a advogado da parte, de natureza infraconstitucional. que 
não autorizam o RE; prestada a jurisdição cm decisão devidamente 
fundamentada, garantidos o devido processo legal, o contraditório e a 
ampla defesa (AGRAG - 244209-SP, I* T, Rcl. Min. Sepúlveda Per
tence)".

“EMENTA: No tocante â afronta ao inciso II do art. 5° da 
Carta Magna, para sc chegar â conclusão a que pretende a ora agra
vante, seria mister que sc examinasse previamente a legislação in
fraconstitucional, o que implica dizer que a alegada violação à Cons 
tituição é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento 
do recurso extraordinário (Al 233.802-2 - Rei. Min. Moreira Alves, 
DJ dc 29/4/99 - Seção 1, pág. 15)”.

Oportuno ressaltar que, nos termo1 da Instrução Normativa 
16/99, item X, desta Corte e da reiterada jurisprudência do Excelso 
Pretório, cabe à parte velar pela correta formação do instrumento, não 
comportando a conversão do Agravo cm diligência para suprir a 
ausência dc peças, ainda que obrigatórias ou necessárias.

Diante do exposto, não conheço do Agravo de Instrumento.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO VIEIRA DE MELLO FILHO 
Relator
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PROC. N" TST-AIRR-748.952/2001.0 - 2" REGIÃO

AGRAVANTE : AM TÁXI LTDA. E OUTRO ADVOGA
DO: DR. DOMINGOS TOMMASI NE
TO

AGRAVADO : ANÉSIO ERMIRO NUNES
ADVOGADO : DR. RENATO MESSIAS DE LIMA

I) E S I* A C II O
Agravo de Instrumento contra despacho de admissibilidade 

pelo qual se denegou seguimento ao Recurso dc Revista.
Contraminuta às lis. 43/44.
Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do 

Trabalho.
O presente Agravo não atende os requisitos legais para o seu 

conhecimento. Os Agravantes deixaram dc promover o traslado da 
certidão dc intimação do acórdão regional, peça imprescindível para a 
aferição da tempestividade do Recurso de Revista, cuja ausência 
impede o conhecimento do presente Agravo, nos termos do § 5o do 
art. 897 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.756/98.

No tocante à validade do registro mecânico, à fl. 32, cs- 
clareça-se que o juízo de admissibilidade exercido precariamente no 
Tribunal a  quo não tdm o condão de vincular o juízo extraordinário 
ad quem, soberano quanto ao exame de todos os pressupostos ex
trínsecos de admissibilidade do Recurso de Revista, uma vez que a 
jurisdição exercida na origem é concernente à jurisdição da instância 
extraordinária.

Além disso, nem se poderia chamar de certidão o documento 
em apreço, porque mais se assemelha a etiqueta, sem qualquer as
sinatura de servidor do órgão dc origem, afastando-se da regra con
sagrada hoje no inciso IX da IN 16/TST.

Não obstante, a jurisprudência desta Egrégia Turma já di
rimiu hipótese idêntica, assim entendendo:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. 
REGISTRO MECÂNICO LANÇADO POR SERVIDOR DO RE
GIONAL QUE ATESTARIA A TEMPESTIVIDADE DO RECUR
SO. INSUFICIÊNCIA. 1. Interposto sob a égide do artigo 897, §8 5° 
e 7°, da CLT, com a redação da Lei n° 9.756/98, constitui pressuposto 
dc admissibilidade do próprio agravo de instrumento não apenas o 
traslado das peças obrigatórias referidas no § 5°, inc. I, como também 
das peças dos autos principais indispensáveis a propiciar o virtual 
julgamento ulterior do próprio recurso denegado, caso provido o 
agravo. 2. Assim, inscrevem-se também entre as peças absolutamente 
imprescindíveis a petição de interposição do recurso denegado e as 
peças destinadas à comprovação de atendimento de todos os pres
supostos comuns (extrínsecos) de admissibilidade do recurso prin
cipal, dentre as quais, inclusive, os comprovantes de recolhimento das 
custas processuais e do depósito rccursal. 3. Outrossim, não se há 
falar que o registro mecânico lançado por servidor do Eg. Tribunal 
Regional, o qual supostamente atestaria a tempestividade do recurso, 
vincula o juízo de admissibilidade ad quem. Imprescindível que a 
parte Agravante instrua os autos do processo com todas as peças 
necessárias para o exame da tempestividade do recurso dc revista, 
quais sejam: as certidões de publicação dos acórdãos regionais c o 
carimbo mecânico da protocolização do recurso que indica a data dc 
sua interposição. 4. Agravo dc instrumento não conhecido”.

E no corpo do acórdão, assim se manifesta o i. Relator sobre 
o aspecto enfocado: (...) Impende, por fim. ressaltar que o registro 
mecânico efetuado pelo serviço de protocolo da Eg. Corte a quo (fl. 
47) na petição de recurso de revista, o qual supostamente atestaria 
interposição do mencionado recurso ’no prazo’, não tem o condão dc 
suprir o juízo de admissibilidade do Tribunal ad quem.

Imprescindível que os julgadores do Tribunal Superior do 
Trabalho tenham todas as condições para analisarem os pressupostos 
extrínsecos do recurso dc revista, as quais sedarão, no particular, pelo 
exame da certidão de publicação dos vv. acórdãos regionais e do 
carimbo de protocolização do recurso que espelha a data de sua 
interposição.

Assim, entendo que o registo) mecânico cm comento não 
desincumbc a parte agravante dc zelar pelo correto traslado da cer
tidão de publicação do acórdão regional, bem como do carimbo me
cânico da protocolização do recurso interposto que atesta a data dc 
sua interposição, peças sem as quais se toma inviável a análise do 
pressuposto da tempestividade no Tribunal Superior do Trabalho" 
(Proc. n° AIRR-599.099/99.6, I* Turma, Rei. Min. João Oreste Da 
lazen, DJU de 10/3/2000).

Portanto, descabe considerá-la como apta à aferição da tem
pestividade do Recurso de Revista.

Ainda que assim não fosse, cabe lembrar que os requisitos de 
admissibilidade devem ser analisados pelo relator do Recurso dc 
Revista, independentemente do exame prévio efetuado pelo Presi
dente do Tribunal Regional, tendo cm vista que a admissibilidade do 
recurso está sujeita a duplo exame, sem que o despacho do juízo a 
quo vincule o juízo ad quem. Aliás, o juízo dc origem exerce ju
risdição pertinente à instância superior, como se extrai dos arts. 541, 
543 e 544 do CPC.

Assim, o que o instrumento dc Agravo deveria conter é a 
peça necessária para a aferição da tempestividade do Recurso dc 
Revista, caso fosse provido o Agravo de Instrumento, nos termos do 
§ 5° do art. 897 da CLT, que determina a formação do instrumento dc 
Agravo de modo a possibilitar o imediato julgamento do Recurso de 
Revista.

À guisa de esclarecimento, frise-se que o inciso I do 8 5" do 
art. 897 da CLT não esgota o rol dc peças necessárias para o imediato 
julgamento do Recurso de Revista, caso provido o Agravo de Ins
trumento. É o caso da certidão de intimação do acórdão recorrido e 
também das razões dc Recurso dc Revista.

No tocante a esta controvérsia, a Corte Suprema tem ju 
risprudência firmada no sentido dc que é imprescindível o traslado da 
certidão dc intimação do acórdão recorrido, verbis:

"Objeto: Certidão dc publicação do acórdão recorrido. Au
sência dc traslado.

A referida peça é essencial para verificar a tempestividade do 
RE.

Não houve o traslado.
O Tribunal fixou orientação: Ambas as Turmas cm julga

mento recente firmaram o cnlcndimcnlo de que a certidão dc pu
blicação do acórdão recorrido é peça essencial para a verificação da 
tempestividade do recurso extraordinário não admitido, acarretando 
sua falta a aplicação da Súmula 288 (assim, no AGRAG 149.722. 
Primeira Turma, c AGRAG 151.485 c 132.125, ambos da Segunda 
Turma)’.

O Agravo está cm confronto.
Nego seguimento (RISTF, art. 21, § Io, L.8038/90, art. 38; 

CPC, art. 557. redação da L. 9.756/98)” (Al 249.329-5 - Rcl. Min. 
Nelson Jobim - DJ 23.9.99 - Seção 1 - pag. 30).

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. PROVA DE SUA TEMPESTIVIDADE NO 
INSTRUMENTO DE AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSI
BILIDADE. AGRAVO. I. É pacífico o entendimento desta Corte no 
sentido dc que o recorrente tem o dever da vigilância na formação do 
instrumento. E também de que lhe cabe comprovar a tempestividade 
do R.E. no agravo dc instrumento. 2. Ademais, o parágrafo 4° do art. 
544 do CPC estabelece que, na hipótese dc provimento do agravo, se 
o instrumento contiver os elementos necessários ao julgamento do 
mérito do recurso extraordinário, o Relator determinará sua con
versão, observando-se, daí cm diante, o procedimento relativo a esse 
recurso. 3. Sucede que, para tal fim. seria imprescindível a prova da 
tempestividade do R.E., que, no caso, não se produziu. 4. Além disso, 
é igualmcnte pacífica a jurisprudência do STF, no sentido dc não 
admitir, cm RE, alegação dc ofensa indireta à CF, por má inter
pretação ou aplicação c mesmo inobservância dc normas infracons- 
titucionais. 5. Está coneta, portanto, a decisão que, na instância dc 
origem, lhe indeferiu o processamento. 6. Agravo improvido" 
(AGRAG-24I401-RS, 1* T., Rcl. Min. Sydncy Sanchcs).

Tal entendimento, embora adotado em despacho negando 
seguimento a Agravo de Instrumento interposto contra despacho dc- 
negatório dc Recurso Extraordinário, é perfeitamente aplicável tam
bém ao Agravo de Instrumento que visa a destrancar Recurso de 
Revista, pois a Lei n° 9.756/98 alterou a redação do art. 897 da CLT, 
introduzindo no Processo do Trabalho a mesma sistemática prevista 
no art. 544, § 3“, do CPC.

Diante da possibilidade do julgamento imediato do recurso 
principal, a Corte Suprema fixou orientação no sentido de que a 
certidão de intimação do acórdão recorrido é peça dc traslado ne
cessário, ainda que o art. 544, § 1°, do CPC a ela não faça expressa 
menção.

Idêntica é a situação no Processo do Trabalho. A Lei n” 
9.756/98 exige que a parte forme o instrumento de Agravo, dc modo 
a possibilitar o imediato julgamento do Recurso dc Revista, se pro
vido o Agravo dc Instrumento. Daí surge a necessidade do traslado da 
certidão dc intimação do acórdão recorrido, peça imprescindível para 
a aferição da tempestividade do Recurso dc Revista.

Cabe ainda ressaltar que a hipótese não é dc aplicação da 
Orientação Jurisprudcncial n° 90-SDI/TST. O Precedente em tela tem 
aplicabilidade nos Agravos dc Instrumentos interpostos antes da edi
ção da Lei n° 9.756/98, época cm que, provido o Agravo de Ins
trumento, era determinado o processamento do Recurso de Revista, 
subindo os autos principais. Pela sistemática adotada pela Lei n° 
9.756/98, devem estar nos autos de Agravo dc Instrumento todas as 
peças necessárias para a apreciação do Recurso dc Revista e, entre 
elas, a certidão de intimação do acórdão regional, visando a permitir 
a aferição da tempestividade do Recurso dc Revista (art. 897, § 5°, da 
CLT).

Portanto, cabe registrar que os direitos assegurados nos in
cisos L1V e LV do art. 5° da CF/88 não são absolutos, não dis
pensando o cumprimento da legislação infraconstilucional que dis
ciplina o processo judicial, conforme já decidiu a Suprema Corte, 
verbis:

"(...) I - Os princípios constitucionais que asseguram o livre 
acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório c à ampla defesa, não são 
absolutos e hão de ser exercidos por meio das normas processuais que 
regem a matéria, não se constituindo negativa de prestação juris- 
dicional ou cerceamento dc defesa a inadmissão de recursos quando 
não observados os procedimentos estatuídos nas leis instrumentais" 
(RE(AgRg) n° 189.265 - Rcl. Min. Maurício Corrêa - RTJ 
160/734).

Final mente, não há que se falar em violação do art. 5o, II, da 
CF/88, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reiteradamente tem 
afastado a possibilidade de ofensa ao dispositivo em tela, pois, além 
dc genérico, encerra a necessidade dc análise das normas infracons- 
titucionais, em especial aquelas atinentes aos pressupostos extrínsecos 
c intrínsecos de admissibilidade dos Recursos Extraordinários e de 
Revista, bem assim do Agravo dc Instrumento na sistemática pro
cessual.

Neste sentido, os seguintes arestos:
"EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: dcscubimcn- 

to: questões relativas à necessidade ou não dc autenticação das cópias 
que compõem o traslado do agravo dc instrumento e à ausência de 
procuração a advogado da parte, de natureza infraconstilucional, que 
não autorizam o RE; prestada a jurisdição cm decisão devidamente 
fundamentada, garantidos o devido processo legal, o contraditório c a 
ampla defesa (AGRAG - 244209 SP, I" T, Rcl. Min. Scpúlveda Per
tence)".

"EMENTA: No tocante à afronta ao inciso II do art. 5“ da 
Carta Magna, para se chegar à conclusão a que pretende a ora agra 
vante, seria mister que se examinasse previamente a legislação in 
inconstitucional, o que implica dizer que a alegada violação à Cons
tituição é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento 
do recurso extraordinário (Al 233.802-2 - Rei. Min. Moreira Alves, 
DJ de 29/4/99 - Seção I, pág. 15)".

Oportuno ressaltar que, nos termos da Instrução Normativa 
16/99, item X, desta Corte c da reiterada jurisprudência do Excelso 
Pretório, cabe à parte velar pela correta formação do instrumento, não 
comportando a conversão do Agravo cm diligência para suprir a 
ausência dc peças, ainda que obrigatórias ou necessárias.

Diante do exposto, não conheço do Agravo dc Instrumen
to.

Publiquc-sc.
Brasília, 26 dc junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO VIEIRA DE MELLO FILHO 
Relator

PROC. N" TST-AIRR-748.935/01.1 - 2 “ REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADO

AGRAVADO

ADVOGADO

: OSEC - ORGANIZAÇÃO SANTAMA- 
RENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

: DR. PEDRO ERNESTO ARRUDA PRO
TO

: JOSÉ CINTRA TORRES DE CARVA
LHO

: DR. ERANCISCO ARY MONTENEGRO 
CASTELO

D E S I* A C II O
Agravo dc Instrumento contra despacho dc admissibilidade 

pelo qual se denegou seguimento ao Recurso dc Revista.
Contraminuta a fls. 89/96 c contra-razões a fls. 97/101.
Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do 

Trabalho.
O presente Agravo não atende os requisitos legais para o seu 

conhecimento. A Agravante deixou dc promover o traslado da cer
tidão de intimação do acórdão regional que apreciou os Embargos 
Dcclaratórios, peça imprescindível para a aferição da tempestividade 
do Recurso de Revista, cuja ausíhcia impede o conhecimento do 
presente Agravo, nos termos do § 5° do art. 897 da CLT, com a 
redação dada pela Lei n° 9.756/98.

No tocante à validade do registro mecânico, à fl. 69, es- 
clareça-sc que o juízo de admissibilidade exercido precariamente no 
Tribunal a quo não tem o condão dc vincular o juízo extraordinário 
ad quem, soberano quanto ao exame dc todos os pressupostos ex
trínsecos de admissibilidade do Recurso dc Revista, uma vez. que a 
jurisdição exercida na origem é concernente à jurisdição da instância 
extraordinária.

Além disso, nem se poderia chamar de certidão o documento 
em apreço, porque mais se assemelha a etiqueta, sem qualquer as
sinatura dc servidor do órgão de origem, afastando-se da regra con
sagrada hoje no inciso IX da IN 16/TST.

Não obstante, a jurisprudência desta Egrégia Turma já di
rimiu hipótese idêntica, assim entendendo:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. 
REGISTRO MECÂNICO LANÇADO POR SERVIDOR DO RE
GIONAL QUE ATESTARIA A TEMPESTIVIDADE DO RECUR
SO. INSUFICIÊNCIA. I. Interposto sob a égide do artigo 897, §§ 5" 
c 7“, da CET, com a redação da le i  n" 9.756/98, constitui pressuposto 
dc admissibilidade do próprio agravo de instrumento não apenas o 
traslado das peças obrigatórias referidas no § 5”, inc. I, como também 
das peças dos autos principais indispensáveis a propiciar o virtual 
julgamento ulterior do próprio recurso denegado, caso provido o 
agravo. 2. Assim, inscrcvem-sc também entre as peças absolutamente 
imprescindíveis a petição dc interposição do recurso denegado e as 
peças destinadas à comprovação de atendimento de todos os pres
supostos comuns (extrínsecos) dc admissibilidade do recurso prin
cipal, dentre as quais, inclusive, os comprovantes dc recolhimento das 
custas processuais c do depósito rccursal. 3, Outrossim, não se há 
falar que o registro mecânico lançado por servidor do Eg. Tribunal 
Regional, o qual supostamente atestaria a tempestividade do recurso, 
vincula o juízo dc admissibilidade ad quem. Imprescindível que a 
parte Agravante instrua os autos do processo com todas as peças 
necessárias para o exame da tempestividade do recurso dc revista, 
quais sejam: as certidões de publicação dos acórdãos regionais e o 
carimbo mecânico da protocolização do recurso que indica a data dc 
sua interposição. 4. Agravo de instrumento não conhecido".

F. no corpo do acórdão, assim se manifesta o i. Relator sobre 
o aspecto enfocado: (...) Impende, por fim, ressaltar que o registro 
mecânico efetuado pelo serviço dc protocolo da Eg. Corte a quo (11. 
47) na petição de recurso dc revista, o qual supostamente atestaria 
interposição do mencionado recurso ’no prazo*, não tem o condão dc 
suprir o juízo de admissibilidade do Tribunal ad quem.

Imprescindível que os julgadores do Tribunal Superior do 
Trabalho tenham Iodas as condições para analisarem os pressupostos 
extrínsecos do recurso dc revista, as quais se darão, no particular, pelo 
exame da certidão de publicação dos vv. acórdãos regionais c do 
carimbo dc protocolização do recurso que espelha a data de sua 
interposição.
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Assim, entendo que o registro mecânico em comento não 
dcsincumbe a parte agravante de zelar pelo correto traslado da cer
tidão de publicação do acórdão regional, bem como do carimbo me
cânico da protocolização do recurso interposto que atesta a data de 
sua interposição, peças sem as quais se torna inviável a análise do 
pressuposto da tempestividade no Tribunal Superior do Trabalho” 
(Proc. n° AIRR-599.099/99.6, l" Turma, Rcl. Min. João Orcste Da- 
lazcn, DJU de 10/3/2000).

Portanto, descabe considerá-la como apta à aferição da tem
pestividade do Recurso de Revista.

Ainda que assim não fosse, cabe lembrar que os requisitos de 
admissibilidade devem ser analisados pelo relator do Recurso de 
Revista, independentemente do exame prévio efetuado pelo Presi
dente do Tribunal Regional, tendo em vista que a admissibilidade do 
recurso está sujeita a duplo exame, sem que o despacho do juízo a 
quo vincule o juízo ad quem. Aliás, o juízo de origem exerce ju
risdição pertinente à instância superior, como se extrai dos arts. 541,
543 e 544 do CPC.

Assim, o que o instrumento de Agravo deveria conter é a 
peça necessária para a aferição da tempestividade do Recurso de 
Revista, caso fosse provido o Agravo de Instrumento, nos termos do 
§ 5° do art. 897 da CLT, que determina a formação do instrumento de 
Agravo de modo a possibilitar o imediato julgamento do Recurso de 
Revista.

À guisa de esclarecimento, frise-se que o inciso I do § 5o do 
art. 897 da CLT não esgota o rol de peças necessárias para o imediato 
julgamento do Recurso de Revista, caso provido o Agravo dc Ins
trumento. É o caso da certidão de intimação do acórdão recorrido e 
também das razões de Recurso de Revista.

No tocante a esta controvérsia, a Corte Suprema tem ju
risprudência firmada no sentido de que é imprescindível o traslado da 
certidão de intimação do acórdão recorrido, verbis:

"Objeto: Certidão de publicação do acórdão recorrido. Au
sência de traslado.

A referida peça é essencial para verificar a tempestividade do 
RE.

Não houve o traslado.
O Tribunal fixou orientação: Ambas as Turmas em julga

mento recente firmaram o entendimento dc que a certidão de pu
blicação do acórdão recorrido é peça essencial para a verificação da 
tempestividade do recurso extraordinário não admitido, acarretando 
sua falta a aplicação da Súmula 288 (assim, no AGRAG 149.722, 
Primeira Turma, e AGRAG 151.485 e 132.125, ambos da Segunda 
Turma)’.

O Agravo está cm confronto.
Nego seguimento (R1STF, art. 21, § 1°, L.8038/90, art. 38; 

CPC, art. 557, redação da L. 9.756/98)" (Ai 249.329-5 - Rei. Min. 
Nelson Jobim - DJ 23.9.99 - Seção 1 - pag. 30).

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. PROVA DE SUA TEMPESTIVIDADE NO 
INSTRUMENTO DE AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSI
BILIDADE. AGRAVO. I. É pacífico o entendimento desta Corte no 
sentido de que o recorrente tem o dever da vigilância na formação do 
instrumento. E também dc que lhe cabe comprovar a tempestividade 
do R.E. no agravo dc instrumento. 2. Ademais, o parágrafo 4° do art.
544 do CPC estabelece que, na hipótese de provimento do agravo, se 
o instrumento contiver os elementos necessários ao julgamento do 
mérito do recurso extraordinário, o Relator determinará sua con
versão, observando-se, daí cm diante, o procedimento relativo a esse 
recurso. 3. Sucede que, para tal fim, seria imprescindível a prova da 
tempestividade do R.E., que, no caso, não se produziu. 4. Além disso, 
é igualmcnte pacífica a jurisprudência do STF, no sentido de não 
admitir, em RE, alegação dc ofensa indireta à CF, por má inter
pretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infracons- 
titucionais. 5. Está correta, portanto, a decisão que. na instância dc 
origem, lhe indeferiu o processamento. 6. Àgravo improvido" 
(AGRAG-241401 -RS, 1" T„ Rei. Min. Sydncy Sanchcs).

Tal entendimento, embora adotado em despacho negando 
seguimento a Agravo de Instrumento interposto contra despacho de- 
negatório de Recurso Extraordinário, é perfeitamente aplicável tam
bém ao Agravo dc Instrumento que visa a destrancar Recurso de 
Revista, pois a Lei n° 9.756/98 alterou a redação do art. 897 da CLT, 
introduzindo no Processo do Trabalho a mesma sistemática prevista 
no art. 544, § 3“, do CPC.

Diante da possibilidade do julgamento imediato do recurso 
principal, a Corte Suprema fixou orientação no sentido de que a 
certidão dc intimação do acórdão recorrido é peça de traslado ne
cessário, ainda que o art. 544, § T, do CPC a ela não faça expressa 
menção.

Idêntica é a situação no Processo do Trabalho. A Lei n° 
9.756/98 exige que a parte forme o instrumento de Agravo, dc modo 
a possibilitar o imediato julgamento do Recurso dc Revista, se pro
vido o Agravo de Instrumento. Daí surge a necessidade do traslado da 
certidão de intimação do acórdão recorrido, peça impreséindível para 
a aferição da tempestividade do Recurso de Revista.

Cabe ainda ressaltar que a hipótese não é dc aplicação da 
Orientação Jurisprudência! n° 90-SDl/TST. O Precedente em tela tem 
aplicabilidade nos Agravos de Instrumentos interpostos antes da edi
ção da Lei n° 9.756/98, época cm que, provido o Agravo dc Ins
trumento, era determinado o processamento do Recurso de Revista, 
subindo os autos principais. Pela sistemática adotada pela Lei n° 
9.756/98, devem estar nos autos dc Agravo dc Instrumento todas as 
peças necessárias para a apreciação do Recurso dc Revista c, entre 
elas, a certidão dc intimação do acórdão regional, visando a permitir 
a aferição da tempestividade do Recurso dc Revista (art. 897, § 5°, da 
CLT).

Portanto, cabe registrar que os direitos assegurados nos in
cisos LIV e LV do art. 5o da CF/88 não são absolutos, não dis
pensando o cumprimento da legislação infraconstitucional que dis
ciplina o processo judicial, conforme já decidiu a Suprema Corte, 
verbis:

"(...) I - Os princípios constitucionais que asseguram o livre 
acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa, não são 
absolutos e hão de ser exercidos por meio das normas processuais que 
regem a matéria, não se constituindo negativa de prestação juris- 
dicional ou cerceamento de defesa a inadmissão de recursos quando 
não observados os procedimentos estatuídos nas leis instrumentais" 
(RE(AgRg) n° 189.265 - Rei. Min. Maurício Corrêa - RTJ 
160/734).

Finalmente, não há que se falar em violação do art. 5o, II, da 
CF/88, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reiteradamente tem 
afastado a possibilidade de ofensa ao dispositivo em tela, pois, além 
de genérico, encerra a necessidade de análise das normas infracons- 
titucionais, cm especial aquelas atinentes aos pressupostos extrínsecos 
e intrínsecos de admissibilidade dos Recursos Extraordinários e de 
Revista, bem assim do Agravo de Instrumento na sistemática pro
cessual.

Neste sentido, os seguintes arestos:
"EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimen- 

to: questões relativas à necessidade ou não de autenticação das cópias 
que compõem o traslado do agravo de instrumento c à ausência de 
procuração a advogado da parte, de natureza infraconstitucional, que 
não autorizam o RE; prestada a jurisdição em decisão devidamente 
fundamentada, garantidos o devido processo legal, o contraditório e a 
ampla defesa (AGRAG - 244209-SP, 1" T, Rei. Min. Sepúlveda Per
tence)'1.

"EMENTA: No tocante à afronta ao inciso II do art. 5o da 
Carta Magna, para se chegar à conclusão a que pretende a ora agra
vante, seria mister que se examinasse previamente a legislação in
fraconstitucional, o que implica dizer que a alegada violação à Cons
tituição é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento 
do recurso extraordinário (AI 233.802-2 - Rei. Min. Moreira Alves, 
DJ de 29/4/99 - Seção 1, pág. 15)".

Oportuno ressaltar que, nos termos da Instrução Normativa 
16/99, item X, desta Corte e da reiterada jurisprudência do Excelso 
Pretório, cabe à parte velar pela correta formação do instrumento, não 
comportando a conversão do Agravo em diligência para suprir a 
ausência dc peças, ainda que obrigatórias ou necessárias.

Diante do exposto, não conheço do Agravo dc Instrumen
to.

Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2001.

JUIZ CONVOCADO VIEIRA DE MELLO FILHO 
Relator

PROC. N” TST-A1RR-749.821/0U - 5 * REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADO

AGRAVADO
ADVOGADO

: TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA 
S/A - TELEBAHIA

: DR. ANTÔNIO FERREIRA ROCHA FI
LHO

: VALDOMIRO MANGUEIRA NETO 
: DR. CARLOS ROBERTO DE MELO FI

LHO
D E S P A C H O

Agravo de Instrumento contra despacho de admissibilidade 
pelo qual se denegou seguimento ao Recurso de Revista.

Contraminuta a fls. 38/42.
Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do 

Trabalho.
O presente Agravo não reúne condições para o regular co

nhecimento. A Agravante deixou de promover o traslado da sentença 
da Junta e da comprovação do depósito rccursal e das custas, peças 
que, nos lermos do inciso 1 do § 5° do art. 897 da CLT, com a redação 
dada pela Lei 9.756/98, devem obrigatoriamente acompanhar a pe
tição dç interposição, sob pena de não-conhecimento.

Além disso, a Agravante deixou de promover o traslado da 
certidão dc intimação do acórdão regional, peça imprescindível para a 
aferição da tempestividade do Recurso dc Revista, cuja ausência 
impede o conhecimento do presente Agravo, nos termos do § 5° do 
art. 897 da CLT, com a redação dada pela Lei n” 9.756/98.

Cabe lembrar que os requisitos de admissibilidade devem ser 
analisados pelo relator do Recurso de Revista, independentemente do 
exame prévio efetuado pelo Presidente do Tribunal Regional, tendo 
em vista que a admissibilidade do recurso está sujeita a duplo exame, 
sem que o despacho do juízo a quo vincule o juízo ad quem. Aliás, 
o juízo dc origem exerce jurisdição pertinente à instância superior, 
como se extrai dos arts. 541, 543 e 544 do CPC.

Assim, o que o instrumento de Agravo deveria conter é a 
peça necessária para a aferição da tempestividade do Recurso de 
Revista, caso fosse provido o Agravo de Instrumento, nos termos do 
§ 5° do art. 897 da CLT, que determina a formação do instrumento dc 
Agravo de modo a possibilitar o imediato julgamento do Recurso de 
Revista.

À guisa de esclarecimento, frise-se que o inciso I do § 5° do 
art. 897 da CLT não esgota o rol dc peças necessárias para o imediato 
julgamento do Recurso dc Revista, caso provido o Agravo dc Ins
trumento. É o caso da certidão de intimação do acórdão recorrido c 
também das razões de Recurso de Revista.

No tocante a esta controvérsia, a Corte Suprema tem ju
risprudência firmada no sentido de que é imprescindível o traslado da 
certidão dc intimação do acórdão recorrido, verbis:

"Objeto: Certidão de publicação do acórdão recorrido. Au
sência dc traslado. .

A referida peça é essencial para verificar a tempestividade do 
RE.

Não houve o traslado.
O Tribunal fixou orientação: Ambas as Turmas em julga

mento recente firmaram o entendimento de que a certidão de pu
blicação do acórdão recorrido é peça essencial para a verificação da 
tempestividade do recurso extraordinário não admitido, acarretando 
sua falta a aplicação da Súmula 288 (assim, no AGRAG 149.722, 
Primeira Turma, e AGRAG 151.485 e 132.125, ambos da Segunda 
Turma)’.

O Agravo está em confronto.
Nego seguimento (RISTF, art. 21, § Io, L.8038/90, art. 38; 

CPC, art. 557, redação da L. 9.756/98)" (AI 249.329-5 - Rei. Min. 
Nelson Jobim - DJ 23.9.99 - Seção 1 - pag. 30).

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. PROVA DE SUA TEMPESTIVIDADE NO 
INSTRUMENTO DE AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSI
BILIDADE. AGRAVO. 1. É pacífico o entendimento desta Corte no 
sentido de que o recorrente tem o dever da vigilância na formação do 
instrumento. E também de que lhe cabe comprovar a tempestividade 
do R.E. no agravo de instrumento. 2. Ademais, o parágrafo 4° do art. 
544 do CPC estabelece que, na hipótese de provimento do agravo, se 
o instrumento contiver os elementos necessários ao julgamento do 
mérito do recurso extraordinário, o Relator determinará sua con
versão, observando-se, daí cm diante, o procedimento relativo a esse 
recurso. 3. Sucede que, para tal fim, seria imprescindível a prova da 
tempestividade do R.E., que, no caso, não se produziu. 4. Além disso, 
é igualmente pacífica a jurisprudência do STF, no sentido dc não 
admitir, em RE, alegação de ofensa indireta á CF, por má inter
pretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infracons- 
titucionais. 5. Está correta, portanto, a decisão que, na instância dc 
origem, lhe indeferiu o processamento. 6. Àgravo improvido" 
(AGRAG-241401-RS, 1* T„ Rei. Min. Sydncy Sanchcs).

Tal entendimento, embora adotado em despacho negando 
seguimento a Agravo de Instrumento interposto contra despacho de- 
negatório de Recurso Extraordinário, é perfeitamente aplicável tam
bém ao Agravo dc Instrumento que visa a destrancar Recurso dc 
Revista, pois a Lei n° 9.756/98 alterou a redação do art. 897 da CLT, 
introduzindo no Processo do Trabalho a mesma sistemática prevista 
no art. 544, § 3°, do CPC.

Diante da possibilidade do julgamento imediato do recurso 
principal, a Corte Suprema fixou orientação no sentido de que a 
certidão de intimação do acórdão recorrido é peça de traslado ne
cessário, ainda que o art. 544, § 1°, do CPC a ela não faça expressa 
menção.

Idêntica é a situação no Processo do Trabalho. A Lei n° 
9.756/98 exige que a parte forme o instrumento de Agravo, dc modo 
a possibilitar o imediato julgamento do Recurso de Revista, se pro
vido o Agravo de Instrumento. Daí surge a necessidade do traslado da 
certidão de intimação do acórdão recorrido, peça imprescindível para 
a aferição da tempestividade do Recurso de Revista.

Cabe ainda ressaltar que a hipótese não é de aplicação da 
Orientação Jurisprudencial n° 90-SDI/TST. O Precedente em tela tem 
aplicabilidade nos Agravos de Instrumentos interpostos antes da edi
ção da Lei n° 9.756/98, época cm que, provido o Agravo de Ins
trumento, era determinado o processamento do Recurso dc Revista, 
subindo os autos principais. Pela sistemática adotada pela Lei n° 
9.756/98, devem estar nos autos de Agravo de Instrumento todas as 
peças necessárias para a apreciação do Recurso dc Revista e, entre 
elas, a certidão de intimação do acórdão regional, visando a permitir 
a aferição da tempestividade do Recurso dc Revista (art. 897, § 5o, da 
CLT).

Portanto, cabe registrar que os direitos assegurados nos in
cisos LIV e LV do art. 5° da CF/88 não são absolutos, não dis
pensando o cumprimento da legislação infraconstitucional que dis
ciplina o processo judicial, conforme já decidiu a Suprema Corte, 
verbis:

"(...) I - Os princípios constitucionais que asseguram o livre 
acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa, não são 
absolutos e hão de ser exercidos por meio das normas processuais que 
regem a matéria, não se constituindo negativa de prestação juris- 
dicional ou cerceamento de defesa a inadmissão de recursos quando 
não observados os procedimentos estatuídos nas leis instrumentais” 
(RE(AgRg) n° 189.265 - Rei. Min. Maurício Corrêa - RTJ 
160/734).

Finalmente, não há que se falar em violação do art. 5°, II. da 
CF/88, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reiteradamente tem 
afastado a possibilidade dc ofensa ao dispositivo em tela, pois, além 
de genérico, encerra a necessidade de análise das normas infracons- 
titucionais, cm especial aquelas atinentes aos pressupostos extrínsecos 
e intrínsecos de admissibilidade dos Recursos Extraordinários e de 
Revista, bem assim do Agravo de Instrumento na sistemática pro
cessual.

Neste sentido, os seguintes arestos:
"EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabímcn- 

to: questões relativas à necessidade ou não dc autenticação das cópias 
que compõem o traslado do agravo de instrumento e à ausência de 
procuração a advogado da parte, dc natureza infraconstitucional, que 
não autorizam o RE; prestada a jurisdição em decisão devidamente 
fundamentada, garantidos o devido processo legal, o contraditório c a 
ampla defesa (AGRAG - 244209-SP, 1" T. Rei. Min. Sepúlveda Per
tence)".

“EMENTA: No tocante à afronta ao inciso II do art. 5” da 
Carta Magna, para se chegar â conclusão a que pretende a ora agra
vante, seria mister que se examinasse previamente a legislação in
fraconstitucional, o que implica dizer que a alegada violação à Cons
tituição é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento 
do recurso extraordinário (AI 233.802-2 - Rei. Min. Moreira Alves, 
DJ de 29/4/99 - Seção I, pág. 15)".
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Oportuno ressaltar que, nos termos da Instrução Normativa 
16/99, item X, desta Corte e da reiterada jurisprudência do Excelso 
Pretório, cabe à parte vetar pela correta formação do instrumento, não 
comportando a conversão do Agravo cm diligência para suprir a 
ausência de peças, ainda que obrigatórias ou necessárias.

Diante do exposto, não conheço do Agravo.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio dc 2001.

JUIZ CONVOCADO VIEIRA DÉ MÉLLO FILHO 
Relator

PROC. N* TST-AI RR-749.822/0I.7 - 5a REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADO
AGRAVADO

ADVOGADO

: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PE- 
TROBRAS

: DR. EDUARDO L. S. CARNEIRO 
: RAIMUNDA CECÍLIA DOS SANTOS 

CASTRO
: DR. AILTON DALTRO MARTINS 
D E S P A C H O

Agravo de Instrumento contra despacho de admissibilidade 
pelo qual se denegou seguimento ao Recurso de Revista.

Contraminuta a fl.
Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do 

Trabalho.
O presente Agravo não atende os requisitos legais para o seu 

conhecimento. A Agravante deixou de promover o traslado da cer
tidão de intimação do acórdão regional que apreciou os Embargos 
Dcdaratórios, peça imprescindível para a aferição da lempestiv idade 
do Recurso de Revista, cuja ausência impede o conhecimento do 
presente Agravo, nos termos do § 5° do art. 897 da CLT, com a 
redação dada pela Lei 9.756/98.

Cabe lembrar que os requisitos de admissibilidade devem ser 
analisados pelo Relator do Recurso dc Revista, independentememe do 
exame prévio efetuado pelo Presidente do Tribunal Regional, tendo 
em vista que a admissibilidade do recurso está sujeita a duplo exame, 
sem que o despacho do juízo a quo vincule o juízo ad quem. Aliás, 
o juízo dc origem exerce jurisdição pertinente à instância superior, 
como se extrai dos arts. 541, 543 e 544 do CPC.

Assim, o que o instrumento de Agravo deveria conter é a 
peça necessária para a aferição da tempestividade do Recurso de 
Revista, caso fosse provido o Agravo de Instrumento, nos termos do 
§ 5“ do art. 897 da CLT, que determina a formação do instrumento de 
Agravo de modo a possibilitar o imediato julgamento do Recurso dc 
Revista.

À guisa dc esclarecimento, frise-se que o inciso I do § 5° do 
art. 897 da CLT não esgota o rol de peças necessárias para o imediato 
julgamento do Recurso de Revista, caso provido o Agravo dc Ins
trumento. É o caso da certidão de intimação do acórdão recorrido e 
também das razões de Recurso de Revista.

No tocante a esta controvérsia, a Corte Suprema tem ju
risprudência firmada no sentido de que é imprescindível o traslado da 
certidão de intimação do acórdão recorrido, verbis:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAOR
DINÁRIO. PROVA DE SUA TEMPESTIVIDADE NO INSTRU
MENTO DE AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 
AGRAVO. I. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de 
que o recorrente tem o dever da vigilância na formação do ins
trumento. E também dc que lhe cabe comprovar a tempestividade do 
RE no agravo de instrumento. 2. Ademais, o parágrafo 4° do art. 544 
do CPC estabelece que, na hipótese de provimento do agravo, se o 
instrumento contiver os elementos necessários ao julgamento do mé
rito do recurso extraordinário, o Relator determinará sua conversão, 
observando-se, daí em diante, o procedimento relativo a esse recurso. 
3. Sucede que, para tal fim, seria imprescindível a prova da tem
pestividade do RE, que, no caso, não se produziu. 4. Além disso, é 
igualmente pacífica a jurisprudência do STF, no sentido de não ad
mitir, cm RE, alegação dc ofensa indireta à CF, por má interpretação 
ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. 
5. Está correta, portanto, a decisão que, na instância de origem, lhe 
indeferiu o processamento. 6. Agravo improvído" (AGRAG - 241401 
- RS, I* T, Rei. Min. Sydncy Sanchcs).

Tal entendimento, embora adotado cm despacho negando 
seguimento a Agravo dc Instrumento interposto contra despacho dc- 
negatório dc Recurso Extraordinário, é perfeitamente aplicável tam
bém ao Agravo dc Instrumento que visa a destrancar Recurso dc 
Revista, pois a Lei 9.756/98 alterou a redação do art. 897 da CLT, 
introduzindo no Processo do Trabalho a mesma sistemática prevista 
no art. 544, § 3°, do CPC.

Cabe ainda ressaltar que a hipótese não é dc aplicação da 
Orientação Jurisprudcncial n” 90-SDI/TST, O Precedente cm tela tem 
aplicabilidade nos Agravos de Instrumentos interpostos antes da edi
ção da Lei 9.756/98, época cm que, provido o Agravo dc Instru
mento, era determinado o processamento do Recurso dc Revista, 
subindo os autos principais. Pela sistemática udolada pela le i  
9.756/98, devem estar nos autos dc Agravo dc Instrumento todas as 
peças necessárias para a apreciação do Recurso dc Revista c, entre 
elas, a certidão dc intimação do acórdão regional, visando a permitir 
a aferição da tempestividade do Recurso dc Revista (art. 897, § 5°, da 
CLT).

Portanto, cabe registrar que os direitos assegurados nos in
cisos LIV e LV do art. 5° da CF/88 não são absolutos, não dis
pensando o cumprimento da legislação infraconslitucional que dis
ciplina o processo judicial, conforme já decidiu a Suprema Corte,
verbis: . (Cl .ve t i i u /.ó  - v '> -.h l t

"(...) 1 Os princípios constitucionais que asseguram o livre 
acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório c à ampla defesa, não são 
absolutos e hão de ser exercidos por meio das normas processuais qnc 
regem a matéria, não se constituindo negativa de prestação juris 
dicional ou cerceamento dc defesa a inadmissão dc recursos quando 
não observados os procedimentos estatuídos nas leis instrumentais* 
(RKíAgRg) n” 189 265. Rei Min. Maurício Corrêa, RTJ 1607734).

Finalmente, não há que se falar em violação do an. 5°, II. da 
CF/88, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reiteradamente tem 
afastado a possibilidade de ofensa ao dispositivo em tela. pois. além 
de genérico, encerra a necessidade de análise das normas infracons- 
litucionais, cm especial aquelas alinentes aos pressupostos extrínsecos 
e intrínsecos dc admissibilidade dos Recursos Extraordinários e de 
Revista, bem assim do Agravo de Instrumento na sistemática pro
cessual.

Nesse sentido, os seguintes arestos:
"EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimcn- 

to: questões relativas à necessidade ou não dc autenticação das cópias 
que compõem o traslado do agravo dc instrumento c á ausência dc 
procuração a advogado da parte, dc natureza infraconslitucional, que 
não autorizam o RE; prestada a Jurisdição em decisão devidamente 
fundamentada, garantidos o devido processo legal, o contraditório c a 
ampla defesa (AGRAG - 244209 - SP. 1* T, Rei. Min. Sepúlveda 
Pertence)".

"EMENTA: No tocante à afronta ao inciso II do art. 5” da 
Carta Magna, para se chegar à conclusão a que pretende a ora agra
vante, seria mister que sc examinasse previamente a legislação in- 
fraconstitucional, o que implica dizer que a alegada violação à Cons
tituição é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento 
do recurso extraordinário (AI 233.802-2 - Rei. Min. Moreira Alves, 
DJ de 29/4/99 - Seção 1, pág. 15)”.

Oportuno ressaltar que, nos termos da Instrução Normativa 
16/99, item X, desta Corte c da reiterada jurisprudência do Excelso 
Pretório, cabe à parte velar pela correta formação do instrumento, não 
comportando a conversão do Agravo cm diligência para suprir a 
ausência dc peças, ainda que obrigatórias ou necessárias.

Diante do exposto, não conheço do Agravo dc Instrumen
to.

Publique-se.
Brasília 28 dc maio de 2001.

JUIZ CONVOCADO VIEIRA DE MELLO FILHO 
Relator

PROC. N* TST-AIRR-750.778/01.6 - 13a REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

: GRAMAME INDUSTRIAI. E AGRÍCO
LA S/A - GIASA 

: DR. HILTON JOSÉ DA SILVA 
: SEVERINO SERRÃO DA COSTA 
: DR. NADIR LEOPOLDO VALENGO 
D E S P A C H O

Agravo de Instrumento contra despacho dc admissibilidade 
pelo qual sc denegou seguimento ao Recurso de Revista com fun
damento no Enunciado n° 296.

A Reclamada Agrava de Instrumento, objetivando o pro
cessamento do seu Recurso de Revista.

Contraminuta a fls. 51/55.
Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do 

Trabalho.
O presente Agravo não atende os requisitos legais para o seu 

conhecimento. A Agravante deixou de promover o traslado da cer
tidão dc intimação do acórdão regional, peça imprescindível para a 
aferição da tempestividade do Recurso dc Revista, cuja ausência 
impede o conhecimento do presente Agravo, nos termos do § 5° do 
art. 897 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.756/98.

Cabe lembrar que os requisitos dc admissibilidade devem ser 
analisados pelo Relator do Recurso dc Revista, independentemente do 
exame prévio efetuado pelo Presidente do Tribunal Regional, tendo 
cm vista que a admissibilidade do recurso está sujeita a duplo exame, 
sem que o despacho do juízo a quo vincule o juízo ad quem. Aliás, 
o juízó dc origem exerce jurisdição pertinente à instância superior, 
como sc extrai dos arts. 541, 543 c 544 do CPC.

Assim, o que o instrumento dc Agravo deveria comer é a 
peça necessária para a aferição da tempestividade do Recurso dc 
Revista, caso fosse provido o Agravo de Instrumento, nos termos do 
§ 5* do art. 897 da CLT, que determina a formação do instrumento de 
Agravo de modo a possibilitar o imediato julgamento do Recurso dc 
Revista.

À guisa de esclarecimento, frisc-sc que o inciso I do § 5° do 
art. 897 da CLT não esgota o rol dc peças necessárias para o imediato 
julgamento do Recurso de Revista, caso provido o Agravo de Ins
trumento. É o caso da certidão dc intimação do acórdão recorrido e 
também das razões dc Recurso dc Revista.

No tocante a esta controvérsia, a Corte Suprema tem ju 
risprudência firmada no sentido de que é imprescindível o traslado da 
certidão de intimação do acórdão recorrido, verbis:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAOR
DINÁRIO. PROVA DE SUA TEMPESTIVIDADE NO INSTRU
MENTO DE AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 
AGRAVO. I. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido dc 
que o recorrente tem o dever da vigilância na formação do ins- 
tmmento. E tamhém dc que lhe cabe comprovar a (enipcstividadc do 
RE no agravo de instrumento. 2. Ademais, o parágrafo 4“ do art. 544 
do CPC estabelece que, na hipótese dc provimento do agravo, sc o 
instrumento contiver os elementos necessários ao julgamento do mé
rito do recurso extraordinário, o  Relator determinará sua conversão, 
observando-sc, daí em diante, o procedimento relativo a esse recurso. 
3. Sucede que, para tal fim. seria imprescindível <t'pbo9a dd lélh-

peslivldade do RE, que, no caso, não sc produziu. 4. Além disso, é 
igualmcnte pacífica a jurisprudência do STF, no senlido dc não ad
mitir, em RE, alegação dc ofensa indireta â CF, por má interpretação 
ou aplicação c mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. 
5. Eslá correta, portanto, a decisão que, na instância de origem, lhe 
indeferiu o próccssartícntçh 6. AgraVo improvído" (ACRÁG - 241401 
- RS, Ia T, Rei. Mín. Sydncy Sanchcs).

Tal entendimento, embora adotado cm despacho negando 
seguimento a Agravo de Instrumento interposto contra despacho dc- 
ncgalório de Recurso Extraordinário, é perfeitamente aplicável tam
bém ao Agravo de Inslrumcnlo que visa a destrancar Recurso de 
Revista, pois a Lei 9.756/98 alterou a redação do art. 897 da CLT, 
introduzindo no Processo do Trabalho a mesma sistemática prevista 
no art. 544, § 3°, do CPC.

Cabe ainda ressaltar que a hipótese não é de aplicação da 
Orientação Jurisprudcncial n° 90-SDI/TST. O Precedente cm tela tem 
aplicabilidade nos Agravos de Instrumentos interpostos antes da edi
ção da Lei 9.756/98, época cm que, provido o Agravo dc Instru
mento, era determinado o processamento do Recurso dc Revista, 
subindo os autos principais. Pela sistemática adotada pela Lei 
9.756/98, devem estar nos autos dc Agravo dc Instrumento todas as 
peças necessárias para a apreciação do Recurso de Revista c, entre 
elas, a certidão de intimação do acórdão regional, visando a permitir 
a aferição da tempestividade do Recurso de Revista (art. 897, § 5°, da 
CLT).

Portanto, cabe registrar que os direitos assegurados nos in
cisos LIV e LV do art. 5° da CF/88 não são absolutos, não dis
pensando o cumprimento da legislação infraconslitucional que dis
ciplina o processo judicial, conforme já decidiu a Suprema Corte, 
verbis:

”(...) I - Os princípios constitucionais que asseguram o livre 
acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa, não são 
absolutos c hão de ser exercidos por meio das normas processuais que 
regem a matéria, não sc constituindo negativa dc prestação juris- 
dicional ou cerceamento de defesa a inadmissão de recursos quando 
não observados os procedimentos estatuídos nas leis instrumentais” 
(RE(AgRg) n° 189.265, Rei. Min. Maurício Corrêa, RTJ 160/734).

Finalmente, não há que se falar em violação do art. 5“, II, da 
CF/88, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reiteradamente tem 
afastado a possibilidade dc ofensa ao dispositivo em tela, pois, além 
de genérico, encerra a necessidade de análise das normas infracons
titucionais, em especial aquelas atinentes aos pressupostos extrínsecos 
c intrínsecos de admissibilidade dos Recursos Extraordinários e dc 
Revista, bem assim do Agravo de Instrumento na sistemática pro
cessual.

Nesse sentido, os seguintes arestos:
"EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimen- 

to: questões relativas à necessidade ou não de autenticação das cópias 
que compõem o traslado do agravo de instrumento e à ausência dc 
procuração a advogado da parte, dc natureza infraconstitucional, que 
não autorizam o RE; prestada a jurisdição cm decisão devidamente 
fundamentada, garantidos o devido processo legal, o contraditório e a 
ampla defesa (AGRAG - 244209 - SP. Ia T, Rei. Min. Sepúlveda 
Pertence)".

“EMENTA: No tocante à afronta ao inciso II do art. 5° da 
Carta Magna, para se chegar à conclusão a que pretende a ora agra
vante, seria mister que se examinasse previamente a legislação in- 
fraconslitucional, o que implica dizer que a alegada violação à Cons
tituição é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento 
do recurso extraordinário (Al 233.802-2 - Rcl, Min. Moreira Alves, 
DJ de 29/4/99 - Seção 1, pág. 15)".

Oportuno ressaltar que, nos termos da Instrução Normativa 
16/99, item X, desta Corte c da reiterada jurisprudência do Excelso 
Pretório, cabe à parte velar pela correta formação do instrumento, não 
comportando a conversão do Agravo cm diligência para suprir a 
ausência de peças, ainda que obrigatórias ou necessárias.

Diante do exposto, não conheço do Agravo dc Instrumen
to.

Publiquc-sc.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCAI)« VIEIRA DE MELLO FILHO 
Relator

PROC. N” TST-AIRR-752.463/01.0 - 2 a REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADA
AGRAVADOS

ADVOGADO

: AMWAY DO BRASIL LTDA.
: DRA. JOANA LÚCIA DA SILVA 
: ALEXANDRE BUENO DA SILVA E 

OUTRO
. DR. ELPÍDIO RIBEIRO DOS SANTOS

FILHO
I) K S I* A C II O

Agravo de Instrumento contra despacho dc admissibilidade 
pelo qual se denegou seguimento ao Recurso de Revista.

Contraminuta a tis. KX1/102.
Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do 

Trabalho.
O presente Agravo não reúne condições para o regular co

nhecimento. A Agravante deixou de promover o traslado da pro
curação outorgada ao advogado do Agravante, peça que, nos termos 
do inciso I do § 5" do art. 897 da CLT, com a redação dada pela Lei 
9.756/98, deve obrigatoriamente acompanhar a petição dc interpo
sição, sob pena de nâo-cqnhecimcnto.
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Oportuno ressaltar que, nos termos da Instrução Normativa 
16/99, item X, desta Corte e da reiterada jurisprudência do Excelso 
Pretório, cabe à parte velar pela correta formação do instrumento, não 
comportando a conversão do Agravo em diligência para suprir a 
ausência de peças, ainda que essenciais.

Diante do exposto, não conheço do Agravo.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO VIEIRA DE MELLO FILHO 
Relator

PROC. N" TST-AIRR-753.238/01.0 - 4 * REGIÃO

AGRAVANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, . 
ME CÂNICAS E DE MATERIAL ELÉ
TRICO DE PORTO ALEGRE ADVOGA
DA: DRA. ENÉRIA THOMAZINl 

AGRAVADA : METALÚRGICA EMÍLIO CIOBA LT-
DA.

ADVOGADO : DR. FERNANDO THOMAZ VILLA
CAVALHEIRO 

D E S P A C H O
Agravo de Instrumento contra despacho de admissibilidade 

pelo qual se denegou seguimento ao Recurso de Revista.
Contraminuta a fls. 77/80.
Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do 

Trabalho.
O Agravo não merece conhecimento, por deficiência de ins

trumento: o Agravante não fez trasladar o mandato outorgado a quem 
substabeleceu a procuração, peça obrigatória por lei para a respectiva 
formação (art. 544, § 1°, do CPC c item X da Instrução Normativa n° 
16/99 do TST). Portanto, irregular a representação processual, tendo 
em vista que a eficácia do substabelecimento é subordinada à apre
sentação da procuração outorgada ao substabelecente, pois o subs
tabelecimento não tem vida própria, como já decidiu o Excelso Su
premo Tribunal Federal, verbis:

'RECURSO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - RE
GULARIDADE - AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Este agravo está subscrito pelo Dr. Mário Hermes da 
Costa e Silva (folha 3), cujo credenciamento lastreia-sc, apenas, em 
substabelecimento. Não restou trasladado o instrumento dc mandato - 
a procuração. Não tendo o primeiro vida própria, forçoso é concluir 

pela irregularidade da representação processual. 2. Diante de tal qua
dro, não conheço do agravo“ (AI 238.487-6, Rei. Ministro Marco 
Aurélio, DJ de 11/5/99 - Seção 01, pág. 31).

Frise-se, ainda, que incumbe ao interessado velar pela correta 
formação do instrumento, mesmo rclativamcnte às peças legalmente 
obrigatórias (Item X da Instrução Normativa 16/99-TST).

Diante do exposto, não conheço do Agravo.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO VIEIRA DE MELLO FILHO 
Relator

PROC. N" TST-AIRR-760.611/0 - 2“ REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

: JOSÉ PEDRO HIZUME 
: DR. MARCOS WASHINGTON VITA 
: IRMÃOS BORLENGHI LTDA.
: DR. MAURO DE MORAIS 
D E S P A C H O

Agravo de Instrumento contra despacho de admissibilidade 
pelo qual se denegou seguimento ao Recurso de Revista.

Sem contraminuta, confqsnc certidão dc 11. 28.
Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do 

Trabalho.
O presente Agravo não atende os requisitos legais para o seu 

conhecimento. O Agravante deixou de promover o traslado da ccr 
tidão de intimação do acórdão regional, peça imprescindível para a 
aferição da lempestividade do Recurso dc Revista, cuja ausência 
impede o conhecimento do presente Agravo, nos termos do 8 5° do 
art. 897 da CLT, com a redação dada pela Lei n° 9.756/98.

No tocante à validade do registro mecânico, à fl. 20, es
clareça-se que o juízo dc admissibilidade exercido precariamente no 
Tribunal a quo não tem o condão de vincular o juízo extraordinário 
ad quem. soberano quanto ao exame de todos os pressupostos ex
trínsecos de admissibilidade do Recurso de Revista, uma vez que a 
jurisdição exercida na origem é concernente à jurisdição da instância 
extraordinária.

Além disso, nem se poderia chamar dc certidão o documento 
cm apreço, porque mais se assemelha a etiqueta, sem qualquer as 
sinatura de servidor do órgão de origem, afastando-se da regra con
sagrada hoje no inciso IX da IN I6ÃTST.

Não obstante, a jurisprudência desta Egrégia Turma já di
rimiu hipótese idêntica, assim entendendo:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. 
REGISTRO MECÂNICO LANÇADO POR SERVIDOR DO RE
GIONAL QUE ATESTARIA A TEMPEST1VIDADE DO RECUR
SO. INSUFICIÊNCIA. 1. Interposto sob a égide do artigo 897, §§ 5“ 
c 7°, da CLT, com a redação da Lei n" 9.756/98, constitui pressuposto 
dc admissibilidade do próprio agravo de instrumento não apenas o 
traslado das peças obrigatórias referidas no § 5°, inc. I, como também 
das peças dos autos principais indispensáveis a propiciar o virtual 
julgamento ulterior do próprio recurso denegado, caso provido o 
agravo. 2. Assim, inscrevcm-sc também entre as peças absolutamente 
imprescindíveis a petição dc interposição do recurso denegado c as 
peças destinadas à comprovação dc atendimento dc todos os pres

supostos comuns (extrínsecos) dc admissibilidade do recurso prin
cipal, dentre as quais, inclusive, os comprovantes de recolhimento das 
custas processuais e do depósito rccursal. 3. Outrossim, não se há 
falar que o registro mecânico lançado por servidor do Eg. Tribunal 
Regional, o qual supostamente atestaria a lempestividade do recurso, 
vincula o juízo dc admissibilidade ad quem. Imprescindível que a 
parte Agravante instrua os autos do processo com todas as peças 
necessárias para o exame da tempestividade do recurso de revista, 
quais sejam: as certidões de publicação dos acórdãos regionais e o 
carimbo mecânico da protocolização do recurso que indica a data de 
sua interposição. 4. Agravo de instrumento não conhecido".

E no corpo do acórdão, assim se manifesta o i. Relator sobre 
o aspecto enfocado: (...) Impende, por fim, ressaltar que o registro 
mecânico efetuado pelo serviço de protocolo da Eg. Corte a quo (fl. 
47) na petição de recurso de revista, o qual supostamente atestaria 
interposição do mencionado recurso ’no prazo’, não tem o condão de 
suprir o juízo de admissibilidade do Tribunal ad quem.

Imprescindível que os julgadores do Tribunal Superior do 
Trabalho tenham todas as condições para analisarem os pressupostos 
extrínsecos do recurso de revista, as quais se darão, no particular, pelo 
exame da certidão de publicação dos vv. acórdãos regionais e do 
carimbo de protocolização do recurso que espelha a data dc sua 
interposição.

Assim, entendo que o registro mecânico em comento não 
dcsincumbe a parte agravante dc zelar pelo correto traslado da cer
tidão dc publicação do acórdão regional, bem como do carimbo me
cânico da protocolização do recurso interposto que atesta a data de 
sua interposição, peças sem as quais se toma inviável a análise do 
pressuposto da tempestividade no Tribunal Superior do Trabalho" 
(Proc. n° AIRR-599.099/99.6, I* Turma, Rei. Min. João Oreste Da- 
lazcn, DJU de 10/3/2000).

Portanto, descabe considerá-la como apta à aferição da tem
pestividade do Recurso de Revista.

Ainda que assim não fosse, cabe lembrar que os requisitos dc 
admissibilidade devem ser analisados pelo relator do Recurso dc 
Revista, independentemente do exame prévio efetuado pelo Presi
dente do Tribunal Regional, tendo em vista que a admissibilidade do 
recurso está sujeita a duplo exame, sem que o despacho do juízo a 
quo vincule o juízo ad quem. Aliás, o juízo de origem exerce ju
risdição pertinente à instância superior, como se extrai dos arts. 541,
543 e 544 do CPC.

Assim, o que o instrumento de Agravo deveria conter é a 
peça necessária para a aferição da tempestividade do Recurso de 
Revista, caso fosse provido o Agravo de Instrumento, nos termos do 
§ 5o do art. 897 da CLT, que determina a formação do instrumento de 
Agravo de modo a possibilitar o imediato julgamento do Recurso de 
Revista.

À guisa de esclarecimento, frise-se que o inciso I do § 5° do 
art. 897 da CLT não esgota o rol de peças necessárias para o imediato 
julgamento do Recurso de Revista, caso provido o Agravo de Ins
trumento. É o caso da certidão de intimação do acórdão recorrido c 
também das razões de Recurso dc Revista.

No tocante a esta controvérsia, a Corte Suprema tem ju 
risprudência firmada no sentido de que é imprescindível o traslado da 
certidão dc intimação do acórdão recorrido, verbis:

"Objeto: Certidão de publicação do acórdão recorrido. Au
sência de traslado.

A referida peça é essencial para verificar a tempestividade do 
RE.

Não houve o traslado.
O Tribunal fixou orientação: Ambas as Turmas em julga

mento recente firmaram o entendimento de que a certidão de pu
blicação do acórdão recorrido é peça essencial para a verificação da 
tempestividade do recurso extraordinário não admitido, acarretando 
sua falta a aplicação da Súmula 288 (assim, no AGRAG 149.722, 
Primeira Turma, e AGRAG 151.485 e 132.125, ambos da Segunda 
Turma)’.

O Agravo está cm confronto.
Nego seguimento (RISTF, art. 21, 8 1°, L.8038/9Ü, art. 38; 

CPC, art. 557, redação da L. 9.756/9ÍS)" (AI 249.329-5 - Rcl. Min. 
Nelson Jobim - DJ 23.9.99 - Seção 1 - pag. 30).

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. PROVA DE SUA TEMPESTIVIDADE NO 
INSTRUMENTO DE AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSI
BILIDADE. AGRAVO. 1. É pacífico o entendimento desta Corte no 
sentido de que o recorrente tem o dever da vigilância na formação do 
instrumento. E também de que lhe cabe comprovar a tempestividade 
do R.E. no agravo dc instrumento. 2. Ademais, o parágrafo 4" do art.
544 do CPC estabelece que. na hipótese de provimento do agravo, se 
o instrumento contiver os elementos necessários ao julgamento do 
mérito do recurso extraordinário, o Relator determinará sua con
versão, observando-se, daí cm diante, o procedimento relativo a esse 
recurso. 3. Sucede que, para tal fim, seria imprescindível a prova da 
tempestividade do R.E., que, no caso. não se produziu. 4. Além disso, 
é igualmente pacífica a jurisprudência do STF, no sentido dc não 
admitir, em RE, alegação de ofensa indireta à CF, por má inter
pretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infracons 
titucionais. 5. Está correta, portanto, a decisão que, na instância de 
origem, lhe indeferiu o processamento. 6. Agravo improvido" 
(AGRAG-241401-RS, I" T„ Rcl. Min. Sydney Sanches).

Tal entendimento, embora adotado cm despacho negando 
seguimento a Agravo de Instrumento interposto contra despacho dc- 
negatório de Recurso Extraordinário, é perfeitamente aplicável tam
bém ao Agravo de Instrumento que visa a destrancar Recurso de 
Revista, pois a le i  n° 9.756/98 alterou a redação do art. 897 da CLT, 
introduzindo no Processo do Trabalho a mesma sistemática prevista 
no art. 544, § 3°, do CPC.

Diante da possibilidade do julgamento imediato do recurso 
principal, a Corte Suprema fixou orientação no sentido dc que a 
certidão de intimação do acórdão recorrido é peça de traslado ne
cessário, ainda que o art. 544, § 1°, do CPC a ela não faça expressa 
menção.

Idêntica é a situação no Processo do Trabalho. A Lei n° 
9.756/98 exige que a parte forme o instrumento dc Agravo, de modo 
a possibilitar o imediato julgamento do Recurso de Revista, se pro
vido o Agravo de Instrumento. Daí surge a necessidade do traslado da 
certidão de intimação do acórdão recorrido, peça imprescindível para 
a aferição da tempestividade do Recurso de Revista.

Cabe ainda ressaltar que a hipótese não é dc aplicação da 
Orientação Jurisprudencial n° 90-SDI/TST. O Precedente em tela tem 
aplicabilidade nos Agravos de Instrumentos interpostos antes da edi
ção da Lei n° 9.756/98, época em que, provido o Agravo dc Ins
trumento, era determinado o processamento do Recurso de Revista, 
subindo os autos principais. Pela sistemática adotada pela Lei n° 
9.756/98, devem estar nos autos de Agravo dc Instrumento todas as 
peças necessárias para a apreciação do Recurso de Revista e, entre 
elas, a certidão de intimação do acórdão regional, visando a permitir 
a aferição da tempestividade do Recurso de Revista (art, 897, § 5o, da 
CLT).

Portanto, cabe registrar que os direitos assegurados nos in
cisos L1V e LV do art. 5° da CF/88 não são absolutos, não dis
pensando o cumprimento da legislação infraconstitucional que dis
ciplina o processo judicial, conforme já decidiu a Suprema Corte, 
verbis:

”(...) I - Os princípios constitucionais que asseguram o livre 
acesso ao Poder judiciário, ao contraditório e à ampla defesa, não são 
absolutos e hão de ser exercidos por meio das normas processuais que 
regem a matéria, não se constituindo negativa de prestação juris- 
dicional ou cerceamento de defesa a ínadmissão de recursos quando 
não observados os procedimentos estatuídos nas leis instrumentais" 
(RE(AgRg) n° 189.265 - Rei. Min. Maurício Corrêa - RTJ 
160/734).

Finalmente, não há que se falar em violação do art. 5“, II, da 
CF/88, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reiteradamente tem 
afastado a possibilidade de ofensa ao dispositivo em tela, pois, além 
de genérico, encerra a necessidade dc análise das normas infracons- 
titucionais. em especial aquelas atinentes aos pressupostos extrínsecos 
e intrínsecos de admissibilidade dos Recursos Extraordinários e de 
Revista, bem assim do Agravo de Instrumento na sistemática pro
cessual.

Neste sentido, os seguintes arestos:
"EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimen- 

to: questões relativas à necessidade ou não de autenticação das cópias 
que compõem o traslado do agravo de instrumento c à ausência de 
procuração a advogado da parte, de natureza infraconstitucional, que 
não autorizam o RE; prestada a jurisdição em decisão devidamente 
fundamentada, garantidos o devido processo legal, o contraditório e a 
ampla defesa (AGRAG - 244209-SP, 1* T, Rcl. Min. Sepúlvcda Per
tence)".

"EMENTA: No tocante à afronta ao inciso II do art. 5° da 
Carta Magna, para se chegar à conclusão a que pretende a ora agra
vante, seria mister que se examinasse previamente a legislação in
fraconstitucional, o que implica dizer que a alegada violação à Cons
tituição é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento 
do recurso extraordinário (AI 233.802-2 - Rei. Min. Moreira Alves, 
DJ de 29/4/99 - Seção I, pág. 15)".

Oportuno ressaltar que, nos termos da Instrução Normativa 
16/99, item X, desta Corte c da reiterada jurisprudência do Excelso 
Pretório, cabe à parte velar pela correta formação do instrumento, não 
comportando a conversão do Agravo em diligência para suprir a 
ausência dc peças, ainda que obrigatórias ou necessárias.

Diante do exposto, não conheço do Agravo de Instrumen
to.

Publique-se.
Brasília, 26 dc junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO VIEIRA DE MELLO FILHO 
Relator

PROC. N” TST-AIRR-760.612/01.9 - 2 " REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADA
AGRAVADA
ADVOGADO

: O ESP GRÁFICA S/A 
: DRA. VERA LÚCIA MARQUES 
: ANDRÉIA ARRUDA DA CUNHA 
: DR. MARCO ANTÔNIO FERREIRA 
D E S P A C H O

Agravo de Instrumento contra despacho de admissibilidade 
pelo qual se denegou seguimento ao Recurso de Revista.

Contraminuta a fls. 79/81 c contra-razões a fis. 82/84.
Processo não submetido ao parecer do Ministério Público do 

Trabalho.
O presente Agravo não atende os requisitos legais para o seu 

conhecimento. A Agravante deixou de promover o traslado da cer
tidão dc intimação do acórdão regional, peça imprescindível para a 
aferição da tempestividade do Recurso de Revista, cuja ausência 
impede o conhecimento do presente Agravo, nos termos do § 5° do 
art. 897 da CLT, com a redação dada pela le i  n° 9.756/98.

No tocante à validade do registro mecânico, à fl. 64, cs- 
clarcça-sc que o juízo dc admissibilidade exercido precariamente no 
Tribunal a quo não tem o condão de vincular o juízo extraordinário 
ad quvin. soberano quanto ao exame dc lodos os pressupostos ex
trínsecos de admissibilidade do Recurso dc Revista, uma vez que a 
jurisdição exercida na origem é concernente à jurisdição da instância 
extraordinária.
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Além disso, nem sc poderia chamar de certidão o documento 
cm apreço, porque mais sc assemelha a etiqueta, sem qualquer as
sinatura de servidor do órgão de origem, afastando-se da regra con
sagrada hoje no inciso IX da IN 16/TST.

Não obstante, a jurisprudência desta Egrégia Turma já di
rimiu hipótese idêntica, assim entendendo:

•AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. 
REGISTRO MECÂNICO LANÇADO POR SERVIDOR DO RE 
GIONAL QUE ATESTARIA A TEMPESTIVIDADE DO RECUR
SO. INSUFICIÊNCIA. I j Interposto sob a égide do artigo 897, §§ 5o 
c 7°, da CLT. com a redação da laii n° 9.756/98. constitui pressuposto 
de admissibilidade do próprio agravo de instrumento não apenas o 
traslado das peças obrigatórias referidas no § 5o, inc. í. como também 
das peças dos autos principais indispensáveis a propiciar o virtual 
julgamento ulterior do próprio recurso denegado, caso provido o 
agravo. 2. Assim, inscrcvcm-se também entre as peças absolutamente 
imprescindíveis a petição de interposição do recurso denegado c as 
peças destinadas à comprovação de atendimento de todos os pres
supostos comuns (extrínsecos) de admissibilidade do recurso prin
cipal. dentre as quais, inclusive, os comprovantes de recolhimento das 
custas processuais e do depósito recursal. 3. Outrossim, não se há 
falar que o registro mecânico lançado por servidor do Eg. Tribunal 
Regional, o qual supostamente atestaria a tempestividade do recurso, 
vincula o juízo de admissibilidade aJ quem. Imprescindível que a 
parte Agravante instrua os autos do processo com todas as peças 
necessárias para o exame da tempestividade do recurso de revista, 
quais sejam: as certidões de publicação dos acórdãos regionais c o 
carimbo mecânico da protocolização do recurso que indica a data de 
sua interposição. 4. Agravo de instrumento não conhecido".

E no corpo do acórdão, assim sc manifesta o i. Relator sobre 
o aspecto enfocado: (...) Impende, por fim, ressaltar que o registro 
mecânico efetuado pelo serviço de protocolo da Eg. Corte a quo (fl. 
47) na petição de recurso de revista, o qual supostamente atestaria 
interposição do mencionado recurso 'no prazo’, não tem o condão de 
suprir o juízo de admissibilidade do Tribunál ud quem.

Imprescindível que os julgadores do Tribunal Superior do 
Trabalho tenham todas as condições para analisarem os pressupostos 
extrínsecos do recurso de revista, as quais sc darão, no particular, pelo 
exame da certidão de publicação dos vv. acórdãos regionais c do 
carimbo de protocolização do recurso que espelha a data de sua 
interposição.

Assim, entendo que o registro mecânico cm comento não 
desincumbe a parte agravante de zelar pelo correto traslado da cer
tidão de publicação do acórdão regional, bem como do carimbo me
cânico da protocolização do recurso interposto que atesta a data de 
sua interposição, peças sem as quais se toma inviável a análise do 
pressuposto da tempestividade no Tribunal Superior do Trabalho” 
(Proc. n° AIRR-599.099/99.6, 1* Turma. Rei. Min. João Oreste Da- 
lazcn, DJU de 10/3/2000).

Portanto, descabe considerá-la como apta à aferição da tem
pestividade do Recurso de Revista.

Ainda que assim não fosse, cabe lembrar que os requisitos de 
admissibilidade devem ser analisados pelo relator do Recurso de 
Revista, indcpcndcntcmcntc do exame prévio efetuado pelo Presi
dente do Tribunal Regional, tendo cm vista que a admissibilidade do 
recurso está sujeita a duplo exame, sem que o despacho do juízo a 
quo vincule o juízo ad quem. Aliás, o juízo de origem exerce ju 
risdição pertinente à instância superior, como sc extrai dos arts. 541, 
543 e 544 do CPC.

Assim, o que o instrumento de Agravo deveria conter é a 
peça necessária para a aferição da tempestividade do Recurso de 
Revista, caso fosse provido o Agravo de Instrumento, nos termos do 
§ 5° do art. 897 da CLT, que determina a formação do instrumento de 
Agravo de modo a possibilitar o imediato julgamento do Recurso de 
Revista.

À guisa de esclarecimento, frise-se que o inciso I do 5 5° do 
art. 897 da CLT não esgota o rol de peças necessárias para o imediato 
julgamento do Recurso de Revista, caso provido o Agravo de Ins
trumento. É o caso da certidão de intimação do acórdão recorrido e 
também das razões de Recurso de Revista.

No tocante a esta controvérsia, a Corte Suprema tem ju
risprudência firmada no sentido de que é imprescindível o traslado da 
certidão de intimação do acórdão recorrido, verbis:

"Objeto: Certidão de publicação do acórdão recorrido. Au
sência de traslado.

A referida peça é essencial para verificar a tempestividade do 
RE.

Não houve o traslado.
O Tribunal fixou orientação: Ambas as Turmas em julga

mento recente firmaram o entendimento de que a certidão de pu
blicação do acórdão recorrido é peça essencial para a verificação da 
tempestividade do recurso extraordinário não admitido, acarretando 
sua falta a aplicação da Súmula 288 (assim, no AGRAG 149.722, 
Primeira Turma, c AGRAG 151.485 e 132.125, ambos da Segunda 
Turma)".

O Agravo está cm confronto.
Nego seguimento (RISTF, art. 21. 8 I”. L.8038/90, art. 38: 

CPC. art. 557, redação da L. 9.756/98)" (Al 249.329-5 Rei Min 
Nelson Jobim - D) 23.9.99 - Seção I - pag. 30).

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. PROVA DE SUA TEMPESTIVIDADE NO 
INSTRUMENTO DE AGRAVO. PRESSUPOSTOS IÍH ADMISSI
BILIDADE. AGRAVO. I. Ê pacífico o entendimento'desta Corte no 
sentido de qüc o recorrente tem o dever da vigilância ná formação do 
instrumento. E também de que lhe cabe comprovar a tempestividade 
do R.E. no agravo de instrumento. 2. Ademais, 6  parágrafo 4” elo art. 
544 do C fC  estabelece que, n;í hipótese de provimento do agravo, se 
o instruméntò contiver os cíójnçnlos necessários (to julgamento do 
mérito do recutso extraordinário, o Relator determinará sua con
versão, observando-se. daí cíií diante, o proccdidicnlo relativo a.esse 
recurso. 3. Sucede que, para tal fjin, seria imprescindível a prova da 
tempestividade do R.E., que, ho caso, não sc produziu. 4. Além disso, 
é igualmchtc pacifica a jurisjirudência do STF, no sentido de não 
admitir, cm RE, alegação de ofensa indireta à CF, por má inter
pretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infracons- 
titucionais. 5. Está correta, portanto, a decisão que, na instância de 
origem, lhe indeferiu o processamento. 6. Agravo improvido" 
(AGRAG-241401-RS, I* T , Rei. Min. Sydney Sanchcs).

Tal entendimento, embora adotado cm despacho negando 
seguimento a Agravo de Instrumento interposto contra despacho dc- 
negatório de Recurso Extraordinário, é perfeitamente aplicável tam
bém ao Agravo de Instrumento que visa a destrancar Recurso de 
Revista, pois a Lei n° 9.756/98 alterou a redação do art. 897 da CLT, 
introduzindo no Processo do Trabalho a mesma sistemática prevista 
no art. 544, § 3o, do CPC.

Diante da possibilidade do julgamento imediato do recurso 
principal, a Corte Suprema fixou orientação no sentido de que a 
certidão de intimação do acórdão recorrido é peça de traslado ne
cessário, ainda que o art. 544, § I”, do CPC a ela nüo faça expressa 
menção.

Idêntica é a situação no Processo do Trabalho. A Lei n° 
9.756/98 exige que a parte forme o instrumento de Agravo, de modo 
a possibilitar o imediato jqlgamento do Recurso de Revista, sc pro
vido o Agravo de Instrumento. Daí surge a necessidade do traslado da 
certidão de intimação do acórdão recorrido, peça imprescindível para 
a aferição da tempestividade do Recurso de Revista.

Cabe ainda ressaltar que a hipótese não é de aplicação da 
Orientação Jurisprudcncial n° 90-SDI/TST. O Precedente em tela tem 
aplicabilidade nos Agravos de Instrumentos interpostos antes da edi
ção da Lei n° 9.756/98, época cm que. provido o Agravo de Ins
trumento, era determinado o processamento do Recurso de Revista, 
subindo os autos principais. Pela sistemática adotada pela Lei n" 
9.756/98, devem estar nos autos de Agravo de Instrumento todas as 
peças necessárias para a apreciação do Recurso de Revista e, entre 
elas, a certidão de intimação do acórdão regional, visando a permitir 
a aferição da tempestividade do Recurso de Revista (art. 897, § 5”. da 
CLT).

Portanto, cabe registrar que os direitos assegurados nos in
cisos LIV c LV do art. 5° da CF/88 não são absolutos, não dis
pensando o cumprimento da legislação infraconstitucional que dis
ciplina o processo judicial, conforme já decidiu a Suprema Corte, 
verbis:

"(...) I - Os princípios constitucionais que asseguram o livre 
acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa, não são 
absolutos c hão de ser exercidos por meio das normas processuais que 
regem a matéria, não se constituindo negativa de prestação juris 
dicional ou cerceamento de defesa a inadmissão de recursos quando 
não observados os procedimentos estatuídos nas leis instrumentais" 
(RE(AgRg) n” 189.265 - Rd. Min. Maurício Corrêa - RTJ 
160/734).

Einalmcnlc, não há que sc falar cm violação do art. 5o. II, da 
CF/88. uma vez que o Supremo Tribunal Federal rcílcradamcntc tem 
afastado a possibilidade de ofensa ao dispositivo cm tela, pois, além 
de genérico, encerra a necessidade de análise das normas infracons- 
titucionais, cm especial aquelas atinentes aos pressupostos extrínsecos 
c intrínsecos de admissibilidade dos Recursos Extraordinários c de 
Revista, bem assim do Agravo de Instrumento na sistemática pro
cessual.

Neste sentido, os seguintes arestos:
"EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: dcscabimcn 

lo: questões relativas â necessidade ou não de autenticação das cópias 
que compõem o traslado do agravo de instrumento c á ausência de 
procuração a advogado da parte, de natureza infraconstitucional, que 
não autorizam o RE; prestada a jurisdição em decisão devidamente 
fundamentada, garantidos o devido processo legal, o contraditório e a 
ampla defesa (AGRAG - 244209-SP, I* T, Rei. Min. Sepúlveda Per
tence)".

"EMENTA: No tocante à afronta ao inciso II do art. 5” da 
Carta Magna, para se chegar â conclusão a que pretende a ora agra
vante. seria mister que sc examinasse previamente a legislação in
fraconstitucional, o que implica dizer que a alegada violação â Cons
tituição é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento 
do recurso extraordinário (Al 233.802-2 - Rei. Min. Moreira Alves, 
DJ de 29/4/99 - Seção I. pág. 15)".

Oportuno ressaltar que, nos termos da instrução Normativa 
16/99, item X, desta Corte c da reiterada jurisprudência do Excelso 
Pretório, cabe à parte velar pela torreia formação do instrumento, não 
comportando a conversão do Agravo em diligência para suprir a 
ausência de peças, ainda que obrigatórias ou necessárias.

Dianle do exposto, não conheço do Agravo de Instrumen
to.

Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO VIEIRA DF. M FI.I.O UI.1IO 
Relator

PROC. N" TST-RK-490.508/98.6 - TRT - 12" REGIÃO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ
ADVOGAIX) : DR. CAIO CÉSAR PEREIRA DE SOU

ZA
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA-

1 I.HOOA-^iRKGVÂO
PROCURADORA : DRA. ADRIANA SILVEIRA MACHA

DO
RECORRIDO • 'c  è fc v k N I MACHADO GONÇALVES 
ADVOGADO : DR. UTO LÍyiO  DE ASSIS GÓES

>. D E S P A  C II O
O Autor embarga de declaração, pretendendo ver sanada 

omissão no sentido do exame do benefício da justiça gratuita, lendo 
em vista que já se encontra amparado pela assistência judiciária, 
conforme consta da decisão de piso de fls. 63-5.

Rcalmcntc, desde o primeiro grau de jurisdição foi deferida a 
assistência judiciária, tendo, nesta parte, transitado cm julgado a sen 
tença da Junta de origem. Como a assistência judiciária concedida é 
mais abrangente do que a Justiça gratuita, configura-se a denunciada 
omissão, devendo ser agora sanada para o fim de deferir ao Autor a 
isenção do recolhimento das custas processuais, não obstante a de
terminação de inversão da sucumbência, constante do despacho im
pugnado.

Neste sentido é que acolho os embargos de declaração para, 
dando análise ü questão relativa à assistência judiciária já deferida 
nos autos c, consequente, justiça gratuita, isentar o autor do re
colhimento das custas processuais.

Publique-se.
Brasília. 4 de junho de 2001.

J UIZ CONVOCADO VIEIRA DE MELLO FILHO 
Relator

. Iê.e. m ) J í t i  < ' ; t .i  r.J;' 1 -? i>». .

Secretaria da 2- Turma

Despachos
PROC. N" TST-RR-363219/97.0 2* TURMA 

RECURSO DE REVISTA

RECORRENTE

PROCURADOR

RECORRIDOS

ADVOGADO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS 
DR. ANTÔNIO MARCÍLIO MIRANDA 
BARROSO
FRANCISCO VIEIRA MONTE FILHO 
EOUTRO
DR. LUIZ BEZERRA DE MENEZES

7* Região 
I) E S P A C II O

Decidiu o cg. 7” Regional, às fls. 108/109, manter a con
denação do Reclamado ao pagamento das verbas concernentes ao IPC 
de junho de 1987 (Plano Bresser) c seus reflexos, por considerar 
configurado o direito adquirido dos trabalhadores à percepção do 
respectivo reajuste.

Aduz o ente autárquico federal, cm suas razões revisionais 
de fls, 111/115, basicamente, a existência de dissenso jurisprudcncial, 
bem como de violação ao art. 5o, XXXVI, da Carta Política de 1988, 
o que ensejaria a admissão do recurso.

Despacho de admissibilidade à fl. 118.
Sem contra-razões, conforme certidão de fl. 120.
A douta Procuradoria-Geral do Trabalho, mediante a ma

nifestação exarada ü 11. 123, propugna pela aplicação da jurispru 
dência da Corte Suprema ao caso concreto.

Efctivamcnlc, os modelos transcritos às fls. 113/114 demons
tram mesmo a disparidade de teses e ensejam o conhecimento da 
súplica rcvisional, uma vez que registram, cm síntese, não haver 
direito adquirido à majoração salarial de 26,06% emergente do re
síduo inflacionário de junho/87.

Ora, o Excelso Supremo Tribunal Federal tem decidido, rei- 
teradamente, que a supressão do reajuste salarial oriundo do IPC de 
junho/87 pelo Decreto-lei n" 2.335/87 não implicou ofensa ao art. 5". 
inciso XXXVI, da Constituição Federal, ao fundamento de que inc 
xistia direito adquirido dos trabalhadores às diferenças salariais com 
base no referido plano econômico, c sim mera expectativa de dí 
rcito.

Sendo a Excelsa Corte a guardiã-mor da Constituição Fe
deral. a quem cube lançar o último entendimento quanto à aplicação 
c interpretação de seus preceitos, festa às Cortes inferiores subme
terem se àquela orientação, no sentido de não sc ter configurado o 
direito adquirido às diferenças salariais decorrentes do extinto IPC de 
junho/87, quando do advento do Dccreto-lci t f  2.335/87.

Este eg. Tribunal Superior do Trabalho, que perfilhava tese 
contrária c inclusive já editara o Enunciado n" 316 nesse sentido, 
resolveu, através da Resolução n" 37/94, publicada no DJ de 
25/11/94, cancelar o seu Verbete Sumular pertinente ao mencionado 
reajuste.
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Na esteira da diretriz traçada pelo E. STF, essa passou a ser 
a orientação da C. Seção Especializada cm Dissídios Individuais desta 
Corte Superior, a quem cabe unificar a Jurisprudência Trabalhista, 
conforme atestam os seguintes julgados: E-RR-72288/93, Ac. 
2299/95, Min. Armando de Brito, DJ 01.09.95; E-RR-25261/91, Ac. 
1955/95, Min, Vantuil Abdala, DJ 18.08.95; E-RR-65503/92, Ac. 
1688/95, Min, Afonso Celso, DJ 30.06.95 e E-RR-56095/92, Ac. 
1672/95, Min. Francisco Fausto, DJ 18.08.95.

Ante a inexistência de direito adquirido dos trabalhadores ao 
índice de reajuste salarial advindo do IPC de junho de 1987, dá-se 
provimento ao apelo para julgar improcedente a Rcclamatória.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso por divergência 
jurisprudencial e, à luz da faculdade conferida ao Relator pelo art. 
557, § 1°-A, do CPC, c/c o item III da Instrução Normativa n° 17/99 
do TST, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente a 
Reclamação proposta, invertendo-se os ónus sucumbenciais quanto às 
custas, isentando, contudo, os Reclamantes de seu pagamento, na 
forma da lei.

Intimem-se e publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2001.

JOSÉ SIMPLICIANO FERNANDES 
Ministro- Relator

PROC. N” TST-AG-RR-374.158/97.2 15" REGIÃO

AGRAVANTE

PROCURADORA

AGRAVADO
ADVOGADO
AGRAVADO

ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO
DRA. RENATA CRISTINA PIAIA PE- 
TROCINO
BENEDITO CARMO DE OLIVEIRA 
DR. HÉLIO SCHIAVOLIM FILHO 
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE SER
RA NEGRA
DR. VUPECESLANDE GOMES PUPO

D E S P A C H O
Esclareça o D. Ministério Público, quanto à sua manifestação 

de fls. 137/140, se a matéria relativa à nulidade do contrato de 
trabalho por ausência do concurso público vinha sendo debatida na 
instância ordinária, c, assim, enfocada no r. parecer ou na decisão 
respectiva do Eg. Regional.

Publique-se.
Brasília, 22 de junho 2001.

VANTUIL ABDALA 
Ministro Relator

PROC. N° TST-RR-378000/97.0 2" TURMA 

RECURSO DE REVISTA

RECORRENTE

PROCURADORA
RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 12" REGIÃO 
DRA. ADRIANE ARNT HERBST 
CENTRAIS GERADORAS DO SUL DO 
BRASIL S.A. - GERASUL 
DR. FELISBERTO VILMAR CARDOSO 
OSNI VIDAL DE SOUZA 
DR. SÉRGIO GALLOTTI MATIAS CAR
LIN

12* Região 
D E S P A C H O

RECURSO DE REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO.

Decidiu o eg. 12° Regional, às fls. 273/278, dar provimento 
ao Recurso Ordinário aviado pelo Reclamante, para acrescer à con
denação as diferenças salariais em face do exercício de função si
milar, porque decorrentes da existência do vínculo de emprego entre 
as partes, então declarada pela Sentença de Primeiro Grau em razão 
do seu reconhecimento outrora perpetrado pela própria Corte revisora 
(vide, a respeito, os julgados de fls. 142/147 e 160/164, onde se 
aplicou o cancelado Enunciado n° 256/TST, mesmo restando incon
troverso nos autos que a contratação do Reclamante foi posterior ao 
advento da Constituição Federal de 1988 c por intermediação ilegal 
de mão-de-obra). No mais, negou-se provimento ao Apelo Ordinário 
da entidade pública reclamada.

Aduz o douto Órgão Ministerial, cm suas razões revisionais 
de fls. 280/286, que o egrégio Regional, ao reconhecer a existência de 
vínculo cmprcgatício entre as partes, teria incorrido cm violação ao 
art. 37, 11, da Carta Magna c contrariado os termos do Enunciado n° 
331, II, do C. TST, bem como os julgados que colaciona, porque o 
referido ente da Administração Pública Indireta, tomador dos ser
viços, somente poderia admitir o Recorrido através de prévia seleção 
pública, o que não teria ocorrido.

Admitido o recurso pelo r. despacho de fl. 298, o mesmo 
enfrentou contra-razões (fls. 300/304).

Os autos não foram enviados à douta Procuradoria-Geral do 
Trabalho, tendo em vista os princípios da unidade funcional (CF/88, 
art. 127, § 1°) c da celeridade processual, já que Recorrente é o 
próprio MPL

Satisfeitos os pressupostos extrínsecos dc admissibilidade, 
uma vez que o apelo é tempestivo (vide fls. 278-v e 280 e o art. 188 
do CPC) e, na hipótese, há legitimidade do Parquct trabalhista para 
recorrer, nos termos do art. 83, VI, da Lei Complementar n° 75/93, 
passo ao exame do tema questionado.

Efetivamente, por atrito ao aludido Verbete Sumular, o apelo 
se viabiliza, na medida em que se impõe a não-caracterização de 
vínculo empregatício entre o tomador de serviços - sendo este órgão 
da Administração Pública Indireta - e empregado contratado após a 
edição da Carta Política de 1988, sem concurso, tendo em vista o 
preconizado em seu art. 37, inciso II.

No mérito, tem-sc que o sistema constitucional em vigor, relativo 
aos servidores públicos, exige concurso público, excluídas as hipóteses de 
contratação por tempo determinado e de exercício de cargo, emprego ou 
função comissionada ou de confiança, sempre que a administração (federal, 
estadual e municipal) admitir servidores, sendo nulo o ato administrativo que 
dcscumprir referida exigência (art. 37, II e § 2°, da atuai Constituição da 
pepública).

Aliás, este procedimento salutar de extraordinária importân
cia, na medida em que faz valer efelivamente o princípio da iso- 
nomia, que garante a todos òs cidadãos, em igualdade de condições, 
concorrer a emprego, cargo ou função pública mediante concurso, 
encontra seu apoio também no caput do artigo 37 da Norma Maior, já 
referida, que, dentre outros princípios, lá consigna os da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade, todos de obrigatória e ir
restrita observância pelo administrador público.

Ademais, imprescindível que o administrador público, e em 
especial os entes políticos, v. g. Prefeitos, Governadores, Presidente, 
desempenhem as funções que lhes são inerentes dentro de absoluto 
respeito aos limites traçados pelas leis do país, mormente a Lei 
Maior, de forma a que seus atos, e porque não dizer seus exemplos, 
retratem, para toda a coletividade, sua fiel submissão aos princípios 
supramencionados.

Caso contrário, estará aberta a oportunidade para que prevaleça a 
conduta administrativa pcrsonalística, por todos repudiada, e que consiste 
em nomear ou admiür determinada pessoa, ou pessoas previamente deter
minadas, sem atenção ao interesse público, mas para satisfazer a interesses 
do amigo ou do afilhado.

Registre-se, outrossim, a indispensável necessidade de aplicação 
de referidas regras às entidades que integram a chamada administração in
direta, tais como as empresas de economia mista, as empresas públicas e as 
autarquias que explorem atividade econômica

E, nesse diapasão, o Excelso Supremo Tribunal Federal, úl
timo intérprete e guardião da norma constitucional, em sua com
posição plena, efetivamente proclamou a exigência dc concurso pú
blico para os empregados de referidas entidades supradescritas. Con
signou, adotando o voto do relator, Ministro Paulo Brossard, que: "O 
procedimento do concurso ou da seleção pública dos candidatos da 
administração pública indireta pode ser diverso da administração di
reta, mas não se pode dele prescindir e nem deixar de ser público. 
Isto não é novidade entre nós, já  que exemplos diversos se podem 
encontrar na própria administração pública federal: é o caso do Banco 
do Brasil S.Â. (sociedade de economia mista), da Caixa Econômica 
Federal (empresa pública de direito privado), que adotam o pro
cedimento do concurso público para prover cargos e empregos de 
seus quadros"; e concluiu: ”... sociedade de economia mista que é, 
está obrigada à exigência do inciso II do art. 37, isto é, a admissão ou 
contratação para os cargos e empregos depende de aprovação prévia 
cm concurso" (STF, MS-21322-1/DF, Ac. Pleno, 3/12/92 - Impe
trantes: Telma Leite Morais e Outro - Impetrado: Tribunal de Contas 
da União - in LTr 57-09/1096).

Nessa ordem de idéias, a legalidade administrativa, portanto, 
deve sinalizar a conduta dos agentes públicos e dos administradores 
da coisa pública, deles exigindo a probidade, a moralidade e a im
pessoalidade como requisitos permanentes de seus atos, de forma que 
o respeito incondicional ao ordenamento jurídico, em especial à Lei 
Maior, seja pressuposto irrefutável da construção de uma nação so
berana, com progresso e valorização da cidadania.

Verifica-se que, no caso sub judice, o Obreiro foi admitido após a 
edição da Carta Magna vigente, sem a respectiva aprovação em concurso 
público, fato que contrasta com o que preconiza o Enunciado n” 331, II, desta 
Corte, in verbis:

"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALI
DADE. REVISÃO DO ENUNCIADO N° 256. A contratação irregular 
dc trabalhador, através de empresa interposta, não gera vínculo de em
prego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fun- 
dacional (artigo 37, II, da Constituição da República)".

Logo, infere-se que a conclusão do Regional, assentada na 
ultrapassada diretriz contida no Enunciado n” 256/TST, bem assim 
nos princípios da primazia da realidade e no da busca da verdade real 
e pretextando a regra estampada no § 1° do art. 173 da CF/88, não 
pode subsistir, ante a nova orientação adotada pelo C. TST, que, 
atento ao que prescreve o artigo 37, II, da Carta Constitucional, afasta 
o reconhecimento do vínculo de emprego, AINDA QUE presentes os 
requisitos do artigo 3° da CLT, se originário dc irregular interme
diação dc mão-de-obra, tendo como beneficiária empresa integrante 
da Administração Indireta do Estado, em sendo inexistente o con
curso público, como no caso específico dos autos. E. neste contexto, 
exsurge a incontestável erronia contida implicitamente no v. acórdão, 
relativamcntc à tese da inexigibilidade dc concurso para a contratação 
do Reclamante.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso por contrariedade ao 
Enunciado n° 331, II, do C. TST c, à luz da faculdade conferida ao Relator 
pelo art. 557, § 1°-A, do CPC, c/c o item III da Instrução Normativa n° 17/99 
do C. TST, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a inexistência do 
vínculo dc emprego com a GERASUL, julgando improcedente a reclama- 
tória, restando então prejudicada a análise da Revista patronal, uma vez que 
interposta nos mesmos moldes da intentada pela douta representante do 
MPT, invertendo, expressumente, os ônus da sucumbência atados às custas 
processuais, isento porém o reclamante.

Intimem-se e publique-sc.
Brasília, 18 dc junho dc 2001.

MÁRCIO RIBEIRO DO VALLE 
Juiz Convocado - Relator

PROC. N° TST-ED-RR-394.622/97.9 3" REGIÃO

EMBARGANTE
ADVOGADO
EMBARGADO
ADVOGADO

BANCO BANDEIRANTES S. A.
DR. VITOR RUSSOMANO JUNIOR 
RONILDO GOUVÊA COUTINHO 
DR. HENRIQUE DE SOUZA MACHA
DO

D E S P A C H O
Vista à embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 

cinco dias, em face do pedido de efeito modificativo formulado pelo 
reclamado nos embargos deciaratórios.

Publique-se.
Brasília, 06 de julho de 2001.

VANTUIL ABDALA
Ministro Relator

PROC. N" TST-RR-400.217/97.8 9* REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

MUNICÍPIO DE ICARAÍMA 
DR. EDIMARÁ SOARES DE SOUZA 
ARISTIDES MOREIRA DA ROCHA 
DR. JAIR APARECIDO ZANIN

D E S P A C H O
J. Regularize o Município sua representação processual, no 

prazo da Lei, à vista do término do mandato.
Brasília, 22 de março de 2001.

JOSÉ PEDRO DE CAMARGO 
Juiz Convocado 

Relator

PROC. N" TST- ED-RR-416321/98.9 2* TURMA 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA

EMBARGANTE

PROCURADOR
EMBARGADA

ADVOGADO

EMBARGADA
ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 19" REGIÃO 
DR. ALPINIANO DO PRADO LOPES 
FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ESTADO 
DE ALAGOAS - FUSAL 
DR. JEFERSON LUIZ DE BARROS 
COSTA
MAURA VENÂNCIO DA SILVA 
DR. VALTER SOARES DA SILVA 

19" Região

D E S P A C H O
Considerando que o Ministério Público pleiteia, por meio de 

Embargos de Declaração (fls. 100/102), efeito modificativo ao ju l
gado de fls. 94/97, deve-se abrir oportunidade às partes contrárias 
para se manifestarem, como tem entendido a jurisprudência do Su
premo Tribunal Federal e desta Corte Superior Trabalhista.

CONCEDO, pois, às Embargadas, Fundação de Saúde do 
Estado de Alagoas - FUSAL - e Maura Venâncio da Silva, o prazo de 
05 (cinco) dias, para, querendo, manifestarem-se sobre os Embargos 
Deciaratórios interpostos.

Publique-se.
Brasília, 25 de junho de 2001.

JOSÉ SIMPLICIANO FERNANDES 
Ministro - Relator

PROC. N" TST-RR-473.989/98.2 14" REGIÃO

RECORRENTE
PROCURADOR
RECORRENTE

PROCURADOR

RECORRIDO
ADVOGADO

: ESTADO DE RONDÔNIA 
: DR. SÁVIO DE JESUS GONÇALVES 
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA

LHO DA DÉCIMA-QUARTA REGIÃO 
: DR. GLÁUCIO ARAÚJO DE OLIVEI

RA
: NAZARÉ SOARES X1MENES 
: DR. ECI BRAGANÇA DE OLIVEIRA 
D E S P A C H O

Manifeste-sc o Ministério Público sobre o pedido de fl.
376.

Intime-se.
Brasília, 29 de junho de 2001.

JOSÉ PEDRO DE CAMARGO 
J UIZ C ONVOCADO 

Relator

PROC. N" TST-RR-523727/98.9 2“ TURMA 

RECURSO DE REVISTA

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO

ADVOGADA

RECORRIDA

ADVOGADA

. ROGÉRIO DE CARVALHO COSTA 
: DR. BENTO DE OLIVEIRA E SILVA 
: BANCO DO ESTADO DO PARANÁ 

S.A.
: DRA. REGIANE LUSTOSA DOS SAN

TOS FRANÇA
: A. B. ADMINISTRAÇÃO DE SERVI

ÇOS LTDA.
: DRA. ANDRÉA CUNHA 

9* Região
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D E S P A C H O
O cg. TRT da 9* Região, às í ls . '292/297, decidiu negar 

provimento ao Recurso Ordinário obreiro, mantendo, pois, a sentença 
primária que declarara juridicamente impossível o seu pedido inicial 
de reconhecimento do vínculo dc emprego diretamente com o Banco 
do Estado do Paraná S.A.

Contra essa decisão, o Reclamante, com base na alínea "a" 
do art. 896 da CLT, aviou Recurso dc Revista às íls. 306/315. Trouxe 
arestos para comprovar dissenso pretoriano.

Despacho de admissibilidade à fl. 317.
Contra-razões, às íls. 319/327 e 328/338, apresentadas pelo 

Banco e pela segunda Recorrida, respcctivamente.
Os autos não foram enviados à douta Procuradoria-Geral do 

Trabalho, por não se tratar de hipótese dc remessa obrigatória, nos 
termos do art. 113, § Io, II, do RITST.

Atendidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade - 
lempestividade (íls. 299/300), capacidade poslulatória (11. 07) e pre
paro (fl. 265) -, passo ao exame do Recurso.

Concluiu o eg. Regional que, apesar de o Reclamante ter 
prestado serviços diretamente ao Banco, não se poderia estabelecer 
entre eles vínculo empregatício, pois, nos termos do art. 37, 11, da 
CF/88, a investidura cm emprego público, depois da promulgação da 
vigente Carta Magna, depende dc prévia aprovação em concurso 
público, a que não submeteu o Obreiro.

Em sede dc Revista, o Reclamante sustenta, em suma, ter-se 
configurado, nos termos do art. 3“ da CLT, a relação empregatícia 
com o Banco, a quem prestou serviços de 1993 a 1995.

A matéria em enfoque, contudo, não mais comporta dis
cussão nesta Corte. Com efeito, nos termos do Enunciado 331, II, do 
C. TST:
"II - A contratação irregular de trabalhador, através de empresa 
interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da ad
ministração pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da 
Constituição da República)."

Ante o exposto, estando a decisão recorrida em consonância 
com o disposto no Enunciado 331, II, do C. TST, destarte amparada 
no art. 37, II, da vigente Constituição Federal, com base no § 5° do 
art. 896 da CLT e na Instrução Normativa n° 17/99, NEGO SE
GUIMENTO ao presente Recurso ,de Revista.

Publique-se para fins intimatórios.
Brasília, 18 de junho dc 2001.

MÁRCIO RIBEIRO 1)0 VALLE 
Juiz Convocado - Relator

PROCESSO N” TST-AG-AIRR-653782/00.2 15* região

AGRAVANTE : VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL
S/A

ADVOGADA : DRA. ELLEN COELHO VIGNINI
AGRAVADO : ADELMO ALEXANDRE DA SILVA

RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO
Por meio do r. Despacho dc 11. 96 deneguei seguimento ao 

Agravo dc Instrumento, tendo cm vista a ausência do traslado de peça 
essencial à sua formação, qual seja, a cópia da procuração outorgada 
ao advogado do Agravado, conforme a nova redação do art. 896, § 5“, 
da CLT.

Entretanto, às fls. 108/113, foi interposto Agravo Regimental 
pela Reclamada, sob o fundamento de que, embora ausente a cópia da 
procuração outorgada ao advogado do Agravado, o mesmo possuía 
mandato tácito e que foi juntada aos autos do Agravo dc Instrumento 
cópia de atas de audiência na qual o patrono do Agravado par
ticipou.

Assiste razão à Agravante.
O mandato tácito substitui a ausência de procuração do ad

vogado do Agravado, e considerando que à fl. 46 consta que o Dr. 
Júlio Márcio Alves da Silva, o qual assinou a Reclamalória Tra
balhista, compareceu à Audiência, não há falar cm ausência de peça, 
pois presentes estão todos os pressupostos de admissibilidade do 
Agravo, razão pela qual reconsidero o Despacho dc fl. 96, para 
determinar o julgamento do Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Após, à Pauta.
Brasília, 1° dc agosto dc 2001.

JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA 
Ministro Relator

PROC. N° IS T-RR-664.607/2000.217“ REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADA

RECORRIDO

ADVOGADO

BANESTES S/A - BANCO DO ESTA
DO DO ESPÍRITO SANTO 
DRA. MARIA CRISTINA DA COSTA 
FONSECA
JOEL HENRIQUE FERREIRA TEIXEI
RA
DR. CÉLIO ALEXANDRE PICORELLI 
DE OLIVEIRA

1) E S P A C H O
Homologo a renúncia do pedido relativo à multa prevista na 

alínea ’d ’ do art. 652 da CLT.
Indefiro, no entanto, o pedido dc devolução dos autos à 

Corte dc origem, eis que o recurso de revista fora admitido quanto 
aos honorários advocatícios.

Publiquc-sc.
Brasília, 11 dc junho de 2001.

VANTUIL ABDALA 
Ministro Relator

PROCESSO N” TST-AI RR-667392/00.8 9“ REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO

AGRAVADO
ADVOGADA

AGRAVADO

: BANCO ITAÚ S/A 
: DR. ANTÔNIO CELESTINO TONELO- 

TO
: WILSON TONIOLO 
: DRA. MIRIAN APARECIDA GONÇAL

VES
: BANCO DO ESTADO DO RIO DE JA

NEIRO - BANERJ
I) E S P A C II O

Contra o Despacho dc 11. 154, que negou seguimento ao 
Recurso dc Revista do Reclamado, considerando não atendidos os 
pressupostos dc admissibilidade, foi interposto o presente Agravo, 
sob o fundamento de que estão satisfeitos os requisitos legais para 
o processamento do Recurso denegado.

Cumpre inicialmcntc ressaltar que o presente Agravo de Ins
trumento foi interposto em 3/3/00, posteriormente à edição da Lei n° 
9.756/98, que deu nova redação ao art. 897 consolidado, a saber:

"§ 5°. Sob pena de não conhecimento, as partes promo
verão a formação do instrumento cio agravo de modo a possibilitar, 
caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruin
do a petição de interposição:

I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da 
certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos 
advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da con
testação, da decisão originária, da comprovação do depósito recursaI 
e do recolhimento das custas;

H - facultativamente, com outras peças que o agravante 
reputar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida."

Ressalte-se, ainda, que a Instrução Normativa n° 16/99, cm 
seu inciso III, estabelece que:

"O agravo não será conhecido se o instrumento não con
tiver as peças necessárias para o julgamento do recurso denegado, 
incluindo a  cópia do respectivo arrazoado e da comprovação de 
satisfação de todos os pressupostos extrínsecos do recurso princi
pal."

De plano, constata-se da análise dos presentes autos que o 
Apelo não reúne condições de admissibilidade, tendo em vista a 
ausência do traslado de peça essencial à sua formação, qual seja: a 
cópia da procuração outorgada ao advogado do segundo agravado 
Banco do Estado do Rio de Janeiro - BANERJ, peça cssenqial em 
face da nova redação do art. 897, § 5°, inciso I, da CLT.

Dc acordo encontram-se os seguintes Precedentes: AIRO- 
628198/00, DJ de 30/3/01, Min. João Oreste Dalazen; EAIRR- 
620164/00, DJ de 16/2/00, Min. Milton de Moura França; EAIRR- 
566466/99, DJ dc 23/6/00, Min. Rider Nogueira de Brito; EEDAIRR- 
561567/99, DJ de 16/6/00, Vantuil Abdala c EAIRR-555883/99, DJ 
de 16/6/00, Min. Vantuil Abdala.

Conforme se verifica, as referidas exigências se justificam, 
na medida em que, se a lei recomenda o julgamento imediato do 
recurso interceptado, para tanto será necessária a constatação de que 
presentes estarão os pressupostos extrínsecos do apelo. Enlendcr-se dc 
forma diversa implicaria descaracterizar a reforma operada pela lei, 
pois o que norteou essa alteração foi o desejo de tornar célere o 
julgamento, sem o retomo dos autos à instância "a qua”.

Cabe ressaltar que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal 
Federal firmou entendimento no sentido dc que cabe ao agravante o 
dever de zelar pela correta formação do Instrumento, ainda quando se 
trate de traslado obrigatório.

Diante do exposto, com base nos arts. 897, § 5°,inciso I, da 
CLT e 336 do Regimento Interno do TST, bem como na Instrução 
Normativa n° 16/99, inciso III, nego seguimento ao Agravo.

Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2001.
JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA 

Ministro Relator

PROC. N” TST-AIRR-667582/2000.4 2" TURMA
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA
A GRAVANTE :ANTÔNIO LUIZ ZAMBRANO DE ARAÚJO

ADVOGADA
AGRAVADA

ADVOGADO

PROCURADOR

DRA. MARIA LÚCIA V. BORBA 
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - 
CVRD
DR. NÍLTON CORREIA A GRAVADA
:UNIÃO FEDERAL
DR. J. MAURO MONTEIRO

1* Região
I) E S P A C I I O

Agrava dc Instrumento o Reclamante (fls. 381/383) contra o 
despacho proferido pelo MM Juiz Vice-Presidente do E. TRT da I* 
Região, que denegou seguimento ao seu recurso de revista, com 
fundamento no Enunciado n° 221 do C. TST e no art. 896, "a", da 
CLT, consignando que o acórdão recorrido apenas interpretou a nor
ma legal aplicável à hipótese c, se não o fez da melhor forma, 
também não violou a literalidade do preceito, não havendo como scr 
admitido o apelo, ainda, por divergência jurisprudcncial, ante a ines- 
pccificidadc dos arestos trazidos à colação (íl, 379).

Contraminutado o agravo (lis. 385/401 e 423/425), mani 
fcslou-sc a douta Procuradoria-Geral do Trabalho, em parecer da 
lavra do Dr. Jonhson Meira Santos, no sentido do não-conhecimento 
do apelo (fl. 439). ’ •» 1 »

Embora o apelo seja tempestivo (cfr. fls. 379v. c 381) e tenha 
representação regular (fls. 19 e 358), não se tendo, aliás, que exa
minar regularidade dc instrumento, uma vez que o apelo foi pro
cessado nos autos principais, não merece reparo, quanto ao mérito, o 
despacho agravado.

A questão de direito consiste cm saber se, uma vez anistiado 
o Autor, sua rcadmissão decorreria, logicamente, dc imediato, sob 
pena de se malferir o art. 1° da Lei n° 8.878/94, o qual trata da anistia 
cm tela.

0  Regional concluiu que, nos termos do art. 3” da própria 
Lei n° 8.878/94, verifica-se que a norma "criou uma condição po- 
lestativa para o retomo do empregado dispensado, uma vez que a 
condicionou às condições c disponibilidade da Administração Pú
blica, que deferirá ou não a volta do empregado" (fl. 367).

Na oportunidade, vale, ainda, transcrever os exatos termos 
tanto do art. 1°, quanto do art. 3° da Lei n° 8.878, dc 11.05.94, a qual 
dispõe acerca da concessão dc anistia para os servidores públicos 
civis e  empregados da Administração Pública Federal direta, au
tárquica e fundacional, bem como aos empregados dc empresas pú
blicas e sociedades de economia mista sob controle da União:

"Art. 1° - É concedida anistia aos servidores públicos 
civis e empregados da Administração Pública Federal di
reta, autárquica e fundacional, bem como aos empre
gados dc empresas públicas e sociedades de economia 
mista sob controle da União que, no período compre
endido entre 16 de março dc 1990 e 30 de setembro de 
1992, tenham sido:
1 - exonerados ou demitidos com violação de dispositivo 
constitucional ou legal;
II - despedidos ou dispensados dos seus empregos com 
violação de dispositivo constitucional, legal, regulamentar 
ou de cláusula constante de acordo, convenção ou sen
tença normativa;
III - exonerados, demitidos ou dispensados por motivação 
política, devidamente caracterizado, ou por interrupção 
de atividade profissional em decorrência de movimen
tação grevista.
(...)
Art. 3b - Obscírvado o disposto nesta lei e de acordo com 
as necessidades e disponibilidades orçamentárias e finan
ceiras da Administração, o Poder Executivo deferirá o 
retorno ao serviço dos servidores ou empregados des
pedidos arbitrariamente no período a que se refere o art. 

- • ... ,
Ora, ao se manter a sentença que julgou improcedente a 

Reclamatória que pretendia a imediata reintegração do Reclamante 
nos quadros da Empregadora, vislumbra-se a razoabilídade da in
terpretação dada pelo acórdão regional ao caput do art. 3° da Lei n° 
8.878/94, uma vez que, ao editar o Decreto n° 1499/95, o qual 
suspendeu os atos praticados na vigência do Decreto n° 1153/94, 
inclusive, com relação à discutida lista dos empregados públicos que 
estariam aptos a retornar ao serviço, publicada pela Subcomissão 
Setorial dc Anistia, à época, a Administração Pública apenas fez uso 
do legítimo poder discricionário que lhe foi conferido pelo próprio 
art. 3° da Lei n° 8.878/94, no intuito, justamente, de rever todos os 
seus procedimentos, através de nova norma que revogou todos seus 
atos anteriores, suspendendo quaisquer execuções das decisões pro
feridas pelas Comissões ou Subcomissões de Anistia, inclusive no 
que tange à reintegração do Autor.

Assim, uma vez que não restou violada a literalidade do art. 
1° da Lei n° 8.878/94, na medida cm que a decisão recorrida decorreu 
da interpretação do art. 3° da mesma norma, o processamento do 
recurso de revista encontra óbice no Enunciado n° 221 do C. TST.

Em relação à divergência dc julgados pretendida, verifica-se 
que os dois únicos arestos trazidos às lis. 375/376 desservem ao fim 
colimado, uma vez que se revelam tnespecíficos em relação à hi
pótese dos autos (reintegração imediata de empregado público anis
tiado com fulcro no art. 1“ da Lei p” 8.878/94), uma vez. que, tanto o 
Io aresto trata, apenas, da concessão dc liminar para determinar a 
imediata reintegração de empregados públicos anistiados, em face da 
situação de desemprego c estado dc carência em que se encontravam, 
situação albergada pelo art. 3°, parágrafo único, I, da Lei n” 8.878/94, 
como o 2° aresto trata da aplicação do termos do art. 5°, § 1°, ainda 
da le i  n" 8.878/94, hipóteses sequer cogitadas no presente feito. O 
recurso de revista encontra óbice, aqui, no Enunciado n° 296 do C. 
TST.

Pelo exposto, louvando-mc no art. 896, § 5”, da CLT, DE
NEGO SEGUIMENTO ao agravo dc instrumento, por encontrar-se a 
decisão agravada cm consonância com os Enunciados n°s 221 c 296 
do TST.

Publiquc-sc.
Brasília, 25 dc junho dc 2001.

JOSÉ SIMPLIC1ANO FERNANDES 
Ministro - Relator

PROC. N” TST-AIRR-672886/2000.0 2“ TURMA
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA

AGRAVANTE

ADVOGADA

AGRAVADOS
ADVOGADO

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. 
(EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
INCORPORADORA DA FEPASA)
DRA. LÍ LIA ESMERALDA CÉLIA BIA-
Z7.0
JUNO MARCELO BLONDIN E OUTRO 
DR. WIJSON JOSÉ DORTA DE OLIVEIRA
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15* Região 
D E S P A C H O

O presente agravo de instrumento foi interposto pela Re
clamada (fls. 206/208), contra o despacho proferido pelo MM. Juiz- 
Presidente do Eg. 15° Regional, que denegou seguimento ao seu 
recurso de revista, por entender incidir à hipótese o óbice do Enun
ciado n° 297 do C. TST (fl. 204).

Ausente a contraminuta (cfr. certidão de fl. 210v.), registre-se que é 
dispensada a remessa dos autos à douta Procuradoria-Geral do Trabalho, por 
força da Resolução Administrativa n° 322/96.

Embora o apelo seja tempestivo (fls. 205 e 206) e tenha repre
sentação regular (fls. 172/174), não se tendo, aliás, que examinar regula
ridade de instrumento, uma vez. que o apelo foi processado nos autos prin 
cipais (IN 16/99, II, parágrafo único, "c", do C. TST), não reúne o mesmo 
condições de scr admitido, quanto ao seu mérito.

No que tange à questão da aplicação do art. 71 da CLT aos 
ferroviários, como bem ponderou o juízo de admissibilidade do re
curso trancado, o Regional não emitiu pronunciamento explícito a 
respeito, nem foi provocado a tanto por via de embargos de de
claração, o que toma precluso o direito de discutir a questão, a teor 
do Enunciado n° 297 do C. TST.

Em relação à caracterização dos turnos de revezamento, tem-se, 
claramente, que o Regional lastreou-se na prova produzida nos autos para 
firmar o seu convencimento, consignando que o deferimento de 15 (quinze) 
minutos diários, acrescidos do adicional de 50%, estava alicerçado na prova 
testemunhal produzida pelos Reclamantes, onde se atestou a inexistência de 
intervalo intrajomada (fl. 167).

Dessa forma, tendo o Regional assim fundamentado seu en
tendimento, revela-se indisfarçável a pretensão da Agravante de re- 
discutir a valoração das provas e, assim, reformar o convencimento 
esposado pelo Juízo a quo acerca de questão eminentemente fática. 
Com efeito, tal discussão exaure-se no segundo grau de jurisdição, 
não comportando, pois, reexame nesta fase rccursat. Incidente à hi
pótese o óbice do Enunciado n° 126 do TST.

Em face, pois, da incidência de óbice processual oferecido 
pelos Enunciados n°s 126 e 297 do C. TST, ultrapassada se faz, in 
casu, a análise da divergência jurisprudencial apontada nas razões de 
revista.

À luz do exposto, louvando-me nos arts. 557, capul, do CPC 
e 896, § 5o, da CLT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de ins
trumento, em face da incidência do óbice processual oferecido pelos 
Enunciados n°s 126 e 297 do C. TST.

Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2001.

JOSÉ SIMPLICIANO FERNANDES 
Ministro - Relator

PROCESSO N” TST-AG-AIRR-674174/00.3 I* Região

AGRAVANTE : ANTÔNIO JOSÉ DE BARROS CARVA
LHO MELLO MOURÃO

ADVOGADO : DR. LUIZ FERNANDO OLIVEIRA PI
RES

AGRAVADO : PAULO ROBERTO DE SOUZA
ADVOGADO : DR. CÉLIO AUGUSTO BASTOS DE SI

QUEIRA
RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO

Por meio do r. Despacho de fl. 58, deneguei seguimento ao 
Agravo de Instrumento, tendo em vista a ausência do traslado de peça 
essencial à sua formação, qual seja, a cópia da contestação, conforme 
a nova redação do art. 896, § 5o, da CLT.

Entretanto, às fls. 62/63, foi interposto Agravo Regimental 
pelo Reclamado, sob o fundamento de que não há contestação nos 
autos pelo simples motivo de o ora Recorrente ler sido considerado 
rcvel. Então a exigência formulada na r. decisão jamais poderia ter 
sido cumprida, pois, se inexistente nos autos a contestação, impos
sível falar-se em traslado da mesma.

De fato, a Sentença de fls. 13/14 estabelece que em 4/4/91, 
a despeito de regularmente citado, o Reclamado não compareceu, 
sendo aplicada a revelia c confissão quanto à matéria fática. Logo, 
não há falar em ausência do traslado da peça da contestação, tendo 
em vista que houve a revelia.

À vista do exposto, reconsidero o Despacho de fl. 58 para 
que seja dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publiquc-sc.
Após, à Paula.
Brasília, 1° de agosto de 2001.

JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA 
Ministro Relator

PROC. N° TST-AIR R-678281/2000.8 2* TURMA
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADA

ADVOGADO

APARECIDO CARVALHO LOBO 
DR. IB1RACI NAVARRO MARTINS 
SÍLVIA RENATA BEOLCHI BUSSAM- 
RA
DR. ZACARIAS ALVES COSTA

15* Região 
D E S P A C H O

O presente agravo de instrumento (fls. 162/163) foi inter
posto pelo Reclamante contra o despacho proferido pelo MM. Juiz 
Vice-Presidente do E. TRT da 15* Região, que denegou seguimento 
ao seu recurso de revista, por entender que o apelo obreiro esbarrava 
nos óbices contidos na Orientação Jurisprudencial n° 94 da SBDI-1 c 
nos Enunciados n°s. 126 c 337, II, todos do C. TST (fl. 159).

Ausente a contraminuta (cfr. certidão de fl. 164v.), registre-se 
que é dispensada a remessa dos autos ao douto Ministério Público do 
Trabalho, por força da Resolução Administrativa n° 322/96 do C. 
TST.

Embora o agravo seja tempestivo (fls. 160 e 162) c tenha 
representação regular (fl. 09), não se tendo, aliás, que examinar re
gularidade de instrumento, uma vez que o apelo foi processado nos 
autos principais (IN 16/99, II, parágrafo único, "a" e "b", do C. TST), 
não merece o mesmo seguimento, por encontrar-se a decisão agravada 
cm perfeita consonância com a jurisprudência dominante desta Corte 
Superior.

Com efeito, o C. TST tem entendimento sedimentado na 
, Orientação Jurisprudencial n° 94 da SBDI-1, no sentido de que "não 

se conhece de Revista (896 V )  e de Embargos (894 "b") por vio
lação legal ou constitucional quando o recorrente não indica ex
pressamente o dispositivo de lei ou da Constituição tido como vio
lado."

Ora, tendo o Reclamante, em seu recurso de revista, se li
mitado a apontar de forma genérica violação a princípios da Cons- 
titituição Federal e da CLT (fls. 149/151), em obstando seguimento, 
ao predito apelo, decidiu o juízo de admissibilidade da revista, sem 
dúvida, em perfeita consonância com a jurisprudência dominante des
te Tribunal, no aspecto.

Em relação à divergência de julgados pretendida pelo De
mandante, verifica-se que os arestos trazidos à colação, às fls. 
150/151, desservem ao fim colimado, uma vez que, ou não revelam a 
fonte oficial ou repositório autorizado em que foram publicados, ou, 
pelos trechos transcritos dos acórdãos trazidos a confronto, nas razões 
recursais, não há efetivamente como se estabelecer a pretendida dis
sensão entre o caso sub judice e as teses esposadas pelos julgados 
colacionados, mesmo porque se descuidou o Recorrente em men
cionar, nas razões recursais, entendimentos discrepantes para hipó
teses idênticas às dos autos. O recurso de revista encontra óbice, aqui, 
sem dúvida, no Enunciado n° 337, I e II, do C. TST.

Não fora todo o explicitado, o certo é que, para se concluir 
diferentemente do Regional e, em remate, se afirmar o vínculo laborai 
pretendido na Revista, tal só seria possível com o revolvimento das 
provas (documental e testemunhal), isto porque com base nas mesmas 
é que o TRT de origem confirmou a improcedência da sentença 
originária. Tal revolvimento, porém, sabidamente, nesta fase pro
cessual, é expressamente vedado pelo Enunciado 126/TST.

Pelo exposto, louvando-me no art. 557, caput, do CPC, DE
NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, por encontrar-se a 
decisão agravada em consonância com a Orientação Jurisprudencial 
n° 94 da SBDI-1 e com os Enunciados n° 126 e 337, I e II, ambos do 
C. TST.

Publique-se.
Brasília, 15 de junho de 2001.

MÃRCIO RIBEIRO DO VALLE 
Juiz Convocada - Relator

PROC. N° TST-AIRR-678803/2000.1 2* TURMA
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA
A GRAVANTE:REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. (EM LIQUI
DAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INCORPORADORA DA FEPASA)

ADVOGADA : DRA. LÍLIA ESMERALDA CÉLIA BIA-
ZZO A GRAVADO :JOSÉ MARQUES 
DE SOUZA

ADVOGADO . DR. ALEXANDRE TRANCHO
15* Região 

D E S P A C H O
Agrava de Instrumento a Reclamada (fls. 357/359) contra o 

despacho proferido pelo MM. Juiz Vice-Presidente do E. TRT da 15* 
Região denegou seguimento ao seu recurso de revista, com fun
damento no Enunciado n° 126 do C. TST, consignando que a decisão 
a respeito do adicional de pcriculosidade resulta do exame das provas 
dos autos (fl. 355).

Contraminutado o agravo (fls. 362/364), registre-se que é 
dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho, 
nos termos da Resolução Administrativa ri* 322/96 do C. TST.

In casu, embora o apelo seja tempestivo (cfr. fls. 356 e 357) 
c tenha regular representação (fls. 338/340), não se tendo que exa
minar regularidade de instrumento, uma vez que o apelo foi pro
cessado nos autos principais (IN 16/99, II, parágrafo único, "c", do 
TST), não merece o mesmo seguimento, por veicular matéria cujo 
entendimento é pacífico c reiterado nesta Corte Superior.

Em suas razões de revista, pugna a Reclamada pela reforma 
do v. acórdão regional que deu provimento ao recurso ordinário obrei
ro, para deferir ao Reclamante o adicional de pcriculosidade, ao 
argumento de que o art. 193 da CLT disciplina, expressamente, que o 
contato permanente é condição sine qua num para a percepção do 
adicional de pcriculosidade. Traz arestos a confronto (fls. 348/351).

Razão não assiste à Reclamada.
Com efeito, o TST tem diretriz sedimentada na Orientação 

Jurisprudencial n° 5 da SBDI-I, que encerra entendimento no sentido 
de que a exposição permanente e intermitente a inflamáveis e/ou 
explosivos dá direito ao empregado a receber o adicional de pe- 
riculosidadc de forma integral (exegese do art. 193 da CLT).

Estando, assim, a decisão recorrida cm perfeita consonância 
com a orientação deste Tribunal, o recurso de revista enfrenta mesmo 
óbice intransponível no Enunciado n° 333 do C. TST.

Doutro tanto, a reversão da conclusão fática do aresto re
gional, de que havia exposição obreira a inflamáveis, só seria possível 
com reexame da prova, o que, todavia, é inadmissível nêsía fase 
processual, confomic Enunciado n° 126/TST.

Nesse passo, não haveria, igualmente, como se admitir o 
recurso de revista patronal por divergência jurisprudencial, uma vez 
que já  superada por iterativa, notória e atual jurisprudência desta 
Corte Superior (Inteligência do art. 896, § 4o, da CLT e do próprio 
Enunciado n° 333 do C. TST).

Pelo exposto, louvando-me nos arts. 557, caput, do CPC e 
896, § 5o, da CLT, DENEGO SEGUIMENTO ao agravo de ins
trumento, por enfrentar a revista óbice sumular nos Enunciados n“s 
126 e 333 do C. TST.

Publique-se.
Brasília, 25 de junho de 2001.

JOSÉ SIMPLICIANO FERNANDES 
Ministro-Relator

PROC. N° TST-A IR R-678804/2000.5 2* TURMA
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO
AGRAVADA

ADVOGADA

FERROVIÁRIA NOVOESTE S.A.
DR. NORIVAL FURLAN 
ANTÔNIO PIRES MENDES 
DR. GILBERTO CAMILLO MAGALDI 
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. 
(EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) 
DRA. IVONETE APARECIDA GAIOT- 
TO MACHADO

15“ Região 
D E S P A C H O

O presente agravo de instrumento foi interposto pela 2* Re
clamada (fis. 410/414), contra o despacho proferido pelo MM. Juiz 
Vice-Presidente do Eg. 15° Regional, que denegou seguimento ao seu 
recurso de revista, por entender que restaria inviabilizado o apelo por 
divergência jurisprudencial, cm face da falta de pronunciamento ex
plícito sobre a ocorrência de renúncia tácita da estabilidade, pela 
homologação sem ressalvas do TRCT (fl. 408).

Contraminuta pelo Reclamante, às fis. 427/429, registre-se 
que é dispensada a remessa dos autos à douta Procuradoria-Geral do 
Trabalho, por força da Resolução Administrativa n° 322/96.

Embora o apelo seja tempestivo (fls. 409 e 410) e tenha 
representação regular (fl. 179/179v.), não se tendo, aliás, que exa
minar regularidade de instrumento, uma vez que o apelo foi pro
cessado nos autos principais (IN 16/99, II, parágrafo único, ”c", do C. 
TST), não reúne o mesmo condições de ser admitido, quanto ao seu 
mérito.

No que tange à questão da ocorrência de renúncia tácita da 
estabilidade, pela homologação sem ressalvas do Termo de Rescisão 
do Contrato de Trabalho, única matéria questionada na Revista e no 
Agravo, melhor sorte não ampara a Agravante, uma vez que, como 
bem ponderou o juízo de admissibilidade do recurso de revista, o 
Regional não emitiu pronunciamento explícito a respeito, nem foi 
provocado a tanto por via de embargos de declaração, o que toma 
precluso o direito a discutir a questão, a teor do Enunciado n° 297 do 
C. TST.

À luz do exposto, louvando-me no art. 896, § 5“, da CLT, 
NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, por encontrar-se a 
decisão-agravada cm consonância com o Enunciado n° 297 do C 
TST.

Publique-se.
Brasília, 25 de junho de 2001.

JOSÉ SIMPLICIANO FERNANDES 
Ministro-Relator

PROC. N° TST-ED-AI RR-681359/00.1 V  TURMA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRU
MENTO EM RECURSO DE REVISTA

EMBARGANTE

ADVOGADO
EMBARGADO
ADVOGADO

: BANCO DE CRÉDITO NACIONAL 
S.A. - BCN

: DR. VICTOR RUSSOMANO JR.
: ALLAN QUEIROZ DE SENA 
: DR. FÁBIO LUIZ MONTE DE HOL- 

LANDA
21* Região 

D E S P A C H O
Considerando que o Reclamado pleiteia, mediante Embargos 

de Declaração, efeito modificativo ao julgado de fis. 590/592, deve-se 
abrir oportunidade à parte contrária para se pronunciar, como tem 
entendido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte 
Superior Trabalhista.

CONCEDO, pois, ao Reclamado o prazo de 05 (cinco) dias 
para, querendo, manifestar-se sobre os Embargos Declaratórios opos
tos às fls. 594/595 dos presentes autos.

Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JOSÉ SIMPLICIANO FERNANDES 
Ministro-Relator

PROCESSO N“ TST-AIRR-682112/00.3 21* R EGIÃO

AGRAVANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE - UFRN

PROCURADOR : DR. MAURÍCIO DE MEDEIROS MELO
AGRAVADOS : ODILON BARBOSA FERNANDES E

OUTROS
ADVOGADA : DRA. PATRÍCIA FARIAS DE OLIVEI

RA COSTA
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D E S P A C H O
Cumpre assinalar, inicialmenle, que o presente Agravo dc 

Instrumento foi interposto em 19/5/00, posteriormeme, portanto, à 
edição da Lei n° 9.756/98, que deu nova redação ao art. 897 con
solidado.

Pelas razões de fis. 2/20, agrava dc instrumento a Univer
sidade. buscando o processamento de seu Recurso de Revista. To
davia, seu Agravo não merece ser conhecido, ante a ausência do 
traslado dc peça obrigatória, a teor do § 5°, inciso I, do art. Ü97 da 
Cl.T. Com efeito, a Agravante colacionou aos autos tão-somente a 
cópia do Instrumento dc Mandato conferido a um dos Agravados, a 
saber, Paulo Gcorgc Andrade c Lima Campos (fl. 108), deixando de 
coligir aos autos as cópias das Procurações outorgadas aos repre
sentantes dos outros dois Agravados, Odilon Barbosa Fernandes e 
Pedro dc Castro Abaph.

Assinale-se que o substabeleeimento dc fl. 120 não é hábil a 
suprir a ausência dos aludidos Instrumentos dc Mandato, uma vez que 
não tem existência própria.

Pelo exposto, com base no § 5o do art. 897 da CLT, d c  o art. 
336 do Rl/TST, e no inciso X da Instrução Normativa n° I6/99, nego 
seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, Io de agosto de 200!.

JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA 
Ministro Relator

PROCESSO N” TST-AG-AI RR-70.3620/00.4 2“ Região

AGRAVANTE

ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

GENERAL MOTORS DO BRASIL LT- 
DA.
DR. VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR 
CARLOS ROBERTO BUCCI 
DR. FRANCISCO DOS SANTOS BAR
BOSA

RECONSIDERAÇÃO DE DES 
PACHO

Por meio do r. Despacho dc fl. I42 deneguei seguimento ao 
Agravo de Instrumento, tendo em vista a ausência do traslado de peça 
essencial à sua formação, qual seja: a certidão dc publicação do 
acórdão regional que julgou o recurso ordinário da Empresa, con
forme a nova redação do art. 896, § 5°, da CLT.

Entretanto, às fls. 144/145 foi interposto Agravo Regimental 
pela Reclamada, sob o fundamento dc que constam nos autos as 
certidões de puhlicação das decisões regionais que julgaram os Em
bargos Dcclaralórios da Reclamada. A Agravante alega violação do 
art. 897 da CLT.

De fato, contata-se que constam nos autos as referidas cer
tidões, que servem para comprovação da tempestividade do Recurso 
dc Revista da Empresa, uma vez que o prazo para interposição da 
referida Revista é computado a partir da publicação da decisão pro- 
latada em embargos declaratórios.

À vista do exposto, reconsidero o Despacho dc fl. 142, 
determinando a inclusão do Agravo de Instrumento em pauta.

Publique-se.
Brasília, 1° de agosto de 2001.

JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA 
Ministro Relator

PROCESSO N" TST-AIRR-706424/2000.7 9* Região

AGRAVANTE

ADVOGADA
AGRAVADO
ADVOGADA

AGRAVADA
ADVOGADA

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A 
(EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) 
DRA. SUELY TEREZINHA BLACA 
ADEMIR MANICA 
DRA. RAQUEL ALBUQUERQUE DE 
SOUZA LIMA
FERROVIA SUL ATLÂNTICO S/A 
DRA. SANDRA CALABRESE S1MÃO 

D E S P A C H O
Contra o Despacho de lis. 209/210, que negou seguimento 

ao Recurso dc Revista da Reclamada, considerando não atendidos 
os pressupostos de admissibilidade, foi interposto o presente Agra
vo, sob o fundamento de que estão satisfeitos os requisitos legais 
para o processamento do Recurso denegado.

Cumpre inicialmenle ressaltar que o presente Agravo dc Ins 
trumenlo foi interposto cm 4/9/00, posteriormente à edição da Lei n° 
9.756/98. que deu nova redação ao art. 897 consolidado, a saber:

"§ 5°. Sob pena dc não conhecimento, as partes promo
verão a formação do instrumento do agravo de modo u possibilitar, 
caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruin
do a petição de interposição:

I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da 
certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos 
advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da con
testação. da decisão originária, da comprovação do depósito recursal 
e do recolhimento das custas:

// - facultativamente, com outras peças que o agravante 
reputar úteis ao deslinde da malária de mérito controvertida."

Ressalte-se, ainda, que a Instrução Normativa n” 16/99. em 
seu inciso III, estabelece que:

"O agravo não será conhecido se o instrumento não con
tiver as peças necessárias para o julgamento do recurso denegado, 
incluindo a cópia do respectivo arrazoado e da comprovação de 
satisfação de todos os pressupostos extrínsecos do recurso princi
pal."

Dc plano, constata-se da análise dos presentes autos que o 
Apelo não reúne condições de admissibilidade, tendo em vista a 
ausência do traslado de peça essencial à sua formação, qual seja: a 
cópia da procuração outorgada ao advogado do segundo agravado, 
pCça essencial em facc da nova redação do art. 897, § 5o, inciso 1, 
da CLT.

Dc acordo encontram-se os seguintes Precedentes: AIRO- 
628198/2000, DJ dc 30/3/2001, Min. João Orcstc Dalazcn; EAIRR- 
620164/2000, DJ dc 16/2/2000, Min. Milton de Moura França; 
EA1RR-566466/1999, DJ de 23/6/2000, Min. Rider Nogueira dc Bri
to; EEDAIRR-561567/99, DJ dc 16/6/2000, Vantuil Abdala; EAIRR- 
555883/99, DJ de 16/6/2000, Min. Vantuil Abdala.

Conforme se verifica, as referidas exigências sc justificam, 
na medida cm que, se a lei recomenda o julgamento imediato do 
recurso interceptado, para tanto será necessária a constatação de que 
presentes estarão os pressupostos extrínsecos do apelo. Enlender-se dc 
forma diversa implicaria descaracterizar a reforma operada pela lei, 
pois o que norteou essa alteração foi o desejo dc tornar célere o 
julgamento, sem o retomo dos autos à instância "a qua”.

Cabe ressaltar que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal 
Federal firmou entendimento no sentido de que cabe ao agravante o 
dever de zelar pela correta formação do Instrumento, ainda quando sc 
trate dc traslado obrigatório.

Diante do exposto, com base nos arts. 897, § 5“,inciso 1, da 
CLT c 336 do Regimento Interno do TST, bem como na Instrução 
Normativa n° 16/99, inciso III, nego seguimento ao Agravo.

Publique-se.
Brasília, 6 de novembro dc 2000.
JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA
Ministro Relator

PROCESSO N" TST-AI RR-706425/00.0 9“ Região

AGRAVANTE
ADVOGADA
AGRAVADO
ADVOGADA

AGRAVADA

ADVOGADA

FERROVIA SUL ATLÂNTICO S/A 
DRA. SANDRA CALABRESE SIMÃO 
ADEMIR MANICA 
DRA. RAQUEL ALBUQUERQUE DE 
SOUZA LIMA
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A 
(EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) 
DRA. SUELY TEREZINHA BLACA 

D E S P A C H O
Contra o Despacho dc fls. 190/19), que negou seguimento ao 

Recurso dc Revista da Reclamada, considerando não atendidos os 
pressupostos dc admissibilidade, foi interposto o presente Agravo, sob 
o fundamento de que estão satisfeitos os requisitos legais para o 
processamento do Recurso denegado.

Cumpre inicialmente ressaltar que o presente Agravo dc Ins
trumento foi interposto em 4/9/00, posteriormente à edição da Lei n° 
9.756/98, que deu nova redação ao art. 897 consolidado, a saber:

"§ 5°. Sob pena dc não conhecimento, as partes promoverão 
a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, caso 
provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a 
petição de interposição:

I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da 
certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos 
advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da con
testação, da decisão originária, da comprovação do depósito recursal 
e do recolhimento das custas:

II - facultativamente, com outras peças que o agravante 
reputar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida.”

Ressalte-se, ainda, que a Instrução Normativa n° 16/99, cm 
seu inciso 111, estabelece que:

"O agravo não será conhecido se o instrumento não contiver 
us peças necessárias para o julgamento do recurso denegado, in
cluindo a cópia do respectivo arrazoado e da comprovação de sa
tisfação de todos os pressupostos extrínsecos do recurso principal."

De plano, constata-se da análise dos presentes autos que o 
Apelo não reúne condições dc admissibilidade, tendo em vista a 
ausência do traslado de peças essenciais à sua formação, quais sejam: 
a cópia do Acórdão proferido cm Embargos Dcclaralórios, peça es
sencial etn face da nova redação do art. 897, § 5o. da CLT; c, ainda, 
da Certidão de publicação do referido Acórdão, peça indispensável 
para a aferição da tempestividade do Recurso de Revista.

Conforme sc verifica, as referidas exigências sc justificam, 
na medida em que, se a lei recomenda o julgamento imediato do 
recurso interceptado, para tanto será necessária a constatação de que 
presentes estarão os pressupostos extrínsecos rio apelo. Entender-se dc 
forma diversa implicaria descaracterizar a reforma operada pela lei. 
pois o que norteou essa alteração foi o desejo dc tornar célere o 
julgamento, sem o retomo dos autos á instância ”a qua".

Cabe ressaltar que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal 
Federal firmou entendimento no sentido de que cabe ao agravante o 
dever de zelar pela correta formação do Instrumento, ainda quando se 
trate dc traslada obrigatório.

Diante do exposto, com base nos arts. 897, § 5o, da CLT c 
336 do Regimento Interno do TST, bem conto na Instrução Nor
mativa n" 16/99, inciso III, nego seguimento ao Agravo.

Publique-sc.
Brasília. 29 de junho dc 2001.

JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA 
Ministro Relator

PROCESSO N” TST-A IKR-713763/00.6 9“ Região

AGRAVANTE : VANDERLEI DE LIMA SANTOS
ADVOGADA : DRA. GILDA DISSENHA
AGRAVADA : SANTA CRUZ CONSTRUTORA DE

OBRAS LTDA.
D E S P A C H O

Às fls. 2/6, foi interposto Agravo dc Instrumento pelo Re
clamante, sob o fundamento dc que estão satisfeitos os requisitos 
legais para o processamento do Recurso denegado.

Cumpre inicialmenle ressaltar que o presente Agravo de Ins
trumento foi interposto em 1/9/00, posteriormente à edição da Lei n° ' 
9.756/98, que deu nova redação ao art. 897 consolidado, a saber:

"S 5“. Sob pena de não conhecimento, as partes promo
verão a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, 
caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruin
do a petição de interposição:

I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da 
certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos 
advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da con
testação, da decisão originária, da comprovação do depósito recursal 
e do recolhimento das custas:

II - facultativamente, com outras peças que o agravante 
reputar úteis ao deslinde da matéria áe mérito controvertida."

Rcssaltc-sc, ainda, que a instrução Normativa n” 16/99, cm 
seu inciso III, estabelece que:

*O agravo não será conhecido se o instrumento não con
tiver as peças necessárias pura o julgamento do recurso denegado, 
incluindo a cópia do respectivo arrazoado e da comprovação de 
satisfação de Iodos os pressupostos extrínsecos do recurso princi
pal"

De plano, constata-sc da análise dos presentes autos que o 
Apelo não reúne condições dc admissibilidade, tendo em vista a 
ausência do traslado de peças essenciais à sua formação, quais se
jam: a cópia da procuração outorgada ao advogado da Agravada e 
da Contestação, peças essenciais em face da nova redação do art.
897, § 5o, inciso I, da CLT.

Cumpre salientar que a minuta dc Agravo interposta às fls. 
2/6 apresenta-se incompleta e confusa.

Conforme se verifica, as referidas exigências sc justificam, 
na medida cm que, se a lei recomenda o julgamento imediato do 
recurso interceptado, para tanto será necessária a constatação dc que 
presentes estarão os pressupostos extrínsecos do apelo. Entender-se de 
forma diversa implicaria descaracterizar a reforma operada pela lei, 
pois o que norteou essa alteração foi o desejo dc tomar célere o 
julgamento, sem o retorno dos autos à instância "a qua".

Cabe ressaltar que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal 
Federal firmou cníendimenlo no sentido dc que cabe ao agravante o 
dever de zelar pela correta formação do Instrumento, ainda quando se 
trate de traslado obrigatório.

Diante do exposto, com base nos arts. 897, § 5°, inciso I, da 
CLT c 336 do Regimento Interno do TST, bem como na Instrução 
Normativa n° 16/99, inciso III, nego seguimento ao Agravo.

Publique-sc.
Brasília, 27 dc junho dc 2001.
JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA
Ministro Relator

PROCESSO N“ TST-A IK R-714556/00.8 2“ Região

AGRAVANTE

ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADA

INDUSTRIAL E COMERCIAL BOLA 
BRANCA LTDA.
DR. SIDNEI TURCZYN 
JOSÉ SOARES
DRA. ANA MARIA DO N. C. LAURET- 
Tl

D E S P A C H O
Contra o Despacho dc fl. 53, que negou seguimento ao 

Recurso de Revista da Reclamada, considerando não atendidos os 
pressupostos dc admissibilidade, foi interposto o presente Agravo, 
sob o fundamento dc que estão satisfeitos os requisitos legais para 
o processamento do Recurso denegado.

Cumpre inicialmenle ressaltar que o presente Agravo de Ins
trumento foi interposto cm 29/6/00, posteriormente à edição da Lei n° 
9.756/98, que deu nova redação ao art. 897 consolidado, a saber:

5". Sob peno de 'não conhecimento, os partes promo
verão a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, 
caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruiu 
do a petição de interposição:

I obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da 
certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos 
advogados do agravante e do agravado, do petição inicial, da coo 
teslação, do decisão originária, da comprovação do depósito recursal 
e do recolhimento tios custas:

II - facuhutivamcnte. com outras peças que o agravante 
reputar úteis ao deslinde do matéria dc mérito controvertido. "

Rcssaltc-sc, ainda, que a Instrução Normativa n" 16/99, cm 
seu inciso III, estabelece que:

”0  agravo não será conhecido sc o instrumento não con
tiver os peças necessárias para o julgamento do recurso denegado, 
incluindo o cópia do respectivo arrozoodo e da comprovação dc 
satisfação dc lodos os pressupostos extrínsecos do recurso primi- 
pal." ____________________________
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Dc plano, constata-se da análise dos presentes autos que o 
Apelo não reúne condições de admissibilidade, tendo em vista a 
ausência do traslado de peças essenciais à sua formação, quais se
jam: a cópia da petição inicial e da contestação, peças essenciais 
em face da nova redação do art. 897, § 5°, inciso I, da CLT.

Conforme se verifica, as referidas exigências se justificam, 
na medida em que, se a lei recomenda o julgamento imediato do 
recurso interceptado, para tanto será necessária a constatação de que 
presentes estarão os pressupostos extrínsecos do apelo. Entender-se de 
forma diversa implicaria descaracterizar a reforma operada pela lei, 
poir, o que norteou essa alteração foi o desejo de tomar célere o 
julgamento, sem o retorno dos autos à instância "a qua".

Cabe ressaltar que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal 
Federal firmou entendimento no sentido de que cabe ao agra,vante o 
dever de zelar pela correta formação do Instrumento, ainda quando se 
trate de traslado obrigatório.

Diante do exposto, com base nos arts. 897, § 5o, inciso 1, da 
CLT e 336 do Regimento Interno do TST, bem como na Instrução 
Normativa n° 16/99, inciso 111, nego seguimento ao Agravo.

Publique-sei
Brasília, 27 dc junho de 2001.

JOSÉ LUC1ANO DE CASTILHO PEREIRA 
Ministro Relator

PROCESSO N” TST-AIRR-714557/00.1 2" Região

AGRAVANTE : SINDICATO DOS OFICIAIS ALFAIA
TES, COSTUREIRAS E TRABALHADO
RES

NAS INDÚSTRIAS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS E DE 
CHAPÉUS DE SENHORAS

DE SÃO PAULO E OSASCO

ADVOGADO : DR. CARLOS PEREIRA CUSTÓDIO
AGRAVADO : DOUGLAS OTTO DEL PAPA
ADVOGADO : DR. VALTER UZZO

D E S P A C H O
Contra o Despacho de fl. 59, que negou seguimento ao 

Recurso dc Revista do Reclamado, considerando não atendidos os 
pressupostos de admissibilidade, foi interposto o presente Agravo, 
sob o fundamento dc que estão satisfeitos os requisitos legais para 
o processamento do Recurso denegado.

Cumpre inicialmcnte ressaltar que o presente Agravo dc Ins
trumento foi interposto em 15/5/00, posteriormente à edição da Lei n° 
9.756/98, que deu nova redação ao art. 897 consolidado, a saber:

"§ 5o. Sob pena de não conhecimento, as partes promo
verão a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, 
caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruin
do a petição de interposição:

I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da 
certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos 
advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da con
testação, da decisão originária, da comprovação do depósito recursal 
e do recolhimento das custas;

II - facultativamente, com outras peças que o agravante 
reputar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida."

Ressalte-se, ainda, que a Instrução Normativa n” 16/99, em 
seu inciso III, estabelece que:

"O agravo não será conhecido se o instrumento não con
tiver as peças necessárias para o julgamento do recurso denegado, 
incluindo a cópia do respectivo arrazoado e da comprovação de 
satisfação de todos os pressupostos extrínsecos do recurso princi
pal."

De plano, constata-se da análise dos presentes autos que o 
Apelo não reúne condições de admissibilidade, lendo em vista a 
ausência do traslado dc peça essencial à sua formação, qual seja: a 
cópia da Certidão dc publicação do Despacho denegatório, peça in
dispensável para a aferição da tempestividade do Agravo de Ins
trumento.

Conforme se verifica, as referidas exigências se justificam, 
na medida cm que, se a lei recomenda o julgamento imediato do 
recurso interceptado, para tanto será necessária a constatação dc que . 
presentes estarão os pressupostos extrínsecos do apelo. Entender-se dc 
forma diversa implicaria descaracterizar a reforma operada pela lei. 
pois o que norteou essa alteração foi o desejo de tornar célere o 
julgamento, sem o retorno dos autos à instância "a qua".

Cabe ressaltar que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal 
Federal firmou entendimento no sentido de que cabe ao agravante o 
dever de zelar pela correta formação do Instrumento, ainda quando se 
trate dc traslado obrigatório.

Diante do exposto, com base nos arts. 897, § 5“, inciso I, da 
CLT e 336 do Regimento Interno do TST, bem como na Instrução 
Normativa n° 16/99, inciso III, nego seguimento ao Agravo.

Publique-se.
Brasília, 27 dc junho de 2001.
JOSÉ LUC1ANO DE CASTILHO PEREIRA
Ministro Relator

D E S P A C H O
Contra o Despacho de fl. 63, que negou seguimento ao 

Recurso de Revista da Reclamada, considerando não atendidos os 
pressupostos de admissibilidade, foi interposto o presente Agravo, 
sob o fundamento de que estão satisfeitos os requisitos legais para 
o processamento do Recurso denegado.

Cumpre inicialmente ressaltar que o presente Agravo de Ins
trumento foi interposto em 21/8/00, posteriormente à edição da Lei n° 
9.756/98, que deu nova redação ao art. 897 consolidado, a saber:

"§ 5°. Sob pena de não conhecimento, as partes promo
verão a formação do instru mento do agravo de modo a possibilitar, 
caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruin
do a petição de interposição:

I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da 
certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos 
advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da con
testação, da decisão originária, da comprovação do depósito recursal 
e do recolhimento das custas;

II - facultativamente, com outras peças que o agravante 
reputar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida."

Ressalte-se, ainda, que a Instrução Normativa n° 16/99, em 
seu inciso III, estabelece que:

III - "O agravo não será conhecido se o instrumento não 
contiver as peças necessárias para o julgamento do recurso de
negado, incluindo a cópia do respectivo arrazoado e da compro
vação de satisfação de todos os pressupostos extrínsecos do recur
so principal."

De plano, constata-se da análise dos presentes autos que o 
Apelo não reúne condições dc admissibilidade, tendo cm vista a 
ausência do traslado de peças essenciais à sua formação, quais se
jam: as cópias da comprovação do depósito recursal c do recolhi
mento das custas, peças essenciais em face da nova redação do art. 
897, § 5°, inciso I, da CLT.

Conforme se verifica, as referidas exigências se justificam, 
na medida em que, se a lei recomenda o julgamento imediato do 
recurso interceptado, para tanto será necessária a constatação de que 
presentes estarão os pressupostos extrínsecos do apelo. Entender-se de 
forma diversa implicaria descaracterizar a reforma operada pela lei, 
pois o que norteou essa alteração foi o desejo dc tornar célere o 
julgamento, sem o retomo dos autos à instância "a qua".

Cabe ressaltar que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal 
Federal firmou entendimento no sentido de que cabe ao agravante o 
dever de zelar pela correta formação do Instrumento, ainda quando se 
trate de traslado obrigatório.

Diante do exposto, com base nos arts. 897, § 5°, inciso I, da 
CLT e 336 do Regimento Interno do TST, bem como na Instrução 
Normativa n° 16/99, inciso III, nego seguimento ao Agravo.

Publique-se.
Brasília, 27 dc junho de 2001.
JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA
Ministro Relator

PROCESSO N" TST-AIRR-714673/00.1 2" Região

AGRAVANTE

ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADA

SEPTEM - SERVIÇOS DE SEGURAN
ÇA LTDA.
DR. EDUARDO VALENTIM MARRAS 
ETEVALDO DE SOUZA SANTOS 
DRA. SÔNIA REGINA DE SOUZA

D E S P A C H O
Contra o Despacho dc fl. 309, que negou seguimento ao 

Recurso dc Revista da Reclamada, considerando não atendidos os 
pressupostos dc admissibilidade, foi interposto o presente Agravo, sob 
o fundamento de que estão satisfeitos os requisitos legais para o 
processamento do Recurso denegado.

Todavia, o seu Agravo não pode ser conhecido, pois a cópia 
da Procuração outorgada ao advogado da Agravante apresenta-se ir
regular, tendo em vista não se encontrar autenticada, exigência esta 
contida na Instrução Normativa n° 16/99, item IX, que determina que 
as peças trasladadas deverão conter informações que identifiquem o 
processo do qual foram extraídas, autenticadas uma a unta. no an
verso ou no verso. No presente caso, outros documentos trasladados 
receberam a chancela da autenticação, com selo dc autenticação e 
carimbo do Ofício de notas de São Paulo. No entanto, verifica-se que 
o anverso da fl. 41 não conta com o mesmo procedimento.

Ademais, importa registrar que inexiste nos autos certidão 
que ateste a autenticidade da aludida cópia.

Diante do exposto, com base nos arts. 336 do Regimento 
Interno do TST c 830 e 897, « 5°, da CLT, c/c o inciso IX da 
Instrução Normativa n° 16/99, nego seguimento ao Agravo dc Ins
trumento.

Publíque-sc.
Brasília, 27 dc junho de 2001.

JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA 
Ministro Relator

PROCESSO N“ TST-AIRR-714670/00.0 15“ Região PROCESSO N” TST-A IRR-715429/00.6 1" Região

AGRAVANTE

ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

CITRO MARINGÁ AGRÍCOLA E CO
MERCIAL LTDA.
DR. WINSTON SEBE 
ANTÔNIO DE FÁTIMA PARDINE 
DR. AUGUSTO CÉZAR PINTO DA 
FONSECA

AGRAVANTE

ADVOGADO

AGRAVADO
ADVOGADA

MINASGÁS S/A DISTRIBUIDORA DE 
GÁS COMBUSTÍVEL 
DR. NELSON OSMAR MONTEIRO 
GUIMARÃES
SAUL CRISTALDO BADARACO 
DRA. MARIA TEIXEIRA

D E S P A C H O
Contra o Despacho de fl. 396, que negou seguimento a °  

Recurso de Revista da Reclamada, considerando não atendidos ° s  
pressupostos de admissibilidade, foi interposto o presente Agravo, soo  
o fundamento de que estão satisfeitos os requisitos legais para °  
processamento do Recurso denegado.

Todavia, o seu Agravo não pode ser conhecido, pois a r e 
presentação do Ádvogado da Agravante apresenta-se irregular, tendo 
cm vista não se encontrar nos autos o Instrumento Procuratório de seu 
patrono Dr. Henrique Cláudio Maués, a fim dc comprovar se o m es
mo tem poderes para assinar o substabelecimento de fl. 306 d <,s 
autos.

A correta formação do agravo é encargo atribuído à parte 
recorrente, conforme Instrução Normativa n° 16/99, item X.

Diante do exposto, com base nos arts. 897, § 5°, inciso I, d a  
CLT e 336 do Regimento Interno do TST, bem como na Instruça« 
Normativa n° 16/99, inciso III, nego seguimento ao Agravo.

Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2001.

JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA 
Ministro Relator

PROCESSO N” TST-AIRR-716097/00.5 18" Região

AGRAVANTE
ADVOGADA

AGRAVADO
ADVOGADA

SPPPADDDA CAFÉ CLIP BAR LTDA. 
DRA. ADRIANA MACHADO E SILVA 
DE SÁ PEIXOTO 
HERIK MARTINS TEIXEIRA 
DRA. SIMONE WASCHECK

D E S P A C H O
Contra o Despacho de fls. 31/32, que negou seguimento a<> 

Recurso de Revista da Reclamada, considerando não atendidos os 
pressupostos dc admissibilidade, foi interposto o presente Agravo, sob 
o fundamento de que estão satisfeitos os requisitos legais para o  
processamento do Recurso denegado.

Cumpre inicialmente ressaltar que o presente Agravo de In s
trumento foi interposto em 20/9/00, posteriormente à edição da Lei n 
9.756/98, que deu nova redação ao art. 897 consolidado, a saber:

"§ 5°. Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão 
a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, caso  
provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo o 
petição de interposição:

I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da  
certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos 
advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da c o n 
testação, da decisão originária, da comprovação do depósito recursal 
e do recolhimento das custas:

II - facultativamente, com outras peças que o agravante 
reputar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida."

Ressalte-se, ainda, que a Instrução Normativa n° 16/99, cm  
seu inciso 111, estabelece que:

’O agravo não será conhecido se o instrumento não contiver 
as peças necessárias para o julgamento do recurso denegado, in 
cluindo a cópia do respectivo arrazoado e da comprovação de s a 
tisfação de todos os pressupostos extrínsecos do recurso principal-

De plano, constata-se da análise dos presentes autos que o 
Apelo não reúne condições de admissibilidade, tendo em vista a 
ausência do traslado de peças essenciais à sua formação, quais sejam: 
as cópias da Reclamação Trabalhista, da Contestação, da com pro
vação do depósito recursal e do recolhimento das custas, peças e s 
senciais em face da nova redação do art. 897, § 5°, inciso I. da
CLT.

Conforme se verifica, as referidas exigências se justificam , 
na medida cm que, se a lei recomenda o julgamento imediato do  
recurso interceptado, para tanto será necessária a constatação de que 
presentes estarão os pressupostos extrínsecos do apelo. Entender-sc de 
forma diversa implicaria descaracterizar a reforma operada pela lei» 
pois o que norteou essa alteração foi o desejo de tomar célere o 
julgamento, sem o retomo dos autos à instância "a qua".

Cabe ressaltar que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal 
Federal firmou entendimento no sentido de que cabe ao agravante o 
dever de zelar pela correta formação do insto mento, ainda quando sc 
trate dc traslado obrigatório.

Diante do exposto, com base nos arts. 897, 5 5°, inciso I, da 
CLT c 336 do Regimento Interno do TST, bem como na Instrução 
Normativa n° 16/99, inciso 111. nego seguimento ao Agravo.

Publique-se.
Brasília. 27 de junho de 2001.

JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA
Ministro Relator

PROCESSO N" TST-AIRR-716905/00.6 2“ Região Agravante: 
REIJE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A (EM LIQUIDAÇÃO E X 
TRAJUDICIAL - INCORPORADORA DA FEPASA)

ADVOGADO : DR. JOSÉ REINALDO NOGUEIRA DE
OLIVEIRA

AGRAVADOS : EDRAUTO GONÇALVES BATISTA E
OUTROS

ADVOGADA : DRA. SÔNIA APARECIDA DE LIMA
SANTIAGO F. MORAES

D E S P A C H O
Mediante as razões dc fls. 2/14, agrava de instrumento a 

RFFSA, buscando viabilizar o processamento do seu Recurso dc 
Revista.
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Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo de 
Instrumento, inadmissível o Apelo, cm face da flagrante irregula
ridade de representação processual.

Com eleito, a Agravante não trasladou cópia da Procuração 
outorgaria ao Dr. Sérgio N. Moura Campos, que substabeleceu ao Dr. 
José Reinaldo Nogueira de Oliveira (fl. 73), subscritor do presente 
Instrumento. Assinale-se que não consta da cópia do Instrumento de 
Mandato coligido às fls. 71/72 o nome de nenhum dos advogados 
mencionados, o que ratifica a tese ora adotada.

Assim, não possuindo o subscritor do Agravo poderes nos 
autos para representar a Reclamada e não resultando, por outro lado. 
configurado mandato tácito, impõe-se concluir pela inexistência do 
Agravo de Instrumento, a teor do .que dispõe o Verbete Sumular n° 
164/TST.

Em sendo assim, com fundamento no art. 336 do Regimento 
Interno do TST, c/c o Enunciado n° 164/TST. nego seguimento ao 
Agravo de Instrumento.

Publiquc-sc.
Brasília, 27 de junho de 2001.

JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA 
Ministro Relator

PROCESSO N" TST-AIRR-717361/00.2 X  Região

AGRAVANTE
ADVOGADA
AGRAVADO
ADVOGADA

MUNICÍPIO DE GRAVATA!
DRA. ROBERTA ALMEIDA PFEIFER 
OREENE DA ROCHA BERETA 
DRA. MARILÚ ROSA ESPÍNDOLA

D E S P A C H O
Irrcsignado, agrava de instrumento o Reclamado, perseguin

do o processamento da sua Revista, que teve seu seguimento de
negado por não preencher os pressupostos de admissibilidade pre
vistos no art. 896 da CLT, fls.39/40.

Cumpre inicialmcnte ressaltar que o presente Agravo de Ins
trumento foi interposto em 29/8/00. postcriormcnle à edição da Eci n° 
9.756/98, que deu nova redação ao art. 897 consolidado, a saber:

"§ 5°. Sob peno de não conhecimento, as partes promoverão 
a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, caso 
provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a 
petição de interposição:

I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da 
certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos 
advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da con
testação, da decisão originária, da comprovação do depósito reeursal 
e do recolhimento das custas:

II - facultativamcnte, com outras peças que o agravante 
reputar tileis ao deslinde da matéria de mérito controvertida."

Ressaltc-sc. ainda, que a Instrução Normativa n° 16/99, cm 
seu inciso III, estabelece que:

"O agravo não será conhecido se o instrumento não contiver 
as peças necessárias para o julgamento do recurso denegado, in
cluindo a cópia do respectivo arrazoado e da comprovação de sa
tisfação de todos os pressupostos extrínsecos do recurso principal."

De plano, constata-se da análise dos presentes autos que o 
Apelo não reúne condições de admissibilidade, tendo em vista a 
ausência do traslado de peça essencial ã sua formação, qual seja, as 
razões do Recurso de Revista, indispensável para o julgamento do 
Agravo.

Conforme se verifica, a referida exigência parece se jus 
lificar, na medida em que, se a lei recomenda o julgamento imediato 
do Recurso interceptado, para tanto será necessária a constatação de 
que presentes estarão os pressupostos extrínsecos do apelo. Kntcndcr- 
se de forma diversa implicaria descaracterizar a reforma operada pela 
lei. pois o que norteou essa alteração foi o desejo de tornar célere o 
julgamento, sem o retomo dos autos à Instância "a qua".

Assim, não conheço do Agravo dc Instrumento, porquanto 
não observados os termos do art. 897, § 5°, inciso I. da CLT. bem 
como a Instrução Normativa n° 16/99, inciso III.

Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência do E. Supremo 
Tribunal Federal, firmou entendimento no sentido de que cabe ao 
agravante o dever dc zelar pela correta formação do instrumento, 
ainda quando se trate de traslado obrigatório.

Diante do exposto, com base na faculdade concedida pelos 
urts. 896. § 5o. da CLT e 336 do Regimento Interno do TST, nego 
seguimento ao Agravo.

Publique-sc.
Brasília. 25 dc junho de 2001.

JOSÉ LUCIÀNO DE CASTILHO PEREIRA 
Ministro Relator

PROCESSO N" TST-AIRK-719372/00.3 V  R egião

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADA
ADVOGADO

EDIGAR AZEVEDO DE SANTANA 
DR. ERINEU EDISON MARANESI 
GM CHRON DO BRASIL LTDA. 
DR. JESUS PINHEIRO ALVARES 

D E S P A C H O
Por meio do r. Despacho de fl. 146. foi denegado seguimento 

ao Recurso de Revista do Reclamante, que. irrcsignado, agrava de 
instrumento, perseguindo o processamento do Apelo interposto às lis 
143/145, com fundamento no art. 896 da CLT.

Verifica se, contudo, que não há como se admitir o presente 
Agiavp de InsirumcMp, npia vez que se pncoqlra it|tcni[>c>tivo, senão 
vejamos: o Despacho denegatório foi publicado no dia Ib/b/iJtKW, 
scx!*-fctra.--cooforme- etmstn tia Certidão de fl. 147 tios natos A-

contagcm do prazo reeursal começou a fluir no dia 19/6/2000, se
gunda-feira, findando no dia 26/6/2000, segunda-feira.

Logo, interposto o presente Agravo apenas no dia 27/6/2000. 
resta obstado o seu prosseguimento por intempestivo.

Assim sendo, c com suporte no § 5o do art. 896 da CLT e no 
art. 336 do Regimento Interno do TST, nego seguimento ao Agra

vo.
Publiquc-sc.
Brasília. 27 de junho de 2001.

JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA 
Ministro Relator

PROCESSO N° TST-AIRR- 719871/60.7 9“ Região

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

: DOMINGOS VALDEMIR MACHADO 
: DR AGENIR BRAZ DALLA VECCIIIA 
: NELSON FLORÃO 
: DR. JOÃO CAETANO SANDRINI 

D E S P A C H O
Cumpre assinalar, inicialmcnte, que o presente Agravo dc 

Instrumento foi interposto cm 10/8/00, posteriormente 5 edição da Lei 
n° 9.756/98, que deu nova redação ao art. 897 consolidado.

Pelas razões de fls. 3/11, agrava de instrumento o Recla
mante, buscando o processamento dc seu Recurso de Revista. To
davia. seu Agravo não pode ser conhecido, tendo cm vista que o 
carimbo do protocolo aposto à fl. 139 encontra-se ilegível, não se 
podendo aferir a tenípcslividade do Recurso de Revista, o qual é 
elemento essencial ao exame dos pressupostos dc admissibilidade.

Ressalte-se que a Instrução Normativa n° 16/99 desta Corte, 
incisos III c X, estabelece que:

"III - O agravo não será conhecido se o  instrumento não 
contiver as peças necessárias paru o julgamento do recurso de
negado. incluindo a cópia do respectivo arrazoado e da comprovação 
de satisfação de todos os pressupostos extrínsecos do recurso prin
cipal;

X - cumpre às parles providenciar a correta formação do 
instrumento, não comportando a omissão em conversão em diligência 
para suprir a ausência de peças, ainda que essenciais."

Pelo exposto, com base nos arts. 336 do RI/TST e 830 c 897, 
§ 5o, da CLT. c/c os incisos III c X cia Instrução Normativa n° 16/99, 
nego seguimento ao Agravo dc Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 27 dc junho de 2001.

JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA
Ministro Relator

PROCESSO N" TST-AIKR-724349/01.8 5* Região

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

ATIVUS FARMACÊUTICA LTDA.
DR. SÉRGIO ELY EL IZIDÓRIO 
JOSÉ EDSON DE SOUSA OLIVEIRA 
DR. ORLANDO DA MATA E SOUZA

D E S P A C H O
Contra o Despacho dc fl. 76, que negou seguimento ao 

Recurso de Revista da Reclamada, considerando não atendidos os 
pressupostos de admissibilidade, foi interposto o presente Agravo, 
sob o fundamento de que estão satisfeitos os requisitos legais para 
o processamento do Recurso denegado.

Cumpre inicialmcnte ressaltar que o presente Agravo dc Ins 
trumento foi interposto em 25/9/00, posteriormente à edição da Lei n° 
9.756/98, que deu nova redação ao art. 897 consolidado, a saber:

’§ 5". Sob peno de não conhecimento, tis partes promo
verão a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, 
raso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruin
do a petição de interposição:

I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da 
certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos 
advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da con
testação, da decisão originária, da comprovação cio depósito reeursal 
e do recolhimento tias custas;

II facultativamcnte, com outras peças que o agravante 
reputar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida."

Ressalte-se, ainda, que a Instrução Normativa n“ 16/99, cm 
seu inciso III. estabelece que:

"O agravo não será conhecido se o instrumento titio con
tiver as peças necessárias paru o julgamento do recurso denegado, 
incluindo a cópia do respectivo arrazoado e tia comprovação de 
satisfação tle hulos os pressupostos extrínsecos tio recurso prim i 
pai."

De plano, constata-se da análise dos presentes putos que o 
Apelo nuo reúne condições de admissibilidade, tendo em vista a 
ausência do traslado de peças essenciais à sua formação, quais se
jam: a cópia da minuta do Recurso de Revista, peça essencial em 
lace da nova redação do art. 897, § 5o. da CLT; e. ainda, das Cer
tidões de publicação do Acórdão proferido em Embargos Declara 
tórios e do despacho agravado, peças indispensáveis para a ale- 1 
rição da Icmpcsllvidadci do Recurso dc Revista e do Agravnxde 'Ins 

- rrnmcnnr rrspcctfvamnttc: -  - - • • -  •  -------

Conforme se verifica, as referidas exigências se justificam, 
na medida em que, se a lei recomenda o julgamento imediato do 
recurso interceptado, para tanto será necessária a constatação de que 
presentes estarão os pressupostos extrínsecos do apelo. Entcndcr-sc 
de forma diversa implicaria descaracterizar a reforma operada pela 
lei. pois o que norteou essa alteração foi o desejo de tornar célere o 
julgamento, sem o retorno dos autos à instância "a qua".

. Cabe ressaltar que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal 
Federal firmou entendimento no sentido de que cabe ao agravante o 
dever de z.elar pela correta formação do instrumento, ainda quando se 
trate dc traslado obrigatório.

Diante do exposto, com base nos arts. 897, § 5” da CLT e 
336 do Regimento Interno do TST, bem corno na Instrução Nor
mativa n° 16/99, inciso III, nego seguimento ao Agravo.

Publique-se.
Brasília, 27 dc junho de 2001.

JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA 
Ministro Relator

PROCESSO N" TST-AIRR-720121/00.6 T  Região

AGRAVANTE

ADVOGADA
AGRAVADO

COOPERATIVA CENTRAL AGROPE
CUÁRIA CAMPOS GERAIS LTDA. - 
COOPERSUL
DRA. LETICIA DANIELE SIMM 
JORGE ZAGANSKI SOUZA

ADVOGADO DR. EDILSON RODRIGUES DOS SAN
TOS

D E S P A C H O
Mediante as razões dc fls. 459/467, agrava dc instrumento a 

Cooperativa, buscando viabilizar o processamento do seu Recurso dc 
Revista.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo de 
Instrumento, inadmissível o Apelo, em face da flagrante irregula
ridade de representação processual.

Com efeito, a cópia da Procuração outorgada pela Recla
mada ao Dr. Roberto António BusatO (fl. 42), que gerou, dentre 
outros substabclccimcntos, aquele que conferiu poderes aos signa
tários do Agravo em discussão, aprcsenta-sc desprovida de auten
ticação, quer no verso, quer no anverso, resultando, por isso, de
satendidos os comandos do art. 830 da CLT c do item IX da Instrução 
Normativa n° 16/99 deste E. TST. Na hipótese, o Dr. Roberto Antônio 
Busato substabeleceu ao Dr. Antônio César Guamieri (fl. 369) e esse 
ao Dr. Jaime Luís Tronco (fl. 383), o qual, por sua vez, sub-rogou aos 
Drs. Paulo Henrique Zaninclli Símm c Lctícia Danicle Simm (II. 
405), que, cm face do exposto, não tinham poderes para subscrever o 
presente Instrumento.

Importa registrar a inexislência dc certidão que ateste a au
tenticidade dessa cópia, bem como a não-configuração de mandato 
tácito na espécie.

Tendo, pois, o > ubstabclecimcnto outorgado aos subscritores 
do Agravo como fundamento de validade Instrumento de Mandato 
colacionado em cópia destituída da devida autenticação, impõe-se 
concluir pela inexistência do Agravo dc Instrumento, a teor do que 
dispõem o art. 830 da CLT c o Verbete Sumular n° 164/TST.

Ante o arrazoado, com fundamento no art. 336 do Regi
mento Interno do TST, c/c o art. 830 da CLT, o item IX da Instrução 
Normativa n” 16/99 deste E. TST e o Enunciado n“ 164 desta Corte, 
nego seguimento ao Agravo de instrumento.

Publique-sc.
Brasília,, 27 de junho dc 2001;

JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA 
Ministro Relator

PROCESSO N” TST-Al RR-724349/111.8 5" Região

AGRAVANTE : ATIVUS FARMACÊUTICA LTDA.
ADVOGADO : DR, SÉRGIO F.LYEL IZIDÓRIO
AGRAVADO : JOSÉ EDSON DF. SOUSA OLIVEIRA
ADVOGADO : DR. ORLANDO DA MATA E SOUZA

D E S P A C H O
Contra o Despacho dc fl. 76. que negou seguimento ao 

Recurso de Revista da Reclamada, considerando não atendidos os 
pressupostos de admissibilidade, foi interposto o presente Agravo, 
sob o fundamento de que estão satisfeitos os requisitos legais para 
o processamento do Recurso denegado.

Cumpre iniciahnentc ressaltar que o presente Agravo de Ins
trumento foi interposto em 25/9/00. posteriormente à edição da Lei n° 
9.756/98, que deu nova redação ao art. 897 consolidado, a saber:

"8 5". Sub pena de não conhecimento, as partes pronto 
verão a formação tio instrumento do agravo de modo a possibi
litar. raso provido, o imediato julgamento th> recurso denegadtt, ins
truindo a petição de interposição:

I obrigatoriamente, com cópias tia decisão agravada, tia 
certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos 
advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, titi con
testação, da decisão originária, tia comprovação do depósito reeursal 
e do recolhimento tias custas;

II facullntivamcntc, com outras peças qae o agravante 
reputar tilei)s 'ao deslimde da materia  de mérito c o n t r o v e r t i d a

Ressalte se ainda, que a in s tru ç ã o  Normativa n" 16/99, em 
s e u  i n c i s o  I I I  e s t a b e l e c e  q u e :
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"0  agravo não será conhecido se o instrumento não con
tiver as peças necessárias para o julgamento do recurso denegado, 
incluindo a cópia Jo respectivo arrazoado e da comprovação de 
satisfação de todos os pressupostos extrínsecos do recurso princi
pal. "

Dc plano, constata-se da análise dos presentes autos que o 
Apelo não reúne condições de admissibilidade, lendo em vista a 
ausência do traslado de peças essenciais à sua formação, quais se
jam: a cópia da minuta do Recurso dc Revista, peça essencial em 
face da nova redação do art. 897, § 5°, da CLT; e, ainda, das Cer
tidões de publicação do Acórdão proferido cm Embargos Declara- 
tórios e do Despacho agravado, peças indispensáveis para a afe
rição da tempestividade do Recurso de Revista e do Agravo de Ins
trumento, respectivamente.

Conforme se verifica, as referidas exigências se justificam, 
na medida em que, se a lei recomenda o julgamento imediato do 
recurso interceptado, para tanto será necessária a constatação dc que 
presentes estarão os pressupostos extrínsecos do apelo. Enlendcr-se de 
forma diversa implicaria descaracterizar a reforma operada pela lei, 
pois o que norteou essa alteração foi o desejo dc tornar célere o 
julgamento, sem o retomo dos autos à instância "a qua".

Cabe ressaltar que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal 
Federal firmou entendimento no sentido de que cabe ao agravante o 
dever dc zelar pela correta formação do Instrumento, ainda quando se 
trate de traslado obrigatório.

Diante do exposto, com base nos arts. 897, § 5° da CLT e 
336 do Regimento Interno do TST, bem como na Instrução Nor
mativa n° 16/99, inciso III, nego seguimento ao Agravo.

Publique-se.
Brasília, 27 dc junho de 2001.

JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA 
Ministro Relator

PROCESSO N” TST-AIRR- 725227/01.2 2” Região

AGRAVANTE

ADVOGADA
AGRAVADA
ADVOGADA

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A - 
VASP
DRA. TÂNIA PETROLLE COSIN 
PATRÍCIA VALÉRIA NETO 
DRA. SÔNIA MARIA GAIATO

D E S P A C H O
Às fls. 2/6, foi interposto Agravo de Instrumento pela Re

clamada, sob o fundamento de que estão satisfeitos os requisitos 
legais para o processamento do Recurso denegado.

Cumpre inicialmente ressaltar que o presente Agravo dc Ins
trumento foi interposto cm 17/7/00, posteriormente à edição da Lei n° 
9.756/98, que deu nova redação ao art. 897 consolidado, a saber:

"§ 5o. Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão 
a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, caso 
provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a 
petição de interposição:

I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da 
certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos 
advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da con
testação, ia  decisão originária, da comprovação do depósito recursal 
e do recolhimento das custas;

II - facultativamente, com outras peças que o agravante 
reputar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida."

Ressalte-se, ainda, que a Instrução Normativa n° 16/99, em 
seu inciso III, estabelece que:

“O agravo não será conhecido se o instrumento não contiver 
as peças necessárias para o julgamento do recurso denegado, in
cluindo a cópia do respectivo arrazoado e  da comprovação de sa
tisfação áe todos os pressupostos extrínsecos do recurso principal."

Dc plano, constata-se da análise dos presentes autos que o 
Apelo não reúne condições de admissibilidade, tendo cm vista a 
ausência do traslado de peças essenciais à sua formação, quais sejam: 
as cópias da petição inicial e da decisão originária, peças essenciais 
cm face da nova redação do art. 897, § 5°, inciso I, da CLT.

Conforme se verifica, as referidas exigências sc justificam, 
na medida em que, se a lei recomenda o julgamento imediato do 
recurso interceptado, para tanto será necessária a constatação dc que 
presentes estarão os pressupostos extrínsecos do apelo. Entendcr-se dc 
forma diversa implicaria descaracterizar a reforma operada pela lei, 
pois o que norteou essa alteração foi o desejo de tornar célere o 
julgamento, sem o retorno dos autos à instância "a qua".

Cabe ressaltar que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal 
Federal firmou entendimento no sentido dc que cabe ao agravante o 
dever dc zelar pela correta formação do Instrumento, ainda quando sç 
trate de traslado obrigatório.

Diante do exposto, com base nos arts, 897, § 5o, inciso 1, da 
CLT e 336 do Regimento Interno do TST, bem como na Instrução 
Normativa n° 16/99, inciso III, nego seguimento ao Agravo.

Publique-sc.
Brasília, 27 de junho de 2001.

JOSE LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA 
Ministro Relator

PROCESSO N° TST-AIR R-733277/01.0 2“ Região

AGRAVANTES

ADVOGADO 
AGRAVADA, , 
ADVdtíÀDA

: SEPA CENTRO COMUNITÁRIO DO 
TATUAPÉ E VILAS ADJACENTES E 
OUTRO

: PR, MARÇELO RODRIGUES 
. . VERA,  LÚCIA PE DEÇS 

: !PRA. CILÉNÉ REBELOrt il I' y l i1/ rui ï NOGUEIRA

D E S P A C H O
Contra o Despacho dc fl. 75, que negou seguimento ao 

Recurso dc Revista dos Reclamados, considerando não atendidos os 
pressupostos dc admissibilidade, foi interposto o presente Agravo, 
sob o fundamento de que estão satisfeitos os requisitos legais para 
o processamento do Recurso denegado.

Cumpre inicialmente ressaltar que o presente Agravo de Ins
trumento foi interposto em 31/5/2000, posteriormente à edição da Lei 
n° 9.756/98, que deu nova redação ao art. 897 consolidado, a saber:

"§ 5o. Sob pena de não conhecimento, as partes promo
verão a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar 
caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruin
do a petição de interposição:

/  - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da 
certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos 
advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da con
testação, da decisão originária, da comprovação do depósito recursal 
e do recolhimento das custas;

II - facultativamente, com outras peças que o agravante 
reputar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida."

Ressalte-se, ainda, que a Instrução Normativa n° 16/99, em 
seus incisos III e IX. estabelece que:

III - "O agravo não será conhecido se o instrumento não 
contiver as peças necessárias para o julgamento do recurso de
negado, incluindo a cópia do respectivo arrazoado e da compro
vação de satisfação de todos os pressupostos extrínsecos do recur
so principal."

IX - "As peças trasladadas conterão informações que iden
tifiquem o processo do qual foram extraídas, autenticadas uma a 
uma, no anverso ou verso. Não será válida a cópia de despacho ou 
decisão que não contenha a assinatura do juiz prolator, nem as 
certidões subscritas por serventuário sem as informações acima exi
gidas."

De plano, constata-se da análise dos presentes autos que o 
Apelo não reúne condições dc admissibilidade, tendo em vista a 
ausência do traslado de peça essencial à sua formação, qual seja: a 
cópia da Certidão de publicação do Despacho denegatório, peça es
sencial para a aferição da tempestividade do Agravo de Instrumen
to.

Ademais, as cópias trasladadas ao Apelo encontram-se sem 
autenticação, exigência contida na Instrução Normativa n° 16/99, item 
IX, acima transcrita.

Conforme sc verifica, as referidas exigências se justificam, 
na medida em que, se a lei recomenda o julgamento imediato do 
recurso interceptado, para tanto será necessáiia a constatação dc que 
presentes estarão os pressupostos extrínsecos do apelo. Entender-se dc 
forma diversa implicaria descaracterizar a reforma operada pela lei, 
pois o que norteou essa alteração foi o desejo dc tornar célere o 
julgamento, sem o retorno dos autos à instância "a qua".

Cabe ressaltar que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal 
Federal firmou eniendimento no sentido dc que cabe ao agravante o 
dever de zelar pela correta formação do Instrumento, ainda quando se 
trate de traslado obrigatório.

Diante do exposto, com base nos arts. 897, § 5°, inciso 1, da 
CLT e 336 do Regimento Interno do TST, bem como na Instrução 
Normativa n° 16/99, incisos III e IX, nego seguimento ao Agravo.

Publiquc-se.
Brasília, 27 de junho de 2001.
JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA
Ministro Relator

PROCESSO N” TST-AIRR-735050/01.7 3“ R egião

AGRAVANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES
NA INDÚSTRIA ENERGÉTICA

DE MINAS GERAIS - SINDIE- 
LETRO/MG

ADVOGADO : DR. DONIZETE ARAÚJO '
AGRAVADA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE MI

NAS GERAIS - CEMIG
ADVOGADO : DR. MAURO MAIA LELÜS

D E S P A C H O
Às fls. 2/13, foi interposto Agravo de Instrumento pelo Sin

dicato-autor, sob o fundamento dc que estão satisfeitos os requisitos 
legais para o processamento do Recurso denegado.

Cumpre inicialmentc ressaltar que o presente Agravo dc Ins
trumento foi interposto cm 3/11/00, posteriormente â edição da Lei n° 
9.756/98, que deu nova redação ao art. 897 consolidado, a saber:

”§ 5“. Sob pena de não conhecimento, as partes promo
verão a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, 
caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruin
do a petição de interposição:

I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da 
certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos 
advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da con
testação, da decisão originária, da comprovação do depósito recursal 
e do recolhimento das custas;

II - facultativamente, com outras peças que o agravante 
reputar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida."

Rcssalte-sc, ainda, que a Instrução Normativa n° 16/99, cm 
seus incisos III e IX, estabelece que:

"O agravo não será conhecido se o instrumento não con- 
tiyer as peças necessárias para o julgamento do recurso denegado, 
incluindo a cópia do respeçlivo prrqz.oado o da annproyação de 
fçUiSjpçãp dc ludps (».)• pric.\stqnr)lpç.ççlrb^cii,is çip ççciçqo prqu i 
pai.” i , f, , \ v

"As peças trasladadas conterão informações que identifi' 
quem o processo do qual foram extraídas, autenticadas uma a tona, 
no anverso ou verso. Não será válida a cópia de despacho ou decisítO 
que não contenha a assinatura do juiz prolator, nem as certidões 
subscritas por serventuário sem as informações acima exigidas."

Dc plano, constata-se da análise dos presentes autos que o  
Apelo não reúne condições de admissibilidade, tendo em vista a 
ausência do traslado de peças essenciais ü sua formação, quais se
jam: as cópias da decisão originária c da Certidão de publicação d<> 
Acórdão proferido em Embargos Dcclaratórios. peça indispensável 
para a aferição da tempestividade do Recurso de Revista.

Cumpre assinalar que as peças trazidas aos autos apresen- 
tam-se sem autenticação, exigência contida na Instrução Normativa n 
16/99, item IX, acima transcrita.

Conforme se verifica, as referidas exigências sc justificarn> 
na medida em que, se a lei recomenda o julgamento imediato d o  
recurso interceptado, para tanto será necessária a constatação dc quÇ 
presentes estarão os pressupostos extrínsecos do apeio. Entcndcr-se t »  
forma diversa implicaria descaracterizar a reforma operada pela lc*. 
pois o que norteou essa alteração foi o desejo dc tomar célere °  
julgamento, sem o retorno dos autos à instância "a qua".

Cabe ressaltar que a jurisprudência do E. Supremo Tribuna* 
Federal firmou entendimento no sentido dc que cabc ao agravante °  
dever de zelar pela correta formação do Instrumento, ainda quando se 
trate de traslado obrigatório.

Diante do exposto, com base nos arts. 897, § 5o, inciso I, “ a  
CLT e 336 do Regimento Interno do TST, bem como na Instrução 
Normativa n° 16/99, incisos III e IX, nego seguimento ao Agravo.

Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2001.
JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA
Ministro Relator

PROCESSO N” TST-AIRR-735460/01.3 15“ R egião

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADA

ADVOGADO

: JOSÉ LUIZ ALVES 
: DR. RODRIGO ALONSO SANCHEZ 
: CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA 

DE SÃO PAULO
: DR. IRINEU MENDONÇA FILHO 

D E S P A C H O
Às fls. 12/20, foi interposto Agravo dc Instrumento pelo 

Reclamante, sob o fundamento dc que estão satisfeitos os requisitos 
legais para o processamento do Recurso denegado.

Cumpre inicialmentc ressaltar que o presente Agravo de Ins
trumento foi interposto em 26/9/00, posteriormente à edição da Lei n 
9.756/98, que deu nova redação ao art. 897 consolidado, a saber:

"§ 5°. Sob pena áe não conhecimento, as partes promo
verão a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, 
caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruin
do a petição de interposição:

i obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, d a  
certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas a os  
advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da con
testação, da decisão originária, da comprovação do depósito recursal 
e do recolhimento das custas;

II - facultativamente, com outras peças que o agravante’ 
reputar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida."

Ressalte-se, ainda, que a Instrução Normativa n° 16/99, em  
seus incisos III e IX, estabelece que:

"O agravo não será conhecido se o instrumento não con
tiver as peças necessárias para o julgamento do recurso denegada, 
incluindo a cópia do respectivo arrazoado e da comprovação de 
satisfação de todos os pressupostos extrínsecos do recurso princi
pal."

"As peças trasladadas conterão informações que identifi
quem o processo do qual foram extraídas, autenticadas uma a unia, 
no anverso ou verso. Não será válida a cópia de despacho ou decisão 
que não contenha a assinatura do juiz prolator, nem as certidões 
subscritas por serventuário sem as informações acima exigidas."

De plano, constata-se da análise dos presentes autos que o  
Apelo não reúne condições de admissibilidade, tendo em vista a 
ausência do traslado dc peças essenciais à sua formação, quais se
jam: as cópias da pelição inicial, da Contestação, da decisão ori
ginária e do Acórdão recorrido, peças essenciais em face da nova 
redação do art. 897, § 5°, inciso I, da CLT.

Cumpre assinalar que a minuta do Recurso de Revista in 
terposto às lis. 31/45 apresenta-se sem autenticação, exigência contida 
na Instrução Normativa n° 16/99, item IX, acima transcrita.

Conforme sc verifica, as referidas exigências sc justificam, 
na medida em que, sc a lei recomenda o julgamento imediato do  
recurso interceptado, para lanto será necessária a constatação dc que 
presentes estarão os pressupostos extrínsecos do apelo. Entendcr-sc dc 
forma diversa implicaria descaracterizar a reforma operada pela lei, 
pois o que norteou essa alteração foi o desejo dc tornar célere o  
julgamento, sem o retomo dos autos à instância "a qua".

Cabc ressaltar que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal 
Federal firmou cnlcndimcnlo no sentido dc que cabc ao agravante o  
dever de zelar pela correia formação do Instrumento, ainda quando se 
trate dc traslado obrigatório.

Diante do exposto, com base nos arts. 897, § 5°, inciso I. da  
CLT c 336 do Regimento Interno do TST, bem como na Instrução 
Normativa n° 16/99, incisos III c IX, nego seguimento ao Agravo.

Publiquc-se.
Brasília. 27 de junho de 2001.
JOSÉ LUCIANO PE CASTILHO ÚERHIRA
Minislr Relaior ViclaS 'HllúhtM
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PROCESSO V  TST-AIRR- 751003/01.4 4“ Região

AGRAVANTE

ADVOGADO

AGRAVADA
ADVOGADA

: CLÁí :DIA VELOSO MARSIAJ DF. OLI
VEIRA

: DR. LEONARDO RUEDIGFR DE 
BROTO VELHO 

: FÁTIMA GEHA 
: DRA. MARISE HELENA LAUX 

D E S P A C H O
Conlra o Despacho dc Os. 110/11). que negou seguimento ao 

Recurso dc Revista da ora Agravante, considerando não atendidos os 
pressupostos de admissibilidade, Foi interposto o presente Agravo, sob 
o fundamento de que e.stáo satisfeitos os requisitos legais para o 
processamento do Recurso denegado.

Todavia, o sou Agravo não pode ser conhecido, pois a cópia 
da Procuração outorgada ao advogatlo da Agravada apresenta-se ir 
icgular, tendo em vista não sc encontrar autenticada, exigência esta 
contida na Instrução Normativa n° 16/99, item IX. que determina que 
as peças trasladadas deverão conter informações que identifiquem o 
processo do qual foram extraídas, autenticadas uma a uma. no an
verso ou no verso. No presente caso, verifica-se que o anverso da II. 
16 não conta com o mesmo procedimento.

Ademais, importa registrar que inexiste nos autos certidão 
que ateste a autenticidade da aludida cópia.

Diante do exposto, com base nos arts. 336 do Regimento 
Interno do TST, 830 e 897, § 5”. da CLT, c/c o inciso IX da Instrução 
Normativa n° 16/99. nego seguimento ao Agravo dc Instrumento.

Publique-se.
Brasília. 27 dc junho de 2001.

JOSE LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA 
Ministro Relator

PROCESSO N° TST-AIRR-751009/01.6 4" Região

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADA
ADVOGADO
AGRAVADA

: NELSON JAWETZ 
: DR. SÉRGIO SCHMITT 
: ANA FLORINDA MARQUES NUNES 
: DR. JOSÉ FERNANDES JÚNIOR 
: CONFECÇÕES KNEVITZ LTD A. 

D E S P A C H O
Contra o Despacho de fls. 145/146. que negou seguimento 

ao Recurso dc Revista do ora Agravante, considerando não aten
didos os pressupostos de admissibilidade, foi interposto o presente 
Agravo, sob o fundamento de que estão satisfeitos os requisitos le
gais para o processamento do Recurso denegado.

Cumpre inicialmcnte ressaltar que o presente Agravo de Ins
trumento foi interposto em 3/11/00. posteriormente à edição da Lei n° 
9.756/98, que deu nova redação ao art. 897 consolidado, a saber:

1 § 5o. Sob pena de não conhecimento, as partes promo
verão a formação do instrume/t/o do agravo de. modo a possibilitar, 
caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruin
do a petição de interposição:

I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da 
certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos 
advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da con
testação, da decisão originária, da comprovação do depósito recursal 
e do recolhimento das custas:

/ /  - facultativamente, com outras peças que o agravante 
reputar úteis ao deslinde da matéria dc mérito controvertido."

Ressalte-se, ainda, que a Instrução Normativa n° 16/99, em 
seu inciso III, estabelece que:

"O agravo não será conhecido se o instrumento não con
tiver as peças necessárias para o julgamento do recurso denegado, 
incluindo a cópia do respectivo arrazoado e do comprovação de 
satisfação dc todos os pressupostos extrínsecos do rei urso princi
pal. "

De plano, constata-se da análise dos presentes aulos que o 
Apelo não reúne condições de admissibilidade, tendo em vista a 
ausência do traslado de peças essenciais à sua formação, quais se
jam. as cópias das procurações outorgadas aos advogados dos agra
vados, peças essenciais em face da nova redação do art. 897, § 5°, 
inciso I. da CLT.

De acordo encontram-se os seguintes Precedentes: AIRO- 
628198/2WX), DJ de 30/3/2001, Min. João Orestc Daiazcn; EAIRR- 
620164/2000, DJ de 16/2/2000. Min. Milton de Moura França; 
FAIRR-566466/1999, DJ de 23/6/2000. Min. Rider Nogueira de Bri
to; EEDAIRK-561567/99, DJ de 16/6/2000, Vantuil Abdala; EAIRR- 
555883/99, DJ de 16/6/2000. Min. Vantuil Abdala.

Conforme se verifica, as referidas exigências se justificam, 
na medida em que, se a lei recomenda o julgamento imediato do 
recurso interceptado, para tanto será necessária a constatação de que 
presentes estarão os pressupostos extrínsecos do apelo. Entcndcr-se de 
forma diversa implicaria descaracterizar a reforma operada pela lei. 
pois o que norteou essa alteração foi o desejo dc tomar célere o 
julgamento, sem o retomo dos autos à instância "a qua".

Cabe ressaltar que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal 
Federal firmou entendimento no sentido de que cabe ao agravante o 
dever dc zelar pela correta formação do Instrumento, ainda quando sc 
trate de traslado obrigatório.

Diante do exposto, com base nos arts. 897. 8 5*,inciso I, da 
CLT c 336 do Regimento Interno do TS T. bem como na Instrução 
Normativa n” 16/99, inciso III. nego seguimento ao Agravo.

Publique-se.
Brasília. 27 dc junho dc 2001.
JOSÉ LUÚIANO DE CASTILHO PEREIRA
Ministro Rclalor

PROCESSO N“ TST-AIK R-751010/01.8 4* Região

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

: DISPORT DO BRASIL LTDA. 
: DR. T1TO LIVIO CAMERINI 
: JOÃO PEDRO SOARES 
: DR. DÁRCIO FLESCH

D E S P A C H O
Contra o Despacho de fl. 119, que negou seguimento ao 

Recurso de Revista da ora Agravante, considerando não atendidos 
os pressupostos de admissibilidade, foi interposto o presente Agra
vo, sob o fundamento de que estão satisfeitos os requisitos legais 
para o processamento do Recurso denegado.

Cumpre inicialmcnte ressaltar que o presente Agravo de Ins
trumento foi interposto em 3/11/00, postcriormenle à edição da Lei n"
9.756/98, que deu nova redação ao art. 897 consolidado, a saber:

”§ 5°. Sob pena de não conhecimento, as partes promo
verão a lormação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, 
caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruin
do a petição de interposição:

I - obrigatoriamente, com copias da decisão agravada, da 
certidão da respectiva intimação, tias procurações outorgadas aos 
advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da con
testação, da decisão originária, da comprovação do depósito recursal 
e do recolhimento das custas;

// - facullativamenle, com outras peças que o agravante 
reputar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida."

Ressalte-se, ainda, que a Instrução Normativa n° 16/99, cm 
seu inciso III, estabelece que:

' O agravo não será conhecido Se o instrumento não con
tiver as peças necessárias para o julgamento do recurso denegado, 
incluindo a cópia do respectivo arrazoado e da comprovação dc 
satisfação de todos os pressupostos extrínsecos do recurso princi
pal. "

Dc plano, constata-se da análise dos presentes autos que o 
Apelo não reúne condições de admissibilidade, tendo em vista a 
ausência do traslado de peça essencial à sua formação, quai seja: a 
cópia da procuração outorgada ao advogado do agravado, peça es
sencial em face da nova redação do art. 897, § 5°, inciso I, da
CLT.

De acordo encontram-se os seguintes precedentes: AIRO- 
628198/2000, DJ de 30/3/2001. Min. João Oreste Dalazen; EAIRR- 
620164/2000. DJ de 16/2/2000, Min. Milton de Moura França; 
EAIRR-566466/1999. DJ de 23/6/2000. Min. Rider Nogueira de Bri
to; EEDAIRR-561567/99, DJ de I6/6/2ÍXK). Vantuil Abdala. HAIRR- 
555883/99, DJ de 16/6/2000, Min. Vantuil Abdala.

Conforme se verifica, as referidas exigências sc justificam, 
na medida em que, sc a lei recomenda o julgamento imediato do 
recurso interceptado, para tanto será necessária a constatação de que 
presentes estarão os pressupostos extrínsecos do apelo. Entender-se de 
forma diversa implicaria descaracterizar a reforma operada pela lei, 
pois o que norteou essa alteração foi o desejo dc tornar célere o 
julgamento, sem o retomo dos autos à instância ”a qua".

Cabe ressaltar que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal 
Federal Firmou entendimento no sentido de que cabe ao agravante o 
dever de zelar pela correta formação do Instrumento, ainda quando se 
trate de traslado obrigatório.

Diante do exposto, com base nos arts. 897, § 5°,inciso I, da 
CLT e 336 do Regimento Interno do TST. bem como na Instrução 
Normativa n° 16/99, inciso III. nego seguimento ao Agravo.

Publique-se.
Brasília, 27 dé junho dc. 2001.
JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA 

Ministro Relator

PROCESSO N” TST-AIRR-751013/91.9 4a Região

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO

ADVOGADA

: ALEXANDRE LUJAN SANTOS 
: DR. ALEXANDRE JOSÉ ESTEVES 
; UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS 

BRASILEIROS S/A
: DRA. EVANGELIA VASSILIOU BF.CK 

D E S P A C H O
Contra o Despacho dc fi. 92. que negou seguimento ao 

Recurso de Revista do Reclamante, considerando não atendidos os 
pressupostos de admissibilidade, foi interposto o presente Agravo, 
sob o fundamento de que estão satisfeitos os requisitos legais para 
o processamento do Recurso denegado.

Cumpre inicialmcnte ressaltar que o  presente Agravo dc Ins
trumento foi inlcrposlo cm 30/11/(XI, postcriormenle â edição da Lei 
nu 9.756/98, que deu nova redação ao art. 897 consolidado, a saber: 

5“. Sob pena de não conhecimento, as partes promo
verão a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, 
caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruin
do a petição de interposição:

I - obrigatoriamente, com cópias da decisão4 agravada, da 
certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos 
advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, ila con
testação, da decisão originária, da comprovação do depósito recursal 
c do recolhimento das custas:

II - facullativamenle, com outras peças que o agravante 
reputar úteis ao deslinde, da matéria dc mérito controvertida."

Ressalte-se, ainda, que a Instrução Normativa n° 16/99, em 
seu inciso 111. estabelece que:

III - "O agravo não será conhecido sc o instrumento não
contiver as peças necessárias para o julgamento do recurso de
negado, incluindo a cópia do respectivo arrazoado e da compro 
vação de satisfação de lodos os pressupostos extrinsecbti àó' recur
so principal," u \

Seção 1

Í43»

De plano, constata-se da análise dos presentes autos que o 
Apelo não reúne condições de admissibilidade, lendo cm vista a 
ausência do traslado de peça essencial à sua formação, qual seja: a 
cópia do recolhimento das custas, peça essencial em tace da nova 
redação do art. 897, § 5° inciso I, da CLT.

Conforme se verifica, a referida exigência sc justifica, na 
medida em que, se a lei recomenda o julgamento imediato do recurso 
interceptado, para tanto será necessária a constatação de que presentes 
estarão os pressupostos extrínsecos do apelo. Entcndcr-se dc forma 
diversa implicaria descaracterizar a reforma operada pela lei, pois o 
que norteou essa alteração foi o desejo de tornar célere o julgamento, 
sem o retomo dos autos à instância "a qua"

Cabe ressaltar que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal 
Federal firmou entendimento no sentido de que cabe ao agravante o 
dever de zelar peia correta formação do Instrumento, ainda quando se 
trate de traslado obrigatório.

Diante do exposto, com base nos arts. 897, t; 5°, inciso I, da 
CLT c 336 do Regimento Interno do TST. beni como na Instrução 
Normativa n° I6/99, inciso III, nego seguimento ao Agravo.

Publique-sc.
Brasília, 27 dc junho de 2(X) I.
JOSÉ LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA
Ministro Relator

P R O C E S S O  N° TST-A1RR-751U9/I11.6 2” Região

AGRAVANTE

ADVOGADO

AGRAVADA
ADVOGADA

H1DROSERVICE - ENGENHARIA LT
DA.
DR. CÁSSIO MESQUI TA BARROS JÚ
NIOR
MARIA ALVES VIEIRA
DRA. ADRIANA BOTELHO FANGA-
N1ELLO BRAGA

D E S P A C H O
Contra o Despacho de fl. 46. que negou seguimento ao 

Recurso dc Revista da Reclamada, considerando não atendidos os 
pressupostos dc admissibilidade desse Apelo, foi interposto o pre
sente Agravo, sob o fundamento de que estão satisfeitos os requi
sitos legais para o processamento do Recurso denegado.

Cumpre inicialmentc ressaltar que o presente Agravo dc Ins
trumento foi interposto em 9/l0/(X), posteriormente à edição da Lei n" 
9.756/98. que deu nova redação ao art. 897 consolidado, a saber:

"§ 5". Sob pena de não conhecimento, as partes promo
verão a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, 
caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruin
do a petição de interposição:

I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da 
certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos 
advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da con
testação, da decisão originária, da comprovação do depósito recursal 
e do recolhimento das custas:

II - facullativamenle, com outras peças que o agravante 
reputar úteis ao deslinde da matéria dc mérito controvertida."

Rcssulte-sc, ainda, que a Instrução Normativa n° I6/99, em 
seu inciso lll, estabelece que:

"O agravo não será conhecido se o instrumento não con
tiver as peças necessárias para o julgamento do recurso denegado, 
incluindo a cópia do respectivo arrazoado e da comprovação dc 
satisfação dc lodos os pressupostos extrínsecos do recurso princi
pal."

De plano, constata-se da análise dos presentes autos que o 
Apelo não reúne condições de admissibilidade, tendo em vista a 
ausência do traslado de peças essenciais à sua formação, quais se
jam: as cópias das Procurações outorgadas aos advogados da Agra
vada e da Agravante, peças essenciais ern face da nova redação do 
art. 897, S 5°, inciso I. da CLT.

Conforme sc verifica, as referidas exigências sc justificam, 
na medida em que, se a lei recomenda o julgamento imediato do 
recurso interceptado, para tanto será necessária a constatação de que 
presentes estarão os pressupostos extrínsecos do apelo. Entender-sc de 
forma diversa implicaria descaracterizar a reforma operada pela lei, 
pois o que norteou essa alteração foi o desejo de tornar célere o 
julgamento, sem o retorno dos autos â instância "a qua”.

Cabe ressaltar que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal 
Federal firmou entendimento no sentido dc que cabe ao agravante o 
dever dc zelar pela correta formação do Instrumento, ainda quando sc 
trate de traslado obrigatório.

Diante do exposto, com base nos arts. 897, § 5“, inciso I, da 
CLT c 336 do Regimento Interno do TST, bem como na Instrução 
Normativa n° I6/99, inciso lll, nego seguimento ao Agravo.

Publíquc-se.
Brasília. 27 de junho dé 20Ò1.

/ ‘ II I' X ) « $ $ 4 , f
Mimstro Kdíilor C|/v
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Secretaria da 3- Turma

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO 

PARA IMPUGNAÇÃO DE EMBARGOS

Em observância ao disposto no art 6o do Ato Regimental n° 5 - 

Resolução Administrativa n° 678/2000, ficam inlimados os embar

gados a seguir relacionados para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo legal.

PROCESSO
EMBARGANTE
ADVOGADO DR(A)
EMBARGANTE
ADVOGADO DR(A)
EMBARGADOfA)
PROCURADOR
DR(A)
PROCESSO
EMBARGANTE

ADVOGADO DR(A) 
EMBARGADO! A) 
ADVOGADO DR(A) 
PROCESSO 
EMBARGANTE

ADVOGADO DR(A) 
EMBARGADO(A)

ADVOGADO DR(A) 
PROCESSO
EMBARGANTE

ADVOGADO DR(A) 
EMBARGADO! A) 
ADVOGADO DR(A) 
PROCESSO 
EMBARGANTE 
ADVOGADO DR(A) 
EMBARGADO! A) 
ADVOGADO DR(A) 
PROCESSO 
EMBARGANTE 
ADVOGADO DR(A)

EMBARGADOÍA) 
ADVOGADO DR(A) 
PROCESSO 
EMBARGANTE

ADVOGADO DR(A) 
EMBARGADO! A)

ADVOGADO DR(A)

PROCESSO
EMBARGANTE 
ADVOGADO DR(A) 
EMBARGADO! A)

ADVOGADO DR(A)
PROCESSO
EMBARGANTE

ADVOGADO DR(A) 
HMBARG/\IXKA> 
ADVOGADO DR(A)

E-RR 367223 1997 8 
MANOEL CLAUD1NO DA SILVA 
RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES 
MANOEL CLAUD1NO DA SILVA 
ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS 
MUNICÍPIO DE OSASCO
MARLI SOARES DE FREITAS BASÍ- 
LIO
E-RR 368482 1997 9
GAZETA MERCANTIL S.A. - EDITO
RA JORNALÍSTICA
LUCIANO BRASILEIRO DE OIVEIRA 
TUPINAMBÁ DE JESUS TEIXEIRA 
HÉLIO VIDAL 
E-RR 370094 1997 5
MARIA DE FÁTIMA MENDES VILE
LA E OUTRAS
JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO 
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSA
MENTO DE DADOS - SERPRO 
ROGÉRIO REIS DE AVELAR 
E-RR 377657 1997 5 
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL 
S.A.
CR 1ST!ANA RODRIGUES OONT1JO 
JUDSON JORGE DIAS MONTEIRO 
DANIELLE SILVARES CURY 
E-RR 381307 1997 5 
BANCO BRADESCO S.A.
VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR 
CÉLIA MARIA PEREIRA SILVA 
JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO 
E-RR 389874 1997 4 
CITIBANK N.A.
UIIIRAJARA WANDERLF.Y LINS JÚ
NIOR
ELVIRA APARECIDA ESTEVES 
MARIL1 SANTELLO 
E-RR 390314 1997 0
MARIA DE LOURDES HENRIQUE VE- 
NÂNCIO E OUTRA
ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS 
SAS SEIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE ALIMENTAÇÃO LTDA.
ANA MARIA CARDOSO DE ALMEI
DA
E-RR 394699 1997 6
ALTAYR DOS SANTOS MARTINS 
JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL 
CIFRÃO - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊN
CIA DA CASA DA MOEDA DO BRA
SIL
CESAR BOECHAT 
E-RR 401848 1997 4
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS 
BRASILEIROS S.A.
CRISTIANA RODRIGUES GONTIJO 
CARLOS -ÇÉSAR 1 .ESSKIU ; 4;
EDUARDO FERNANDO PINTO MARCOS

PROCESSO
EMBARGANTE 
ADVOGADO DR|A) 
EMBARGADO! A)

ADVOGADO DR(A) 
PROCESSO 
EMBARGANTE 
ADVOGADO DR(A) 
EMBARGANTE 
ADVOGADO DR(A)

EMBARGADO(A)
ADVOGADO DR!A)
PROCESSO
EMBARGANTE
PROCURADOR
DR(A)
EMBARGADO(A) 
ADVOGADO DR(A)

PROCESSO
EMBARGANTE

ADVOGADO DR(A)

EMBARGADO! A)

ADVOGADO DR(A)
PROCESSO
EMBARGANTE

ADVOGADO DR(A)

EMBARGADO! A)

ADVOGADO DR(A) 
PROCESSO
EMBARGANTE

ADVOGADO DR(A)

EMBARGADO! A)

ADVOGADO DR(A) 
PROCESSO
EMBARGANTE 
ADVOGADO DR(A)

EMBARGADO(A)

PROCURADOR
DR(A)
PROCESSO
EMBARGANTE.

ADVOGADO DRÍA)

EMBARGADO! A)

ADVOGADO DR(A)
PROCESSO
EMBARGANTE

ADVOGADO DR(A)

EMBARGADO(A)

PROCURADOR
DR(A)
PROCESSO
EMBARGANTE

ADVOGADO DR(A)

EMBARGADO! A)

PROCURADOR
DR(A)
PROCESSO
EMBARGANTE

ADVCXJADO DR(A)

ÉMBARGADO(A)

ADVOGADO DR(A)

E-RR 416027 1998 4
BANCO REAL S.A.
RENATA MOUTA PEREIRA PINHEIRO 
MARCOS CLÁUDIO FERREIRA LES- 
SA
ANTÔNIO PINHEIRO DE OLIVEIRA 
E-RR 443282 1998 7
RUTH LOOK H1LLESHEIM 
UBIRACY TORRES CUOCO 
RUTH LOOK HILLF.SHE1M 
JASSET DE ABREU DO NASCIMEN
TO
CONFECÇÕES JO-JO LTDA.
JOSÉ DAILTON BARBIERI 
E-RR 446871 1998 0
MUNICÍPIO DE OSASCO 
AYLTON CESAR GRIZI OLIVA

JOSÉ MARTINS CORREIA 
MARCIA RÚBIA SOUZA CARDOSO 
ALVES
E-RR 449774 1998 5
LENIDES RODRIGUES BERNARDES 
E OUTRAS
MARCOS LUÍS BORGES DE RESEN
DE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDF 
FABIANO OLIVEIRA MASCARENHAS 
E-RR 449916 1998 6 
JOSÉ SOUZA DOS SANTOS E OU
TROS
MARCOS LUÍS BORGES DE RESEN
DE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDF 
GISELE DE BRITTO 
E-RR 449923 1998 0 
MARIA LAURINDA SANTOS E OU
TROS
MARCOS LUÍS BORGES DE RESEN
DE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDF 
ELDENOR DE SOUSA ROBERTO 
E-RR 449977 1998 7
JÚLIO LEMOS DA CRUZ E OUTROS 
MARCOS LUÍS BORGES DE RESEN
DE
DISTRITO FEDERAL í EXTINTA FUN
DAÇÃO ZOQBOTÂNICA DO DISTRI
TO FEDERAL)
LUÍS AUGUSTO SCANDIUZZI

E-RR 449979 1998 4
ULDE DOURADO ALICRIM E OU
TROS
MARCOS LUÍS BORGES DE RESEN
DE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDF 
ROSAMIRA LINDÓIA CALDAS 
E-RR 449980 1998 6 
MARIA DA PENHA COSTA CAMPI- 
NHOS E OUTRAS
MARCOS LUÍS BORGES DE RESEN
DE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDF 
ROBSON CAETANO DE SOUSA

E-RR 449983 1998 7
MARIA EMÍL1A DE FREITAS PINTO
E OUTRAS
MARCOS LUÍS BORGES DE RESEN
DE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDF 
LUIZ EDUARDO SÁ RORIZ

E-RR 449984 1998 0
DILMA CÉZAR DE OLIVEIRA E SIL
VA E OUTROS
MARCOS LUÍS BORGES DE RESEN
DE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FJEDEKAl FEDÇ 
ROSAMIRA LINDÓIA CALDAS
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E-RR 459850 1998 4
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 
S.A.
JOSÉ UNDÁRIO ANDRADE 
EDICEU DE OLIVEIRA LIMA 
JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO 
E-AG-RR 461141 1998 1
FEPASA - FERROVIA PAULISTA S.A. 
JULIANO RICARDO DE VASCONCEL- 
LOS COSTA COUTO 
JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES NO
GUEIRA E OUTROS 
DYONÍSIO PEGORAR1 
E-RR 467440 1998 2 
VALDEIR SOUZA COSTA E OUTROS 
MARCOS LUÍS BORGES DE RESEN
DE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDF 
LUIZ EDUARDO SÁ RORIZ

E-RR 468242 1998 5
LUZIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA E OU
TROS
MARCOS LUÍS BORGES DE RESEN
DE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDF 
CLÁUDIO BEZERRA TAVARES 
E-RR 481820 1998 1 
ADELINO MARCELINO DOS SANTOS 
E OUTROS
ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS 
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSA
MENTO DE DADOS - SERPRO 
ROGÉRIO AVELAR 
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSA
MENTO DE DADOS - SERPRO 
GABRIELA FREIRE ARRUDA 
E-RR 484276 1998 2 
UNIÃO FEDERAL - INSTITUTO NA
CIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔ
NIA - INPA
WALTER DO CARMO BARLETTA

EDSON NUNES PALHETA E OUTRA 
MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA 
E-RR 485871 1998 3
IKDA NOGEIRA DE SOUSA E OU
TROS
MARCOS LUÍS BORGES DE RESEN
DE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDF 
ELDENOR DE SOUSA ROBERTO 
E-RR 489861 1998 4 
COMPANHIA PARANAENSE DE 
ENERGIA - COPEL 
ROBERTO CALDAS ALVIM DE OLI
VEIRA
ADIR ALVES DA SILVA 
RITA DE CASSIA TENCZUK 
E-RR 491056 1998 0 
MARIA JOSÉ PIRES MARTINS E OU
TROS
MARCOS LUÍS BORGES DE RESEN
DE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDF 
CLÁUDIO BEZERRA TAVARES 
E-RR 496626 1998 1 
MUNICÍPIO DE CURITIBA 
PATRÍCIA BLANC GAIDEX 
MUNICÍPIO DE CURITIBA 
JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL 
DIRCEU ANTÔNIO LOURENÇO 
ROSE PAULA MARZINEK 
E-RR 536444 1999 4 
ESTADO DO AMAZONAS - SECRE
TARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 
CULTURA E DESPORTOS - SEDUC 
SANDRA MARIA DO COUTO E SIL
VA
MARIA DE NAZARÉ ALVES DE OLI
VEIRA • T| ; ,
GEFSON HEFER ANTIQUERA OLIVEIRA
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: E-RR 553223 1999 6 
: REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A.
: JULIANO RICARDO DE VASCONCEL- 

LOS COSTA COUTO 
: FERROVIA SUL ATLÂNTICO S.A.
: JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL 
: JURANDIR DE LIMA 
: PAULO ANDRÉ CARDOSO BOTTO JA- 

CON
: E-RR 577044 1999 8
: REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A.
: JULIANO RICARDO DE VASCONCEL- 

LOS COSTA COUTO 
: FERROVIA SUL ATLÂNTICO S.A.
: SANDRA CALABRESE SIMÃO 
: OSMILDO BRANDINO DICK 
: ALEXANDRE EUCLIDES ROCHA 
: E-RR 578624 1999 8 
: ESTADO DO AMAZONAS - SEDUC 
: SANDRA MARIA DO COUTO E SIL

VA
: LÚCIA NASCIMENTO LOPES 
: E-RR 578736 1999 5
: ESTADO DO AMAZONAS - SECRE

TARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
E DESPORTO - SEDUC 

: ALBERTO BEZERRA DE MELO
.» . . I . v i ; . t i

,: ESTADO DO AMAZONAS - SECRE
TARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
É'DESPORTO - SEDUC 

: ELLEN FI.QRÊNC10 S. ROCHA

. ERÍLAN RODRIGUES VIEIRA 
RITACI.EY LKOITY 

: E-RR 578738 1999 2
. ESTADO DO AMAZONAS - SECRE

TARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
E DESPORTO - SEDUC 

: SANDRA MARIA DO COUTO E SIL
VA

: JOSÉ PIERRE ARMOND 
: JÚLIO ANTÔNIO DE JORGE LOPES 
: E-AIRR 634328 2000 7 
: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ 

S.A. - CELPA 
: LYCURGO LEITE NETO 
: HELENO DE JESUS MAUÉS 
: JOÃO PEDRO MAUÉS 
: E-RR 637623 200« 4 
: BANCO BEMGE S.A.
: VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR 
: MARCELO MACHADO LOPES 
: JOSÉ GERALDO MOREIRA LEITE 
: E-RR 675641 2000 2 
: DILSON DE LIMA FERREIRA 
: FERNANDO TR1STÃO FERNANDES 
: BANCO DO BRASIL S.A.
: JOSÉ LUIZ GUIMARÃES JÚNIOR 
: E-AIRR 682870 2000 1 
: BANCO BRADESCO S.A.
: VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR 
: GERALDA LOPES 
: ANTÔNIO BOM FIM B. CORREIA 
: E-AIRR 687169 2000 3 
: VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL 

S.A.
: ELLEN COELHO VIGNINI 
: JOSÉ OSMAR SIMÕES DA FONSECA 
: MARIA APARECIDA AUGUSTO CAI 

XETA
: E-RR 702246 2000 7
; INSTITUTO DE SAÚDE IX) PARANÁ 

- ISEPR
: PAULO YVES TEMPORAL 
: ILDA DE JESUS CRISPIM 
; ÁLVARO HUI NAKASHIMA 
: E-AIRR 703562 2000 4 
: VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL 

S.A.
: ELLEN COELHO VIGNINI 
; APARECIDO ANTÔNIO CARDOSO,
: DÁZIO VASCONCELOS
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E-AIRR 705317 2000 1
HAMILTON DE AVELAR GOMES 
PLÍNIO DE AQUINO GOMES 
DOMINGOS FERREIRA DE MEDEI
ROS (ESPÓLIO DE) E OUTRA 
EL1MARA APARECIDA ASSAD SAL- 
LUM
E-AIRR 706841 2000 7
COMPANHIA ESTADUAL DE ENER
GIA ELÉTRICA - CEEE 
KARLA SILVA PINHEIRO MACHADO 
RENE FREITAS 
MARILÚ ROSA ESPÍNDOLA 
E-AIRR 711279 2000 2 
ARMANDO PEREIRA MESQUITA 
RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES 
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PE- 
TROBRÁS
EDUARDO LUIZ SAFE CARNEIRO 
E-RR 711948 2000 3
FISCHER S.A. AGROPECUÁRIA 
MÁRCIA LYRA BERGAMO 
GILBERTO RODRIGUES DA SILVA E 
OUTROS
EDGAR ANTÔNIO PITON FILHO 
E-RR 712944 2000 5
DISBONJORNO AUTO PEÇAS LTDA. 
ELIZEO ARAMIS PEPI 
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA (ESPÓ
LIO DE)
ANTÔNIO MIOZZO
E-AIRR 744689 2001 7
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
S.A.
JOSÉ UNDÁRIO ANDRADE 
ZENALVO DOS ANJOS ROCHA 
CLÁUDIO JORGE RODRIGUES DE 
MELO

Brasília. 09 dc agdsto de 2001. 
MARIA ALD.AH ILHA DE OLIVEIRA 

Direlora da Secretaria da 3* Turma

Despachos

PROCESSO TST-RR-576.865/99.8 - 9“ REGIÃO

RECORRENTES

ADVOGADOS

RECORRIDO
ADVOGADO

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. 
RFFSA E FERROVIA SUL ATLÂNTI
CO S.A.
DRV JUSSARA DE OLIVEIRA LIMA 
KADRI E DR*. SANDRA CALABRES- 
SE SIMÃO 
CARLOS DE BORBA 
DR. ALEXANDRE EUCLIDES ROCHA

D E S P A C H O
Âs lis. 673/679, pelicionain REDE FERROVIÁRIA FEDE

RAL S.A. - RFFSA ; FERROVIA SUL ATLÂNTICO S.A. e CAR
LOS D E BORBA apresentando acordo à homologação por eslc 
Tribunal.

Dita avença foi firmada pelos procuradores das partes, com 
poderes para tanto, entretanto não juntaram as guias para compro
vação^ do recolhimento das importâncias devidas a título dc Imposto 
de Renda e Contribuição Previdcnciária.

Defiro, por oportuno, o prazo de cinco dias para que seja 
suprida tal falta.

Publique-sc.
Brasília, 21 dc junho de 2001.

JOSÉ LUIZ VASCONCELLOS 
Ministro Presidente da Terceira Turma

PROC. N" TST-ED-KR-254.535/1996.1 4“ REGIÃO

EMBARGANTES

ADVOGADA
EMBARGADO

PROCURADOR

: JUBIARA MOREIRA CARVALHO E 
OUTROS

: DRA. BEATRIZ VERÍSSIMO DE SENA 
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 

EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ES
TADUAL DO RIO GRANDE 1)0 SUL 

: DR. YASSODARA CAMOZZATO

I) E S P Ã C H O
Considerando que a Embargantc pleiteia, por meio dos 

Embargos Dcclaralórios, efeito modilicativo ao julgado, deve-se fa
cultar à parte contrária a oportunidade de manifestar-se, conforme 
entendimento jurisprudencial.

Concedo, pois, o prazo de 5 (cinco) dias para a sua ma
nifestação.

Após, voltcm-mc conclusos.
Publique-sc.
Brasília, 19 de junho dc 2001.

HORÂCIO R. DE SENNA PIRES 
iÚ lZ  CONVÒCÀDO - Relator
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PROC. N” TST-AIRR-696.282/2000.3 - I* REGIÃO

REQUERENTE : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUN
CIONÁRIOS DO SISTEMA BANERJ- 
PREVI - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJU
DICIAL

AGRAVANTE : EDISON HARROS DE MORAES
ADVOGADO : DR. MARCELO DE CASTRO FONSE

CA
AGRAVANTE : BANCO DO ESTADO DO RIO DE JA

NEIRO S/A. (EM LIQUIDAÇÃO EX
TRAJUDICIAL)

ADVOGADO : DR. DOUGLAS POSPIESZ DE OLIVEI
RA

AGRAVADA : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUN
CIONÁRIOS DO SISTEMA BANERJ - 
I’REVI/BANER.1 (EM LIQUIDAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL)

ADVOGADO : DR. SÉRGIO CASSANO JÚNIOR
D E S P A C H O

Por meio da petição dc Ils.977/985, a CAIXA DE PRE
VIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA BANERJ-PRE- 
VI-BANERJ, EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, requer a ex
tinção do processo, com fulcro no art. 269, inciso III, do Código 
dc Processo Civil, tendo eirt vista a adesão do Reclamante ao con
trato firmado entre cia e o Estado do Rio de Janeiro, o qual im
portaria cm transação dc todos os pedidos deduzidos na Reclama
ção dos autos.

Concedido prazo sucessivo dc dez dias ao Reclamante e ao 
Io Reclamado, conforme despacho dc 11.991, manifesta-se apenas o 
Reclamante às fls.993/999..

O Reclamante não concorda com a extinção do processo sob 
a alegação de que a pretensão da Reclamada fundamenta-se em do
cumento extrajudicial, não homologado e vir firmado sem assistência 
dc advogado; além do que a Requerente não juntou aos autos o 
contrato ao qual teria aderido através do Termo de Adesão anexado 
ao feito, invalidando sua pretensão. '

Afirma ainda que nunca foi sua intenção, nem objeto de 
homologação judicial, a desistência, no todo ou cm parte, da presente 
Ação, nem mesmo a cessão, airidà que gratuita, de seus direitos 
trabalhistas, o que, de qualquer forma, seria inviável, nos termos do 
Provimento n” 6/2000 da-Corregedoria-peral da Justiça do Traba
lho.

Salienta, outrossim, que antes de assinar o Termo dc Adesão, 
por cautela, ajuizou, através da Associação de Classe, protesto ju
dicial (juntado às fls. 1009/1013), contra o Banco do Estado do Rio de 
Janeiro S/A - BANERJ. Banco BANERJ e a Caixa de Previdência 
dos Funcionários do Sistema Integrado BANERJ (PREVJ-BANERJ), 
comunicando-lhes que assinaria o Termo Aditivo para preservar a 
complementação dc sua aposentadoria, sem a qual relegaria sua fa
mília a um estado dc miserabilidade econômica, mas que, em hi
pótese alguma, concordava em quitar suas ações judiciais contra a 
PREVI-BANERJ ou seus sucessores, nem concordavam em transferir 
para o Estado do Rio seus créditos decorrentes destas ações.

Embora os documentos apresentados pelo Reclamante 
(fls. 1000/1026) estejam em fotocópia sem autenticação, tendo em 
vista a sua manifestação em sentido contrário ü extinção do feito c o 
fato de o documento de fls.987/988 ter sido firmado antes da in
terposição dos Recursos de Revista dos Reclamante e do primeiro 
Reclamado, além de dele não constar referência expressa aos direitos 
requeridos na Reclamação dos autos, à falta dc amparo em dis
positivo de lei ou da Constituição, indefiro o pedido dc extinção do 
feito.

Intimem-se. Publique-sc.
Brasília, 1“ dc agosto de 2001. •
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N" TST-AC-738.672/2001.5 - 22a REGIÃO

AUTORA ; COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
- CESÍPA

ADVOGADO : DR. OSMAR MENDES PAIXÃO COR
TES

RÉU : AQUILES NOGUEIRA LIMA
D E S P A C H O

Citado, o Réu não apresentou contestação.
Tratando-se de matéria dc direito, declaro encerrada a ins

trução.
Intimcm-sc as partes para, no prazo sucessivo dc 10 (dez) 

dias, apresentarem, querendo, razões finais.
Após, à conclusão.
Publique-sc.
Brasília, 1“ dc agosto dc 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N" TST-ED-RR-329.946/96.9-4“ REGIÃO

EMBARGANTES : FUNDAÇÃO BANRLSUL DE SEGURI
DADE SUCIAI. F. BANCO DO ESTA
DO IX) RIO GRANDE DO SUL S/A 

ADVCXiADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL
EMBARGADO HI-I.IO SEÊAHHIM FLORES LOVATTO
ADV(XíAIX) DR. ANITO CATAKINO SOf.ER
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D E S P A C H O
1. Em obediência à decisão da Seção de Dissídios Indi

viduais do TST, cm sua composição plena, proferida em 10/11/97, 
concedo à parte contrária o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar 
contra-razões aos embargos declaratórios.

2. Após, voltem-me conclusos os autos.
3. Publique-se.
Brasília, 29 de junho de 2001.
MINISTRO FRANCISCO FAUSTO 

Relator

PROC. N° TST-ED-AG-RR-412.304/1997.8 1" REGIÃO

EMBARGANTE : SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 
DA BAIXADA FLUMINENSE 

ADVOGADO : DR. JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO
EMBARGADO : BANCO DO ESTADO DO RIO DE JA

NEIRO S.A. (EM LIQUIDAÇÃO

EXTRAJUDICIAL)

PROC. N” TST-ED-RR-380.857/97.9 - 1" REGIÃO

EMBARGANTE

ADVOGADO
EMBARGADO
ADVOGADA

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PANI 
FICAÇÃO E CONFEITARIA DO MUNI
CÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL 
OSWALDO LAURIA PINTO DA SILVA 
DRA. MARCELISE DE MIRANDA AZE
VEDO

D E S P A C H O
1. Em obediência à decisão da Seção de Dissídios Indi

viduais do TST, cm sua composição piena, proferida em 10/11/97, 
concedo à parte contrária o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar 
contra-razões aos embargos declaratórios.

2. Após, voltem-me conclusos os autos.
3. Publique-se.
Brasília, 5 de junho de 2001.
MINISTRO FRANCISCO FAUSTO 

Relator
PROC. N° TST-RR-384.852/I997.6 9" REGIÃO
RECORRENTE

ADVOGADO

RECORRIDO
ADVOGADO

: ITAMON CONSTRUÇÕES INDUS
TRIAIS LTDA. E ITAIPU BINACTO- 
NAL

: DR. ALAISIS FERREIRA LOPES E DR.
LYCURGO LEITE NETO 

: EROALDO FERNANDES DA SILVA 
: DR. JOSÉ LOURENÇO DE CASTRO

D E S P A C H O
O eg. Tribunal Regional do Trabalho da 9" Região deu par

cial provimento ao Recurso Ordinário do Reclamante, para conde
nar as Empresas-Reclamadas, dentre outros títulos, ao pagamento 
de horas extras; diferenças de adicional de periculosidade e parcela 
in natura habitação, com reflexos.

Inconformadas, as Demandadas ingressaram com Recursos 
de Revista, que foram admitidas pelo Despacho de fls. 314/316.

A primeira Recorrente, pelas razões de fls. 282/293, pretende 
a revisão do Acórdão regional relativamente às horas extras deferidas. 
Assevera, no particular, que a condenação decorreu de má apreciação 
da prova, porquanto teria sido demonstrado que havia regime de 
compensação de jornada, e que, apenas por exceção, houve labor nos 
sábados, cm que pese o acordo de compensação, devido à necessidade 
emergencial, mas com a correspondente remuneração, acrescida de 
adicional legal e convencional.

Sustenta, cm prosseguimento, que a condenação em sobre- 
jomáda. a partir da 8" hora diária, não atentou para o disposto nos 
arts. 282 do CPC e 769 da CLT, além dc não ter o Reclamante se 
dcsincumbido do ônus da prova, mesmo porque teria formulado o 
pleito de forma genérica.

Quanto aos minutos que antecederam ou sucederam a jor
nada de trabalho, deferidos como extras, a Reclamada alega que a 
Decisão recorrida laborou em equívoco.

Rcíercntcmcnte ao salário in nutura - habitação, aduz que a 
habitação era fornecida para viabilizar o trabalho e que era entregue 
mediante contrato dc comodato, não tendo natureza salarial.

Por derradeiro, impugna a condenação pertinente ao adi
cional de periculosidade, afirmando que era quitado de acordo com as 
normas estabelecidas pelo Decreto 93.412/86, que regulamentou a Lei 
n° 7.369/85.

A vista da absolvição que persegue, pede que os reflexos 
sigam o destino do principal.

A 2a Reclamada impugna a Decisão do eg. Tribunal a quo, 
no que sc refere ü ajuda de custo habitacional, sob o argumento dc 
que era fornecida para suprir a falta de moradia, com o objetivo dc 
possibilitar a execução do trabalho.

Assim como a primeira Recorrente, se opõe à condenação 
relativa às horas extras e reflexos, dizendo que havia acordo de 
compensação de horário entre as partes.

Também o adicional de periculosidade é objeto dc sua in
conformidade, aduzindo, a Recorrente, que o adicional criado pela 
Lei n° 7.369/85 deverá ser proporcional ao tempo dc exposição ao 
risco e desse modo, a estipulação cm 30% seria devida para os 
trabalhadores que. permanentemente, estivessem em situação de risco 
ou perigo.

Os Recursos invocam o pressuposto dc violação legal, além 
de buscarem arrimo cm dissídio jurisprudência!.

Verificando-se que em ambos os Recursos se estabelece dis
cussão sobre o adicional de periculosidade, à vista do disposto.na Lei 
n° 7,369/85 c seu Decreto rcgulamentador nQ 93.412/86, devolvo os 
autos à Secretaria da eg. Turma , até que o incidente de unifor
mização, suscitado nos autos do Processo E-RR-180.490/95, seja jul
gado pela col. SDI, onde está tramitando.

Certificado o resultado, retornem conclusos.
Publique-se.
Brasília, 21 de agosto dc 2001.
HORÁCIO R. DE SENNA PIRES

Juiz '*» í-i >'<>11
------------------------- i- r  - <-------------------------------------------------------------

ADVOGADO : DR. NICOLAU F. OLIVIERI

D E S P A C H O
Considerando os Embargos dc Declaração opostos às fls 

239/242, contendo pedido de efeito modificativo nos termos do Enun
ciado n° 278 desta Corte, assino o prazo de cinco dias para a ma
nifestação da parte contrária.

Publique-se.
Brasília, 19 de junho de 2001.

HORÁCIO R. DE SENNA PIRES 
JUIZ CONVOCADO - Relator

PROC. N° TST-ED-RR-420.296/98.2 22a REGIÃO

EMBARGANTES

ADVOGADO
EMBARGADA

ADVOGADO

: FRANCISCO DEUSDETE BATISTA DE 
OLIVEIRA E OUTROS 

: DR. MARCO AURÉLIO DANTAS 
: COMPANHIA NACIONAL DE ABAS

TECIMENTO - CONAB 
: DR. REINALDO MARAJÓ DA SILVA

D E S P A C H O
Considerando os Embargos dc Declaração opostos às fls. 

474/478, contendo pedido de efeito modificativo nos termos do Enun
ciado n° 278 desta Corte, assino o prazo de cinco dias para a ma
nifestação da parte contrária.

Publique-se.
Brasília, 29 de junho de 2001.

MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI 
M inistra - Relatora

PROC. N" TST-ED-RR-446.523/1998.99 “ REGIÃO

EMBARGANTE
ADVOGADO

EMBARGADA

ADVOGADA

RENAN JOSÉ CORRÊA
DR. VICENTE DE PAULO ESTEVAZ
VIEIRA
ALPS DO BRASIL INDÚSTRIA E CO
MÉRCIO LTDA.
DRA. ELIONORA HARUMI TAKESHI- 
RO

D E S P A C H O
Considerando os Embargos de Declaração opostos às lis. 

251/254, contendo pedido dc efeito modificativo nos termos do Enun
ciado n° 278 desta Corte, assino o prazo de cinco dias para a ma
nifestação da parte contrária.

Publique-se.
Brasília, 19 de junho de 2001.

HORÁCIO R. DE SENNA PIRES 
JU IZ CONVOCADO - Relator

PROC. N” TST-ED-RR-451.625/1998.7 2" REGIÃO

EMBARGANTE

ADVOGADA
EMBARGADO

ADVOGADO

SINDICATO DOS METALÚRGICOS 
DO ABC
DRA. ERYKA FARIAS DE NEGRI 
PROEMA PRODUTOS ELETRO META
LÚRGICOS LTDA 
DR. ITAGIBA FLORES

D E S P  A C II O
Considerando que o Embargante pleiteia, por meio dos 

Embargos Declaratórios, efeito modificativo ao julgado, dcvc-sc fa
cultar ü parte contrária a oportunidade de manifestar-se, conforme 
entendimento jurispntdencial.

Concedo, pois, o prazo de 5 (cinco) dias para a sua ma
nifestação.

Após, voltem-me conclusos.
Publique-se.
Brasília, 19 de junho de 2001.

HORÁCIO R. DE SENNA PIRES 
JU IZ CONVOCADO - Relator

PROC. N" TST-RR-459.654/98.8 7" REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDA
ADVOGADA

; DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
OBRAS CONTRA AS SECAS 
DNOCS

: DR. LUCIANO SOARES QUEIROZ 
: AURILA RIBEIRO TEIXEIRA 

DRA. EDNA MARIA MAGALHÃES 
t> ■< ídVWVdHQ i l< to ultlaA-rulq ait jv jia j

D E S P A C H O
O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 7* Região, 

por meio do v. acórdão de fls. 69/70, negou provimento à Remessa 
Oficial e ao Recurso Ordinário interposto pelo Reclamado, man
tendo a decisão de 1° grau que o condenou a pagar à Reclamante 
as diferenças salariais decorrentes da aplicação da URP, no total de 
7/30 (sctc trinta avos) de 16,19% (dezesseis virgula dezenove por 
cento) sobre os vencimentos dos meses de abril, maio, junho e ju 
lho de 1988, não cumulativamente, corrigidos monetariamente, des
de a data em que devidos até o efetivo pagamento.

Inconformado, recorre de revista o Reclamado (fls. 72/77). 
Aponta ofensa ao artigo 1° do Decreto-Lei n° 2425/88 e traz arestos 
visando a demonstrar o conflito jurisprudcncial.

O exame global do presente Recurso de Revista leva este 
Relator a fazer uso da faculdade prevista na Instrução Normativa n° 
17/2000 deste TST.

Examinados. Decido.
O Regional, levando em consideração a existência do direito 

adquirido, decidiu manter a veneranda sentença originária que deferiu 
à Reclamante as diferenças salariais decorrentes das URPs de abril e 
maio de 1988.

A Colenda SDI desta Corte Superior, sobre a matéria, cris
talizou o seu entendimento em sua Orientação Jurisprudcncial n° 79 
que diz: "U RP DE ABRIL E MAIO DE 1988. DECRETO-LEI 
2425/88. EXISTÊNCIA DE DIREITO APENAS AO REAJUSTE 
DE 7/30 (SETE TRINTA AVOS) DE 16,19% (DEZESSEIS VÍR
GULA DEZENOVE POR C E N T O )A  SER CALCULADO SO
BRE O SALÁRIO DE MARÇO E INCIDENTE SOBRE O SA
LÁRIO DOS MESES DE ABRIL E MAIO, NÃO CUMULA
TIVAMENTE E CORRIGIDO DESDE A EPOCA PRÓPRIA 
ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO, COM REFLEXOS 
EM JUNHO E JULHO."

Assim sendo, levando em consideração que a veneranda de
cisão revisanda encontra-se em manifesto confronto com a atual e 
predominante jurisprudência deste TST e que o Recurso logra co
nhecimento pela alínea a  do art. 896 da CLT (2° aresto de fl. 76 usque 
77), concluo configurada a hipótese prevista no § Io do art. 557 do 
CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT. o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

O decisum, com relação às VKP’s de abril e maio de 1988, 
está em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência domi
nante no Supremo Tribuna! Federal e deste Tribunal Superior do 
Trabalho.

Ante o exposto, com base no § 1° do art. 557 do CPC, c/c a 
Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento parcial à 
Revista para limitar a condenação ao pagamento do valor corres
pondente 7/30 (SETE TRINTA AVOS) DE 16,19% (DEZESSEIS 
VÍRGULA DEZENOVE POR CENTO) A SER CALCULADO SO
BRE O SALÁRIO DE MARÇO de 1988 E INCIDENTE SOBRE O 
SALÁRIO DOS MESES DE ABRIL E MAIO de 1988, NÃO CU
MULATIVAMENTE E CORRIGIDO DESDE A ÉPOCA PRÓPRIA 
ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO, COM REFLEXOS EM 
JUNHO E JULHO.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 19 de junho de 2001.
HORÁCIO R. DE SENNA PIRES

JU IZ CONVOCADO - Relator

PROC. N" TST-ED-RR-468.400/1998.0 4“ REGIÃO

EMBARGANTE
ADVOGADA
EMBARGADO
PROCURADORA

CLÁUDIO RONI GEIGER 
DRa MÔNICA MELO MENDONÇA 
MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ 
DRa LUCIANA FRANZ AMARAL

D E S P A C H O
Considerando os Embargos dc Declaração opostos às fls.'

116/119, contendo pedido de efeito modificativo nos termos do Enun
ciado n° 278 desta Corte, assino o prazo de cinco dias para a ma
nifestação da parte contrária.

Publique-se.
Brasília, 19 de junho de 2001.

HORÁCIO R. DE SENNA PIRES 
JUIZ CONVOCADO - Relator

PROC. N" TST-ED-RR-468.401/1998.4 4“ REGIÃO

EMBARGANTE
ADVOGADA
EMBARGADO
ADVOGADA

OTÁVIO FERREIRA 
DRA. MÔNICA MELO MENDONÇA 
MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ 
DRA. LUCIANA FRANZ AMARAL 

D E S P A C H O
Considerando que o Embargante pleiteia, por meio dos 

Embargos Declaratórios, efeito modificativo ao julgado, deve-se fa
cultar à parle contrária a oportunidade dc manifestar-se, conforme 
entendimento jurisprudcncial.

Concedo, pois, o prazo de 5 (cinco) dias para a sua ma
nifestação.

Após, vollem-me conclusos.
Publique-se.
Brasília, 19 de junho de 2001.
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PROC. N” TST-RR-481.969/98.8 1“ REGIÃO

RECORRENTE
PROCURADOR
RECORRIDA
ADVOGADO

: UNI AO FEDERAI,
: DR. HÉLIO CALDAS 
: ILDETE RUAS DA COSTA 
: DR. SEBASTIÃO FERNANDES SARDI

NHA
D E S P A C H O

O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1* Região, 
por meio do v. acórdão dc fls. 133/136, não conheceu do Recurso 
Ordinário interposto pela Reclamada quanto ao tema Plano Brasil 
Novo e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a condenação 
originária que deferiu à Reclamante o pagamento das diferenças sa
lariais decorrentes do Plano Bresser c da URP de fevereiro dc 
1989, com base na tese do direito adquirido.

Inconformada, recorre dc revista a Reclamada (Bs. 141/159). 
Aponta ofensa aos artigos 8", caput. d c  18 c incisos, do Decreto-Lei 
n° 2335/87: 118 do Código Civil; 6”, § 2o, da LICC e Lei n° 7730/89. 
Traz arcslos visando a demonstrar o conflito jurisprudcneial.

O exame global do presente Recurso de Revista leva este 
Relator a fazer uso da faculdade prevista na Instrução Normativa n° 
17/2000 deste TST, na forma que se segue:

Examinados. Decido.
PLANO BRESSER. IPC DE JUNHO DE 1987.
O Regional, levando em consideração a existência do direito 

adquirido, decidiu manter a veneranda sentença originária que deferiu 
à Reclamante as diferenças salariais decorrentes do IPC de Junho de 
1987.

A Colcnda SDI desta Corte Superior, sobre a matéria, cris- 
lall>,|ll‘ o seu entendimento em sua Orientação Jurisprudcneial n° 58. 
no sentido de não haver direito adquirido do trabalhador para per
ceber tal parcela, conforme decidiu o  Excelso STF.

Assim sendo, levando em consideração que a veneranda de
cisão revisanda encontra-se em manifesto confronto com a atual e 

. predominante jurisprudência deste TST e que o Recurso logra co
nhecimento pela alínea c  do ait. 896 da CLT (violação do artigo 8*, 
caput, c/c 18 e incisos do Decreto-Lei n° 2335/87), concluo con
figurada a hipótese prevista no § 1° do art. 557 do CPC. 

t u PLANO VERÃO. URP DE FEVEREIRO DE 1989.
Também em relação à parcela em epígrafe, o Regional con

firmou a veneranda sentença que, com base no direito adquirido, 
deferia à Reclamante, o pagamento das diferenças salariais pleitea
das.

Ocorre que, sobre ta! matéria, a colcnda SDI desta Corte 
Superior cristalizou o seu entendimento na Orientação Jurisprudência! 
n° 59, no sentido de entender inexistir direito adquirido do traba
lhador para perceber tal parcela, conforme decidiu a Corte Supre
ma.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
contradiz a jurisprudência atual e predominante deste TST e que o 
recurso logra conhecimento pela alínea a do art, 896 da CLT (último 
aresto de fl. 155 usque 156), concluo configurada a hipótese prevista 
no § 1“ do art. 557 do CPC.

Ante o exposto, com base no § 1° do art. 557 do CPC, c/c a 
Instrução Normativa n“ 17/2000 do TST, dou provimento à Revista 
para excluir da condenação as diferenças salariais decorrentes do IPC 
de junho de 1987 e da URP de fevereiro dc 1989 e seus reflexos.

Intimem-sc as partes.
Publique-se.
Brasília, 18 de junho de 2001.
HORÃCIO R. DE SENNA PIRES

JUIZ CONVOCADO - Relator

PROC. N” TST-ED-RR-643.025/00.0 - 19 * REGIÃO

EMBARGANTE : BANCO DO BRASIL S.A 
ADVOGADA : DR* ENEIDA DE VARGAS E BERNAR-

DES
EMBARGADO : JOSÉ ARNÓBIO DAMASCENO ALVES
ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LO

PES
D E S P A C H O
Tratando-se de Embargos de Declaração com pedido de atri

buição de efeito modificativo (Enunciado 278/TST) no julgado c. 
tendo cm vista a Orientação Jurisprudcneial n* 142 da Seção Es
pecializada em Dissídios Individuais do TST, que em Plenário de
cidiu "que é passível de nulidade decisão que acolhe Embargos De- 
claratórios com efeito modificativo sem oportunidade para a parte 
contrária se manifestar", concedo ao Embargado, JOSE ARNÓBIO 
DAMASCENO ALVES, o prazo de 05 (cinco) dias para apresen
tar. querendo, suas contra-razões aos Embargos Declaratórios.

Intimem-se.
Publique-se.
Brasília, 06 de agosto de 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N” TST-AIK R-698.682/2000.8 20* REGIÃO

AGRAVANTE : ANTÔNIO JOSÉ NOVAIS GOMI S
K D VOC íADO : DR. JOSÉ SIMPLICIANO FONTI S
K g RAVADU . ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR DR. ALEXANDRE OLIVEIRA LAME-

. .  „ 0 ' NHA LINS '■

D E S P A C H O
Irresignado com o r. despacho do Tribunal Regional do 

trabalho da 20“ Região (II. 134) que denegou seguimento ao Re
curso de Revista,,o Reclamante interpõe Agravo de Instrumento ãs 
fls. 136/142.

Há contraminuta às fls. 145/148.
A d. Procuradoria-Gera! do Ministério Público do Trabalho, 

no parecer exarado à fl. 159, opina no sentido do conhecimento c do 
desprovimento do Agravo.

Discutc-sc suposta nulidade da sentença de origem relati- 
vanientc ao pleito de salários relidos .

O cg. Regional (fls. 106/107) asseverou:
Busca o rccorrenlc nos presentes autos os seguintes pagamento: ’a) 

salários retidos, cm dobro, desde 12.04.88 e até inclusão cm folha de 
pagamento, vencidos e vincendos, observando o salário praticado ao 
nível c cargo citados ou mesmo variações que tenham ocorrido em 
sua nomenclatura;’
A matéria submetida agora a apreciação não foi mencionada na pri
meira reclamação ajuizada perante a I* Vara do Trabalho dc Aracaju, 
protocolizada sob o n° 051.88.0594-01, com recurso no E. TRT da 5" 
Região, o qual deu provimento parcial para, ampliando a condenação 
para reconhecer como procedente o pedido de salário retido até abril 
dc 1988, contudo ressalvou: ’Não provadas as faltas injustificadas ao 
serviço, tem o reclamante o direito a perceber as parcelas pedidas 
limitadas até o dia do ajuizamento da reclamação, eis que. como 
visto, não constam do pedido as parcelas vinccndas (grifo nosso).
O Colendo Tribunal Superior do Trabalho apreciando recurso de 
revista quanto ao pedido de nulidade do acórdão, da negativa dc 
prestação jurisdicional, não conheceu da preliminar de nulidade e na 
fundamentação consta que:: ’Não pediu parcelas vinccndas’. Logo, 
nau Houve negativa ae prcsiaçao junsoicionat, pois a tese satisfa
toriamente examinada pelo Egrégio Regional, restando incólumes os 
artigos 832 da CLT, § 5*. incisos II e LTV e 93, inciso IX da 
Constituição Federal e 458, inciso m  do CPC" (fi. 107).

Nas razões revisionais (fis. 127/132), o Reclamante-agra
vante indicou violação aos artigos 5°, incisos XXXV, XXXVI, LIV 
e LV, da Constituição Federal e 173 do Código Civil. Colacionou 
arestos para o cotejo jurispiudencial.

Entendo, d.v., que o Recurso foi mal articulado. Primeiro, em 
virtude da ausência de expressa adoção de tese acerca dos dispo
sitivos constitucionais, não obstante a oposição de Embargos de De
claração. Incide o óbice do E. 297/TST. No tocante ao artigo 173/CC, 
não se cogita violação à sua literalidade, em face do razoável en
tendimento a quo, dentro dos limites preconizados no E. 221 deste 
Tribunal. Já em relação ã divergência, tem-se que os paradigmas 

.escolhidos (fl. 141) não atendem aos ditames do E. 337, por não 
informarem a fonte oficial de jurisprudência em que publicados.

Frise-se, enfim, que o indicar, somente agora, de violações 
antes não invocadas não socorre a Agravante, uma vez que o agravo 
de instrumento não é sucedâneo do recurso principal, tendo em vista 
a sua estrita finalidade, estabelecida no artigo 897 da Consolidação 
das Leis do Trabalho.

Por conseguinte, configurada a hipótese contida no artigo 
557 do Código dc Processo Civil, nego provimento ao Agravo de 
Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 19 de junho de 2001.
HORÃCIO R. DE SENNA PIRES

JUIZ CONVOCADO - Relator

PROC. N* TST-AIRR-700.846/2000.7 9* REGIÃO

AGRAVANTE : REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A.
(EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) 

ADVOGADA : DRA. SUELY TEREZINHA BLACA
AGRAVADA : ADÉLIA AKIKO HONDA YAMAMO-

TO
ADVOGADO : DR. JOÃO DOMINGOS CARDOSO

D E S P A C H O
irresignada com o r. despacho do Tribunal Regional do 

Trabalho cia V  Região (fl. 110), qup denegou seguimento ao Re
curso dc Revista, a Reclamada interpõe Agravo de Instrumento às 
fls. 2/10.

Há contraminuta às fls. 118/124.
Discutem-se prescrição e diferenças de passivo trabalhista.
Quanto à prescrição, consignou o Regional, in litteris: 

"Pretende a recorrente seja declarada prescrita a verba em questão, 
pois a lesão ao suposto direito ocorreu em 1991 e esta não decorre de
Lei.
Todavia. Irata-se de pedido de diferenças salariais, e o salário 6 
parcela indiividosamcnle decorrente dc Lei, como são diferenças, 
mesmo que a lesão tenha ocorrido em 1991, esta veio sc renovando 
mês a mês no salário não pago ao autor, pelo que a prescrição é
parcial. Mantenho." (fl. 70).

Nas razões revisionais (fls. 92/100), a Reclamada-agravante 
indicou afronta ao artigo 7°, inciso XXIX, da Constituição Federal 
c contrariedade ao Enunciado n* 294/TST.

Verifica se, porém, que o cg. Regional não adotou tese cx- 
pliciia .lecicu do referido preceito constitucional. Incide o Enunciado 
n /dí/LST I .. mi que concerne ao E.’294 da Súmula desta Corte.

‘ • '""tia aplicação, na medida cm que o salário é
> :i1- l.roiiem.- de lei, e a prescrição, nessa hipótese, é a parenO.

Lm idação uo pleito de diferenças do passivo trabalhista, 
peço vénia para «beidir cenioHM a decisão agravada, porque es
correita:

"Após minuciosa análise do conjunto probatório, a E. 2* Turma en
tendeu devidas as diferenças postuladas cm decorrência ’da aplicação 
a menor do índice dc RS 13,5% sobre o salário da autora", estipulado 
cm acordo regularmente entabulado entre as partes.
O v. acórdão encontra-se fundamcnlado no conjunto probatório cons
tante dos autos, prineipalinente na cláusula convencional a que alude 
o recorrente, não se vislumbrando, portanto, ofensa ã literalidade do 
inciso XXVI do art. 7o da CF, nem tampouco aos artigos 818 da CLT 
c 333, I, do CPC (En. 221/TST) (En. 221/TST). Na rticsma linha dc 
raciocínio, completanicntc inespecífico o aresto trazido a cotejo à I) 
269 (En. 296/TST)” (fl. 110).

Por conseguinte, configurada a hipótese contida no artigo 
557 do Código de Processo Civil, nego provimento ao Agravo de 
Instrumento.

Puhlique-se.
Brasília, 19 dc junho dc 2001.
HORÃCIO R. DE SENNA PIRES

JUIZ CONVOCADO - Relator

PROC. N- TST-A IRR-702.437/2000.7 9* REGIÃO

AGRAVANTE : V1CTOR GUÉRCIO FILHO
ADVOGADA : DRA. DANIELLE CAVALCANTE AL

BUQUERQUE
AGRAVADA : ARMITA FERREIRA
ADVOGADO : DR. NESTOR HARTMANN

I) E S P A C II O
Irresignado com o r. despacho do Tribunal Regional do 

Trabalho da 9" Região (fl. 65). que denegou seguimento ao Recurso 
de Revista, o Reclamado interpõe Agravo de Instrumento às fls.
2/7.

Não há contraminuta, consoante a certidão de fl. 69.
O despacho agravado denegou trânsito ao Recurso de Re

vista em função do não-atendimento de formalidades relacionadas ao 
preenchimento da guiá de depósito recursal A Instrução Normáljva n* 
18, publicada no Diário da Justiçá dê 12/1/2000, sanou essa con
tingência ao estábélecer que se considera válida para comprovação do 
depósito recursal na Justiça do Trabalho a guia respectiva em que 
conste pelo menos o nome do recorrente e do recorrido; o número d o . 
processo; a  designação do. juízo por onde tramitoo o feito e a ex
plicitação do valor depositado: desde que autenticada pelo Banco 
recebedor.

Nada obstante, a jurisprudência consagra o entendimento de 
que a fundamentação desenvolvida pelo juízo de admissibilidade não 
vincula a decisão a ser proferida pela Superior Instância, em grau 
recursal extraordinário. Sendo assim, decide-se agora conforme os 
fundamentos que seguem.

Discute-se a oçorrência ou não de julgamento extra petita em 
relação à prescrição aplicável aos empregados domésticos.

Consignou o Regional, in litteris:
"A matéria atinente à prescrição aplicável aos empregados domésticos 
sempre gerou discussão e divergência de entendimento, tanto na dou
trina quanto na jurisprudência.
O parágrafo único do artigo 7” da Carta Magna limitou-se a relacionar 
os "direito» sociais" exiensivoç ao empregado doméstico, razão pela 
qual não cogitou acerca da prescrição, que, por -certo, não se trata de 
direito social, mas sim da perda da pretensão do direito material. 
Assim, em que (tese a prescrição não ter constado no parágrafo único 
do artigo 7“ ila Constituição Federai de 1988, ao empregado do
méstico também se aplica a regra do inciso XXIX do mesmos artigo 
dc lei, porquanto u prescrição genérica, atribuída aos trabalhadores 
que não sc enquadram cm disposições legais específicas, passou a scr 
cinco anos.
Por outro lado, assiste razão à reclamante quando sustenta que a 
prescrição qllinquemil não foi argílida pelo reclamado, pois este li
mitou sua argumentação no âmbito da prescrição bienal extintiva. 
Desta feita, não lendo o reclamado aigUido a prescrição qiiinqlicnal 
dos créditos porventura devidos à reclamante, e  em se tratando de 
direitos patrimoniais, não caberia ao r. Juízo de primeiro grau pro
nunciá-la de ofício, a teor do que estabelecem os artigos 219, § 5°, do 
CPC e 166 do CCB” (fls. 52/53).

Nas razões revisionais (fls. 59/64), o Reclamado-agravante 
colacionou arestos para o cotejo jurisprudcneial. Não indicou ex- 
pressamente possível violação dc texto de lei ou da Constituição da 
República.

Verifica-se. porém, que os paradigmas servfvcis à divergên
cia - dc fl. 62 - não se referem aos empregados domésticos, fator 
decisivo para a conclusão tomada pelo Juízo Regional. Incidem os 
Enunciados n”s 23 e 296 deste Tribunal. E, quanto à menção ao 
Enunciado n" 153/TST, lem se que o TRT nada dissertou sobre a 
hipótese nele preconizada, não tendo sido ofertados embargos de 
declaração. Aplicasse o Enunciado n° 297 desta Corte,

Frise-se, enfim, que o indicar, somente agora, de violações 
antes não invocadas não socorre a Agravante, uma vez que o agravo 
de instrumento não é sucedâneo do recurso principal, tendo cm vista 
a sua estrita finalidade, estabelecida no artigo 897 da Consolidação 
das Leis do Trabalho.

Por cnii.igninn configurada a previsão do artigo 557 do
Código de Puxos-;- ' i\il, mg» provimento ao Agravo de instru
mento.

Publique-se
Biasdia, IV oo ji»|hv'de 2ÜÜ1, , , , ,
HORÃCIO L

JUIZ CONVOCADO - Relator
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AGRAVANTE
ADVOGADA

AGRAVADO
ADVOGADO

MARACAJU VEÍCULOS LTDA.
DRA. PRISCILLA MENEZES ARRUDA 
SOKOLOWSKI 
CLÓV1S MENDES ROSA 
DR. DINEI FAVERSANI

D E S P A C H O
Irresignada com o r. despacho do Tribunal Regional do 

Trabalho da 9“ Região (fl. 135). que denegou seguimento ao Re
curso de Revista, a Reclamada interpõe Agravo de Instrumento às 
fls. 4/9.

Há contraminuta às fls. 140/141. /
Discute-se nulidade por negativa dc prestação jurisdicional, 

julgamento extra petita e o direito do Reclamante a comissões sobre 
consórcios contemplados.

De saída, constata-se a desfundamentação do Recurso de 
Revista - cujo prosseguimento ora se requer - relativamente à ar
guição dc julgamento extra petita e às comissões incidentes nos 
consórcios contemplados (fls. 130/133). Efetivamente nao há indi
cação de possível ofensa a texto de lei ou da Constituição Federal, 
nem a colação de arestos à configuração de um também possível 
dissenso de julgados.

Resta, então, analisar a invocada nulidade por incompleta 
prestação jurisdicional.

Nas razões revisionais, articulou a Reclamada-agravante:
"O RECLAMANTE FAZ PEDIDO ESPECÍFICO. EM RELAÇÃO 
ÀS VENDAS RELACIONADAS NA EXORD1AL.
NADA MAIS PLEITEIA EM RELAÇÃO A TAIS COMISSÕES. 
COMO ENTÃO VIR A SE FALAR EM MÉDIA DE 05 SALÁRIOS 
MÍNIMOS.
AINDA MAIS QUANDO SE VERIFICA PELA PROVA DOCU
MENTAL PRODUZIDA NOS AUTOS, QUE TAIS VENDAS NÃO 
FORAM POR ELE REALIZADAS!!!
OCORRE QUE MESMO DIANTE DE TAL QUESTIONAMENTO. 
O V. ACÓRDÃO RESTOU SILENTE, MANTENDO A CONDE
NAÇÃO EM MÉDIA DE SALÁRIOS MÍNIMOS.
ORA, DATA VÉNIA, TAL DECISÃO MERECE SER NULIFICA
DA, ANTE À NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
EXATAMENTE PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 
ACERCA DE TAL MATÉRIA” (fl. 128).

Sucede que o Colegiado Regional, ao julgar os terceiros 
Embargos dc Declaração apresentados, expressamente afirmou: 
"Basta que a embargante faça atenta leitura da petição inicial (fls. 05) 
para concluir que o autor pleiteou o pagamento dc cinco salários 
mínimos mensais cm face da venda de veículos aos consorciados 
contemplados. Ora, se-o julgador deferiu a verba fixando o valor em 
dois salários mínimos, por óbvio não houve decisão ultra petita. A 
relação juntada a fls. 08/09 é elemento de prova, submetendo-se ao 
convencimento racionai do juiz" (fl. 120).

Essa conclusão denota, primeiramente, que o cg. Juízo a 
quo se pautou pelo princípio da livre persuasão racional, inscrito no 
artigo 131 da Lei Adjetiva Civil, e, em segundo plano, que a ju 
risdição foi plenamentc outorgada, apesar de contrária aos interes
ses da Agravante. Não se cogita dc violação ao artigo 832 da CLT. 
Inexiste nulidade a declarar.

Frise-se, enfim, que o indicar, somente agora, dc violações 
antes não invocadas não socorre a Agravante, uma vez. que o agravo 
de instrumento não é sucedâneo do recurso principal, tendo em vista 
a sua estrita finalidade, estabelecida no artigo 897 da Consolidação 
das latis do Trabalho.

Por conseguinte, configurada a hipótese contida no artigo 
557 do Código de Processo Civil, nego provimento ao Agravo de 
Instrumento.

Publique-sc.
Brasília, 19 de junho de 2IK1I.
HOKÁCIO R. DE SENNA PIRES

JUIZ CONVOCADO - Relator

PROC. N" TST-ED-AIRR-710.133/2000.021* REGIÃO

EMBARGANTE

ADVOGADO

EMBARGADO
ADVOGADO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO 
GRANDE DO NORTE - COSERN 
DR. SEBASTIÃO ALVES DOS REIS JÚ
NIOR
LUCIANO TEIXEIRA DOS SANTOS 
DR. CID COSTA DA SILVA

I) E S P A C H O
Os Embargos Dcclaratórios foram opostos pela Agravante, 

com pedido de concessão dc efeito mudificativo. pelo que, con
siderando a Orientação Jurisprudcneial n° 142 da cg. Subseção I 
F .pcciulizada em Dissídios Individuais desta Corte, concedo vista à 
parte contrária pelo prazo de cinco (5) dias.

Após. ccrtifique-sc e voltcm-mc conclusos.
Publique-sc.
Brasília, 20 de junho de 2001.
HORÁCIO R. DE SENNA PIRES

Juiz Convocado - Relator

AGRAVANTE
PROCURADOR

AGRAVADA
ADVOGADO

UNIÃO FEDERAL
DR. JOSÉ MAURO DE UM A O. DE AL
MEIDA
INÊ NASCIMENTO TAVEIRA 
DR. JOAQUIM LOPES DE VASCON
CELOS

D E S P A C H O
Vistos.
1. Inconformada a agravante acima nomeada, com o r. des

pacho que denegou seguimento ao recurso de revista, interpôs agravo 
de instrumento às fls. 04/08.

Há contrariedade (fls. 57/60).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho opinou pelo não co

nhecimento, e, caso assim não se entenda, pelo não provimento do 
apelo (fls. 64/65).

2. A agravante deixou de trasladar a cópia da decisão dos 
embargos à execução, peça essencial à formação do instrumento.

Inobservado o disposto no artigo 897, § 5°, da Consolidação 
das Leis do Trabalho (redação dada pela Lei n° 9.756 dc 17.12.98) e, 
a teor do estabelecido nos item III e X da Instrução Normativa n° 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado e à luz do 
Enunciado 272 deste Tribunal, não conheço do agravo dc instru-
mento.

Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 08 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N” TST-AIRR-711.235/00.0 - 10" REGIÃO

AGRAVANTE
PROCURADOR
AGRAVADOS

ADVOGADO

Vistos.

UNIÃO FEDERAL 
DR. MANOEL LOPES DE SOUSA 
MARIA LUÍZA DOS SANTOS SOUSA 
E OUTROS
DR. INEMAR BAPTISTA PENNA MA
RINHO

D E S P A C H O

1. Inconformada a agravante acima nomeada, com o r. des
pacho que denegou seguimento ao recurso de revista, interpôs agravo 
de instrumento às fls. 02/06.

Não há contrariedade (fls. 186).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho opinou pelo conhe

cimento e o não provimento do apelo (fls. 189/190).
2. A agravante deixou de trasladar a cópia do mandado de 

intimação do r. despacho agravado, peça essencial à formação do 
instrumento.

Inobservado o disposto no artigo 897, § 5o, da Consolidação 
das Leis do Trabalho (redação dada pela Lei n° 9.756 de 17.12.98) e, 
a teor do estabelecido nos item III e X da Instrução Normativa n° 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado e à luz do 
Enunciado 272 deste Tribunal, não conheço do agravo de instru
mento.

Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 08 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N” TST-AIRR-711.331/00.0 - 8“ REGIÃO

AGRAVANTE
PROCURADOR
AGRAVADOS
ADVOGADO

UNIÃO FEDERAL
DR. JOÃO JOSÉ AGUIAR CARVALHO 
ANA MARIA COELHO E OUTROS 
DR. ANTÔNIO DOS RFsIS PEREIRA 

D E S P A C H O
Vistos.
1. Inconformada a agravante acima nomeada, com o r. des

pacho que denegou seguimento ao recurso de revista, interpôs agravo 
dc instrumento às fls. 03/06.

Há contrariedade (fls. 65/72).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho manifcstou-sc pelo co

nhecimento c o não provimento do apelo (fls. 76/77).
2. Embora tenha a agravante providenciado o traslado da 

petição de interposição do recurso dc revista (II. 12), não atentou para 
o fato dc o respectivo protocolo encontrar-se absolulamcnte ilegível, 
inviabilizando, assim, a verificação da sua tempestividade, caso seja 
dado provimento ao agravo dc instrumento.

Inobservado o disposto no artigo 897. $ 5°, da Consolidação 
das Leis do Trabalho (redação dada pela Lei n” 9.756 de 17.12.98) e. 
a teor do estabelecido nos item III c X da Instrução Normativa n° 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado c à luz do 
Enunciado 272 deste Tribunal, não conheço do agravo de instru
mento.

Nesses termos, fica prejudicada a análise das preliminares 
arguidas cm sede dc contraminuta.

Publique-se. intimem-se.
Brasília, 08 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

AGRAVANTE

ADVOGADO

AGRAVADO

ADVOGADO

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTA
DO DE MINAS GERAIS - fhemig 
DR. MARCELO DIAS GONÇALVES V I
LELA
ALICE MORAES SERAFIM E OU
TROS
DR. HENRIQUE ALVES F. DA SILVA 

D E S P A C H O
Vistos.
1. Inconformada a agravante acima nomeada, com o r. des

pacho que denegou seguimento ao recurso dc revista, interpôs agravo 
de instrumento às fls. 02/07.

Não há contrariedade (fl. 115-vcrso).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho opinou pelo não co

nhecimento e se ultrapassada, pelo despwvimento do agravo (fls. 
116/119).

2. A agravante deixou de trasladar cópia da procuração ou
torgada ao advogado Dr. Hclter Verçosa Morato, que substabeleceu 
seus supostos poderes, ao subscritor do presente apelo, Dr. Marcelo 
Dias Gonçalves Vilela (vide fl. 83), peça essencial à formação do 
instrumento.

3. Ademais, a regularidade da representação processual, co
mo pressuposto de conhecimento do recurso, deve estar devidamente 
demonstrada no momento da sua interposição diante da exigência 
expressa contida no artigo 37 do CPC.

Vale ressaltar que o artigo 13 da Lei de Ritos não tem 
aplicação na atual fase processual, salvo as circunstâncias dc re
núncia, morte ou qualquer outro impedimento, que obrigue a cons
tituição de outro advogado.

A regularidade da representação processual, como contido 
naquele dispositivo, refere-se à formalidade anterior a o  julgamento de 
primeira instância, conforme Precedente Jurisprudencial n° 149 da 
Seção de Dissídios Individuais deste Tribunal.

Inobservado o disposto no artigo 897, § 5“, da Consolidação 
das Leis do Trabalho (redação dada pela Lei n° 9.756 de 17.12.98) e. 
a teor do estabelecido nos item III c X da Instrução Normativa n° 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado e à luz do 
Enunciado 272 deste Tribunal, não conheço do agravo de instru
mento.

Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 08 de junho de 2001.

JU IZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N° TST-AIRR-712.803/2000.8 6" REGIÃO

AGRAVANTE : BR BANCO MERCANTIL S.A.
ADVOGADO : DR. WALVIK JOSÉ LIMA WANDER-

LEY
AGRAVADO : ALEXANDRE BAIMA NEVES ALMEI

DA
D E S P A C II O

Trata-se dc Agravo de Instrumento interposto pelo Banco- 
Reclamado, objetivando o processamento dc seu recurso dc revista, 
nos autos da reclamação promovida por Alexandre Baima Neves 
Almeida.

Ao exame do feito, noto que o Agravante requereu que o 
agravo fosse "processado nos autos principais, com fundamento na 
alínea e do parágrafo único do inciso II da Instrução Normativa n° 
16” (fi. 08).

Apesar disso, o r. despacho de fl. 09, considerando que a 
providência constitui mera faculdade do juízo de admissibilidade, 
indeferiu a postulação e remeteu o instrumento despido das peças 
necessárias ao exame por esta Corte.

Data venia, o referido ato normativo não colocou a remessa 
dos autos principais ao arbítrio do julgador. Tanto que disp sobre 
requisitos para o deferimento do pleito. É o que está no parágrafo 
único do inc. II da mencionada IN-16, in verhis:
"Parágrafo único - O agravo será processado nos autos principais: a) 
Se o pedido houver sido julgado totalmente improcedente, b) Sc 
houver recurso dc ambas as partes e denegação de um ou de ambos: 
c) Mediante postulação do agravante no prazo recursal. caso cm que. 
havendo interesse do credor, será extraída carta de sentença, às ex- 
pensas do recorrente, sob pena de não-conhecimento do agravo.

Logo, trata-se dc um direito da parte, ao que se opõe ape
nas o encargo das despesas para extração dc carta dc sentença, se 
dc interesse do credor.

Isto posto, converto o julgamento em diligência para que 
sejam requisitados os autos principais, após manifestação do credor, 
quanto à necessidade dc carta dc sentença.

Publique-sc.
Brasília, 13 dc junho dc 2001.
HORÁCIO R. DE SENNA PIRES

JUIZ CONVOCADO - Relator

PROC. N” TST-AIRR-712.941/2000.4 9" REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO

ADVOGADO

BANCO DO BRASIL S. A.
DR. AUDERI LUIZ DE MARCO 
ARMANDO SHIGUHKAZU KANASHI- 
RO
I ANTÔNIO CARLOS D E LIMA
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D E S P A C H O
Com a edição da Lei n° 9.756/98, a redação do § 5o do 

artigo 897 da CLT, norteador do cahimenlo do agravo de inslru- 
menio na Justiça do Trabalho, passou a dispor, in lilteris.
"5“ - Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a for
mação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, caso provido,
0 imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a petição de 
interposição:
1 - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da 
respectiva intimação, das procurações outorgadas aos advogados do 
agravante e do agravado, da petição inicial, da contestação, da de
cisão originária, da comprovação do depósito rccursal e do reco
lhimento das custas:
II - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis 
ao deslinde da matéria de mérito controvertida."

Atento a essa alteração, e considerando a economia e ce
leridade processuais, bem como peculiaridades atinentes ao proces
so trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho editou a Instrução 
Normativa n° 16, de 3 de setembro de 1999, cujos itens 1, III e X 
respectivamente dispõem:
" 1 - 0  Agravo de Instrumento se rege, na Justiça do Trabalho, pelo 
an. 897, alínea b, §§ 2o, 4o, 5o, 6° e 7o, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, pelos demais dispositivos do direito processual do trabalho 
c, no que omisso, pelo direito processual comum, desde que com
patível com as normas e princípios daquele, na forma desta Ins
trução.
( . . . )
III - O agravo não será conhecido se o instrumento não contiver as 
peças necessárias para o julgamento do recurso denegado, incluindo a 
cópia do respectivo arrazoado e da comprovação de satisfação de 
todos os pressupostos extrínsecos do recurso principal.
( . . .)
X - Cumpre às partes providenciar a correta formação do instrumento, 
não comportando a omissão em conversão em diligência para suprir a 
ausência de peças, ainda que essenciais.”

Na hipótese concreta, verifica-se que. não obstante a cópia 
do arrazoado rccursal tenha sido juntada na íntegra, é ilegível a 
data do protocolo do Recurso de Revista, prejudicando a avaliação 
da sua tempestividade c a própria admissibilidade do Agravo in
terposto pelo Reclamado.

Ressalte-se que, em relação à responsabilidade pela correta 
formação do instrumento, que tanto esta Alta Corte quanto o Excelso 
Supremo já emitiram vasto pronunciamento sobre o tema, no sentido 
de atribuir às partes o ônus processual decorrente, não se admitindo a 
conversão do julgamento cm diligência para sanar omissões ou vícios 
de instrumentação.

Do exposto, configurada a previsão inscrita no artigo 557, 
caput e § 1°-A, do Código de Processo Civil, e calcado na prer
rogativa conferida pelo § 5° do artigo 896 consolidado, não conheço 
do agravo de instrumento.

Publique-se.
Brasília, 19 de junho de 2001.

HORÁCIO R. DE SENNA PIRES 
JUIZ CONVOCADO - Relator

PROC. N” TST-AIRR-722.058/01.0 - 17“ REGIÃO

AGRAVANTE
PROCURADORA
AGRAVADO

ADVOGADA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
DRA. VALÉRIA REISEN SCARDUA 
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBI.I 
COS DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO - S1SEADES 
DRA. NEUZA ARAÚJO DE CASTRO 

D E S P A C H O
Vistos.
1. Inconformado o agravante acima nomeado, com o r. des

pacho que denegou seguimento ao recurso dc revista, interpôs agravo 
de instrumento às fls. 02/08.

Há contrariedade (fls. 112/114).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho manifestou-se pelo co

nhecimento e o não provimento do apelo (fls. 118/120).
2. Embora tenha o agravante providenciado o traslado da 

petição dc interposição do recurso de revista (0. 81), não alentou para 
o fato de o,respectivo protocolo encontrar-se absohitamentc ilegível, 
inviabilizando, assim, a verificação da sua tempestividade. caso seja 
dado provimento ao agravo dc instrumento.

Inobscrvado o disposto no artigo 897, § 5“. da Consolidação 
das Leis do Trabalho (redação dada pela I x i n* 9.756 dc 17.12.98) e, 
a teor do estabelecido nos item 111 c X da Instrução Normativa n” 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado c à luz do 
Enunciado 272 deste Trihnnal. não conheço do agravo de instru
mento.

Publiquc-sc. Intimem-se.
Brasília, 08 dc junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N" TST-AIKK-723.538/01.4 - 15“ REGIÃO

AGRAVANTE : UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAM
PINAS - UNICAMP

ADVOGADO : DR. EDSON CÉSAR DOS SANTOS CA
BRAL

AGRAVADOS : MARIA GIOMO ALVES PEREIRA DE
MOURA BOUTROS

' ADVOGADO''1 1 ’ ’ : DR. JOSÉ MÁRIO CARÚSO M.COCER

Ah t-l ' H*.

D E S P A C H O
Vistos.
1. Inconformada a agravante acima nomeada, com o r. des 

pacho que denegou seguimento ao recurso de revista, interpôs agravo 
de instrumento às lis. 02/08.

Não há contrariedade (fl. 66).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho manifestou-se pelo co

nhecimento e o não provimento do apelo (fls. 70/72).
2. Embora tenha a agravante providenciado o traslado da 

petição dc interposição do recurso dc revista (fl. 53), não atentou para 
o fato de o respectivo protocolo encontrar-se absolutamente ilegível, 
inviabilizando, assim, a verificação da sua tempestividade, caso seja 
dado provimento ao agravo de instrumento.

Inobscrvado o disposto no artigo 897, § 5°, da Consolidação 
das Leis do Trabalho (redação dada pela Lei n° 9.756 dc 17.12.98) e, 
a teor do estabelecido nos item III e X da Instrução Normativa n° 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado c à luz do 
Enunciado 272 deste Tribunal, não conheço do agravo dc instru
mento.

Publique-se. Intimem-sc.
Brasília, 08 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N” TST-A IRR-734.769/01.3 - 15“ REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADO

AGRAVADO
ADVOGADO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS
DRA. PATRÍCIA DA COSTA SANTA
NA
LEONARDO MATSUSCHITA 
DR. ANTÔNIO D. SACILOTTO 

D E S P A C H O
Vistos.
1.Inconformada com o r. despacho que denegou seguimento 

ao recurso de revista, a parte acima nomeada interpôs agravo de 
instrumento.

Não houve contrariedade (fls. 139-vcrso).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho opinou pelo conhe

cimento c não provimento do agravo (fls. 143).
2. O aresto quC ora está sob exame encontra-se em con

sonância com a OJ dc n° 79, da SDI deste Tribunal, exatamente corno 
considerou o r. despacho agravado.

Destarte, com fundamento no Enunciado 333 desta Corte, c 
nos §8 4" c 5° do art. 896 Consolidado (redação dada pela lei 
9.957/00, DOU 13.01.00), nego seguimento ao agravo dc inslru-
mento.

Publique-se. Inlimem-sc.
Brasília, 29 dc junho de 2001.

Juiz. Convocado CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N” TST-RR-753.778/0I.5 - 9“ REGIÃO

RECORRENTE : SHELL QUÍMICA S.A.
ADVOGADO : DR. LUIZ ANTÔNIO BERTOCCO
RECORRIDO : EURICO BAPTISTA DE CARVALHO

JÚNIOR
ADVOGADO : DR ARAMIS DE SOUZA SILVEIRA

D E S P A C H O
Através da petição dc fl. 1.216, a Di* Inara Vidal Passos, 

Diretora do Serviço de Pessoal, solicita a devolução dos autos ao 
TRT de origem cm face dc petição protocolizada naquele Tribunal.

Em face do exposto, devolvam-se os autos ao TRT dc ori
gem para as providências cabíveis.

Intimem-se.
Publique-se..
Brasília, 06 de agosto dc 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N" TST-AIRR - 755.155/01.5 - V  REGIÃO

AGRAVANTE : MASSA FALIDA DE OTTMAR B
SCHULTZ S.A., TRANSPORTES RODO 
VIÁRIOS

ADVOGADO : DR. MOZART ALBUQUERQUE BRI
TES

AGRAVADO : VALDEMAR HEINZEN
ADVOGADA : DRA. ALCIONE ROBERTO TOSCAN

I) E S P A C II O
Vistos.
1. Inconformada a agravante acima nomeada, com o r. des

pacho que denegou seguimento a«' recurso dc revista, interpôs agravo 
de instrumento às (Is. 02/07.

Ilá contrariedade (lis. 60/63).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

2. A agravante deixou de trasladar a cópia da certidão dc 
intimação do acórdão regional, peça essencial à formação do ins-

t - --------
i i i

Inobscrvado o disposto no artigo 897, § 5", da Consolidação 
das Ixis do Trabalho (redação dada pela Lei n” 9.756 dc 17.12.98) c, 
a teor do estabelecido nos item III c X da Instrução Normativa n° 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 dcsla 
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado c â luz do 
Enunciado 272 deste Tribunal, não conheço do agravo dc instru
mento.

Poblique-sc. Intimem-sc.
Brasília, 19 dc junho dc 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N° TST-AIRR - 755.160/01.1 - 9“ REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO

ADVOGADO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CHI 
DR. MAURÍCIO GOMES DA SILVA 
JOSIMAR WESLEY ALVES DE OLI
VEIRA
DRA. IVONETE REGINATO A. DOS 
SANTOS

D E S P A C H O
Vistos.
I. Inconformada a agravante acima nomeada, com o r. des

pacho que denegou seguimento ao recurso de revista, interpôs agravo
de instrumento às fls. 02/15.

Há contrariedade (fl. 179/182).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

2. A agravante deixou de trasladar a cópia da certidão de 
intimação do acórdão regional, peça essencial à formação do ins
trumento.

Inobscrvado o disposto no artigo 897, 8 5“. da Consolidação 
das Leis do Trabalho (redação dada pela Lei n° 9.756 de 17.12.98) e, 
a (cor do estabelecido nos item III e X da Instrução Normativa n° 
|6/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta
mesma Corte

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado e à luz do 
Enunciado 272 deste Tribynal, não conheço do agravo dc instru
mento.

Publique se. Intimem-sc.
Brasília, 19 dc junho dc 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO
Relator

PROC. N" TST-AIRR - 755.242/01.5 - 3* REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

SEMPRE EDITORA LTDA.
DR. ERNESTO FERREIRA JUNTOLLI 
GLEUCIA FELIPE SÁNT1AGO 
DR. WILLIAN JOSÉ MENDES D E 
SOUZ A FONTES

I) E S P A C II O
Vistos.
1. Inconformada a agravante acima nomeada, com o r. des 

pacho que denegou seguimento ao recurso dc revista, interpôs agravo 
de instrumento às fls. 02/04.

Há contrariedade (fls. 44/47).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do arl. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho,

2. Não obstante tenha a agravante providenciado o traslado 
do recurso de revista - peça essencial à formação do instrumento - 
não atentou o para o fato dc a cópia constante de II. 36, encontrar-se 
parcialmentc ilegível. Inevitável, pois, tê-la como inexistente nos au-

Inobscrvado o disposto no artigo 897. § 5°, da Consolidação 
das Leis do Trabalho (redação dada pela Lei n° 9.756 de 17.12,98) e, 
a teor do estabelecido nos item III c X da Instrução Normativa n" 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado e à luz do 
Enunciado 272 deste Tribunal, não conheço do agravo dc instru
mento.

Puhlique-se. Intimem-sc.
Brasília, 13 dc junho dc 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N" TST - AIRU 755.599/01.0 - 5" REGIÃO

AGRAVANTES

ADVOGADO
AGRAVAIX)

AOVOGADO

: NONATO CARVALHO LEITE E OU
TROS

: DR. JOSÉ DA SILVA CALDAS 
: EMPRESA DE TURISMO S.A. - EM- 

TURSA
: DR. EVÂNIO ANTUNESiCOHLHO JÚ

NIOR ■ ■ J .1 I K. . ri i|Wh 1 
. -U-L-*i . ccLU4 ■ 1J  - J .i  J l - i jU X - -----------
t », i t l í t  i '1|C(í Y Z i‘ ’ S l í ; _____________________
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D E S P A C H O
Vistos.
1. O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 5” Região, 

pelos acórdãos de tis. 190/193 c 206/208, manteve a r. decisão de 
primeiro grau (fls. 131/133), que declarou a improcedência da ação, à 
visia da nulidade da contratação celebrada após o advento da Carta 
Política de 1988, sem previa aprovação em concurso público.

Não se conformando com a decisão, os reclamantes recor
reram de revista (tis. 211/243), alegando afronta a dispositivos cons
titucionais e infraconstitucionais, além de dissenso pretoriano.

Despacho negativo de admissibilidade a fl. 245.
Há contrariedade (fls. 268/275).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

Satisfeitos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
2. Dos pressupostos intrínsecos do agravo de instrumento.
2.1. A conclusão do julgado regional encontra-se em con

sonância com o Enunciado 363 deste Tribunal, valendo ressaltar que 
o referido verbete de súmula não comporta a interpretação extensiva 
pretendida pelos agravantes.

Em decorrência, o apelo esbarra nas disposições contidas no 
§ 5°, do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Destarte, com fundamento na legislação referida, assim como 
na interpretação do Enunciado 333 deste Tribunal, NEGO SEGUI
MENTO ao agravo de instrumento.

Publique-se. intimem-se.
Brasília. 27 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relatar

PROC. N” TST-AIRR - 755.691/01.6 - 15” REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADA

AGRAVADO
ADVOGADA

: EMPRESA BRASILEIRA DE 1NFRA-ES 
TRUTURA AEROPORTUÁRIA - 1N- 
FRAERO

: DRA. ANETE JOSÉ VALENTE MAR
TINS

: VANILSON FERREIRA DOS SANTOS 
: DRA. VERA LÚCIA SOARES MOREI

RA
D E S P A C H O

Vistos.
1. Inconformada a agravante acima nomeada, com o r. des

pacho que denegou seguimento ao recurso de revista, interpôs agravo 
de instrumento às tis. 02/07.

Não há contrariedade (fl. 380-verso).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art, 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

2. A agravante deixou de trasladar cópia da certidão de 
intimação da r. decisão agravada, peça essencial à formação do ins
trumento.

Inobservado o disposto no artigo 897, § 5°, da Consolidação 
das Leis do Trabalho (redação dada pela Lei n" 9.756 de 17.12.98) e, 
a teor do estabelecido nos item III e X da Instrução Normativa n° 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado e à luz do 
Enunciado 272 deste Tribunal, não conheço do agravo de instru
mento.

Publique-se. Intimcm-sc.
Brasília, II de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO
Re

lator

PROC. N” 1ST - A IRR 755.879/01.7 - 10“ REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

CERVEJARIAS REUNIDAS SKOL CA- 
RACU S.A.
DR, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL 
BALTAZAR JOSÉ PEREIRA JÚNIOR 
DR. JOÃO EVANGELISTA DE OLIVEI
RA

D E S P A C H O
Vistos.
1. O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10" Região, 

através do acórdão de tis. 112/118. manteve o r. decreto de primeiro 
grau, relativamente à condenação subsidiária da ora agravante, com 
esteio no Enunciado 331 deste Tribunal.

Não se conformando com a decisão, a segunda reclamada 
recorreu de revista, amparando-se na violação dos artigos 5”, inciso 
II. 22, inciso 1, c 48, da Constituição Federal, e 2“ e 3“ da Con
solidação das Leis do Trabalho, bem como na divergência com os 
termos do referido verbete sumular.

Despacho negativo de admissibilidade a 11 62.
Não há contrariedade (fl. 63-vcrso).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não sc manifestou nos 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos lermos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

Satisfeitos os pressupostos extrínsecos dc admissibilidade.
2. Dos pressupostos intrínsecos do agravo de instrumento.

A decisão do e. Regional encontra-se. efetivamente, em con
sonância com o Enunciado 331, inciso IV, desta Corte,

Vale ressaltar, que as interpretações referidas são elaboradas, 
sempre, secundum legem, ou propter legem. E, nunca contra legem. 
Por conseguinte, exclui, desde logo, quebra de preceitos.

Note-se. por derradeiro, que o julgado regional.foi taxativo 
ao estabelecer que "...o recorrido não busca reconhecimento de vín
culo empregatício com a tomadora. tão-somente sua responsabilidade 
subsidiária, logo. inócuas todas as considerações que visam des
caracterizar vínculo empregatício, porque este não é  objeto do pe
dido.". Portanto, a insistência da agravante quanto ao tema. afigura- 
se. no mínimo, estranha. Quase temerária.

Destarte, com fundamento no art. 896, 5 5°, CLT, NEGO 
SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.

Publique-se. !ntimem-se.
Brasília, 11 de junho dc 2001.

JU IZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N" TST-AIRR - 755.883/01.0 - V  REGIÃO

AGRAVANTE : EMATERCE - EMPRESA DE ASSIS
TÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RU
RAL DO CEARÁ

ADVOGADO : DR. ISAQUE FERREIRA JANEBRO RO
CHA

AGRAVADO : ALBENÍZIA ALVES FERREIRA DAN
TAS

ADVOGADO : DR. RAIMUNDO MARQUES DE AL
MEIDA

D E S P A C H O
Vistos.
1. Inconformada a agravante acima nomeada, com o r. des

pacho que denegou seguimento ao recurso de revista, interpôs agravo 
de instrumento às lis. 02/10.

Há contrariedade (fls. 65/75).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

2. A agravante não cuidou de trasladar, na íntegra, a cópia do 
v. acórdão regional - peça essencial à formação do instrumento -, 
conforme se depreende de f l  50.

Inobservado o disposto no artigo 897, § 5°, da Consolidação 
das Leis do Trabalho (redação dada pela Lei n° 9.756 de 17.12.98) e. 
a teor do estabelecido nos item III e X da Instrução Normativa n° 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado e à luz do 
Enunciado 272 deste Tribunal, não conheço do agravo de instru
mento.

Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 08 dc junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROCESSO TST-AIRR N" 755.914/01.7 - 10" Região

AGRAVANTE
ADVOGADO

AGRAVADO

ADVOGADO

: MARIA DO CARMO VERAS RIBAS 
: DR. JOÃO EMANUEL SILVA DE JE

SUS
: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - 

SESC
: DR. FRANCISCO MARTINS LEITE 

CAVALCANTE
D E S P A C H O

Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria do 

Carmo Veras Ribas, contra o v. despacho de fl. 167; proferido pela 
Presidência do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10" Re
gião.

Alega , nas razão do agravo, cerceio dc defesa eis que "Não 
se pode vedar o acesso à instância superior, invocando um Enunciado 
de um Tribunal, quando sc sabe que a Constituição c a Lei estão 
acima dos enunciados."

Sem contraminuta (II 177), o d. Ministério Público do Tra
balho não sc manifestou (art. 173 do R1TST).

Decido:
Conheço por regular interposição.
Inícialmente, esclareça-se que a propósito da legalidade (ou 

constitucional idade) das interpretações consideradas pelos Enuncia
dos. Precedentes ou mesmo Orientação Jurisprudência!, estes cuidam 
exatamente dc entendimento pacificado a respeito dc norma ante- 
riormente posta c que integra o direito positivo. Portanto, dizem 
respeito à hermenêutica dc diploma legal, este prévio e subjacente, 
sempre no sentido dc ajustá-lo à constante mutabilidade das con
dições sociais (secundum legem), c não para contrariar ou revogar o 
preceito (contra legem).

O agravo está sob a égide da Lei 9.756/98. que deu nova 
redação ao "caput" do art. 896 da CLT, no que é expresso quanto à 
natureza da decisão que é passível dc recurso dc revista: "decisões 
proferidas em grau de recurso ordinário". No caso, trata-se de decisão 
cm agravo dc instrumento.

O v. despacho agrav ado está cm consonância com Enunciado 
218. que tem respaldo no artigo referido.

Fundamentos pelos quais, à luz do art. 896, § 5°, da CLT, 
NEGO PROVIMENTO ao Agravo dc Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 06 dc junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N" TST-AIRR-756.051/01. 1 - 1“ REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO

AGRAVADO
ADVOGADO

: RIO 1TA LTDA.
: DR. GUSTAVO GONÇALVES PAIVA 

DE FREITAS
: JUAC1 GUIMARÃES NUNES 
: DR. SAULO BORGES DE MENDON

ÇA
D E S P A C H O
Vistos.
1. Inconformada a agravante acima nomeada, com o r. des

pacho que denegou seguimento ao recurso de revista, interpôs agravo 
de instrumento às fls.05/20.

Há contrariedade (fl. 127).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

2. Em que pese a afirmativa constante de 11 106, não cuidou 
a agravante de trasladar a cópia da comprovação do depósito reeursal 
relativo ao recurso de revista, peça essencial à formação do ins
trumento.

Inobservado o disposto no artigo 897, § 5°, da Consolidação 
das Leis do Trabalho (redação dada pela Lei n” 9.756 dc 17.12.98) c. 
a teor do estabelecido nos item III e X da Instrução Normativa n° 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado e à luz do 
Enunciado 272 deste Tribunal, não conheço do agravo dc instru
mento.

Por conseguinte, fica prejudicado o exame da litigància de 
má-fé argiiida cm sede dc contraminuta.

Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 19 dc junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N“ TST - 756.084/01.6 - 12” REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

: COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA 
: DRA. VIRID1ANA SGORLA 
: ADRIANO SCARIOT 
: DR. SÉRGIO LUIZ OMIZZOLO 

D E S P A C H O
Vistos.
1. Inconformada a agravante acima nomeada, com o r. des

pacho que denegou seguimento ao recurso dc revista, interpôs agravo 
de instrumento às fls. 02/05.

Há contrariedade (fls. 166/170).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

2. Embora tenha a agravante providenciado o traslado do 
despacho agravado, não atentou para o fato de a referida peça en- 
conlrar-sc parcialmcnte ilegível (vide 11. 159). Inevitável, pois, tê-la 
éomo inexistente nos autos.

Inobservado o disposto no artigo 897, § 5°, da Consolidação 
das Leis do Trabalho (redação dada pela Lei n° 9.756 de 17.12.98) e, 
a teor do estabelecido nos item 111 e X da Instrução Normativa n° 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado e à luz do 
Enunciado 272 deste Tribunal, não conheço do agravo de instru
mento.

Publique-se. Intimem-sc.
Brasília, 19 de junho dc 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N" TST - AIRR 756.088/01.« - 1" REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADA
AGRAVADO
ADVOGADO

EMPRESA BRASILEIRA DE 1NERA-ES- 
TRUTURA AEROPORTUÁRIA - Infrae- 
ro
DRA. ANDRÉA AMADO DF. MATOS 
ELIANE LUCINDA DO NASCIMENTO 
DR. SIDNEY NUNES MORAES

I) E S P  A C II O
Vistos.
I. O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1“ Região, 

através do v. acórdão de fls. 53/56, manteve o r. decreto de primeiro 
grau (fls. 39/45), que declarou a responsabilidade subsidiária da ora 
agravante, com esteio no Enunciado 331 deste Tribunal.
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Não sc conformando com a decisão, a segunda reclamada 
recorreu de rcvisla (fls. 57/66), amparando-se na violação do artigo 
71 da Lei 8.666/95; da Lei 6.019/7-t. e dos artigos 5°. incisos XXXV! 
e LV, 37. inciso II. 165, 5°. c 169, parágrafo único, da Consliluição
Federal, bem como na existência de dissenso pretoriano.

Despacho negativo de admissibilidade a fl. 68.
Não há contrariedade (fl. 70-verso).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não sc manifestou nos 

autos, uma ve/, não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

Satisfeitos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
2. Dos pressupostos intrínsecos do agravo de instrumento.
A decisão do E. Regional encontra-se em consonância com o 

Enunciado 331. inciso IV, com a redação dada pela Resolução r í  
96/2000, deste Tribunal (DJ de 18/9/2000, pág. 290).

Destarte, com fundamento no art. 896, § 5“. da CLT, NEGO 
SEGUIMENTO ao agravo dc instrumento.

Publique-sc. Intimem-se.
Brasília, II de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N" TST-AIRR - 756101/01.4 - 06* REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA 
ELETRÔNICA LTDA.
DR. JAIRO CAVALCANTI DE AQUINO 
RUBEM GOMES DA CUNHA 
DR. RUBEM GOMES DA CUNHA 

D E S P A C H O
Vistos.
1. Inconformada a agravante acima nomeada, com o r. des

pacho que denegou seguimento ao recurso dc rcvisla, interpôs agravo 
de instrumento às fls. 02/14.

Há contrariedade (fls. 162/164).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não sc manifestou nos 

autos, uma ve/ não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

2. A agravante deixou de trasladar cópia da procuração ou
torgada ao advogado do agravado, peça essencial à formação do 
instrumento.

Inohscrvado o disposto no artigo 897. $ 5o, da Consolidação 
das Leis do Trabalho (redação dada pela Lei n° 9.756 de 17.12.98) e. 
a teor do estabelecido nos item 111 e X da Instrução Normativa iT 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado c à luz do 
Enunciado 272 deste Tribunal, não conheço do agravo de instru
mento.

Puhlique-sc. Intimem-se.
Brasília. II de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
RELATOR

PROC. N° TST - A1RR 757.192/01.5 - 1“ REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO

AGRAVADO

ADVOGADO

RAMIRO MARTINEZ FILHO 
DR. LAUDELINO DA COSTA MEN
DES NETO
VARIG S A. - VIAÇÃO AÉREA RIO- 
GRANDENSE
DR. THADEU DE JESUS E SILVA

D E S P A C H O
Vistos.
1. O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1* Região, 

através do v. acórdão dc lis. 42/45 reformou parcialmentc o r. decreto 
de primeiro grau, para limitar a condenação no pagamento do adi
cional dc produtividade à vigência da norma coletiva, nos termos do 
Enunciado 277 desta Corte.

Não se conformando com a decisão, o reclamante recorreu 
de rcvisla (lis. 47/51). amparando-sc na existência de dissenso pre 
toriano.

Despacho negativo de admissibilidade a fl. 72.
Não hã contrariedade (fl. 76).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma ve/ não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

Satisfeitos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
2. Dos pressupostos intrínsecos do agravo de instrumento.
2.1. O v. acórdão cnconlra-sc cm consonância com o Enun

ciado 277 deste Tribunal.
Em decorrência, o apelo esbarra nas disposições contidas no 

5 5”, do art. 896 du Consolidação das Leis do Trabalho.
Destarte, com fundamento na legislação referida, assim como 

na interpretação do Enunciado 333 deste Tribunal, NEGO SEGUI
MENTO ao agravo dc instrumento.

Publique-sc. Intimcm-sc.
Brasília, 25 dc junho de 2(X)I.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N" TST - 757.195/(11.6 - 1* REGIÃO

AGRAVANTE : BANCO NACIONAL S.A. (EM LIQU1
DAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

ADVOGADO : DR. JÚLIO CÉSAR PINHEIRO
AGRAVADA : MARCÍLIA NOVELINO RAMOS SEN-

NA
I) E S I* A C II O
Vistos.
1. Inconformado o agravante acima nomeado, com o r. des 

pacho que denegou seguimento ao recurso de revista, interpôs agravo 
de instrumento às lis. 02/04.

Não há contrariedade (fl. 29).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma ve/ não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

2. O agravante deixou de trasladar cópia da procuração ou
torgada ao patrono da agravada, peça essencial à formação do ins
trumento.

Inohscrvado o disposto no artigo 897, § 5o, da Consolidação 
das ljeis do Trabalho (-redação dada pela Lei n° 9.756 dc 17.12.98) c, 
a teor do estabelecido nos ileni III e X da Instrução Normativa n° 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado c à Iuz do 
Enunciado 272 deste Tribunal, não conheço do agravo dc instru
mento.

Publique-se. Iniimem-se.
Brasília, 19 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N° TST - 758.196/01.6 - 9* REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADA

AGRAVADO
ADVOGADO

: CARGILL AGRÍCOLA S.A.
: DRA. DANIELLE ALBUQUERQUE 

KORNDORFER
: DIRCEU FRANCISCO DA SILVA 
: DR. JAIME ALBERTO STOCKMANNS 

D E S P A C H O
Vistos.
1. Inconformada a agravante acima nomeada, com o r. des

pacho que denegou seguimento ao recurso de revistei, interpôs agravo 
dc instrumento às lis. 02/05.

Não há contrariedade (fl. 94).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

2. Embora tenha a agravante providenciado a cópia da pe
tição dc interposição do apelo que pretende seja processado (fl. 81), 
não alentou para o falo dc o respeclivo protocolo encontrar-se ab
solutamente ilegível, inviabilizando, assim, a verificação da sua tern- 
pestividade, caso seja dado provimento ao agravo dc instrumento.

Não bastasse, o v. acórdão regional não foi trasladado na sua 
integralidade. haja vista que não sc verifica, do presente instrumento, 
a fl. 194 dos autos principais, que corresponde à fl. 06 do referido 
julgado (vide fls. 68/69).

Inobservado o disposto no artigo 897, § 5o. da Consolidação 
das Leis do Trabalho (redação dada pela Lei n° 9.756 de 17,12.98) e. 
a teor do estabelecido nos ilem III e X da Instrução Normativa n° 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Cone.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado e à luz do 
Enunciado 272 deste Tribunal, não conheço do agravo de instru
mento.

Publique-se. Intimcm-sc.
Brasília. 19 dc junho dc 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N" TST - 758.197/01.0 - 9“ REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADA

AGRAVADO
ADVOGADO

CARGILL AGRÍCOLA S.A.
DRA. DANIELLE ALBUQUERQUE 
KORNDORFER
BVA MARIA BATISTA BARBOSA 
DR. JAIME ALBERTO STOCK MANNS

I) E S P A C H O
Vistos.
1. Inconformada a agravante acima nomeada, com o r. des

pacho que denegou seguimento ao recurso de revista, interpôs agravo 
de instrumento às fls. 02/05.

Não há contrariedade (fl. 122).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

2. Embora tenha a agravante providenciado o traslado da 
petição de interposição do apelo que pretende seja processado (II. 
105), não atentou para o fato dc o respectivo protocolo cncontrar-sc 
absolutamente ilegível, inviabilizando, assim, a verificação da sua 
tempestividade, caso seja dado provimento ao agravo de instrumen
to.

Inobservado o disposto no artigo 897, $ 5”. da Consolidação 
das Leis do Trabalho (redação dada pela Lei n° 9.756 dc 17.12.98) c, 
a leor do estabelecido nos item 111 c X da Instrução Normativa n" 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado c à luz do 
Enunciado 272 desie Tribunal, não conheço do agravo de instru
mento.

Publique-se. Intimcm-sc.
Brasília. 19 dc junho dc 2(X)1.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N" TST - AIRR 758.313/01.« - 12" REGIÃO

AGRAVANTE
PROCURADOR
AGRAVADA

ADVOGADO

: ARNALDO FRONZA 
: DR. VALDECI BRANGER 
: BANCO DO ESTADO DE SANTA CA

TARINA S.A. - BESC 
: DR. LUIZ EUGÊNIO DA VEIGA CAS- 

CAES
D E S P A C H O

Vistos.
1. O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 12' Região, 

pelo V. acórdão dc fls. 28/31. reformou a r. decisão de primeiro grau, 
para, considerando justificada a ausência dos propostos c procura
dores da ora agravada à audiência inicial, determinar o desarqui- 
vamento do inquérito para apuração dc falta grave, com o consc- 
qüentc retorno dos autos à MM. Vara de origem, para instrução e 
julgamento do feito.

Não se conformando com a decisão, o reclamante recorreu 
de revista (fls. 33/42). alegando violência aos artigos 453 § 1°. e 853 
a 855 da Consolidação das Leis do Trabalho, hem como a existência 
de dissenso pretoriano, e contrariedade à Súmula 74 desta Corte.

Despacho negativo de admissibilidade às fls. 43/47.
Há contrariedade (fls. 51/52).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos lermos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

Satisfeitos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
2. Dos pressupostos intrínsecos do agravo de instrumento.
Cuida a hipótese de recurso de revista interposto contra de

cisão inlerlocutória, que determinou o desarquivamento do inquérito 
para apuração de falta grave, bem como o retorno dos autos à MM. 
Vara dc origem, para instrução c julgamento "nos lermos tia lei", 
incidindo, na hipótese - e como bem estabeleceu o MM, Juízo pri
meiro de admissibilidade - o Enunciado 214 desta Corte.

Em decorrência, o apelo esbarra nas disposições contidas no 
§ 5°, do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Destarte, com fundamento na legislação referida, assim como 
na interpretação do Enunciado 333 deste Tribunal. NEGO SEGUI- 
MENTÔ ao agravo de instrumento.

Puhliquc-se. inlimcm-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N" TST-AIRR - 758.344/01.7 - 10* REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADO

AGRAVADO
ADVOGADO

Vistos.

; ATP - TECNOLOGIA E PRODUTOS 
S.A.

; DRA. DÉBORA MARIA DE SOUZA 
MOURA

: ALESSANDRA DE FREITAS ARAÚJO 
; IRAN AMARAL

D E S P A C H O

1. Inconformada a agravante acima nomeada, com o r. des
pacho que denegou seguimento ao recurso de revista, interpôs agravo 
de instrumento às fis. 02/09.

Há contrariedade (fls. 105/107).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não sc manifestou nos 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

2. As cópias reprográficas trazidas para a formação do ins
trumento não se encontram autenticadas. Inobservado, portanto, o 
disposto no item IX da Instrução Normativa rí’ 16/99 deste Tribunal 
e nos arts. 830 da Consolidação cias Leis do Trabalho, 365, III, 384 
do Código de Processo Civil (dc aplicação subsidiária, segundo está 
no art. 769 da Consolidação das Leis do Trabalho), c 137 do Código 
Civil.

Não bastasse, deixou a ugravanle de trasladar a cópia da 
certidão dc intimação do acórdão regional, nos termos do artigo 897, 
§ 5°, da Consolidação das Leis do Trabalho (redação dada pela Ixi rí’ 
9.756 dc 17.12.98), e a teor do estabelecido nos ilens III e X da 
referida instrução Normativa rí’ 16/99, peio que incide a interprclação 
do Enunciado 272 desta Corte.

Destarte, amparado pelos dispositivos mencionados, c à luz 
da Instrução Normativa 16 deste Tribunal e do Enunciado 272, não 
conheço do agravo de instrumento.

Publique-sc. Intimcm-sc.
Brasília, 26 dc junho de 2(X)1.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator
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PROC. N" TST-AIRR - 758.534/01.3 - 6a REGIÃO PROC. N° TST-AIRR - 759.239/01.1 - 9" REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADO

AGRAVADO
ADVOGADO

: ALUNIC - ALUMÍNIO DO NORDESTE 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

: DR. GUILHERME OSVALDO C. TAVA
RES DE MELO

: ANTÔNIO JOSÉ CESAR DE ARAÚJO 
: DR. ROMERO JOSÉ DE CARVALHO 

SILVA

D E S P A C H O
Vistos.
1. Inconformada a agravante acima nomeada, com o r. des

pacho que denegou seguimento ao recurso de revista, interpôs agravo 
de instrumento às fls. 02/04.

Há contrariedade (fl. 50). '
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

2, As cópias reprográficas trazidas para a formação do ins
trumento não se encontram autenticadas. Inobservado, portanto, o 
disposto no item IX da Instrução Normativa n° 16/99 deste Tribunal 
e nos arts. 830 da Consolidação das Leis do Trabalho, 365, III, 384
do Código de Processo Civil (de aplicação subsidiária, segundo está 
no art. 769 da Consolidação das Leis do Trabalho), e 137 do Código 
Civil.

Não bastasse, deixou a agravante de trasladar as cópias da 
certidão de intimação do acórdão regional, e da decisão que originou 
a interposição do Agravo de Petição, nos termos do artigo 897, § 5“, 
da Consolidação das Leis do Trabalho (redação dada pela Lei n° 
9.756 de 17.12.98), e a teor do estabelecido nos itens III e X da 
referida Instrução Normativa n° 16/99, pelo que incide a interpretação 
do Enunciado 272 desta Corte.

Destarte, amparado pelos dispositivos mencionados, e à luz 
da Instrução Normativa 16 deste Tribunal e do Enunciado 272, não 
conheço do agravo de instrumento.

Publique-se. lntimem-sc.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N° TST-AIRR - 759.103/01.0 - 5a REGIÃO

AGRAVANTE

PROCURADOR

AGRAVADA
ADVOGADO

: AVENTIS NUTRIÇÃO ANIMAL NU- 
TRICTION BRASIL LTDA.

: DR. FRANCISCO MARQUES MAGA
LHÃES NETO

: LUZIA RAIMUNDA FRANÇA 
: DR. IURI VASCONCELOS

D E S P A C H O
Vistos.
1. O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 5* Região, 

pelo v. acórdão de fls. 108/111, reformou a r. decisão de primeiro 
grau, para, reconhecendo o vínculo empregatício com a tomadora de 
serviços, determinar o retorno dos autos à MM. Vara de origem, para 
julgamento das demais questões.

Não se conformando com a decisão, a primeira reclamada 
recorreu dê revista (fls. 121/131), alegando violência aos artigos 3° e 
818 da Consolidação das Ixis do Trabalho, e 333 do Estatuto Pro
cessual, bem como a existência de dissenso pretoriano.

Despacho negativo de admissibilidade a II. 134.
Há contrariedade (fls. 137/140).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

Satisfeitos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
2. Dos pressupostos intrínsecos do agravo de instrumento.
Cuida a hipótese de recurso de revista interposto contra de

cisão interlocutória, que declarou a nulidade do vínculo empregatício 
com a segunda reclamada, reconhcccndo-o dirctamentc com a pri
meira demandada, ora agravante, c determinou a remessa dos autos à 
MM. Vara de origem, "para que proceda à análise das questões 
postas na lide, como entender de direito", incidindo, na espécie - c 
como bem estabeleceu o MM. Juízo primeiro de admissibilidade - o 
Enunciado 214 desta Corte.

Em decorrência, o apelo esbarra nas disposições contidas no 
§ 5°, do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Destarte, com fundamento na legislação referida, assim co
mo na interpretação do Enunciado 333 deste Tribunal, NEGO SE
GUIMENTO ao agravo de instrumento.

Publique-se. Intirnem-se.
Brasília, 27 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N” TST-AIRR - 759.123/01.0 - 05a REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADO

AGRAVADO
ADVOGADO

: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO 
MÚLTIPLO

: DR. JEFERSON MALTA DE ANDRA
DE

: WILLIAM RAMOS ORRICO 
: DR. JOAQUIM MOREIRA FILHO 

D E S P A C H O
Vistos.
1. Inconformado o agravante acima nomeado, com o r. des

pacho que denegou seguimento ao recurso de revista, inteipôs agravo 
de instrumento às fls. 01/03.

Há contrariedade (fls. 53/54).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

2. O agravante deixou de trasladar cópia da certidão de 
intimação do acórdão regional, peça essencial à formação do ins
trumento.

Inobservado o disposto no artigo 897, § 5°, da Consolidação 
das Leis do Trabalho (redação dada pela Lei n° 9.756 de 17.12.98) e, 
a teor do estabelecido nos item III e X da Instrução Normativa n° 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado e à luz do 
Enunciado 272 deste Tribunal, não conheço do agravo de instru
mento.

Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N° TST-AIRR - 759.176/01.3 - 13a REGIÃO

AGRAVANTE : ALICE VILLAR AQUINO DE CARVA
LHO

ADVOGADO : DR. WELLINGTON VIEIRA CAVAL
CANTE

AGRAVADO : MUNICÍPIO DE MULUNGU
D E S P A C H O

Vistos.
1. Inconformada a agravante acima nomeada, com o r. des

pacho que denegou seguimento ao recurso de revista, interpôs agravo 
de instrumento às fls. 02/06.

Não há contrariedade (fl. 55-verso).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos

autos.
2. A agravante deixoq de trasladar cópia da certidão de 

intimação do acórdão regional e da certidão de intimação da r. de
cisão agravada, peças essenciais à formação do instrumento.

Inobservado o disposto no artigo 897, § 5°, da Consolidação 
das Leis do Trabalho (redação dada pela Lei n° 9.756 de 17.12.98) e, 
a teor do estabelecido nos item III e X da Instrução Normativa n° 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado e à luz do 
Enunciado 272 deste Tribunal, não conheço do agravo de instru
mento.

Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N° TST - 759.235/01.7 - Ia REGIÃO
AGRAVANTE : RIO ITA LTDA.
ADVOGADO : DR. GUSTAVO GONÇALVES PAIVA

DE FREITAS
AGRAVADO : EDNO FRÓES FERNANDES

D E S P A C H O
Vistos.
1. Inconformada a agravante acima nomeada, com o r. des

pacho que denegou seguimento ao recurso dc revista, interpôs agravo 
de instrumento às fls. 2/23.

Não há contrariedade (fl. 91).
A d, Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma vez. não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

2. A agravante deixou de trasladar cópia da procuração ou
torgada ao patrono do agravado, peça essencial à formação do ins
trumento.

Inobservado o disposto no artigo 897, § 5°, da Consolidação 
das Leis do Trabalho (redação dada pela Lei n° 9.756 dc 17.12.98) e, 
a teor do estabelecido nos item III c X da Instrução Normativa n° 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado e à luz do Enun
ciado 272 deste Tribunal, não conheço do agravo de instrumento. 

Publique-se. Intimem-sc.
Brasília, 19 dc junho dc 2001.
Juiz Convocado CARLOS FRANCISCO BERARDO 

Relator

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 
DR. FERNANDO AUGUSTO VOSS 
EDUARDO REIS BENTO 
DR. ALEXANDRE FILIPE FIOROTTO

D E S P A C H O
Vistos.
1. Inconformado o agravante acima nomeado, com o r. des

pacho que denegou seguimento ao recurso de revista, interpôs agravo 
dc instrumento às fls. 02/05.

Não há contrariedade (fl. 120).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nós 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

2. O agravante deixou de trasladar a cópia da certidão de 
intimação do acórdão regional, peça essencial à formação do ins
trumento.

Inobservado o disposto no artigo 897, § 5°, da Consolidação 
das Leis do Trabalho (redação dada pela Lei n° 9.756 de 17.12.98) e, 
a teor do estabelecido nos item III e X da Instrução Normativa n° 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado e à luz do 
Enunciado 272 deste Tribunal, não conheço do agravo de instru
mento.

Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 19 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO
Relator

PROC. N” TST-AIRR - 759.240/01.3 - 9a REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO
AGRAVADO

BANCO DO BRASIL S.A.
DR. LISIAS CONNOR SILVA 
JOSIAS COSTA
DR. ADILSON REINA COUT1NHO 
TRANSLADO INDÚSTRIA E COMÉR
CIO DE CONFECÇÕES LTDA.

D E S P A C H O
Vistos.
1. Inconformado o agravante acima nomeado, com o r. des

pacho que denegou seguimento ao recurso dc revista, interpôs agravo 
de instrumento às fls. 02/07.

Não há contrariedade (fl. 127).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

2. O agravante deixou de trasladar a cópia da certidão de 
intimação do acórdão regional, peça essencial à formação do ins
trumento.

Inobservado o disposto no artigo 897, § 5°, da Consolidação 
das Leis do Trabalho (redação dada pela Lei n° 9.756 dc 17.12.98) e, 
a teor do estabelecido nos item 111 e X da Instrução Normativa n° 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado e à luz do 
Enunciado 272 deste Tribunal, não conheço do agravo de instru
mento.

Publique-sé. Intimem-se.
Brasília, 19 dc junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N” TST-AIRR - 759.242/01.0- 3a REGIÃO

AGRAVANTE : COMPANHIA DE SEGUROS DO ES
TADO DE SÃO PAULO - COSESP 

ADVOGADO : DRA. SANDRA MARIA FIRME DOS
SANTOS

AGRAVADO : JOSÉ CALDEIRA DIAS DA SILVA FI
LHO

ADVOGADO : DR. MAURÍLIO CRAVEIRO DA COS
TA

D E S P A C II O
Vistos.
1. Inconformada a agravante acima nomeada, com o r. des

pacho que denegou seguimento ao recurso de revista, interpôs agravo 
dc instrumento às fls. 02/17.

Há contrariedade (fls. 162/164).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

2. A agravante deixou dc trasladar as cópias do v. acórdão 
regional que julgou o agravo dc petição constante dc fls. 139/144, e 
da respectiva certidão dc intimação, peças essenciais à formação do 
instrumento.

Inobservado o disposto no artigo 897, § 5”, da Consolidação 
das Leis do Trabalho (redação dada pela Lei n° 9.756 de 17.12.98) e, 
a teor do estabelecido nos item 111 e X da Instrução Normativa n° 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Corte.
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Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado c  à luz do 

Enunciado 272 deste Tribunal, não conheço do agravo de instru
mento.

Publique-se. Intimem-se.
Brasília. 19 de junho de 2001.

JU IZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N” TST-AIRR - 759.244/01.8 - 3“ REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADO
AGRAVADO

ADVOGADA

: SINDICATO DOS TRABALHADORES 
EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DE 
BELO HORIZONTE 

: DR. ORLANDO JOSF7 DE ALMEIDA 
: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS 

URBANOS - SUPERINTENDÊNCIA 
DE TRENS URBANOS DE BELO 
HORIZONTE

: DRA. LUCIANA ALBUQUERQUE SE- 
VERI

D E S P A C H O
Vistos.
1. Inconformado o agravante acima nomeado, com o r. des

pacho que denegoii seguimento ao recurso de revista, interpôs agravo 
de instrumento às fls. 02/12.

Há contrariedade (fls. 188/197).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

2. O agravante deixou de trasladar a cópia da certidão dc 
intimação do acórdão regional constante dc fls. 176/178. peça es
sencial à formação do instrumento.

Inobservado o disposto no artigo 897. jj 5o, da Consolidação 
das Leis do Trabatho (redação dada pela Lei n° 9.756 dc 17.12.98) e. 
a teor do estabelecido nos item III e X da Instrução Normativa n“ 
160)9 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado e à luz do 
Enunciado 272 deste Tribunal, não conheço do agravo dc instru
mento.

Publique-se. Intimcm-se.
Brasília, 19 dc junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N" TST - AIRR 759.734/01.0 - 1” REGIÃO

AGRAVANTES : ALBERTO GAZIO DA FONSECA COS
TA E OUTRO

ADVOGADO : DR. MARCELO GONÇALVES LEMOS
AGRAVADO : TELECOMUNICAÇÕES DO RIO DE JA

NEIRO S.A. - TELERJ
ADVOGADO : DRA. VERÔNICA GEHREN DE QUEI

ROZ
D E S P A C H O

Vistos.
1. O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1* Região, 

através do acórdão de 11. 34, proferido nos termos do art. 895, § I", 
inciso IV. do Diploma Consolidado, manteve o r. decreto de primeiro 
grau (fls. 14/15), que considerou indevida a indenização adicional 
prevista na Lei 7.238/84. uma vez que, considerando-se a projeção do 
aviso prévio indenizado no tcrnpo de serviço, constala-sc que a res
cisão contratual operou-se após a data-base da categoria,

Não se conformando com a decisão, os reclamantes recor 
reram de revista (fls. 38/39), alegando que a v. decisão vai de cn 
eontro à Súmula 314 desta Corte

Despacho negativo dc admissibilidade a (1. 41.
Há contrariedade (fls. 47/50).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma vez. não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

Satisfeitos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
2. Dos pressupostos intrínsecos do agravo de instrumento
O julgado regional cncontra-se em consonância com o Enun

ciado 182 deste Tribunal. Ern decorrência, o apelo esbarra nas dis
posições contidas no § 5o do art. 896 da Consolidação das Leis do 
Trabalho.

Destarte, com fundamento na legislação referida, assim como 
na interpretação do Enunciado 333 deste Tribunal, NEGO SEGUI
MENTO ao agravo de instrumento.

Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 26 de junho dc 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PR(X '. N“ TST - AIKK 759.735/01.4 - 1" REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO

AGRAVADO

ADVOGADO

: JONAS LOURENÇO DOS SANTOS 
: DR. SOREAN MENDES DA SILVA 

THOMÉ
. TELECOMUNICAÇÕES IX) RIO DE JA 

NEIRO S.A, • TELERJ 
: DR. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA 

CASTRO
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D E S P A C H O
Vistos.
1. O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da I* Região, 

através do acórdão de fls. 63/64, reformou o r. decreto de primeiro 
grau, sob o fundamento de que “com a projeção do aviso prévio, 
restou ultrapassada a data-base da categoria profissional", sendo, 
portanto, indevida a indenização adicional prevista na Lei 7.238/84.

Não se conformando com a decisão, o reclamante recorreu 
dc revista (fls. 65/67), alegando que a v. decisão vai dc encontro à 
Súmula 314 desta Corte, além de contrariar as latis 7.238/84, 
6.708/79, 7.238/89 (sicl), art. 9o, c 5.584/70.

Despacho negativo dc admissibilidade a fl. 69.
Há contrariedade (fls. 80/91).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

Satisfeitos os pressupostos extrínsecos dc admissibilidade.
2. Dos pressupostos intrínsecos do agravo de instrumento,
O julgado regional encontra-se cm consonância com o Enun

ciado 182 deste Tribunal. Em decorrência, o apelo esbarra nas dis
posições contidas no § 5o, do art. 896 da Consolidação das Leis do 
Trabalho.

Destarte, com fundamento na legislação referida, assim como 
na interpretação do Enunciado 333 dcslc Tribunal, NEGO SEGUI
MENTO ao agravo de instrumento.

Publique-sc. Intimem-se.
Brasília, 26 dc junho de 2001.

JU IZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N* TST-AIRR - 759.776/01.6 - 06' REGIÃO

AGRAVANTE : COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE
GOIANA

ADVOGADO : DR. PEDRO MACIEL DE OLIVEIRA
AGRAVADO : MANOEL VICENTE DA SILVA E OU

TROS
I) E S P A C II O

Vistos.
1. Inconformada a agravante acima nomeada, com o r. des

pacho que denegou seguimento ao recurso de revista, interpôs agravo 
dc instrumento às fls. 02/07.

Não há contrariedade (fl. 147).
A d. Procuradoria-Gcral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma vez, não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

2. A agravante deixou de trasladar cópias das procurações 
outorgadas ao patrono dos ora agravados, peças essenciais à formação 
do instrumento.

Ocorre, ainda, que embora tenha a agravante providenciado a 
cópia da petição dc interposição do recurso dc revista que pretende 
seja processado (fl. 120), não atentou para o fato dc o respectivo 
protocolo encontrar-se absolutamente ilegível, inviabilizando, assim, a 
verificação da sua tempestividade, caso seja dado provimento ao 
agravo de instrumento.

Não bastasse, referido apelo não foi trasladado na sua in- 
tegralidade, haja vista que não se verifica, do presente instrumento, a 
1). 172 dos autos principais, (vide lis 120/128).

Inob.servaido o disposto no artigo 897, § 5o, da Consolidação 
das Leis do Trabalho (redação dada pela Lei n” 9.756 de 17.12.98) e, 
a teor do estabelecido nos item III e X da Instrução Normativa n° 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado e â luz do 
Enunciado 272 deste Tribunal, não conheço do agravo de instru
mento.

Pubiique-sc. intimem-se.
Brasília, 27 dc junho dc 2001.

JU IZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N" TST-AIRR - 759.777/01.0 - 06* REGIÃO

AGRAVANTE : C. B. E. - COMPANHIA BRASILEIRA
DE EQUIPAMENTO

ADVOGADO : DR. JOSSELMY D. B. SOUGEY
AGRAVADO : MANOEL VICENTE DA SILVA E OU

TROS
I) E S P A C II O

Vistos.
I. Inconformada a agravante acima nomeada, com o r. des

pacho que denegou seguimento ao recurso de revista, interpôs agravo 
de instrumento às fls. 02/07.

Não há contrariedade.
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. ! 13 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

- 2. A agravante deixou de trasladar cópias das procurações 
outorgadas ao patrono dos ora agravado;, peças essenciais à forniAção 
do instrumento.

Inobservado o disposto no artigo 897. 8 5”, da Consolidação 
das latis do Lraballto (redação dada pela I ei n" 9.756 de 17.12.98) e. 
a teor do estabelecido nos item 111 e X da Instrução Normativa n" 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado c à luz do 
Enunciado 272 deste Tribuna], não conheço do agravo dc instru
mento.

Publique-se. Intimem-sc.
Brasília, 27 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N* TST-AIRR - 759.778/01.3 - 06a REGIÃO

AGRAVANTE . HELDER CAVALCANTI GOMES
ADVOGADA : DRA. MARLENE FRITSCH DAMÁSIO

DA SILVA
AGRAVADA : ISIS CAVALCANTI DE SÁ NOGUEIRA
ADVOGADA : DRA. MARGARETE ALVES DE ALBU

QUERQUE SILVA
AGRAVADO : DATAGEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO

I.TDA.
AGRAVADO ; SHD SERVIÇOS HARDWARE E DIS

TRIBUIÇÃO LTDA.
D E S P A C H O
Vistos.
1. Inconformado o agravante acima nomeado, com o r. des

pacho que denegou seguimento ao recurso dc revista, interpôs agravo 
de instrumento às fls. 02/06.

Há contrariedade (fls. 238/241).
A d Procuradoria-Gcral do Trabalho não sc manifestou nos 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos lermos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

2. O agravante deixou de trasladar cópia da procuração ou
torgada ao patrono da cxcqüentc, ora agravada, peça essencial à 
formação do instrumento.

Inobservado o disposto no artigo 897, § 5o, da Consolidação 
das Leis do Trabalho (redação dada pela Lei n° 9.756 de 17.12.98) e. 
a teor do estabelecido nos item II! e X da Instrução Normativa n° 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado e à luz do 
Enunciado 272 deste Tribunal, não conheço do agravo de instru
mento.

Publique-sc. Intimem-sc.
Brasília, 01 de agosto de 2001.

Juiz Convocado CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N" TST-AIRR-759.779/01.7 - 6" REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO

AGRAVADO
ADVOGADO

GILSON VICTOR SILVA
DR. ARAMIS FRANCISCO TRINDADE
DE SOUZA
LOJAS PARAÍSO LTDA.
DRA. SELMA BARBOSA MF.LO 

D E S P A C H O
Vistos.
1. Inconformado o agravante acima nomeado, com o r. des

pacho que denegou seguimento ao recurso de revista, interpôs agravo 
de instrumento às lis. 02/06.

Há contrariedade (fls. 64/70).
A d, Procuradoria-Gcral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

2. As cópias reprográficas trazidas para a formação do ins
trumento não se encontram autenticadas. Inobservado, portanto, o 
disposto no ilem IX da Instrução Normativa n° 16/99 deste Tribunal, 
c nos arts. 830 da Consolidação das Leis do Trabalho, 365, III. c 384 
do Código de Processo Civil (de aplicação subsidiária, segundo está 
no art, 769 da Consolidação das Leis do Trabalho), e 137 do C6dígo 
Civil.

Destarte, amparado pelos dispositivos mencionados, c à luz 
da Instrução Normativa 16 deste Tribunal, não conheço do agravo de 
instrumento.

Publiquc-se. Intimem-se.
Brasília, 27 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO
Relator

PROC. N“ TST-AIRR - 759.780/01.9 - 6“ REGIÃO

AGRAVANTE : ANA MARIA MONTE CAVALCANTI
DE FARIA

ADVOGADO ; DR. RUY SALATH1EE DE A. E M.
VENTURA

1" Agravado : DISTRIBUIDORA ZONA SUL LTDA.
2° Agravado ; AUDEREDO LEITÃO DOS SANTOS 

I) E S P  A C II O
Vistos,
I. Inconformada a agravante acima nomeada, com o r. des

pacho que denegou seguimento ao recurso de revista, interpôs agravo 
de instrumento ás fls. 02/12.

Não bá contrariedade (II. 87).
A d I’rocuradoria-Geial do trabalho não se manifestou nos 

autos, umâ vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do ail. 113 tio Regimento Interno tio Tribunal 
Superior do Trabalho.

i a :>»
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2. A agravante deixou de trasladar o auto dc penhora e a 
procuração do advogado do segundo agravado, peças essenciais à 
formação do instrumento.

ínobservado o disposto no artigo 897, § 5o, da Consolidação 
das Leis do Trabalho (redação dada pela Lei n" 9.756 de 17.12.98) e, 
a teor do estabelecido nos item III e X da Instrução Normativa n° 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado e à luz do 
Enunciado 272 deste Tribunal, não conheço do agravo dc instru
mento.

Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N” TST - 759.781/01.2 - 06" REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
RIA BRASIL S.A.
DR. ABEL LUIZ MARTINS DA HORA 
RITA DE CÁSSIA SOUZA ANDRADE 
DR. JOAQUIM FORNELLOS FILHO 

D E S P A C H O
Vistos.
1. Inconformado o agravante acima nomeado, com o r. des

pacho que denegou seguimento ao recurso de revista, interpôs agravo 
de instrumento às fls. 02/06.

Há contrariedade (fls. 109/110).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho!

2. Ocorre que os subscritores do presente apelo não constam 
da única procuração trazida aos autos às fls. 87/87-verso. Não bas
tasse, o agravante deixou de trazer cópia da procuração outorgada ao 
patrono da agravada , ou seja, deixou dc trasladar peças essenciais à 
formação do instrumento.

3. Ademais, a regularidade da representação processual, co
mo pressuposto dc conhecimento do recurso, deve estar devidamente 
demonstrada no momento da sua interposição diante da exigência 
expressa contida no artigo 37 do CPC.

Vale ressaltar que o artigo 13 da Lei de Ritos não tem 
aplicação na atual fase processual, salvo as circunstâncias de re
núncia, morte ou qualquer outro impedimento, que obrigue a cons
tituição dc outro advogado,

A regularidade da representação processual, como contido 
naquele dispositivo, refere-se à formalidade anterior ao julgamento de 
primeira instância, conforme Precedente Jurisprudencial n° 149 da 
Seção de Dissídios Individuais deste Tribunal.

ínobservado o disposto no artigo 897, § 5°, da Consolidação 
das Leis do Trabalho (redação dada pela Lei n° 9.756 de 17.12.98) e, 
a teor do estabelecido nos item III e X da Instrução Normativa n° 
16/99 deste Tribunal, incide a interpretação do Enunciado 272 desta 
mesma Corte.

Destarte, amparado pelo dispositivo mencionado c à luz do 
Enunciado 272 deste Tribunal, não conheço do agravo dc instru
mento.

Publique-se. lntimcm-sc.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N” TST-A 1RR-762.016/01.3

AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS
BANCOS ESTADUAIS E REGIONAIS - 
ASBACE

ADVOGADA : DRA. ÂNGELA MARIA RIBEIRO
AGRAVADO : RODRIGO HORTA MACHADO

D E S 1» A C II í)
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Recla

mante contra despacho do eg. 3° Regional, que denegou seguimento 
ao seu recurso de revista.

Sem contraminuta (11. 08v).
A d. Procuradoria-Geral do Trabalho não se manifestou nos 

autos, uma vez não evidenciadas as hipóteses da sua intervenção 
obrigatória, nos termos do art. 113 do Regimento Interno do Tribunal 
Superior do Trabalho.

Não conheço do agravo.
O agravante deixou de trasladar peças absolutamente es

senciais à formação do agravo de instrumento, quais sejam, a pro
curação outorgada ao advogado da agravante, o comprovante de pa
gamento das custas processuais, a cópia acórdão recorrido, as razões 
do recurso de revista, a decisão agravada c a certidão da sua res
pectiva intimação, conforme exigência expressa contida no artigo 
897, § 5“, da CLT. com a redação dada pelo art. 2“ da Lei n° 9.756/98, 
incidindo, também, o disposto no inciso IX da Instrução Normativa n° 
16 de 26 dc agosto de 1999 deste Tribunal.

Fundamentos pelos quais, à luz do art. 896, § 5”, da CLT, 
NÃO CONHEÇO do Âgravo dc Instrumento.

Publiquc-se.
Brasília, 29 dc junho dc 2001.

JUIZ CONVOCADO CARLOS FRANCISCO BERARDO 
Relator

PROC. N" TST-AIRR-700.452/2000.5 - 10“ REGIÃO

AGRAVANTES

ADVOGADO

AGRAVADA

PROCURADOR

NÉLIA MARIA DE MEDEIROS SOU
SA E OUTROS
DR. MARCOS LUIS BORGES DE RE
SENDE
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DIS
TRITO FEDERAL - FHDF 
DR. JOSÉ LUIZ RAMOS

D E S P A C H O
O Regional, declarando a competência da Justiça do Tra

balho para dirimir a controvérsia, entendeu que a transferência dc 
regime jurídico de celetista para estatutário implicou na extinção do 
contrato de trabalho, fluindo a partir da mudança o prazo prescri- 
cional de dois anos, consoante o disposto no inciso XXIX do art.
7o da CF/88.

O apelo teve o seu seguimento denegado pelo despacho de 
fls. 143/144.

Não assiste razão aos Agravantes.
Com relação à competência da Justiça do Trabalho, a decisão 

recorrida está em consonância com a Orientação Jurisprudencial n° 
138 da SDI/TST, que adota entendimento de que ainda que a ação 
tenha sido ajuizada após a edição da Lei n” 8.112/90, compete à 
Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstas 
na legislação trabalhista, referentes a período anterior àquela lei.

No que diz respeito ao mérito, o apelo não alcança co
nhecimento, porquanto tal entendimento está em consonância com a 
iterativa, notória e atual jurisprudência da SDI desta Corte, conforme 
a Orientação Jurisprudencial n° 128, a seguir transcrita:

"MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PA
RA ESTATUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CON
TRATO. PRESCRIÇÃO BIENAL.
A transferência do regime jurídico de celetista 
para estatutário implica extinção do contrato de 
trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal a 
partir da mudança de regime.”

Logo, prejudicado tanto o cotejo de teses, quanto a afe
rição das violações indicadas no apelo, ante a diretriz traçada pelo 
Enunciado n° 333 da Súmula desta Corte.

Em face do exposto, nego seguimento ao Agravo de Ins
trumento.

Intimem-se. Publique-sc.
Brasília, 1° de agosto dc 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N“ TST-AI-RR-704.829/2000.4 - 5“ REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADO
AGRAVADA

ADVOGADO

SIOMARA MUNIZ PREVITERA DE 
OLIVEIRA
DR. FERNANDO SCHMIDT 
EMPRESA DE LIMPEZA URBANA DO 
SALVADOR - LIMPURB 
DR. EDUARDO CUNHA ROCHA

D E S P A C H O
O Regional considerou nulo o contrato dc trabalho levado 

a efeito com ente público após o advento da atual Constituição Fe 
dcral, indeferindo, assim, as verbas postuladas.

Recurso dc Revista com suporte nas alíneas do artigo 896 da
CLT.

A decisão recorrida encontra-se cm consonância com a ju 
risprudência pacificada nesta Corte, conforme diretriz traçada pelo 
Enunciado n° 363 do TST, no seguinte sentido:

“Contrato nulo. Efeitos.
A contratação de servidor público, após a 
Constituição de 1988, sem prévia aprovação cm 
concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
II, c § 2”, somente conferindo-lhe direito ao 
pagamento dos dias efetivamente trabalhados 
segundo a contraprestação pactuada".

Logo, prejudicado tanto o cotejo de teses, quanto a afe
rição das violações indicadas no apelo, ante a diretriz traçada pelo 
Enunciado n° 333 da Súmula desta Corte.

Em face do exposto, nego seguimento ao Recurso de Re
vista.

Intimcm-sc. Publique-se.
Brasília, Io dc agoslo de 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N” TST-AIKR-710.163/09.4 - 21“ REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO

RECORRIDO

PROCURADOR

SANDRA REJANE CABRAL BATISTA 
DR. JOÃO HÉLDER DANTAS1 CAVAL
CANTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR
TE
DR. FRANCISCO WILKIE RF.BOUÇAS 
C. JÚNIOR

I) E S P A C II O
Recurso dc Revista interposto pela Reclamante, às 

fls. 150/164, insurgindo-se contra o Acórdão dc fls. 133/137 que, 
mantendo a Sentença de I" grau, acolheu a arguição de prescrição 
total do direito, extinguindo o processo, com julgamento do mérito.

Discule-se nos autos a respeito da aplicação do institu10 
prcscriciona! a partir da mudança de regime celetista para estatu- 
tário.

O Regional entendeu que com a transposição do regime dc 
celetista para estatutário, por força da Lei n° 8.112/90, foi considerado 
extinto o contrato individual de trabalho da Reclamante, atraindo- 
assim a incidência da norma contida no artigo 7°, inciso XXIX, d-1 
Constituição Federal. Aplicou o Enunciado 362/TST quanto ■i°  
FGTS.

Conclui, em face disso que, no caso dos autos, interposta a 
Reclamação após o biênio a que alude o referido preceito cons
titucional, deve ser declarada a prescrição total do direito.

Correto o entendimento do Regional ao aplicar o Enunciado 
362 deste Tribunal, no senlido dc que: “Extinto o contrato de tra 
balho, é de dois anos o prazo prescricional para reclamar em Juízo 
não-rccolhimcnto da contribuição do Fundo dc Garantia do Tempo de 
Serviço".

Prejudicado, portanto, o cotejo com os arestos acostados, errt 
face do óbice contido no Enunciado 362 do TST. Não há que se falar 
ainda em violação dos artigos 5°, V, e 7°, III da Constituição da 
República, 20, VIII, da Lei 8.036/90 c 159 do CCB.

Em face do exposto, com fulcro nos artigos 896, parágrafos 
4° e 5° da Consolidação das Leis do Trabalho, com a nova redação 
dada pela Lei n° 9.756/98, 78, inciso V e 332 do Regimento Interno 
do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao Agra
vo de Instrumento da Reclamante.

Intimem-se. Publique-se.
Brasília, 1° dc agosto de 2001.

CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 
Relator

PROC. N” TST-AIRR-725.953/2001.0 - 9a REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

REAL SEGURADORA S.A.
DR. JÚLIO BARBOSA LEMES FILHO 
ROMILDO DRANKA 
DR. EDUARDO FERNANDO PINTO 
MARCOS

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto quando já 

cm vigor a Lei n° 9.756/98 (DOU 18/12/98), a qual deu nova re
dação aos arts. 896 e 897 da CLT, possibilitando inclusive o ime
diato julgamento do Recurso de Revista na hipótese de provimento 
do Agravo de Instrumento.

Na hipótese dos autos, a Agravante deixou de trasladar a 
procuração outorgada aos advogados que subscrevem o Recurso dc 
Revista denegado e o Agravo de Instrumento, inexistindo nos autos 
elementos comprobatórios dc mandato apue acta, única exceção pre
vista no Enunciado n° 164/TST.

Nos termos expressos do § 5° do art. 897 da CLT, "... as 
partes promoverão a formação do instrumento do agravo dc modo a 
possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso dene
gado, instruindo a petição de interposição: I - obrigatoriamente, com  
cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação, das 
procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, 
da petição inicial, da contestação, da decisão originária, da co m 
provação do depósito rccursal e do recolhimento das custas".

Nesta fase recursa! extraordinária, não é possível a conversão 
do Agravo de Instrumento em diligência com a finalidade de suprir a 
ausência dc peças, ainda que essenciais, consoante previsto no item X 
da Instrução Normativa n° 16/99 do TST (DJ 03/09/99), sendo obri
gatório o traslado das peças necessárias para o julgamento do recurso 
denegado, incluindo a cópia do respectivo arrazoado e da compro
vação de satisfação dc todos os pressupostos extrínsecos do recurso 
principal (ilem III da aludida Instrução).

Pelo exposto, por economia processual e com fulcro no art.
896, § 5°, da CLT (red. da Lei n° 9.756/98, DOU 18/12/98) e na 
Orientação Jurisprudencial n° Í49 da SDI do TST, não sendo possível 
o seu conhecimento, nego seguimento ao Agravo de Instrumento. 

Intimem-se. Publique-se.
Brasília, 1° de agosto de 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N” TST-AIR R-748.333/01.1 - 1“ REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

LUMINÁRIAS COLUMBIA INDÚS
TRIA E COMÉRCIO LTDA.
DR. OSWALDO MONTEIRO RAMOS 
FRANCISCO DO NASCIMENTO 
DR. JORY FRANÇA

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo dc Instrumento interposto quando já 

em vigor a Lei n° 9.756/98 (DOU 18/12/98), a qual deu nova re
dação aos arts. 896 e 897 da CLT, possibilitando inclusive o ime
diato julgamento do Recurso de Revista na hipótese de provimento 
do Agravo de Instrumento. Em decorrência dessa inovação, o tras
lado do Agravo de Instrumento deve hoje conter peças que não 
eram exigidas antes da edição da referida lei, como consequência 
lógica da necessidade dc verificação de todos os pressupostos ge
néricos e/ou extrínsecos do Recurso de Revista nos próprios autos 
do Agravo de Instrumento.

No caso concreto, a Agravante deixou dc trasladar as cópias 
da decisão agravada, do Recurso dc Revisla, do despacho que d e 
negou seguimento ao seu recurso, da procuração outorgada ao ad 
vogado do agravante, da comprovação do depósito recursal c do  
recolhimento das custas.
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Nos termos expressos do § 5o do art. 897 da CLT, "... as 
partes promoverão a formação do instrumento do agravo de modo a 
possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso dene
gado, instruindo a petição de interposição: I - obrigatoriamente, com 
cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação, das 
procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, 
da petição inicial, da contestação, da decisão originária, da com
provação do depósito recursal c do recolhimento das custas".

Nesta fase recursal extraordinária, não é possível a conversão 
do Agravo de Instrumento em diligencia com a finalidade de suprir a 
ausência das peças ainda que essenciais, consoante previsto no item X 
da Instrução Normativa n° 16/99 do TST (DJ 03/09/99), sendo obri
gatório o traslado das peças necessárias para o julgamento do recurso 
denegado, incluindo a cópia do respectivo arrazoado e da compro
vação de satisfação de todos os pressupostos extrínsecos do recurso 
principal (item III da aludida Instrução).

Do exposto, por economia processual e com fulcro no art. 
896, § 5°, da CLT (red. da Lei n” 9.756/98, DOU 18/12/98), não 
sendo possível o seu conhecimento, nego seguimento ao Agravo de 
Instrumento.

Intimem-se. Publiquc-sc.
Brasília, 1° de agosto de 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N” TST-AIRR-748.771/01.4 - 2" REGIÃO

AGRAVANTE : GILSON NASCIMENTO
ADVOGADO : DR. FLORENTINO OSVALDO DA SIL

VA
AGRAVADA : PORÃ - SISTEMA DE REMOÇÕES LT-

DA.
ADVOGADA : DR" ROSEME1RE CRISTINA THENÓ-

RIO BARBOSA

D E S P A C H O
O presente Agravo não reúne condições de prosseguimen

to, em face da irregularidade na sua interposição, qual seja, falta de 
autenticação das peças que o compõem.

O Reclamante interpôs o presente apelo sob a égide da Ins
trução Normativa n° 16, de 03/09/99, que uniformiza a interpretação 
da Lei n° 9.756, de 17 de dezembro de 1998, com relação ao Agravo 
de Instrumento, no âmbito da Justiça do Trabalho.

O item IX da referida Instrução Normativa preceitua que as 
peças trasladadas deverão conter informações que identifiquem o pro
cesso do qual foram extraídas, autenticadas uma a uma, no anverso 
ou verso.

Este procedimento, entretanto, não ficou observado pelo 
Agravante, uma vez que as peças apresentadas carecem de confe
rência com os originais, em total desrespeito ao contido no item IX da 
Instrução Normativa n" 16 e no artigo 830 da CLT.

Cabe ressaltar que, nos termos do item X da Instrução Nor
mativa h° 16/TST, "cumpre às partes providenciar a correta formação 
do instrumento, não comportando a omissão cm conversão cm di
ligência para suprir a ausência de peças, ainda que essenciais”.

Em fuce do exposto, nego seguimento ao Agravo. 
Intimem-se. Publique-se.
Brasília, 1° de agosto de 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N° TST-ED-RR-353.410/97.0 - 10" REGIÃO

EMBARGANTE
PROCURADOR
EMBARGADO
ADVOGADO

UNIÃO FEDERAL (EXTINTO BNCC) 
DR. WALTER DO C. BARLETTA 
GUI GERSON DO CANTO BRUM 
DR. NILTON CORREIA

D E S P A C H O
Tratando-se de Embargos de Declaração com pedido de atri

buição de efeito modificativo (Enunciado 278/TST) no julgado e, 
tendo em vista a Orientação Jurisprudência! n° 142 da Egrégia Se
ção Especializada em Dissídios Individuais do TST, que em Ple
nário decidiu "que é passível de nulidade decisão que acolhe Em
bargos Dcclaratórios com efeito modificativo sem oportunidade para 
a parte contrária se manifestar", concedo ao Embargado o prazo dc 
05 (cinco) dias para apresentar, querendo, suas contra-razões aos 
Embargos Dcclaratórios.

Intimem-se. Publique-se.
Brasília, 1° dc agosto de 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N” TST-ED-RR-474.420/98.I - 1" REGIÃO

EMBARGANTE
ADVOGADA
EMBARGADA
ADVOGADO

MARIA LUIZA DOS SANTOS 
DR" BEATRIZ SCALZER SAROLDI 
BLOCH EDITORES S.A.
DR. GUILMAR BORGES DE REZEN
DE

D E S P A C II O
Tratando-se de Entbaigos dc Declaração com pedido de atribui

ção dc efeito modificativo (Enunciado 278/TST) no julgado e, tendo em 
vista a Orientação Jurisprudcncial n° 142 da Egrégia Seção Especializada 
cm Dissídios Individuais do TS i, que cm Plenário decidiu "que é passível 
de nulidade decisão que acolhe Embatgos Dedaratórios com efeito mo
dificativo sem oportunidade para a parte contrária sc manifestar", concedo 
à Embargada o prazo dc 05 (cinco) dias para apresentar, querendo, suas 
contra-razões aos Embatgos Dcclaratórios.

Intimem-se. Publique-sc.
Brasília. 1° de agosto dc 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N” TST-ED-RR-664.456/2000.0 - 1" REGIÃO

EMBARGANTE
ADVOGADA
EMBARGADA

ADVOGADO

: EDIR INÁCIO DA SILVA 
: DRA. ERYKA FARIAS DE NEGRI 
: COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE 

GÁS DO RIO DE JANEIRO - CEO 
: DR. CRISTOVÃO TAVARES DE MACE

DO SOARES GUIMARÃES
I) E S P A C H O
Tratando-se de Embargos de Declaração e tendo em vista a 

Orientação Jurisprudencial n° 142 da SDI do TST, segundo a qual 
é passível de nulidade decisão que acolhe Embargos Dedaratórios, 
com efeito modificativo, sem oportunidade para a parte contrária sc 
manifestar (TST-E-RR-91.599/93.8, julgado cm 10/11/97 pela SDI- 
Plcna). fixo à Embargada o prazo dc 05 (cinco) dias para apre
sentar, querendo, contra-razões aos Embargos dc Declaração.

Intimem-sc. Publiquc-sc.
Brasília, 1° dc agosto de 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator
PROC. N" TST-ED-A1RR 672.239/00.6 - 16* Região

EMBARGANTES

ADVOGADO

EMBARGADOS

PROCURADORA

ADVOGADA

CLÓVIS GODINHO VALENTE DE FI
GUEIREDO E OUTROS 
DR.PEDRO LEONEL P. DE CARVA
LHO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA 
LHO DA 16" REGIÃO E EMPRESA 
DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
DO MARANHÃO S/A - PRODAMAR 
DR" MÁRCIA ANDRÉA FARIAS DA 
SILVA
DR". LUCYCLÉA GONÇALVES FRAN
ÇA

D E S P A C H O
O apelo não merece conhecimento, porquanto interposto fo

ra do prazo legal.
O Acórdão proferido pela Turma no Agravo dc Instrumento 

teve a ementa e a conclusão publicadas no Diário da Justiça de 
10/11/2000, sexta-feira. Entretanto, analisando a petição que enca
minha os Embargos dc Declaração, constata-se que somente foi pro
tocolada nesta Corte cm 22/11/2000, após o quintídio legal, falo que 
a torna intempestiva.

Esc!arcça-sc que, além de não haver nos autos registro de 
ocorrência dc feriado ou fechamento do Tribunal que pudesse in
terferir na contagem' do prazo recursal, não há, também, demons
tração pela Recorrente da existência de força maior a impedir a 
prática do referido ato dentro do prazo legal.

Em face do exposto, com fulcro no artigo 896, parágrafo 5° 
da Consolidação das Leis do Trabalho, com a nova redação dada pela 
Lei n° 9.756/98, NEGO SEGUIMENTO aos Embargos de Decla
ração.

Intimem-se e Publique-se.
Brasília, 1° dc agosto de 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA

Relator

PROC. N* TST-ED-AIRR-697.345/2000.8 - 5" REGIÃO

EMBARGANTE
ADVOGADA

EMBARGADO

BANCO DO BRASIL S.A.
DR* ENEIDA DE VARGAS E BERNAR- 
DES
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 
DA BAHIA

ADVOGADO : DR. PEDRO NIZAN GURGEL DE OLI
VEIRA

D E S P A C II O
Tratando-se de Embargos de Declaração com pedido de atri

buição dc efeito modificativo (Enunciado 278/TST) no julgado e, 
tendo em vista a Orientação Jurisprudencial n° 142 da Egrégia Se
ção Especializada ern Dissídios Individuais do TST, que em Ple
nário decidiu "que 6 passível dc nulidade decisão que acolhe Em
bargos Dcclaratórios com efeito modificativo sem oportunidade para 
a parte contrária sc manifestar", concedo ao Embargado o prazo de 
05 (cinco) dias para apresentar, querendo, suas contra-razões aos 
Embargos Dcclaratórios.

Intimem-sc. Publique-sc.
Brasília, 1" dc agosto de 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N” TST-ED-AIRR-701.500/2000.7 a 6“ REGIÃO

EMBARGANTE . BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADA : DR" ENEIDA DE VARGAS E BERNAR-

DES
EMBARGADO : ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA.

D E S P A C II O
Tratando-se dc Embargos dc Declaração com pedido de atri

buição de efeito modificativo (Enunciado 278/TST) no julgado c, 
tendo em vista a Orientação Jurisprudencial n° 142 da Egrégia Se
ção Especializada cm Dissídios Individuais do TST, que em Ple
nário decidiu "que é passível dc nulidade decisão que acolhe Em
bargos Dcclaratórios com efeito modificativo sem oportunidade para 
a parte contrária sc manifestar", concedo ao Embargado o prazo dc 
05 (cinco) dias para apresentar, querendo, suas contra-razões aos 
Embargos Dedaratórios.

Intimem-sc. Publiquc-sc.
Brasília, 1° dc agosto dc 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N" TST-ED-AIRR-727.104/01.0 - 18“ REGIÃO

EMBARGANTE
ADVOGADO
EMBARGADA
ADVOGADA

DANIELA PIMENTEL TARTUCE 
DR. ALFREDO FERREIRA TARTUCE 
KEILANE SOUSA DE OLIVEIRA 
DR* LÍRIA YURIKO NISHIGAKI

D E S P A C H O
Tratando-se dc Embargos dc Declaração c tendo em vista a 

Orientação Jurisprudencial n° 142 da SDI do TST, segundo a qual 
é’ passível dc nulidade decisão que acolhe Embargos Dcclaratórios, 
com efeito modificativo, sem oportunidade para a parte contrária se 
manifestar (TST-E-RR-91.599/93.8, julgado cm 10/11/97 pela SDI- 
Plena), fixo à Embargada o prazo dc 05 (cinco) dias para apre
sentar, querendo, contra-razões aos Embargos de Declaração 

Intimem-se. Publique-se.
Brasília, 1° de agosto de 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA

Relator
PROC. N" TST-RR-367.024/97.0 - 10“ Região

RECORRENTE
ADVOGADA

RECORRIDA
PROCURADOR

: DILSON SANTANA DE QUEIROZ 
: DR* MARIA LÚCIA VITORINO BOR

BA
: UNIÃO FEDERAL 
: DR. AM A UR Y JOSÉ DE AQUINO 

CARVALHO
D E S P A C II O
Recurso de Revista interposto pelo Reclamante, insurgindo- 

se contra o Acórdão de fls. 144/147 que, mantendo a Sentença de 
1° grau, acolheu a arguição dc prescrição total do direito, extin
guindo o processo, com julgamento do mérito.

Entendeu o Regional que mesmo em se tratando dc mudança 
de regime jurídico, o qual não importa na extinção do contrato dc 
trabalho, deve incidir a norma contida no artigo 7“, inciso XXIX, da 
Constituição Federal.

Conclui, em face disso que, no caso dos autos, interposta a 
Reclamação após o biénio a que alude o referido preceito cons
titucional, deve ser declarada a prescrição total do direito.

Tal entendimento, no caso, está cm consonância com a ite
rativa, notória c atual jurisprudência da egrégia Seção Especializada 
em Dissídios Individuais desta Corte, item 128 da Orientação Ju
risprudencial, in verbis:

"128. MUDANÇA DE REGIME CELETISTA 
PARA ESTATUTÁRIO. EXTINÇÃO DO 
CONTRATO. PRESCRIÇÃO BIENAL.
A transferência do regime jurídico dc celetista 
para estatutário implica extinção do contrato dc 
trabalho. Unindo o prazo da prescrição bienal a 
partir da mudança de regime.”

Resta, portanto, prejudicado o cotejo com os arestos acos
tados, em face do óbice contido no Enunciado n° 333 da Súmula 
desta Corte, que assere:

"RECURSO DE REVISTA. EMBARGOS 
NÃO CONHECIMENTO.
Não ensejam recursos dc revista ou dc em
bargos decisões superadas por iterativa, notória 
c atual jurisprudência da Seção Especializada 
cm Dissídios Individuais."

Não há, por isso, que se falar, ainda, cm violação do art.
23, § 5“ da Lei n“ 8.036/90, contrariedade ao Enunciado n" 95 do 
TST e nem divergência jurisprudencial.

Em face do exposto, com fulcro nos artigos 896, parágrafos 
4“ c 5° da Consolidação das Leis do Trabalho, com a nova redação 
dada pela Lei n” 9.756/98, 78, inciso V e 332 do Regimento Interno 
do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMEN TO ao Recurso 
de Revista do Reclamante.

Intimem-sc.
Publiquc-sc.
Brasília, 06 dc agosto dc 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator
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PROC. N” TST-RR-387.396/97.0 - 9* REGIÃO

RECORRENTE : UNIÃO FEDERAL
PROCURADOR : DR. JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA LE

MOS
RECORRIDO : CLAUDINEY JOSÉ PINHEIRO
ADVOGADO : DR. AURELIANO JOSÉ DE AREDES

D E S P A C H O
O Regional rejeitou a preliminar de incompetência da Jus

tiça do Trabalho e, no mérito, deu provimento ao Recurso Ordi
nário, reconhecendo a relação dc emprego entre as partes no pe
ríodo afirmado na petição inicial, bem como o direito ao pagamen
to das verbas postuladas a título indenizatório.

Recurso de Revista às fls. 314/321, com fundamento no 
artigo 896 da CLT.

Quanto a incompetência da Justiça do Trabalho, tratando-se 
de trabalhador contratado na forma do art. 37, inciso IX, da Cons
tituição Federal, que estabelece hipótese excepcional dc contratação 
regida pela CLT, outra não pode ser a conclusão senão a de que a 
hipótese é de aplicação da norma do art. 114 da Constituição, que 
estabelece a competência desta justiça especializada para o julga
mento de dissídios entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os 
entes da administração pública direta e indireta dos Municípios, dos 
Estados, do Distrito Federal e da União.

Não há, portanto, se falar em violação do artigo 114 da 
Constituição da República.

Com relação ao outro tema, o conhecimento do apelo via
biliza-se por afronta ao artigo 37, inciso II, § 2° da CF/88, porque o 
Regional, mesmo reconhecendo a nulidade do contrato de trabalho, 
condenou a Reclamada ao pagamento dos pedidos decorrentes da 
relação de emprego.

A decisão recorrida encontra-se em dissonância com a ju
risprudência pacificada nesta Corte, conforme diretriz traçada pelo 
Enunciado n° 363 do TST, no seguinte sentido:

"Contrato nulo. Efeitos.
A contratação de servidor público, após a 
Constituição dc 1988, sem prévia aprovação em 
concurso público, encontra óbice no seu art. 57. 
II, c § 2®, somente conferindo-lhe direito ao 
pagamento dos dias efetivamente trabalhados 
scgúndo a Contraprestação pactuada".

Portanto, uma vez que, na hipótese dos autos, não houve 
pedido de saldo de salários, nada'há a  ser deferido.

Desta forma, conheço do apelo por. violação do artigo 37, 
inciso II, § 2° da CF/88 e, com apoio no parágrafo Ú-Aj do art. 557 
do CPC (item III, da Instrução Normativa n° 17/99 do TST), dou 
provimento ao Recurso para julgar improcedente a ação. Invertido o 
ônus da sucumbência em relação às custas.

Intimem-se. Publique-se.
Brasília, 1° de agosto de 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N” TST-RR-424.609/98.0 - 2“ REGIÃO

RECORRENTE : SEBASTIÃO DOS SANTOS
ADVOGADA : DRA. MARLENE RICCI
EMBARGADA : COMPANHIA BRASILEIRA DE tRENS

URBANOS - CBTU
ADVOGADO : DR. MARCELO.OLIVEIRA ROCHA

E S P A C H O
O Acórdão recorrido -concluiu: que a aposentadoria volun

tária do empregado é-causa normal dc ,extinção do contrato de tra
balho,com fundamento no artigo 453 da CLT e na Lei st“
8.213/91. . j. - ...................................... . ■

A discussão nos. autos gira em torno dos efeitos da apo
sentadoria sobre o contrato- de-trabalho, se o extingue1 ou não o 
contrato. - i-. -

No apelo, insurge-séo Reclamante cünlra a decisão regional, 
argumentando que o artigo 453 da CLT não determina a extinçãó do 
contrato de trabalho, pelo advento da aposentadoria. Oferece arestos 
ao confronto.. " a m.

É entendimento assente,: quer ná doutrina, quer ná juris
prudência desta Corte, que a aposentadoria eittingue, naturalrnéfité, o 
contrato de trabalho, estando tal premissa incluída no próprio artigo 
453 da CLT, cuja finalidade é evitar artimanhas tendentes a dificultar 
a integração do trabalhador na empresa, enquanto que a aposentadoria 
nada tem de manobra.

Há que se salientar, ainda, ser desnecessário que a lei diga 
aquilo que o próprio conceito das expressões dizem, ou seja, que a 
aposentadoria é o direito de cessar a prestação do serviço profissional, 
ou de passar à inatividade, em virtude e em consequência de serem 
preenchidos certos requisitos ou obrigações.

Há precedentes neste sentido nesta Corte, dentre os quais: 
ERR 316452/96, julgado cm 08/11/99, Relator Ministro José Luiz dc 
Vasconcellos, Decisão Unânime; ERR 303368/96, DJ 25/06/99, Re
lator Ministro M. França, Decisão por maioria; ERR 266486/96, DJ 
dc 18/06/99, Ministro C. dc Souza, Decisão por maioria.

Logo, prejudicado o cotejo dc teses indicadas no apelo, ante 
a diretriz traçada pelo Enunciado n° 333 da Súmula desta Corte.

Em face do exposto, nego seguimento ao Recurso de Re
vista.

Intimem-se. Publique-se.
Brasília, 1° de agosto de 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N* TST-RR-425.116/98.2 - 10* REGIÃO

RECORRENTES

ADVOGADO

RECORRIDA

PROCURADOR

LUCI DA SILVA PEREIRA DOS SAN
TOS E OUTROS
DR. MARCOS LUIS BORGES DE RE
SENDE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDF 
DR. VICENTE MARTINS DA COSTA 
JÚNIOR

D E S P A C H O
O Regional rejeitou a preliminar de incompetência da Jus

tiça do Trabalho, limitando-a ao período anterior à alteração do re
gime jurídico e, por outro lado, entendeu que a transferência dc 
regime jurídico de celetista para estatutário implicou na extinção do 
contrato de trabalho, fluindo a partir da mudança o prazo prescri- 
cional de dois anos, consoante o disposto no inciso XXIX do art.
7” da CF/88.

Recurso de Revista com suporte nas alíneas do artigo 896 da
CLT.

Com relação a incompetência, a decisão recorrida está em 
consonância com a Orientação Jurisprudencial n° 138 da SDI/TST.

No mais, o apelo não alcança conhecimento, porquanto no 
que diz, respeito à prescrição, o entendimento está em consonância 
com a iterativa, notória c atual jurisprudência da SDÍ desta Corte, 
conforme a Orientação Jurisprudencial n° 128, a seguir transcrita:

"MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PA
RA ESTATUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CON
TRATO. PRESCRIÇÃO BIENAL.
A transferência do regime jurídico de celetista 
para estatutário implica extinção do contrato de 
trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal a 
partir da mudança de regime."

Logo, prejudicado tanto ó confronto dc teses, quanto a afe
rição das violações indicadas no apelo, ante a diretriz traçada pelo 
Enunciado n° 333 da Súmula desta Corte.

Em face do exposto, nego seguimento ao Recurso dc Re
vista.

Intimem-se. Publique-se.
Brasília, 1° de agosto de 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N" TST-RR-461.071/98.0 15 * REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADOS
ADVOGADA

EMBRAER..
DR.

DR
D E S P A C H O
Ã fl.565, um dos Reclamantes (ROBERTO CARLOS 

BARROS) informa que desiste da presente reclamatória, como de 
direito. ■

O feito encontra-se nesta Corte em grau de Recurso dc Re
vista interposto pela Reclamada. " 5i

HOMOLOGO o pedido dc desistência do Reclamante. 
Intimcm-se. Publique-se.
Brasília, .
CARLOS ALBERTO REIS DE PAUI.A 

Relator

PROC. N" TST-RR-477.402/98.9 - 1“ REGIÃO

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROCURADOR : DR. WALTER.DO CARMO BARLETTA 
RECORRIDOS : JUSTINIANÔ.JOSÉ DOS SANTOS E

OUTROS • ,
ADVOGADO : DR. JORGE ALVES FERREIRA

D E S P A C H O
À 11. 249, o  Reclamado informa que desiste da ação, por 

existir orientação interna sumulada no sentido do não prosseguimento 
do feito.

O feito encontra-se nesta Corte em grau de Recurso de Re
vista interposto pelo Reclamado.

HOMOLOGO o pedido de desistência.
Baixem-se os autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 1* 

Região, para as providências cabíveis.
Intimem-sc.
Publique-se.
Brasília, 06 dc agosto de 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N" TST-RR-527.944/99.0 - 7* REGIÃO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE FORTALEZA
PROCURADOR : DR. JOSÉ GOMES DE PAULO PES- 

SÔA RODRIGUES
RECORRIDO : PEDRO RODRIGUES DE SOUSA
ADVOGADO : DR. CARLOS CELESTINO DE MELO

D E S P A C H O
O Regional acolheu a prescrição trintenária incidente sov*1- 

os créditos a título do FGTS, condenando o empregador ao pa
gamento da parcela e reflexos.

Recurso de Revista com suporte nas alíneas do artigo 896 
CLT. .

O conhecimento do apelo se ampara na divergência j url 
prudencial, porque espelha tese diversa.

Com efeito, a decisão recorrida contraria o posicionarnen 
desta Corte consubstanciado no Enunciado 362, que assevera:

"FGTS - PRESCRIÇÃO 
Extinto o contrato de trabalho, é dc dois anos 
prazo prcscriciona! para reclamar cm Juíz‘> 
não-recolhimento da contribuição do F u n d o  
Garantia do Tempo de Serviço."

Assim, tendo em vista que a ação não foi proposta dentro 
do prazo dc 2 (dois) anos da extinção do contrato de trabalho, u1'  
cide a orientação sumulada.

Desta forma, conheço do recurso por dissenso pretoriano C; 
no mérito, com amparo no parágrafo 1”-A. do artigo 557 do C r  
(liem III, da Instrução Normativa n° 17/99, TST), dou-lhe Pr° v 
mento para extinguir o processo com julgamento de mérito, 
lermos do art. 269, inciso IV do CPC. Invertido o ônus da s 
cumbência em relação às custas.

Intimem-se. Publique-se.
Brasília, Io de agosto dc 2001
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N° TST-RR-529.045/99.8 - 17" REGIÃO

RECORRENTE : BANESTES S.A. - BANCO DO ESTA
DO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADA : DR" MARIA CRISTINA DA COSTA
FONSECA

RECORRIDAS : JUSCILENE LEMOS REZENDE E O U 
TRA

ADVOGADA : DR* DULCE LÉA DA SILVA RODRI
GUES

D E S P A C H O
Pelo Ofício n° 07.3801, de 11.415, a lima. Diretora de Se

cretaria da Vara dc Trabalho de Cachoeiro dc Itapemirim/ES (TB* 
da 17* Região) informa a celebração de acordo firmado pelo Rc- 
clamado com a Reclamante JUSCILENE LEMOS REZENDE, de
vendo o feito prosseguir, tão-somente, em relação à Reclamante re 
manescente ANDRÉA MOTA VASCONCELOS.

DETERMINO pois, a baixa dos autos ao TRT da 17 
gião para as providências cabíveis; devendo, aquela Corte dcvolve-I°s 
para continuidade da análise em relação à Reclamante Rcmanes 
cente.

Intimem-se. Publique-se.
Após voltem-me conclusos.
Brasília, Io dc agosto de 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N” TST-RR-600.759/99.1 - 2" REGIÃO

RECORRENTES

ADVOGADA
PROCURADORA
RECORRIDOS

ADVOGADA

COMPANHIA DE ENGENHARIA D E , 
TRÁFEGO - CET E M INISTÉRIO P U 
BLICO DO TRABALHO DA 2* RE
GIÃO
DR* ROSANI KASSARDJIAN
DR* SANDRA LIA S1MON
JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA E
OUTRO
DR* SEMI ANIS SMAIRA

D E S P A C H O
O Regional considerou nulo o contrato dc trabalho le v a d o  

a efeito com ente público após o advento da atual Constituição F e 
deral, deferindo, entretanto, as verbas postuladas.

Recurso de Revista com suporte nas alíneas do artigo 896 da
CLT.

O conhecimento do apelo viabiliza-sc por dissenso de j u l 
gados. porque espelham tese diversa.

A decisão recorrida encontra-sc em dissonância com a j u 
risprudência pacificada nèsta Corte, conforme diretriz traçada p e lo  
Enunciado n” 363 do TST, no seguinte sentido:

"Contrato nulo. Efeitos.
A contratação dc servidor público, após a 
Constituição de 1988, sem prévia aprovação e m  
concurso público, encontra óbice no seu art. 37. 
II, e § 2°, somente conferindo-lhe direito a<> 
pagamento dos dias efetivamente trabalhados 
segundo a contraprestação pactuada".

Desta forma, conheço do apelo por divergência jurispru
dencial e, como no caso dos autos existe saldo salarial, com apoio 
no parágrafo l°-A, do art. 557 do CPC (item 111, da Instrução N or
mativa n° 17/99 do TST), dou provimento ao recurso para res
tringir a condenação ao pagamento do saldo salarial do mês de ju 
lho de 1992. Prejudicada a análise do recurso da Companhia de 
Engenharia de Tráfego - CET.

Intimcm-se. Publique-se.
Brasília. Io de agosto dc 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator
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PROC. N" TST-RR-611.167/99.0 - 6" REGIÃO PROC. N° TST- R R -619.855/2000.4 - 7a REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDA

ADVOGADO

ABELARDO LINS DA SILVA 
DR. TERC1VAL SPINELI DE BRITO 
COMPANHIA DE ABASTECIMENTO E 
DE ARMAZÉNS GERAIS DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO ■ CEAGEPE 
DR. ELIAS GIL DA SILVA

D E S P A C H O
O Reclamante c a Reclamada interpuseram Recurso Ordi

nário, perante o Regional, às fls.184/185 e 211/213.
O Juízo a quo deu provimento parcial ao Recurso Ordinário 

da Reclamada, deixando de apreciar o Recurso Ordinário do Obrei
ro.

Inconformado, o Demandante, através da petição de fls. 
2.31/232, requereu que fosse chamado à ordem o seu Recurso Or
dinário. uma vez que não fora apreciado.

O Exm° Sr. Juiz Relator indeferiu o pedido, à II. 234, sob o 
fundamento de que a parte não utilizou o remédio processual ade
quado para que fosse sanada a omissão, e que conforme o disposto no 
art. 463 do CPC. após publicada a sentença, somente é possível 
modificá-la para corrigir inexatidão material, erro de cálculo ou com 
a oposição de Embargos Declaratórios.

O Reclamante interpôs Recurso de Revista, às tis 244/246, 
alegando violação ao art. 5”, inciso LV, da Constituição da República, 
alegando que fora totalmente prejudicado por não ter seu Recurso 
Ordinário julgado, caracterizando assim o cerceamento de defesa e do 
contraditório.

O Recurso de Revista foi admitido em face do provimento 
do AIRR-484.557/98.3.

Contra-razões, às fls. 261/263.
O Recurso foi interposto tempestivamente.
Em que pese os argumentos do ora Recorrente, não há como 

acolher a sua pretensão, uma vez que incabível Recurso de Revista 
contra o despacho que indeferiu o seu pedido de fls. 231/232; o 
recurso cabível seria Agravo Regimental.

Por outro lado, correto o despacho que indeferiu o pedido, 
visto que o remédio processual adequado para que fosse sanada a 
omissão ocorrida seria os Embargos Declaratórios.

Desta forma, não vislumbro a alegada violação ao art. 5“, 
inciso LV da Lei Maior.

Em face do exposto, com fulcro nos artigos 896, parágrafos 
4o c 5o da Consolidação das Leis do Trabalho, com a nova redação 
dada pela Lei n° 9.756/98. 78, inciso V e 332 do Regimento Interno 
do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso 
de Revista.

Intimem-se.
Publique-se.
Brasília, 1° de agosto de 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N" TST-RR-616.168/99.5 - 9a REGIÃO

RECORRENTE
PROCURADOR
RECORRIDA
ADVOGADO

ESTADO DO PARANÁ 
DR. CELSO LUIZ LUDW1G 
MARIA IVANAYRA SANTOS 
DR. FÁBIO MASSAO M. NAVARRETE

D E S P A C H O
O Regional considerou nulo o contrato de trabalho levado 

a efeito com ente público após o advento da atual Constituição Fe
deral, deferindo, entretanto, as verbas postuladas.

Recurso de Revista com suporte nas alíneas do artigo 896 da
CLT.

O conhecimento do apelo viabiliza-sc por afronta ao artigo 
37. inciso II. § 2” da CF/88, porque o Regional, mesmo reconhecendo 
a nulidade do contrato dc trabalho, condenou o Reclamado ao pa
gamento dos pedidos decorrentes da relação dc emprego.

A decisão recorrida encontra-se em dissonância com a ju
risprudência pacificada nesta Corte, conforme diretriz traçada pelo 
Enunciado n° 363 do TST, no seguinte sentido:

"Contrato nulo. Efeitos.
A contratação dc servidor público, após a 
Constituição dc 1988, sem prévia aprovação cm 
concurso público, encontra óhicc no seu art. 37. 
II, e § 2°, somente confcrindo-lhe direito ao 
pagamento dos dias efetivameme trabalhados 
segundo a contraprestação pacluada”.

Portanto, uma vez que, na hipótese dos autos, não hã pe
dido dc salários, nada há a ser deferido.

Desta forma, conheço do apelo por violação do artigo 37. 
inciso II. § 2° da CF/88 e, com apoio no parágrafo l°-A, do art. 557 
do CPC (item III. da Instrução Normativa n” 17/99 do TST). dou 
provimento ao Recurso para julgar impnxcdente a ação. Invertido o 
ônus da sucumbéncia em relação üs custas, das quais isento a Re
clamante, na forma da lei.

Intimcm-sc. Publique-sc.
Brasília, 30 dc maio dc 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator_________ ___________ !------------------- -- -------

RECORRENTE
PROCURADOR

RECORRIDAS
ADVOGADO

MUNICÍPIO DE FORTALEZA
DR. ANTÔNIO CARLOS AZEVEDO
COSTA
NAIR BATISTA LIMA E OUTRAS 
DR. EVANGELISTA BELÉM DANTAS

D E S P A C H O
FGTS - RECOLHIMENTO - PRESCRIÇÁO - EX TINÇÃO 

DOS CONTRATOS ANTE A MUDANÇA DO REGIME JURÍDI
CO

O Tribunal Regional do Trabalho da T  Região acolheu a 
prescrição trintenária incidente sobre os créditos a título do FGTS, 
condenando o empregador ao pagamento da parcela c reflexos.

Recurso dc Revista do Reclamado com suporte nas alíneas 
do artigo 896 da CLT.

A violação do art. 7°, inciso XXIX, “a", da Constituição da 
República autoriza o conhccimcnlo do Recurso, pois o prazo pres- 
cricional é de dois anos.

Com efeito, a decisão recorrida contraria o posicionamento 
desta Corte consubstanciado no Enunciado 362, que assevera: 

"FGTS - PRESCRIÇÃO 
Extinto o contrato de trabalho, é de dois anos o 
prazo prescricional para reclamar cm Juízo o 
não-recolhimento da contribuição do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço.”

Assim, lendo cm vista que a ação não foi proposta dentro 
do prazo dc 2 (dois) anos da extinção do contrato de trabalho, que 
decorreu da mudança do regime jurídico, incide a orientação su
mulada.

Por conseguinte, conheço do recurso por contrariedade ao 
art. 7”, inciso XXIX, "a", da Constituição c, no mérito, com amparo 
no parágrafo 1°-A do artigo 557 do CPC (Item III, da Instrução 
Normativa n° 17/99,TST), dou-lhe provimento para julgar impro
cedente a reclamação e extinguir o processo, com julgamento de 
mérito, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC. Invertido o ônus da 
sucumbéncia quanto às custas.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCTOS
Prejudicado ante o decidido no item anterior.
Intimem-se. Publiquc-sc.
Brasília, 01 dc agosto dc 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N" TST-RR-632.957/00.7 - 6* REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADA
RECORRIDOS

ADVOGADOS

BASIS ASSESSORIA EMPRESARIAL 
S.C. LTD A.
DR* NEIDE MARIA RAMOS E SILVA 
SEVERINO RODRIGUES DA SILVA E 
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNI
CA E EXTENSÃO RURAL 1)0 ESTA
DO DE PERNAMBUCO - EMATER 
DRS. PAULO AZEVEDO E ANTÔNIO 
ERNANDO CORRÊA NQVAIS

D E S P A C H O
O 6° Regional, por' intermédio do Acórdão dc fis.53/55, 

negou provimento ao Agravo de Petição interposto pela Terceira 
Interessada, ora Recorrente, mantendo a Decisão da Junta que con
cluiu ser a linha telefônica, objeto de lirigio, pertencente ã EMA- 
TER-PE (Executada), e não à Agravante (que adquirira a linha por 
força da adjudicação que fora deferida ao Reclamante), já que anu
lada a adjudicação da linha telefônica e efetuada a transferência de 
titularidade ã EMATER-PE, com a consequente manutenção da pe
nhora.

Inconformada, interpõe Recurso dc Revista a Terceira in
teressada, apontando violação do artigo 5”, inciso XXII. da Cons
tituição Federal.

Alega que os efeitos da declaração dc nulidade da adju
dicação, quando esta já  havia gerado direito dc terceiro, jamais teria 
ou tem o condão de atingir o patrimônio daquele que, havendo ad
quirido o bem legalmcnte, incorporou-o ao seu patrimônio.

Aponta violação do artigo 5°, inciso XXII, da Constituição
Federal.

Não vislumbro, entretanto, a violação apontada. O Acórdão 
do Regional deixou claro que o bem, em decorrência da anulação da 
adjudicação, cra dc propriedade da EMATER-PE, e não da Recor
rente. Assim, não há que se faiar cm violação do direito dc pro
priedade, mormente sob a alegação de que ocorrera negócio jurídico 
lícito, já que a anulação da adjudicação implicou cm completa au
sência dc efeitos jurídicos dos atos celebrados posleriormeiitc.

Incide, pois, à hipótese o Enunciado n° 266/TST. '
Em face do exposto, com fulcro no artigo 896, parágrafo 5° 

da Consolidação das Leis do Trabalho, com a nova redação dada pela 
Uri n° 9.756/98, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso dc Revista do 
Terceiro interessado, 

hnimem-se.
Publique-sc.
Brasília, 06 de agosto de 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N" TST-RR-640.705/2000.0 - I“ REGIÃO (TST-P- 
89936/2000 - REQUERENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS 
FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA BANERI - PREVI - BANER.I - 
EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

RECORRENTE

ADVOGADA
RECORRENTE

ADVOGADOS

RECORRIDOS

ADVOGADO

: BANCO DO ESTADO DO RIO DE JA 
NEIRO S/A - EM LIQUIDAÇÃO EX
TRAJUDICIAL

: DRA. LÉA ROWINSKI
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUN

CIONÁRIOS DO SISTEMA BANERJ - 
PREV1/BANERJ (EM LIQUIDAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL)

: DR. SÉRGIO CASSANO JÚNIOR E 
DRA. FERNANDA FERNANDES PI
CANÇO

: ANTONIO BRAZ DE FREITAS E OU
TROS

. DR. MARCELO DE CASTRO FONSE
CA

D E S P A C H O
Por meio da petição de fis.260/271, a Caixa de Previdência 

dos Funcionários do Sistema BANERJ-PREVI-BANERJ, EM LIQUI
DAÇÃO EXTRAJUDICIAL, requer a extinção do processo relati
vamente a um dos Reclamantes (ANTÔNIO BRAZ DE FREITAS), 
com fulcro nos arts. 269, inciso III, c 462 do Código dc Processo 
Civil, tendo em vista a adesão do Reclamante ao contrato firmado 
entre ela e o Estado do Rio dc Janeiro, o qual importaria cm tran
sação de todos os pedidos deduzidos pelo aludido Reclamante na 
Reclamação dos autos.

Concedo o prazo sucessivo de dez dias ao Reclamante ANTÔNIO 
BRAZ DE FREITAS e ao 1° Reclamado para manifestação a respeito do 
aludido pedido.

intimem-se. Publique-sc.
Brasília, 1“ de agosto de 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator
PROC. N" TST-RR-640.787/00.4 - 13” REGIÃO
RECORRENTE
ADVOGADO

RECORRIDO
ADVOGADO

BANCO DO BRASIL S/A
DR. ANTÔNIO INÁCIO RODRIGUES
DE LEMOS
SILVAN BATISTA TEIXEIRA 
DR. ABEL AUGUSTO DO RÊGO COS
TA JÚNIOR

D E S P A C H O
O Regional negou provimento ao Recurso Ordinário do Ban

co, pelos seguintes fundamentos:
"HORAS EXTRAS - REGISTRO FICTÍCIO - 
PREVALÊNCIA DA PROVA TESTEMU
NHAL - Evidenciado o registro fictício da jor 
nada de trabalho e comprovada a prestação dc 
serviços suplementares pela prova testemunhal, 
impõe-se o pagamento de horas extras pelo 
réu” (fl. 313).

Embargos-Declaratórios do Banco, às fls. 320/324, os 
quais foram rejeitados, às tis. 332/334.

Inconformado o Reclamado interpôs Recurso de Revista, 
pleiteando a reforma do acórdão recorrido e sustentando violação aos 
arts. 818 da CLT; 333, inciso I , 372 e 390 do CPC; 5°, incisos 
XXXVI c LV, e 7", inciso XXVI da Constituição da República, bem 
corno divergência jurisprudencial.

O Recurso de Revista foi admitido em face do provimento
do A1RR-565.738/99.6.

Contra-razões, às fls. 748/753.
O Recurso foi interposto tempestivamente.
Quanto à violação aos dispositivos legais invocados, im- 

prospera o iticonformismo da parle, visto que a matéria foi razoa
velmente interpretada pelo acórdão do Regional.

Quanto à ofensa aos textos constitucionais, razão não assiste 
ao Reclamado, uma vez que cm rnomc.nto algum o Regional deixou 
de observar o previsto cm lei c no instrumento normativo trazido aos 
autos.

Quanto aos areslos trazidos a confronto, desservern para o 
fim pretendido, vez que a decisão recorrida cncontra-sc cm perfeita 
harmonia com a jurisprudência predominante nesta Corte, segundo 
expresso na Orientação Jurisprudencial n° 234, que prevê:

"HORAS EXTRAS. FOLHA INDIVIDUAL 
DE PRESENÇA (FIP) INSTITUÍDA POR 
NORMA COLETIVA. PROVA ORAL. PRE
VALÊNCIA.
A presunção dc veracidade da jornada dc trabalho 
anotada cm folha individual dc presença, ainda que 
prevista em instrumento normativo, pode ser elidida 
por prova cm contrário."

Por outro lado, para se chegar a decisão diversa do Re
gional, necessário seria o reexame de matéria fálico-probatória, o 
que 6 vedado nesta esfera recursal cm face do disposto no Enun
ciado n° 126 do TST.

Em face do exposto, com fulcro nos artigos 896, parágrafos 
4“ e 5“ da Consolidação das Leis do Trabalho, com a nova redação 
dada pela Lei n° 9.756/98, 78, inciso V e 332 do Regimento Interno 
do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso 
dc Revista.

Intimem-se.
Publique-sc.
Brasília, 06 dc agosto dc 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
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PROC. .V IST-RR-640.955/2000.4 - IIa REGIÃO PROC. N" TST-Rk-646.296/(M).6 - 2“ REGIÃO PROC. N" TST-ED-RR-368.853/97.0 - 9” REGIÃO

RECORRENTE
PROCURADORA

RECORRIDO
ADVOGADO

MUNICÍPIO DE MANAUS
DR* CELY CRISTINA DOS SANTOS
PEREIRA
CLAUDIONOR AMBRÓSIO PEREIRA 
DR. JAIRO BARROSO DE SANTANA

D E S P A C H O
O Regional entendeu competente a Justiça do Trabalho pa

ra processar c julgar pedido de verbas decorrentes do contrato dc 
trabalho firmado entre o  Reclamante e o Município de Manaus, por
quanto descaracterizada a contratação temporária prevista no regime 
especial, bem como a incidência do regime estatutário.

No mérito, considerou nulo o contrato dc trabalho levado a 
efeito com ente público após o advento da atual Constituição Federal, 
deferindo, entretanto, as verbas postuladas.

Recurso de Revista com suporte nas alíneas do artigo 896 da
CUT.

Com relação à incompetência desta Justiça Especializada, o 
Recurso de Revista merece scr conhecido por afronta ao artigo 114 da 
CF/88, porque revelada pelo Regional que a contratação deu-se sob a 
égide da Lei Estadual n" 1.871/86.

Assim, a relação jurídica é de natureza administrativa, con
soante entendimento reiterado da SDI desta Corte.

Desta forma, conheço do apelo por violação do artigo 114 da 
CF/88 e, com apoio no parágrafo 1°-A, do art. 557 do CPC (item UI, 
da Instrução Normativa na 17/99 do TST), dou provimento uo Re
curso para, declarando a incompetência dcsia Justiça Especializada, 
anular todos os atos decisórios e determinar a remessa dos autos à 
Justiça Comum do Estado do Amazonas, ficando, em consequência 
prejudicada a análise do (ema remanescente.

Intimem-se. Publique-se.
Brasília, Ia de agosto de 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N" TST-RR-642.664/2000.9 - 12* REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR
RECORRIDOS

ADVOGADA

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
DR. ADELSON PAIVA SERRA
ANA MARIA NOBREGA GUERRA E
OUTROS
DR* HHRMÍNIA BEATRIZ DE ARRU
DA ISSEI

D E S P A C H O
À fl. 308, o Reclamado informa que desiste da ação. por 

existir orientação interna sumulada no sentido do não prosseguimento
do feito.

O feito encontra-se nesta Corte em grau de Recurso de Re-
vista interposto pelo Reclamado.

HOMOLOGO o pedido de desistência.
Baixem-se os autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a 

Região, para as providências cabíveis.
Intimem-se.
Publique-se.
Brasília, 06 de agosto de 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N” TST-RR-654.477/2000.6 - 17' REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

BANCO BEMGE S.A.
DR. VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR 
HERMES BRAULINO DE SOUZA 
DR. CHRISTOVAN RAMOS PINTO 
NETO

D E S P A C H O
Considerando os termos da petição dc fl.293, concedo ao 

Reclamante HERMES BRAULINO DE SOUZA, o prazo de 10 
(dez) dias para se manifestar.

Intimem-sc. Publique-se.
Brasília, 1° de agosto de 2001 
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

RECORRENTE

ADVOGADA

RECORRIDO
ADVOGADA

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. 
(EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) 
DR* JUSSARA DE OLIVEIRA LIMA 
KADR1
RICARDO KONDLATSCH FILHO 
DR* VERIDIANA MENDES LAZZARI 
ZAINE

D E S P A C H O
Através da petição de fls. 143/144. as partes informam que. 

para por fim à demanda, conciliaram nos termos e condições ali 
relacionados, requerendo, pois, a baixa dos autos ao TRT da 12* 
Região para homologação c cumprimento do acordo anunciado.

Tratando-se dc acordo subscrito por profissionais regular
mente constituídos, determino a baixa dos autos ao Tribunal Regional 
doTrabalho da 12“ Região, para as providências cabíveis.

Intimem-se. Publiquc-se.
Brasília, 1° de agosto de 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N” TST-RR-643.339/2000.6 - 22“ REGIÃO

Recorrente
ADVOGADO
RECORRIDA
ADVOGADO

: MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI 
: DR. HAMILTON MENESES PIMENTEL 
: JOS1LMA MARIA DE OLIVEIRA 
: DR. ÂNGELO HIPÓLITO DOS SAN

TOS
I) E S P A C H O
O Regional considerou nulo o contrato de trabalho levado 

a efeito com ente público após o advento da atual Constituição Fe
deral, deferindo, entretanto, as verbas postuladas.

Recurso dc Revista com suporte nas alíneas do artigo 896 da
CLT.

O conhecimento do apelo viabiliza-se por dissenso dc jul
gados, porque espelham tese diversa.

A decisão recorrida cncontra-sc em dissonância com a ju
risprudência pacificada nesta Corte, conforme diretriz traçada pelo 
Enunciado n° 363 do TST, no seguinte sentido:

"Contrato nulo. Efeitos.
A contratação dc servidor público, após a 
Constituição dc 1988, sem prévia aprovação cm 
concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
II, e § 2°, somente conferindo-lhe direito ao 
pagamento dos dias efetivamente trabalhados 
segundo a contraprestação pactuada".

Portanto, uma vez que, na hipótese dos autos, não há pe
dido dc salários, nada há a ser deferido.

Desta forma, conheço do apelo por dissenso de julgados e, 
com apoio no parágrafo 1°-A, do art. 557 do CPC (item III, da 
Instrução Normativa n° 17/99 do TST), dou provimento ao Recurso 
para julgar improcedente a ação. Invertido o ônus da sucumbência em 
relação às custas, das quais isento o Reclamante, na forma da lei.

Intimem-sc. Publiquc-se.
Brasília, 1° de agosto de 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. N° TST-RR-679.820/2000.6 - 16“ REGIÃO

RECORRENTES : CLODOALDO DE SOUSA NOGUEIRA 
E BANCO DO ESTADO DO MARA
NHÃO S.A. - BEM

ADVOGADOS : DRS. ANTÔNIO DE JESUS LEITÃO
NUNES E ANTÔNIO AUGUSTO 
ACOSTA MARTINS 

RECORRIDOS : OS MESMOS
D E S P A C H O
Por meio da petição de fls. 432/433, as partes noticiam a 

celebração de acordo. Afirmam, ainda que os termos da referida 
transação encontram-se no instrumento anexado às fls. 435/438.

Tratando-se de acordo subscrito por profissionais regular
mente constituídos, determino a baixa dos autos ao Tribunal Regional 
do Trabalho da 16“ Região, para as providências cabíveis. 

Intimem-se. Publiquc-se.
Brasília, 01 de agosto de 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA 

Relator

PROC. Na TST-RR-679.929/2000.4 - 5“ REGIÃO

RECORRENTE : JULIVAL SANTANA PIRES
ADVOGADO : DR. MANOEL MONTEIRO FILHO
RECORRIDO : -VALDIR SANTOS PEREIRA
ADVOGADO : DR. ROSIVALDO SANTANA SILVA TI-

CHECO
D E S P A C H O .
Por meio do ofício VT n° 0599/2001, de 11.121, o Exm“ Sr. 

Juiz, do Trabalho em Exercício da Vara do Trabalho de Jcquié/BA, 
comunica que foi homologado acordo entre as partes.

Determino, pois, a baixa dos autos ao Tribunal Regional do 
Trabalho da 5“ Região para as providências cabíveis, após o devido 
registro nesta Corte.

Intimem-se. Publique-se.
Brasília, 01 dc agosto de 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Relator

PROC. N” TST-RR-727.644/2001.5 - 6“ REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADA

USINA TRAPICHE S.A.
DR. 1LTON DO VALE MONTEIRO 
RUTENILDO INÁCIO DA SILVA 
DRA. MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTI
MA VAZ RODRIGUES

D E S P A C H O
Por meio do ofício de 11. 413, o Sr. Diretor de Secretaria 

da 1* Vara do Trabalho de Barreiros/PE, comunica que houve con
ciliação entre as partes, conforme atesta documento dc fl. 414.

Determino, pois, a baixa dos autos ao Tribuna] Regional do 
Trabalho da 6“ Região para as providencias cabíveis, após o devido 
registro nesta Corte.

Intimem-se. Publique-se.
Brasília, 01 dc agosto de 2001.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Relator

F.MBARGANTE

ADVOGADO
EMBARGADO
ADVOGADO

SADIA CONCÓRDIA S/A - INDÚS
TRIA E COMÉRCIO 
DR. VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR 
JOSÉ DARCI PAULETTI 
DR. MAXIMIUANO NAGL GARCEZ

D E S P A C H O
Tendo em vista o exercício do direito à ampla defesa c ao 

contraditório, constitucionalmente assegurado, concedo o prazo de 5 
(cinco) dias ao Reclamante para, se tiver interesse em fazê-lo, im
pugnar os embargos declaralórios da Reclamada.

Após, voltem-me os autos conclusos.
Publique-sc.
Brasília, 29 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N“ TST-ED-AG-RR-386J15/97.4 - 10” REGIÃO

EMBARGANTE
ADVOGADA

EMBARGADOS

PROCURADOR
ADVOGADA

: 1DELFONSO MARTINS DE MORAIS 
: DR*. MARIA CRISTINA DA COSTA 

FONSECA
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA

LHO DA 10* REGIÃO E COMPANHIA 
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL 
DO BRASIL - NOVACAP 

: DR. MAURÍCIO CORREIA DE MELLO 
: DR*. LINDA JACINTO XAVIER

D E S P A C H O
Tendo em vista o exercício do direito à ampFj defesa c ao 

contraditório, constitucionalmente assegurado, concedo o prazo dc 5 
(cinco) dias aos Agravados para, se tiverem interesse cm tazê-lo, 
impugnarem os embargos declaralórios do Agravante.

Após, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se.
Brasília, 29 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-ED-RR-396.477/97.1 - 1“ REGIÃO

EMBARGANTE
ADVOGADO
EMBARGADO
ADVOGADO

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A 
DR. LYGURGO LEITE NETO 
D1NIZ ALBERTO OLIVEIRA 
DR. CENILDES NASCIMENTO PEREI
RA

D E S P A C H O
Em respeito ao direito à ampla defesa e ao contraditório, 

constitucionalmente assegurado, bem como em atenção à Orientação 
Jurisprudencial n“ 142 da colenda SBDI1 desta Corte, concedo a parto 
contrária o prazo dc 5 (cinco) dias para, querendo, impugnar o s  
embargos declaratório.s.

Após, voltem-se os autos conclusos.
Publique-sc.
Brasília, de agosto de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO
Relatora

PROC. N° TST-ED-RR-403.205/97.5 - 1" REGIÃO

EMBARGANTES

ADVOGADA
EMBARGADA

ADVOGADO

: ADÉLIO MATOS DE MIRANDA E OU 
TROS

: DR“. MARCELLSE DE M. AZEVEDO 
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 

RIO DE JANEIRO - CERJ 
: DR. SÉRGIO BATALHA MENDES

D E S P A C H O
Tendo em vista o exercício do direito à ampla defesa e ao  

contraditório, constitucionalmente assegurado, concedo o prazo de 5 
(cinco) dias à Reclamada para, se tiver interesse em fazê-lo. im p u g n a r  

os embargos declaralórios dos Reclamantes.
Após, vollem-mc os autos conclusos.
Brasília, 02 dc agosto dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N“ TST-ED-RR-405.771/97.2 -10“ REGIÃO

EMBARGANTE
ADVOGADA

EMBARGADA

ADVOGADO

JUR1SMAR PIMENTEL 
DR*. DENISE APARECIDA RODRI
GUES P. DE OLIVEIRA 
EMPRESA BRASILEIRA DE COR
REIOS E TELÉGRAFOS - ECT 
DR. JOÃO MARMO MARTINS
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D E S P A C H O
Em respeito ao direito â ampla defesa e ao contraditório, 

constitucionalmente assegurado, bem como cm atenção à Orientação 
Jurisprudencial n° 142 da colenda SBDI1, concedo à parte contrária o 
prazo de 5 (cinco) dias para, querendo, impugnar os embargos de- 
claratórios.

Após. voltem-me os autos conclusos.
Publique-se.
Brasília. 02 de agosto de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-ED-RR-411.167/97.9 - 17“ REGIÃO

EMBARGANTE
ADVOGADA

EMBARGADO
ADVOGADA

ELUMA CONEXÕES S/A
DR“. MARIA CRISTINA DA COSTA
FONSECA
JÚLIO MARIA ANDRADE SOUZA 
DR’. D1ENE ALMEIDA LIMA

D E S P A C H O
Tendo em vista o exercício do direito à ampla defesa c ao 

contraditório, constitucionalmente assegurado, concedo o prazo de 5 
(cinco) dias ao Reclamante para, se tiver interesse em fazê-lo, im
pugnar os embargos declaratórios da Reclamada.

Após, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se.
Brasília, 29 de junho dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-RR-414.333/98.8 - 4‘ REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR
RECORRIDOS

ADVOGADA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 
EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ESTA
DUAL DO RIO GRANDE DO SUL 
DR. CARLOS HENRIQUE KAIPPER 
IRIZEU DE SOUZA PACHECO E OU
TROS
DR“. ELIZABETH DE FÁTIMA ZU- 
BIAURRE MACHADO

D E S P A C H O
O egrégio Tribunal Regional dó Trabalho da 4' Região, por 

sua I* Turma, mediante o v. acórdão de fls. 357/359, deu provimento 
parcial ao recurso ordinário do Reclamado, para determinar que sejam 
compensados os aumentos concedidos no período. Manteve, porém, a 
condenação ao pagamento dc diferenças salariais decorrentes da URP 
de fevereiro dc 1989.

Inconformado, o Reclamado interpõe recurso dc revista, às 
fls. 379/403, arguindo, preliminarmente, a nulidade por negativa dc 
prestação jurisdicional. Quanto ao mérito, colaciona arestos que en
tende divergentes.

Prospera o inconformismo.
O Recorrente demonstrou divergência jurisprudencial, cm fa

ce do aresto de fls. 397/398, a ensejar o conhecimento do recurso, na 
fonna da alínea "a” do art. 896 da CLT.

Verifica-se, também, que a decisão regional apresenta-se 
contrária à Orientação Jurisprudencial n° 59 da SBDI1 do TST. no 
sentido de que não existe direito adquirido às diferenças salariais 
decorrentes da URP de fevereiro de 1989, pois a I e i n° 7.730/89, ao 
ser editada, apanhou o direito ainda em formação (Precedentes: E-RR 
83241/93, Ac.2849/96, Min. Manoel Mendes, DJ 14.06.96, Decisão 
unânime; E-RR 41257/91, Ac.2307/95, Min. Vantuil Abdala, DJ 
01.09.95, Decisão unânime; e E-RR 72288/93, Ac.2299/95, Min. Ar
mando de Brito, DJ 01.09.95, Decisão unânime.

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo art. 557, § 
l°-A, do CPC, por medida dc celeridade c economia processuais, c 
com apoio na Instrução Normativa n° 17/2000, do TST, dou pro
vimento à revista para julgar improcedente o pedido inicial. Custas 
invertidas, a cargo dos Reclamantes, das quais ficam dispensados, na 
forma da lei.

Publique-se.
Brasília, 29 de junho dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N° TST-RR-416.264/98.2 - 2* Região

RECORRENTE

ADVOGADO

RECORRENTE

PROCURADORA
RECORRIDO
ADVOGADO

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETRO- 
BRÁS
DR. DEOCLÉCIO BARRETO MACHA
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 2’ REGIÃO 
DRA. SANDRA LIA SIMÓN 
CLÁUDIO DA SILVA CRUZ 
DR. FLÁVIO VILLANI MACÊDO

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 97/100, o egrégio 2o Regional 

rejeitou a preliminar dc ilegitimidade passiva c, no mérito, negou 
provimento ao recurso ordinário da Reclamada, mantendo a con
denação subsidiária decretada pela sentença de primeiro grau.

A Reclamada recorre dc revista, pelas razões contidas às fls. 
116/122, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do art. 896 da CLT.

O exame global do presente recurso dc revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

O egrégio Regional consignou que a aplicação do Enunciado 
n° 331, item IV, do TST não afronta qualquer preceito constitucional, 
muito pelo contrário, presta-se a completar as definições legais.

Em que pese as violações invocadas pela Recorrente, assim 
como as divergências colacionadas, sua revista não merece prosperar, 
porque a veneranda decisão revisanda encontra-se cm perfeita sin
tonia com o Enunciado n° 331, item IV, do TST. Em que pese as 
violações invocadas pelos Recorrentes, assim como as divergências 
colacionadas, sua revista não merece prosperar, porque a veneranda 
decisão revisanda encontra-se em perfeita sintonia com o item IV do 
Enunciado n° 331 do TST, verbis:

“Contrato dc prestação de serviços. Legalidade - Revisão 
do Enunciado n” 256 

(...)
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte 

do empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador 
dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos 
da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das 
empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que 
hajam participado da relação processual e constem também do título 
executivo judicial (artigo 71 da Lei n° 8.666/93). (redação alterada 
pela Res. n° 96/00 - DJ 18.09.2000).”

Ante o exposto, denego seguimento ao recurso de revista, na 
forma do art. 896, §'5°, da CLT, vez que a decisão recorrida encontra- 
se em perfeita harmonia com o Enunciado n° 331, item IV, do TST. 
Prejudicado o exame do recurso de revista no Ministério Público do 
Trabalho por versar sobre matéria idêntica.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 29 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N° TST-RR-416.277/98.8 - 12" REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADORA
RECORRIDO
ADVOGADA
RECORRIDO
ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 12* REGIÃO 
DR*. CINARA GRAEFF TEREBINTO 
LUIZ CARLOS PARANAGUÁ 
DR’. CLEUSA CALDAS SANTOS 
MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
DR. JOACIR DORIGON BIANCO

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 192/198, o egrégio 13° Re

gional rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, 
negando provimento aos recursos “ex officio” e voluntário. A ementa 
transcrita à fl. 192 é elucidativa nesse sentido:

“CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. Não pode 
ser conferido validade à contratação temporária se a prestação de 
trabalho perdura no tempo de fornia indeterminada. No entanto, re
manescem cm favor do empregado as parcelas correspondentes ao 
salário em sentido lato.”

O Ministério Público do Trabalho recorre de revista, pelas 
razões contidas às fls. 202/209. Diz que inexiste pedido de salários 
stricto sensu e que os vários julgados deste mesmo Tribunal deram 
interpretação diversa ao inciso IX do art. 37 e ao § 2° da Constituição 
Federal. Trouxe arestos que entende divergentes.

O exame global do presente recurso dc revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

Com razão o Recorrente em pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, esta Corte Superior 
edifou o Enunciado n° 363, segundo o qual "A contratação de ser
vidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia 
aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
inciso II, § 2", somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos 
dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactua
da.*

Como, na hipótese em tela, não houve pedido referente a 
salários retidos, nada há a deferir ao Reclamante.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se cm manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pelas 
alíneas “a" c “c” do art. 896 da CLT (2° aresto de II. 75 c violação do 
art. 37, inciso II, § 2°, da Constituição Federal), concluo configurada 
a hipótese prevista no § 1°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso dc revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo cm que for incompatível.

Consideradas a economia c a simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 dà CLT e 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz. no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2(XK) do TST 
ao presente apelo, lendo em vista os fins do recurso dc revista, que 
visa a uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § 1 “-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n" 17/2000 do TST, dou provimento ao re
curso para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o 
ônus da sucumbência no tocante às custas; isento o Reclamante na 
forma da lei.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 28 de junho dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-RR-416.290/98.1 - 12" REGIÃO

RECORRENTES
ADVOGADO
RECORRENTE

PROCURADORA
RECORRIDO
ADVOGADO

BEATRIZ SILVA E OUTROS 
DR. WILSON REIMER 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 12* REGIÃO 
DRA. CINARA GRAEFF TEREBINTO 
HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ 
DR. ALFREDO ALEXANDRE DE MI
RANDA COUTINHO

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 1091/1103, o Tribunal Re

gional do Trabalho da 12* Região deu provimento parcial aos recursos 
voluntário e necessário, rejeitando a nulidade da contratação, não 
obstante tenham os reclamantes ingressado no Município após a vi
gência da atual Constituição Federal, sem concurso público, excluin
do da condenação as diferenças salariais e as horas extras com re
flexos.

Inconformados, recorrem os reclamantes às fls. 1118/1137, 
requerendo a condenação do Município ao pagamento das diferenças 
salariais e das horas extras com reflexos.

O Ministério Público do Trabalho também recorre de revista, 
pelas razões contidas nas fls. 1139/1148, com fundamento na alínea 
“a” do art. 896 da CLT, apontando violação ao § 2°, inciso II, art. 37 
da Carta Magna e divergência jurisprudencial.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

Acrescento que a matéria veiculada no recurso do Ministério 
Público tem análise preferencial, haja vista que cuida da nulidade dos 
contratos celebrados entre os reclamantes e o Município, após o 
advento da Constituição Federal de 1988, sem que houvesse ob
servância ao concurso público.

Com razão o Ministério Público em pretender a reforma da
decisão.

Em relação a tal matéria, esta Corte Superior editou o Enun
ciado n° 363, segundo o qual "A contratação de servidor público, 
após a Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em 
concurso público, encontra óbice no seu art. 37, inciso II, § 2", 
somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos dias efetivamente 
trabalhados segundo a contraprestação pactuada."

Como, na hipótese cm tela, não houve pedido referente a 
salários retidos, mas, sim, de diferenças salariais, nada há a deferir 
aos Reclamantes.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pela 
alínea “a” do art. 896 da CLT e conflito com o Enunciado n° 363 do 
TST, concluo configurada a hipótese prevista no § 1°-A do art. 557 do 
CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Consideradas a economia e a simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST 
ao presente apelo, em face dos fins do recurso de revista, que visa a 
uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § l°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento ao re
curso do Ministério Público do Trabalho para julgar improcedentes os 
pedidos da inicial, restando prejudicada a análise do recurso dc re
vista dos reclamantes, invertendo-se o ônus da sucumbência no to
cante às custas; isentos os Reclamantes na forma da lei.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 29 dc junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N“ TST-RR- 416.292/98.9 - 12“ REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDA
ADVOGADO

BANCO DO ESTADO DE SANTA CA 
TARINA S/A
DR JAIME LINHARES NETO 
MONICA DRANK.A CIELINSKI 
DR. TEDDY ARIEL MIRANDA SANTA 
CRUZ . , .
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D E S P A C H O
O egrégio TRT da 12“ Região, por sua 3“ Turma, mediante o 

venerando acórdão de fls. 143/145, negou provimento ao recurso 
ordinário do Reclamado, Banco do Estado de Santa Catarina S/A, 
para condená-la à responsabilidade subsidiária, em face dos créditos 
trabalhistas devidos à Reclamante, por ser tomador dos seus serviços, 
deles se tendo, portanto, beneficiado.

Inconformado, o Reclamado interpõe recurso de revista, às 
fls. 147/155, alegando violação dos arts. 71, § 1°, da Lei n° 8.666/93 
e 61 do Decreto-Lei n° 2.300/86. Colaciona também arestos que 
entende divergentes.

Não prospera o inconformismo.
Analisando-se a decisão regional, verifica-se que ela se apre

senta em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, 
consubstanciada no item IV do Enunciado n° 331, que tem o seguinte 
teor:

“O inadimplementb das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das em
presas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam 
participado da relação processual e constem também do título exe
cutivo judicial (artigo 71 da Lei n° 8.666/93). (redação alterada pela 
Res. n° 96/00 - DJ 18.09.2000).”

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo § 5“ do 
art. 896 da CLT, por medida de economia e celeridade processuais, e 
com apoio na Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, nego se
guimento ao recurso de revista.

Intimem-se as partes, na forma da lei.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-RR-4 Í6.912/98.0 - V  Região

RECORRENTE
PROCURADORA
RECORRENTE

PROCURADORA

RECORRIDO 
ADVOGADA .

: MUNICÍPIO DE OSASCO 
: DRA. CLÁUDIA GRIZI OLIVA 
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA

LHO DA 2“ REGIÃO 
: DRA. RUTH MARIA FORTES ANDA- 

LAFET
: RICARDO LOPES 
: DRA. MARIA APARECIDA GOMES 

DA SILVA
D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 182/183, o egrégio 2° Re

gional rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho 
argüida pelo reclamado e, no mérito, negou provimento à remessa “cx 
officio”, consignando que deve ser considerada nula a contratação do 
reclamante por falta de obediência às normas constitucionais, porém, 
que essa nulidade não eximiria o empregador do pagamento das 
verbas rescisórias decorrentes da dispensa imotivada.

O Ministério Público do Trabalho recorre de revista, pelas 
razões contidas às fls. 303/318, argüindo preliminar dc nulidade do v. 
acórdão por falta de prestação jurisdicional. Diz que o julgado re
corrido, complementado pela decisão proferida nos embargos dc de
claração, viola o disposto no art. 832 da CLT, bem como o que 
preceitua o art. 93, inciso IX, da Carta Magna e o art. 460, inciso II, 
do CPC, 37, inciso II e § 2", da Constituição Federal. Aduz que o 
entendimento que defende encontra respaldo na Orientação Juris- 
prudencial n° 85 do TST e traz arestos que entende divergentes.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

Com razão o Recorrente em pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, cm relação a tal matéria, a colenda SDI desta 
Corte Superior editou o Enunciado n° 363, segundo o qual "A con
tratação dc servidor público, após a Constituição Federal de I9S8, 
sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no seu 
art. 37, inciso II, § 2", somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada". Como, na hipótese em tela, não houve pedido referente a 
salários retidos, nada há a deferir ao Reclamante.

Desse modo, verifteando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pelas 
alíneas "a" e "c" do art. 896 da CLT (arestos de fl. 315 e violação do 
art. 37, inciso II, § 2°, da Constituição Federal), concluo configurada 
a hipótese prevista no § 1°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art: 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Consideradas a economia c simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n" 17/2000 do TST 
ao presente apelo, tendo em vista os fins do recurso de revista, que 
visa a uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § 1°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento ao re
curso para ju lgar improcedente o pedido inicial, invcrtendo-sc os 
ônus da sucumbência no tocante às custas; isento o Reclamante na 
forma da lei.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 02 de agosto de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-RR-417.724/98.8 -  9“ REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADA

RECORRIDO
ADVOGADO

FEM -  FÁBRICA DE ESTRUTURAS 
METÁLICAS S.A.
DR“ ELIONORA HARUMI TAKESHI- 
RO
DANIEL DUTRA
DR. DERMOT RODNEY DE FREITAS 
BARBOSA

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 164/170, o egrégio Tribunal 

da 9* Região negou provimento ao recurso da reclamada, declarando- 
se incompetente para determinar as deduções para o Imposto de 
Renda e Previdência Social, acrescentando que o reclamante não dera 
causa para que os recolhimentos fossem efetuados em atraso. Por sua 
vez, determinou que a correção monetária observasse os salários do 
mês da efetiva prestação de trabalho.

De tal decisão recorre de revista a Reclamada pelas razões 
contidas às fls. 173/178, apontando divergência jurisprudencial com 
os julgados que traz para cotejo.

O exame global do presente recurso de revista leva esta 
Relatora a fazer uso da faculdade prevista no art. 557 do CPC, 
regulamentada, no âmbito da Justiça do Trabalho, pela Instrução 
Normativa n° 17 deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

A respeito do primeiro temà, objeto do recurso de revista, 
tem razão a recorrente.

A colenda SDI desta Corte Superior sinalizou seu enten
dimento na Orientação Jurisprudencial n° 32, no sentido de que esta 
Justiça do Trabalho tem competência para julgar matéria alusiva aos 
descontos para o Imposto de Renda c Previdência Social, sendo de
vidos na forma do Provimento da Corrcgedoria Geral da Justiça do 
Trabalho n° 03/84, à luz da Lei n° 8.212/91.

No que diz respeito à segunda matéria do apelo, ou seja, 
alusiva à Correção Monetária, a decisão do egrégio Regional também 
está em desacordo com a Jurisprudência desta egrégia Corte, aga
salhada na Orientação Jurisprudencial n° 124.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão atacada 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pela 
alínea "a" do art. 896 da CLT, concluo configurada a hipótese prevista 
no § Io do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso dc revista, está autorizada na forma do art. 769 da CLT, 
segundo o qual o direito processual comum é fonte subsidiária do 
direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incom
patível.

Consideradas a economia e simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17 do TST ao 
presente apelo, em face dos fins do recurso de revista, que visa a 
uniformizar a jurisprudência, haja vista o teor do Enunciado n° 333 
do TST.

Ante o exposto, com base no § 1°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento ao re
curso para determinar que se procedam as deduções para o Imposto 
de Renda e Previdência Social nos créditos do reclamante na forma 
da Orientação Jurisprudencial n° 32 e do Provimento n° 03/84 da 
CGJT. devendo a correção monetária sobre os salários do autor ob
servarem o quanto disposto na Orientação Jurisprudencial n° 124 da 
SBDI1.

Publique-se.
Brasília, 28 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-RR-417.738/98.7 - 5“ REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDOS
ADVOGADO

: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SA
NEAMENTO S/A - BASA 

: DR. VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR 
: JOSÉ BARBOSA DA SILVA E OUTRO 
: DR. CELSO PEREIRA DE SOUZA

D E S P A C H O
O egrégio Tribunal Regional, por meio do venerando acór

dão de fls. 312/313, manteve a sentença, a qual considerou que as 
cláusulas dos acordos coletivos incorporam-se aos contratos de tra
balho dos Reclamantes, por força da Lei n° 8.542/92, deixando con
signado o seguinte;

“A Lei 8.542/92 garante a incorporação das cláusulas n o r
mativas aos contratos individuais, só sendo alteráveis se as c o n d iç õ e s  
posteriormente estabelecidas forem mais favoráveis. Assim, trans
corrido o prazo de vigência, a norma coletiva deixa dc ter cficácla 
para os novos trabalhadores que venham ser contratados. Em relaça° 
aos antigos empregados, permanecem as vantagens concedidas pc>a 
norma cujo prazo de vigência se esgotou, até que outra norma c<> 
letiva as alterem, caso sejam mais favoráveis.” (fis. 312/313).

A Reclamada recorre de revista, pelas razões contidas às fls- 
334/339, com fundamento nas alínea “a", “b” e “c” do art. 896 da 
CLT, alegando que a Lei n° 8.542/92 não tem o condão dc la/Ç'r 
integrar as cláusulas coletivas pcrpetuaincnte, apenas no período da 
vigência do acordo ou convenção coletiva. Apontou violação ao art- 
5°, XXXVI, da CF/88 e contrariedade aos Enunciados n°s 190 c 27  
do TST, assim como divergência jurisprudencial.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta  
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° I ' 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

Com razão a Recorrente cm pretender a reforma da d e 
cisão.

A decisão regional, ao manter a sentença, que deferiu 3 ° s 
Reclamantes a incorporação das cláusulas dos acordos coletivos u ° s 
contratos dos empregados, contrariou a atual, notória e iterativa Ju '  
risprudência do TST, consubstanciada em seu Enunciado n° 277. a 
qual traz o seguinte teor:

“Sentença normativa. Vigência. Repercussão nos contrat0 '* 
de trabalho. As condições dc trabalho alcançadas por força dc s e n 
tença normativa vigoram no prazo assinado, não integrando, dc forrna 
definitiva, os contratos.”

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual, n o 
tória c interativa do TST, com base na qual o recurso logra c o 
nhecimento pela alínea “a” do an. 896 da CLT (Enunciado n° 277 do  
TST), concluo configurada a hipótese prevista no § l°-A do art. 55  
do CPC. -

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do C r* -  
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o  
direito processual comum será fonte subsidiária do direito p r o c e s s u u  
do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Consideradas a economia e a simplificação 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT v . —,
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do  
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do T S  I 
ao presente apelo, em face dos fins do recurso dc revista, que visa a 
uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § 1°-A do art. 557 do CPC &  
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento ao re 
curso de revista para excluir da condenação a integração das cláusulas 
coletivas aos contratos dc trabalho dos Reclamantes.

Intimem se as partes.
Publique-se.
Brasília, 28 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

procedi m enta'-
„ .7« tt.

PROC. N” TST-RR-417.740/98.2 - 5" Região

RECORRENTE : ANTONIO ALVES DA SILVA 
ADVOGADO : DR. RAMON BATISTA NOGUEIRA
RECORRIDA : EMASA -  EMPRESA MUNICIPAL D E

ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. 
ADVOGADO : DR. CURT DE OLIVEIRA TAVARES

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fis. 278/279, o egrégio 5o EÇ- 

gional deu provimento ao recurso ordinário da empresa, a fim de 
julgar improcedente a reclamação do empregado, conforme razoes 
constantes na seguinte ementa, verbis:

“SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EM PREÇ*' 
PÚBLICO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRATAÇA«» 
PROIBIDA -  É nulo o contrato de empregado dc sociedade de 
economia mista admitido após a entrada em vigor da Constituição 
Federal de 1988, sem o preenchimento dos requisitos exigidos no 
inciso II, do art. 37, da mesma Carta Magna.”

O reclamante recorre de revista às fls. 280/287, com a p o jo  
nos arts. 7° e § 1“ do art. 173 da Constituição Federal, apresentando, 
ainda, divergência jurisprudencial.

O exame global do presente recurso de revista autoriza e s ta  
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A A D 
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI 
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Regional afastou a tese da nulidade do contrato dc 
trabalho, por entender que o reclamante não cumpriu nenhum  dos  
requisitos para admissão no serviço público, sendo o contrato n u lo  
(v. § 2°, do art. 37, da Carta Magna), não gerando nenhum dos  
efeitos pretendidos, do que decorre que a reclamação é  inteiram ente  
improcedente. Não são devidos nem mesmos os salários ‘str ic tu  
sensu’, porquanto não existiu o contrato de emprego.’’ (fl. 2 79). 
Dessa forma, entendeu que o órgão infrator não deveria arcar com  os 
efeitos da contratação ilícita, não fazendo jus o Reclamante ao equ i 
valente aos títulos pleiteados.

Sem razão o Recorrente cm pretender a reforma da d e 
cisão.
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Ocorre que, em relação a  tal matéria, a colcnda SDI desta 
Corte Superior editou o Enunciado n° 363, segundo o qual "A con
tratação de servidor público, após a Constituição Federal de 1988, 
sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no seu 
art. 37, inciso II, § 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada". Como, na hipótese em tela, não houve pedido referente a 
salários retidos, mas sim de diferenças salariais, nada há a deferir ao 
Reclamante.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em consonância com a jurisprudência atual e predomi
nante deste TST e que o recurso não logra conhecimento pelas alíneas 
"a" c "c" do art. 896 da CLT, concluo não configurada a hipótese 
prevista no § 1°-A do art. 557 do CPC.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso de revista, na 
forma do art. 896, § 5o, da CLT, ve/ que a decisão recorrida cncontra- 
sc cm perfeita harmonia com o Enunciado n° 363 do TST. Pre
judicada, portanto, a análise do recurso de revista interposto.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 02 de agosto de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N° TST-RR-417.741/98.6 - 5" REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO

RECORRIDO

ADVOGADO

ZANGURU TRANSPORTES LTD A. 
DR. LUCIANO MAIA VILAS BOAS 
PINTO
EDMILSON JUSTINIANO DOS SAN
TOS
DR. ROBERTO FRANCISCO DANTAS 
CALIL

D E S P A C H O
O egrégio TRT da 5* Região, mediante o venerando Acórdão 

de fls. 51/52, amparado na OJ de n° 30 do TST, acolheu a preliminar 
dc não conhecimento do recurso ordinário da Reclamada por de
serção, sob o fundamento dc que o apelo foi ajuizado no dia 20.02.97 
(II. 34), e as custas processuais só vieram aos autos no dia 17.03.97, 
conforme consta à fl. 39/verso:

“30 -  CUSTAS -  MOMENTO P E  COMPROVAÇÃO -  O 
prazo para comprovação do pagamento das custas é de 10 dias 
contados da interposição do recurso, já  que de 5 dias é o prazo para 
o recolhimento (CLT, art. 789, parágrafo 4°) e os outros 5 dias para 
a comprovação (CPC), art. 185)."

Inconformada, a Reclamada interpôs Recurso de Revista, às 
lis. 54/58, alegando que não há correspondência na guia de pa
gamento dc custas, a qual consta que esta foi recolhida no dia 
20.02.97. Invoca os arts. 334, IV, do CPC e 5o, LIV e LV, da 
CF/88.

Razão não assiste à reclamada.
A decisão regional está em consonância com a Orientação 

Jurisprudência! da SBDI1 do TST, a qual foi confirmada pelo Enun
ciado 352 , que preconiza o seguinte:

“352 Custas -  Prazo para  comprovação.
O prazo para comprovação do pagamento das custas, sem

pre a cargo da parte, é  de cinco dias contados do seu recolhimento 
(CLT art. 789, S 4", CPC art. 185j.

Res. 69/1997 DJ 30-05-1997."
Incólumes, pois, os arts. 334, IV, do CPC e 5o, LIV c LV, da 

CF/88, uma vez que o mencionado verbete sumular foi editado com 
amparo na normas legais pertinentes.

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo § 5° do 
art. 896 da CLT, por medida de economia c celeridade processual, e 
com apoio na Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, nego se
guimento ao Recurso de Revista.

Intimem-se as partes, na forma da lei.
Publique-se.
Brasília, 28 dc junho dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO
Relatora

PROC. N° TST-RR-418.509/98.2 -  4" REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADA

CIASUL INCORPORAÇÕES, INVESTI
MENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. 
DR. RENATO NOAL DORFMANN 
JOÃO ALFREDO JARDIM GODINHO 
DRA. CLAUDETE ARIZA UCHA

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão dc fls. 79/82, o egrégio Tribunal da 

4‘ Região deu provimento parcial ao recurso da reclamada a fim de 
considerar que sejam considerados, para apuração da contagem dc 
horas extras, todos os minutos que antecedem ou sucedem a jornada 
dc trabalho. Diz que os minutos do ato do registro do ponto, ainda 
que ínfimos, constituem tempo à disposição c que, na verdade, tais 
minutos não antecedem, nem sucedem, mas integram a jornada para 
lodos os efeitos legais e, consequentemente, para a contagem das 
horas extras.

Dc tal decisão recorre de revista a Reclamada pelas razões 
contidas às fls. 85/90, apontando divergência jurisprudencial com os 
julgados que traz para cotejo (tis. 86/89).

O exame global do presente recurso de revista leva esta 
Relatora a fazer uso da faculdade prevista no art. 557 rio CPC, 
regulamentada, no âmbito da Justiça do Trabalho, pela Instrução 
Normativa n” 17 deste fST, publicada no DJ de I2.Õ1.2ÕÕ0T '

DAS HORAS EXTRAS - CONTAGEM MINUTO A MI
NUTO

• O egrégio Regional, à fl. 79, sintetizou o seu entendimento 
na seguinte ementa, verbis;

HORAS EXTRAS. CONTAGEM MINUTO A MINU
TO. Manutenção da sentença que deferiu horas extras, com base nos 
registros de horário que indicam a sua prestação, adotando o critério 
onde todos os minutos que antecedem o início da jornada de trabalho 
c sucedem o seu término devem ser computados como horário ex
traordinário, uma vez. que configuram a efetiva prestação laborai."

No entanto, sobre tal matéria, a colcnda SDI desta Corte 
Superior sinalizou seu entendimento na Orientação Jurisprudencial n° 
23, no sentido de que “não é devido o pagamento de horas extras 
relativamcnte aos dias em que o excesso de jornada não ultrapassa de 
cinco minutos antes e/ou após a duração normal do trabalho. Con
tudo, sc ultrapassado o referido limite, como extra será considerada a 
totalidade do tempo que exceder à jornada normal”.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão atacada 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atuai e 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pela 
alínea "a" do art. 896 da CLT (arestos de fls. 85/90), concluo con
figurada a hipótese prevista no § 1° do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, está autorizada na forma do art, 769 da CLT, 
segundo o qual o direito processual comum é fonte subsidiária do 
direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incom
patível.

Consideradas a economia e simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n” 17 do TST ao 
presente apelo, em face dos fins do recurso de revista, que objetiva 
uniformizar a jurisprudência, haja vista o teor do Enunciado n° 333 
do TST.

Está o decisum em manifesto confronto com jurisprudência 
dominante deste Tribunal Superior.

Ante o exposto, com base no § 1 °-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento parcial 
ao recurso para considerar como extras apenas os minutos que ex
cederem a 5 (cinco), anteriores e posteriores à jornada de trabalho. 
Contudo, se ultrapassado este limite, será considerado como extra o 
total do tempo excedido.

Publique-se.
Brasília, 28 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-RR-418.532/98.0 - 10a Região

RECORRENTES
ADVOGADO

RECORRIDO
ADVOGADO

: JANE SILVA SANTOS E OUTROS 
: DR. MARCOS LUÍS BORGES DE RE

SENDE
: DISTRITO FEDERAL 
: DR. ROBSON CAETANO DE SOUSA

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 212/222, o egrégio 10° Re

gional rejeitou a preliminar de incompetência, extinguindo o processo 
sem julgamento de mérito, quanto às pretensões posteriores a 
16.08.90, e acolheu a prefaciai de prescrição, extinguindo o processo 
na forma do art. 269, inciso IV, do CPC.

Os Reclamantes recorrem de revista, pelas razões contidas às 
fls. 224/234, com fundamento nas alíneas "a", “b” e V ' do art. 896 da 
CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

O egrégio Regional declarou a incompetência desta Justiça 
Trabalhista, quanto ao pedido de pagamento dc diferenças salariais 
posteriores a alteração do regime jurídico. Quanto à prescrição, con
signou que a mudança de regime jurídico de celetista para estatutário 
implica a extinção do contrato de trabalho.

Em que pese as violações invocadas pelos Reclamantes, as
sim como as divergências colacionadas, sua revista não merece pros
perar, porque a veneranda decisão revisanda encontra-se em perfeita 
sintonia com as Orientações Jurisprudenciais n°s 128 c 138 da co- 
lenda SBDI1 desta Corte, verbis:

“ MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTA
TUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO BIE
NAL.

A transferência do regime jurídico de celetista para esta
tutário implica extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da 
prescrição bienal a partir da mudança de regime.” (OJ n° 128)

“COMPETÊNCIA RESIDUAL. REGIME JURÍDICO
ÚNICO.

Ainda que a reclamação trabalhista tenha sido ajuizada após 
a edição da Irei n° 8112/90, compete à Justiça do Trabalho julgar 
pedidos de direitos c vantagens previstas na legislação trabalhista, 
referentes a período anterior àquela lei ”(OJ n° 138)

Ante o exposto, denego seguimento ao recurso de revista, na 
forma do art. 896, § 5°, da CLT, vez que a decisão recorrida encontra- 
se cm perfeita harmonia com as Orientações Jurisprudenciais n°s 128 
e 138 da colcnda SBDI1 desta Corte.

Intimem-sc as partes.
Publique-se.
Brasília, 26 dc junho dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M..C. DE ÁRÁÚJÓ 
Rcíatora

PROC. N” TST-RR-418.533/98.4 - 10“ Região

RECORRENTES
ADVOGADO

RECORRIDA
ADVOGADO

: JAQUELINE DE MELO E OUTROS 
: DR. MARCOS LUÍS BORGES DE RE

SENDE
: DISTRITO FEDERAL 
: DR. LUÍS AUGUSTO SCANDIUZZI

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão dc fls. 200/212, o egrégio 10° Re

gional rejeitou a preliminar dc incompetência da Justiça Especializada 
para processar e julgar o presente feito, no que tange às parcelas 
vencidas e vincendas posteriores a 16.08.90, extinguir o processo sem 
julgamento do mérito. No mérito, negou provimento ao recurso or
dinário dos Reclamantes.

Os Reclamantes recorrem de revista, pelas razões contidas às 
fls. 214/228, com fundamento nas alíneas "a", “b" e "c" do art. 896 da 
CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

O egrégio Regional declarou a incompetência desta Justiça 
Trabalhista, quanto ao pedido de pagamento de diferenças salariais 
posteriores à alteração do regime jurídico. Quanto à prescrição, con
signou que a mudança de regime jurídico de celetista para estatutário 
implica a extinção do contrato de trabalho.

Em que pese as violações invocadas pelos Reclamantes, as
sim como as divergências colacionadas, sua revista não merece pros
perar, porque a veneranda decisão revisanda encontra-se cm perfeita 
sintoma com as Orientações Jurisprudenciais n°s 128 e 138 da co- 
lenda SBDII desta Corte, verbis-,

“MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTA
TUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO BIE
NAL.

A transferência do regime jurídico de celetista para esta
tutário implica extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da 
prescrição bienal a partir da mudança de regime.” (OJ n° 128)

“COMPETÊNCIA RESIDUAL. REGIME JURÍDICO
ÚNICO.

Ainda que a reclamação trabalhista tenha sido ajuizada após 
a edição da Lei n° 8112/90, compete à Justiça do Trabalho julgar 
pedidos de direitos e vantagens previstas na legislação trabalhista, 
referentes a período anterior àqueia lei.”(OJ n° 138)

Ante o exposto, denego seguimento ao recurso de revista, na 
forma do art. 896, § 5°, da CLT, vez que a decisão recorrida encontra- 
se cm perfeita harmonia com as Orientações Jurisprudenciais n°s 128 
e 138 da colcnda SBDII desta Corte.

Intimem-se as partes.
Publique-sc.
Brasília, 25 dc junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-RR-418.559/98.5 - 5“ REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADORA

RECORRIDOS

ADVOGADOS

: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 5* REGIÃO

: DR”. JOSELITA NEPOMUCENO BOR
BA

: JOSEMEIRY DA SILVA COSTA ALMEI
DA E MUNICÍPIO DE SENHOR DO 
BONFIM

: DRS. ANTÔNIO RAIMUNDO CÍCERO 
CAMPOS E ZENON CAMPOS 
DIAS(MUNICÍPIO)

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão dc fls. 22/23, o egrégio 5° Regional 

acolheu a remessa oficial e deu provimento ao recurso voluntário da 
Reclamante, para condenar o Reclamado ao pagamento dos salários 
retidos em dobro.

O Reclamado recorre de revista, pelas razões contidas às fls. 
26/30, com fundamento nas alíneas ”a" e “c“ do art. 896 da CLT.

O exame global do presente recurso dc revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Regional consignou que o contrato dc trabalho 
firmado em desalinho com o disposto no art. 37, inciso II, da Cons
tituição Federal é nulo, mas produz efeitos enquanto vige entre as 
partes, haja vista a impossibilidade de se restabelecer o status quo 
ante. Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arear com os 
efeitos da contratação ilícita, fazendo jus a Reclamante ao equivalente 
aos títulos pleiteados.

Com razão o Recorrente em pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, cm relação a tal matéria, esta Corte Superior 
editou o Enunciado n° 363, segundo o qual "A contratação de ser
vidor público, após a Constituição Federa! de 1988, sem prévia 
aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
inciso II, § 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos 
dias efetivamente trabalhados segando à conlraprestação "pactua
da."
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Na hipótese em tela, houve pedido referente a salários re
tidos.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pela 
alínea "a” do art. 896 da CLT (2o e 3o arestos de fi. 28), concluo 
configurada a hipótese prevista no § l°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Consideradas a economia e a simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST 
ao presente apelo, tendo em vista os fins do recurso de revista, que 
visa a uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § 1°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n” 17/2000 do TST, dou provimento parcial 
ao recurso para limitar a condenação ao pagamento dos salários dos 
dias efetivamente trabalhados, segundo a contraprestação pactuada.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 29 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C  DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N° TST-RR-418.580/98.6 - 1* REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADORA

RECORRIDOS

ADVOGADO

PROCURADOR

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA Ia REGIÃO 
DRa. TERESA CRISTINA D’ALMEIDA 
BASTE1RO
JANE CORONA VIVEIROS DE CAS
TRO E UNIÃO FEDERAL (EXTINTO 
INAMPS)
DR. FERNANDO CÉSAR CATALD1 DE 
ALMEIDA
WALTER BARLLETTA

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 107/108, o egrégio Io Re

gional negou provimento ao recurso necessário e voluntário da Re
clamada, mantendo a sentença, que deferiu o pagamento das di
ferenças salariais decorrentes das ÚRPs de abril e maio de 1988.

O Ministério Público do Trabalho recorre de revista, pelas 
razões contidas às fls. 111/114, com fundamento nas alíneas “a” e “c” 
do art. 896 da CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DAS URPS 
DE ABRIL E MAIO DE 1988.

O egrégio Tribunal Regional manteve a condenação relativa 
ao pagamento das diferenças salariais decorrentes das URPs de abril 
e maio de 1988, sob o fundamento de violação ao direito adquirido da 
Reclamante ao reajuste em questão.

Com razão o Recorrente em pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, cm relação a tal matéria, a colenda SBDII desta 
Corte Superior firmou o seguinte entendimento:

"URP de abril e maio de 1988. Decreto-Lei n° 2425/88. 
Existência de direito apenas ao reajuste de 7/30 (sete trinta avos) de 
16,19% (dezesseis vírgula dezenove por cento) a ser calculado sobre 
o salário de março e incidente sobre o salário dos meses de abril e 
maio, não cumulativamente e corrigido desde a época própria até a 
data do efetivo pagamento, com reflexos em junho c julho.” (Orien
tação Jurisprudência! n° 79).

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pela 
alínea “a” do art. 896 da CLT (Io aresto de fl. 113), concluo con
figurada a hipótese prevista no § T-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Consideradas a economia c a simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST 
ao presente apelo, tendo cm vista os fins do recurso de revista, que 
visa a uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § P-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento ao re
curso para determinar o pagamento apenas do reajuste de 7/30 (sete 
trinta avos) de 16,19% (dezesseis vírgula dezenove por cento), a ser 
calculado sobre o salário de março c incidente sobre o salário dos 
meses dc abril e maio, não cumulativamenle c corrigido desde a 
época própria até a data do efetivo pagamento, com reflexos em 
junho e julho.

Intimem-sc as partes.
Publique-se.
Brasília, 28 dc junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N° TST-RR-420.210/98.4 - 19a REGIÃO

RECORRENTES

PROCURADOR
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 19* REGIÃO E FUNDAÇÃO 
DE SAÚDE DO ESTADO DE ALA
GOAS - FUSAL
DR. ALPINIANO DO PRADO LOPES 
JEFÉRSON LUIZ DE BARROS COSTA 
EDSON ANASTÁCIO DOS SANTOS 
DR. JOSÉ CARLOS MENDES DOS 
SANTOS

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão dc fls. 63/65, o Tribunal Regional 

do Trabalho da 19* Região negou provimento a ambos os recursos, 
voluntário e necessário, não obstante o contrato de trabalho ter sido 
firmado em desalinho com o disposto no art. 37, inciso II, da Cons
tituição Federal.

O Ministério Público do Trabalho recorreu de revista, pelas 
razões contidas nas fls. 47/56, com fundamento nas alíneas “a” e “c” 
do art. 896 da CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Tribunal Regional consignou que o contrato de 
trabalho firmado em desalinho com o disposto no art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal é nulo. Naquela oportunidade, assim se pro
nunciou:

“(...)é impossível restituir ao obreiro as energias despendidas 
durante a relação de emprego. Revela-se, portanto, inviável, a apli
cação rigorosa da teoria das nulidades contratuais vigente no Direito 
Civil. Deve-se admitir, então, segundo o ensinamento de Orlando 
Gomes, o princípio segundo o qual trabalho feito é salário ganho. 
Outro entendimento acarretaria o enriquecimento sem causa do re
clamado.

O art. 37, § 2°, da Constituição Federal impõe punição ao 
seu infrator, devendo o juiz determinar as providências pertinen- 
tes(.„).

Destarte, em consequência da nulidade do contrato de tra
balho, a autora tem direito somente à contraprestação pelo labor 
despendido. Faz jus, então, tão-somente às parcelas de natureza es
tritamente salarial. Era ônus do empregador comprovar que pagou as 
férias de maneira correta, com o acréscimo de 1/3. Restou provado o 
não adimplemento, mantendo-se a condenação neste aspecto. Tam
bém se mantém a condenação em 13° salário 93/94 integral. Quanto 
ao 13° salário proporcional somos pelo indeferimento porque sem 
completar o período concessivo. O FGTS não tem natureza salarial 
pelo que deve ser excluído.

Isto posto conhecemos ambos os recursos e no mérito ne- 
gamo-lhes provimento.”

Com razão o Recorrente em pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, esta Corte Superior 
editou o Enunciado n° 363, segundo o qual "A contratação de ser
vidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia 
aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
inciso II, § 2“ somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos 
dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactua
da. '

Como, na hipótese em tela, não houve pedido referente a 
salários retidos, nada há a deferir ao Reclamante.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pela 
alínea “a” do art. 896 da CLT (Io aresto de fl. 194 e conflito com o 
Enunciado n° 363 do TST), concluo configurada a hipótese prevista 
no § 1°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Consideradas a economia c a simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST 
ao presente apelo, em face dos fins do recurso dc revista, que visa a 
uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § l°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento parcial 
ao recurso para lim itar a condenação ao pagamento da contrapres
tação pactuada, de forma simples, invertendo-se o ônus da sucum- 
bência no tocante às custas; isento o Reclamante na forma da lei.

Intimem-se as partes.
Publiquc-sc.
Brasília, 28 de junho dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO
Relatora

PROC. N” TST-RR-422.796/98.2 - 11* REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADORA

RECORRIDA
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 11a REGIÃO 
DRa. JÚLIA ANTONIETA DE MAGA
LHÃES COELHO 
RAIMUNDA FERREIRA GOMES 
DR. JUAN BENABEU CÉSPEDES 
MUNICÍPIO DE ANAMÃ - AM 
DR. ELIAS RICARTS GUIMARÃES

D E S P A C H O  .
Pelo venerando acórdão de fls. 45/47, o egrégio 11° Régio’1'1 

negou provimento ao recurso necessário, mantendo a sentença 
origem, que deferiu o pagamento das verbas rescisórias.

O Ministério Público do Trabalho recorre de revista, p e ja ,. 
razões contidas às fls. 66/79, com fundamento nas alíneas "a” e c  
do art. 896 da CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza e s ta  
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A A t> ' 
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APOS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - E F E I
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TR A B A 
LHADOS.

O egrégio Regional consignou que o contrato de tra b a lm  
firmado em desalinho com o disposto no art. 37, inciso II, da C o n s
tituição Federal é nulo, mas produz efeitos enquanto vige entre as 
partes, haja vista a impossibilidade de se restabelecer o status Qao 
ante. Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar com 06 
efeitos da contratação ilícita, fazendo jus a Reclamante ao equivalente 
aos títulos pleiteados.

Com razão o Recorrente em pretender a reforma da d e 
cisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, esta Corte Supení>r 
editou o Enunciado n° 363, segundo o qual "A contratação de s e r 
vidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem p  te  via  
aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
inciso II, § 2* somente conferindo-lhe direito ao pagamento d o s  
dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação p a c tu a 
da."

Na hipótese em tela, houve pedido referente a salários r e 
tidos.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisando 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual c 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento p e la  
alínea "a" do art. 896 da CLT (2° aresto de fl. 76 e contrariedade c o m  
a OJ n° 85 da SBDI1, transformada no Enunciado n° 363 do T ST ). 
concluo configurada a hipótese prevista no § l°-A do art. 557 d o  
CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do C P C  
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o  
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Considerada a economia e simplificação procedimental, c o n 
juntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do C PC . 
que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do p ro 
cesso, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo se r  
apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST ao 
presente apelo, tendo em vista os fins do recurso de revista, que v isa  
a uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § l°-A do art. 557 do CPC c/c  
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento parcim  
ao recurso para limitar a condenação ao pagamento dos salários d os 
dias efetivamente trabalhados, segundo a contraprestação pactuada. 
Prejudicado o exame da nulidade do acórdão por negativa de p re s
tação jurisdicional, em face do que dispõe o art. 249, § 2°. do  
CPC.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-RR-423.027/98.2 - 12" REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDA
ADVOGADA

COOPERATIVA CENTRAL OESTE C A 
TARINENSE LTDA.
DR. SAMUEL CARLOS 
MARLENE DARIFF SIMIONATTO 
DRA. SUSAN MARA ZILLI

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão dc fls. 225/232, o egrégio Tribunal 

da 12" Região deu provimento ao recurso para acrescer à condenação, 
como jornada extra, os minutos que antecedam ou sucedam à jornada 
dc trabalho, conforme a marcação dos cartõcs-de-ponto, que trazem  
registrados todos os horários dc trabalho da Reclamante, com o s  
inícios e términos das jornadas. Entendeu que, não tem sentido nem  
fundamento jurídico para desconsiderar dez minutos no início e d ez  
minutos no término das jornadas dc trabalho, já que tais minutos (cru 
poucos meses, seriam horas subtraídas do patrimônio do trabalhador) 
são a própria jornada dc trabalho da Reclamante.

Dc tal decisão recorre dc revista a Reclamada, pelas razões 
contidas às fls. 260/264, apontando divergência jurisprudência! com  
os julgados que traz para cotejo (fl. 263).



D iá rio  da Justiça Seçao 1n° 144-E, terça-feira, 14 de agosto de 2001
ISSN 7 4 7 5 -7 5 8 8

1 1 3 9  • /  -

O exame global do presente recurso de revista leva esta 
Relatora a fazer uso da faculdade prevista no art. 557 do CPC, 
regulamentada, no âmbito da Justiça do Trabalho, pela Instrução 
Normativa n° 17 deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

DAS HORAS EXTRAS - CONTAGEM MINUTO A MI
NUTO

O egrégio Regional, à fl. 225. sintetizou o seu entendimento 
na seguinte ementa, verbis:

"HORAS EXTRAS. MINUTOS QUE ANTECEDEM OU 
SUCEDEM À JORNADA DE TRABALHO. Os minutos que an
tecedem ou sucedem à jornada de trabalho devem ser considerados 
como tempo à disposição do empregador e. como tal, devem fazer 
pane dos cálculos das horas extras laboradas."

No entanto, sobre tal matéria, a colenda SBD11 desta Corte 
Superior sinalizou seu entendimento na Orientação Jurisprudencial n° 
23, no sentido de que “Não é devido o pagamento de horas extras 
rclativamente aos dias em que o excesso de jornada não ultrapasse de 
cinco minutos antes e/ou após a duração normal do trabalho. Con
tudo. se ultrapassado o referido limite, como extra será considerada a 
totalidade do tempo que exceder à jornada normal."

Desse modo, verificando que a veneranda decisão atacada 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pela 
alínea "a" do art. 896 da CLT (aresto de fl. 263), concluo configurada 
a hipótese prevista no § Io do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT. o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Consideradas a economia e simplificação procedimental, 
conjunlamente com o previsto' nos arts. 765 da CLT e 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17 do TST ao 
presetite apelo, em face dos fins do recurso de revista, que objetiva 
uniformizar a jurisprudência, a teor do Enunciado n° 333 do TST.

Está o decisum cm manifesto confronto com a jurisprudência 
dominante deste Tribunal Superior.

Ante o exposto, com base no § 1°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento parcial 
ao recurso para considerar como extras apenas os minutos que ex
cederem a 5 (cinco), anteriores e posteriores à jornada de trabalho. 
Contudo, se ultrapassado este limite, será considerado como extra o 
total do tempo excedido.

Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N° TST-RR-423.035/98.0 - 12“ REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

BANCO DO ESTADO DE SANTA CA
TARINA S/A - BESC 
DR. NILO DE OLIVEIRA NETO 
JÚLIO CÉSAR PINHEIRO 
DR. DIVALDO LUIZ DE AMORIM

D E S P A C H O
O egrégio TRT da 12* Região, por sua I* Turma, mediante o 

venerando acórdão de fls. 207/210. não conheceu dor recurso or
dinário do Reclamado, por deserção, sob o fundamento:

"DEPÓSITO RECURSAL. RECOLHIMENTO FORA DA 
JURISDIÇÃO. DESERÇÃO. Deserto é o recurso ordinário quando o 
depósito recursal é recolhido fora da jurisdição do juízo processante e 
da coma do empregado no FGTS, nos exatos lermos da alínea ‘d" do 
inciso II da Instrução Normativa n° 03/93 do c. TST." (11. 207).

Inconformado, o Banco interpõe recurso de revista às lis. 
212/220, alegando que a decisão regional, ao declarar a deserção de 
seu recurso, contrariou o Enunciado n° 165 do TST e a Instrução 
Normativa n° 03/93, além de colacionar arestos para cotejo.

Não prospera o inconformismo.
Ao contrário do que foi alegado pelo Banco, analisando-se a 

decisão regional, veriftea-se que ela se harmoniza com a jurispru
dência atual, notória e iterativa, firmada no Enunciado n° 165 do TST, 
o qual traz o seguinte teor:

"Depósito. Recurso. Conta vinculada. O depósito, para fins 
de recurso, realizado na coma vinculada do trabalhador, apesar de 
fora da sua sede do juízo, uma vez que permaneça à disposição deste, 
não impedirá o conhecimento do apelo.”

Os arestos tido como divergentes restam superados por força
do Enunciado n° 165 do TST.

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo art. 557, 
"caput", do CPC. por medida de celeridade e economia processuais, 
e com fulcro na Instrução Normativa n° 17/2000 do TST negò se
guimento à revista.

Publique-se.
Brasília, 28 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO
Relatora

PROC. N” TST-RR-424.445/98.2 - 10" REGIÃO

RECORRENTES

ADVOGADO

RECORRIDA

ADVOGADA

BENEDITA DE OLIVEIRA SILVA E OU
TROS
DR. MARCOS LUÍS BORGES DE RE
SENDE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL 
DR*. GISELE DE BRITTO

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 220/225, o egrégio 10° Re

gional negou provimento ao recurso ordinário das Reclamantes, man
tendo a sentença, que declarou a prescrição do direito de ação, em 
face da mudança de regime jurídico.

As Reclamantes recorrem de revista, pelas razões contidas às 
fls. 246/255, com fundamento nas alíneas “a”, "b” e “c" do art. 896 
da CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

O egrégio Regional consignou que a mudança de regime 
jurídico de celetista para estatutário implica a extinção do contrato de 
trabalho, razão pela qual entendeu prescrito o direito de ação das 
Reclamantes, com fundamento no art. 7°, inciso XXIX, alínea ‘‘a", da 
Lei Maior.

Em que pese as violações invocadas pelas Reclamantes, as
sim como as divergências colacionadas, sua revista não merece pros
perar, porque a veneranda decisão revisanda encontra-se em perfeita 
sintonia com a Orientação Jurisprudencial n° 128 da colenda SBDI1 
desta Corte, verbis:

“MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATU
TÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO BIENAL. A 
transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica 
extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal 
a partir da mudança de regime.”

Ante o exposto, denego seguimento ao recurso de revista, na 
forma do art. 896, § 5°, da CLT, vez que a decisão recorrida encontra- 
se em perfeita harmonia com a Orientação Jurisprudencial n° 128 da 
colenda SBDI1 desta Corte.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N° TST-RR-424.722/98.9 - 10“ REGIÃO

RECORRENTES

ADVOGADO

RECORRIDA

ADVOGADO

CLEIDE BEZERRA DE MEDEIROS E 
OUTRAS
DR. MARCOS. LUÍS BORGES DE RE
SENDE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDF 
DR. VICENTE MARTINS DA COSTA 
JÚNIOR

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 210/213, o egrégio 10° Re

gional negou provimento ao recurso ordinário das Reclamantes, man
tendo a sentença, que declarou a prescrição em face da mudança de 
regime jurídico.

As Reclamantes recorrem de revista, pelas razões contidas às 
fls. 227/236. com fundamento nas alíneas “a", "b" e "c" do art. 896 
da CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n" 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

O egrégio Regional consignou que a mudança de regime 
jurídico de celetista para estatutário implica a extinção do contrato de 
trabalho.

No presente caso, a mudança de regime ocorreu cm 
16.08.90. e a ação foi ajuizada em 16.03.95. quando já decorrido, 
portanto, o biênio legal previsto na Constituição Federal.

Em que pese as violações invocadas pelas Reclamantes, as
sim como as divergências colacionadas, sua revista não merece pros
perar, porque a veneranda decisão revisanda encontra-se em perfeita 
sintonia com a Orientação Jurisprudencial n° 128 da colenda SBDI1 
desta Corte, verbis:

"MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATU
TÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO BIENAL. A 
transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica 
extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal 
a partir da mudança dc regime."

Ante o exposto, denego seguimento ao recurso dc revista, na 
forma do art. 896, 8 5°, da CLT, vez que a decisão recorrida encontra- 
se em perfeita harmonia com a Orientação Jurisprudencial n° 128 da 
colenda SBDI1 desta Corte.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-RR-424.737/98.1 - 10" REGIÃO

RECORRENTES

ADVOGADO

MARIA DO SOCORRO MEDEIROS LI
MA E OUTRAS
DR MARCOS LUÍS BORGES DE RE-
SENDE

RECORRIDA : FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDF

ADVOGADA : DR“. THÉA GARCIA CATTA PRETA
D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão dc lis. 188/192, o egrégio 10° Re

gional negou provimento ao recurso ordinário das Reclamantes, man
tendo a sentença, que declarou a prescrição, em face da mudança dc 
regime jurídico.

As Reclamantes recorrem de revista, pelas razões contidas às 
fls. 209/218, com fundamento nas alíneas “a”, "b” e "c" do art. 896
da CLT.

O exame global do presente recurso dc revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n” 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

O egrégio Regional consignou que a mudança de regime 
jurídico de celetista para estatutário implica na extinção do contrato 
de trabalho. Assim, ajuizada a ação em 20.03.95, entendeu prescrito 
o direito de ação, vez que a mudança de regime ocorreu em março de 
1990.

Em que pese as violações invocadas pelas Reclamantes, as
sim como as divergências colacionadas, sua revista não merece pros
perar, porque a veneranda decisão revisanda encontra-se cm perfeita 
sintonia com a Orientação Jurisprudencial n” 128 da colenda SBDI1 
desta Corte, verbis:

"MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATU
TÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO BIENAL. A 
transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica 
extinção do contrato de trabalho. Buindo o prazo da prescrição bienal 
a partir da mudança de regime."

Ante o exposto, denego seguimento ao reCurso de revista, 
na forma do art. 896, 8 5°, da CLT, vez que a decisão recorrida 
encontra-se cm perfeita harmonia com a Orientação Jurisprudencial n° 
128 da colenda SBDI1 desta Corte.

Intimcm-sc as partes.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N“ TST-RR-424.995/98.2- 1“ REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADA
RECORRIDO
ADVOGADO

INDÚSTRIAS VEROLME ISHIBRÁS 
S/A - IVI
DRA. NEUZA M. LAMY ROSÁRIO 
DOLIMAR PEREIRA LOPES 
DR. TEÓFILO FERREIRA LIMA

D E S P A C H O
O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1* Região, por 

sua 5” Turma, mediante o v. acórdão de Bs. 189/190, negou pro
vimento àó recurso ordinário da Reclamada, no que se refere ao 
Plano Verão, por entender que este já se ftavia constituído em direito 
adquirido, porque já incorporado ao patrimônio dos trabalhadores.

Inconformada, a Reclamada interpôs recurso de revista, às 
fls. 193/199, apontando violação dos arts. 5°, II c XXXVI, e 102, § 
2°. da Carta Magna e da Lei n° 1.730/89, colacionando arestos que 
emende divergentes.

Prospera o inconformismo. .
A Recorrente demonstrou a existência de divergência ju 

risprudencial, em face dos arestos de fl. Í98, a ensejarem o co
nhecimento da revista, na forma da alínea "a" do art. 896 da CLT.

Verifica-se, também, que a decisão regional apresenta-se 
contrária à  Orientação Jurisprudencial n° 58 da SBDI1 do TST, no 
sentido de que não existe direito adquirido às diferenças salariais 
decorrentes da URP de fevereiro de 1989. pois a Lei n° 7.730/89, ao 
ser editada, apanhou o direito ainda em formação. Precedentes: E-RR 
72288/93, Ac.2299/95, Min. Armando de Brito, DJ 01.09.95, Decisão 
unânime; E-RR 25261/91, Ac.1955/95, Min. Vantuil Abdala, DJ 
18.08.95, Decisão unânime; e E-RR 56095/92, Ac. 1672/95, Min. 
Francisco Fausto. DJ 18.08.95, Decisão unânime.

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo art. 557, § 
1°-A, do CPC, por medida de celeridade e economia processuais, c 
com apoio na Instmção Normativa n° 17/2000, dou provimento à 
revista para julgar improcedente o pedido relativo à URP de fevereiro 
de 1989.

Publique-sc.
Brasília, 29 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-RR-425.040/98.9 - 2“ REGIÃO

RECORRENTES

PROCURADORAS

RECORRIDO
ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 2' REGIÃO E MUNICÍPIO 
DE OSASCO
DRA. MARIA HELENA LEÃO E DRA. 
MARLI SOARES DE FREITAS BASÍ- 
LIO
JOÃO GRACIANO
DR. AVANIR PEREIRA DA SILVA
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D E S P A C H O
O egrégio TRT da 2* Região, por sua 2‘ Turma, mediante o 

v. acórdão de fls. 161/164, negou provimento à remessa ex officio e 
ao recurso ordinário do Reclamado, mantendo a condenação ao pa
gamento de verbas salariais e indenizatórias, em face da dispensa sem 
justa causa.

Entendeu o egrégio Regional que:
“A reclamada busca a reforma por entender ser adminis

trativo o regime jurídico a que aderiu o reclamante.
No entanto, e data venia do posicionamento adotado pela 

douta Procuradoria, entendo que a nulidade da contratação do re
clamante, por infração ao artigo 37, inciso II da Constituição Federal 
(admissão sem concurso público), não tem efeito ex tunc, na medida 
em que a infração foi cometida pela reclamada e não pelo reclamante, 
que, por sua vez, exerceu atividade lícita e despendeu sua energia de 
trabalhe.

Portanto, a reparação pecuniária deve ser integral, para re
posição da parte ao status quo ante e para que não haja locu- 
pletamento ilícito por parte da municipalidade.” (fl. 163)

Inconformados, recorrem de revista o Ministério Público do 
Trabalho e o reclamado. O primeiro, às fls. 165/174, alegando vio
lação do artigo 37, II, da Carta Magna e colacionando arestos que 
entende divergentes. O último, às fls. 185/195. indicando arestos para 
confronto de teses.

Prospera o recurso do Ministério Público do Trabalho.
O recorrente demonstrou divergência jurisprudencial, em fa

ce do aresto de fls. 169/170, a ensejar o conhecimento do recurso, na 
forma da alínea “a” do art. 896 da CLT.

Verifica-se, também, que a decisão regional se apresenta 
contrária à jurisprudência desta Corte Superior, consubstanciada no 
seu Enunciado 363 do TST, que tem o seguinte teor:

“Contrato nulo. Efeitos. A contratação de servidor público, 
após a Constituição de 1988, sem prévia aprovação em concurso 
público, encontra óbice no seu art. 37, II, e § 2°, somente conferindo- 
lhe direito ao pagamento dos dias efetivamente trabalhados segundo a 
contraprestação pactuada.”

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo artigo 557, 
§ 1°-A, do CPC, por medida de economia e celeridade processual, e 
com apoio na Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou pro
vimento à revista para julgar improcedente o pedido inicial, restando 
prejudicado o recurso do reclamado. Custas invertidas, a cargo do 
Reclamante, das quais fica isento, na forma da lei.

Intimem-se as partes, nos termos da lei.
Publique-se.
Brasília, 02 de agosto de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO
Relatora

PROC. N° TST-RR-425.059/98.6 - 1" REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO

RECORRENTE

PROCURADOR

RECORRIDO
ADVOGADO

MUNICÍPIO DE CAMBUCI 
DR. SILVESTRE DE ALMEIDA TEIXEI
RA
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 1“ REGIÃO 
: DR. ROBINSON C. L. MACEDO MOU
RA JÚNIOR
JOSÉ CARLOS BARROSO CARVALHO 
DR. SÍLVIO PINHEIRO

D E S P A C H O
O egrégio TRT da 1* Região, por sua 5“ Turma, mediante o 

venerando acórdão de fls. 26/28, negou provimento à remessa ex 
officio, mantendo a condenação ao pagamento de verbas salariais ao 
reclamante, sob o entendimento de que o princípio do contrato rea
lidade se sobrepõe à nulidade do contrato de trabalho por inob
servância do concurso público.

Inconformados, o reclamado e o Ministério Público do Tra
balho recorrem de revista. O primeiro, às fls. 47/55 e o último, às fls. 
30/35. Ambos alegam violação do art. 37, II, da Constituição Federal 
e colacionam arestos que entendem divergentes.

Prospera o inconformismo do Ministério Público do Tra
balho.

O recorrente demonstrou a existência de divergência juris- 
prudencíal, em face dos últimos arestos de fls. 33/34, a ensejar o 
conhecimento do recurso, na forma da alínea “a" do art. 896 da 
CLT.

Verifica-se, também, que a decisão regional apresenta-se 
contrária à jurisprudência desta Corte Superior, consubstanciada no 
seu Enunciado 363, que tem o seguinte teor:

"A contratação de servidor público, após a Constituição de 
1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no 
seu art. 37, II, e § 2“, somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada."

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo art. 557, § 
1°-A, do CPC, por medida de celeridade e economia processual, e 
com apoio na Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou pro
vimento à revista para julgar improcedente o pedido inicial, restando, 
consequentemente, prejudicado o recurso do reclamado. Custas in
vertidas, a cargo do reclamante, das quais fica isento, nos termos da 
lei. '  5

Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-RR-425.070/98.2 - 19“ REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR
RECORRIDOS

ADVOGADOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 19* REGIÃO 
DR. RAFAEL GAZZANÉO JÚNIOR 
MUNICÍPIO DE FEIRA GRANDE E 
MARINEUZA AFRA DA SILVA 
DR*. 1NALDIENE PROTÁZIO DE OLI
VEIRA E DR. FRANCISCO J. G. RIBEI- 
RO(MUNICÍPIO)

D E S P A C H O
O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 19* Região, 

pelo v. acórdão de fls. 43/45, deu provimento parcial remessa “ex 
officio” e ao recurso ordinário do Reclamado, para excluir da con
denação as férias proporcionais. Manteve, porém, a condenação ao 
pagamento das demais verbas rescisórias e salariais. Entendeu que: 

“A contratação de servidor público é nula, mas a eficácia 
desta tem efeitos 'ex nunc’, fazendo jus o trabalhador apenas às 
verbas salariais já adquiridas durante a execução do contrato. A au
toridade competente também deverá punir o administrador que frauda 
a mesma, nos termos do art. 37, § 2°. da Constituição Brasileira.” (fi. 
43).

Inconformado, o Ministério Público do Trabalho interpõe 
recurso de revista, às fls. 47/56, alegando violação do art. 37, II, da 
Constituição Federal e colacionando arestos que entende divergen
tes.

Prospera o inconformismo.
O Recorrente demonstrou a existência de divergência ju 

risprudencial, em face dos arestos de fl. 49, a ensejarem" o conhe
cimento do recurso, na forma da alínea “a” do art. 896 da CLT.

Verifica-se, também, que a decisão regional apresenta-se 
contrária à jurisprudência desta Corte Superior, consubstanciada no 
seu Enunciado n° 363, que tem o seguinte teor:

“A contratação de servidor público, após a Constituição de 
1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no 
seu art. 37, II, e § 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada.”

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo art. 557, § 
1°-A, do CPC, por medida de celeridade e economia processuais, e 
com apoio na Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou pro
vimento à revista para limitar a condenação ao pagamento dos sa
lários atrasados.

Intimem-se as partes, nos termos de lei.
Publique-se;
Brasília, 28 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N° TST-RR-425.075/98.0 - 19“ REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR
RECORRIDOS

ADVOGADOS

: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 19* REGIÃO 

: DR. RAFAEL GAZZANÉO JÚNIOR 
: MARIA LOUREIRO DO NASCIMENTO 

E MUNICÍPIO DE JACUÍPE 
: DRS. BRÁULIO BARROS DOS SAN

TOS E JACKSON FARIAS SAN- 
TOS(MUNICÍPIO)

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 35/36, o egrégiç Tribunal 

Regional deu provimento parcial ao recurso necessário - remessa ex 
officio, para excluir da condenação a anotação na CTPS, e deter
minou que se procedesse apenas à baixa na referida carteira. Na 
oportunidade, assim ementou:

“NULIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO REALI
ZADO A MARGEM DE CONCURSO PÚBLICO. Em razão da 
peculiaridade da relação jurídica que se trava, em um contrato de 
trabalho, mesmo sendo nulo, os efeitos se fazem sentir ex nunc. 
Cabíveis somente os títulos de natureza salarial."

O Ministério Público recorreu de revista, pelas razões con
tidas nas fls. 38/48, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do art. 896 
da CLT.

O exame global do presente recurso'de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de J2 .01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DÍREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Tribunal Regional consignou que o contrato de 
trabalho firmado em desalinho com o disposto no art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal é nulo, mas produz efeitos enquanto vige entre 
as partes, haja vista a impossibilidade de se restabelecer o status quo 
ante. Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar com os 
efeitos da contratação ilícita, fazendo jus a Reclamante ao equi
valente aos títulos pleiteados.

Com razão o Recorrente em pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, esta Corte superior 
editou o Enunciado n° 363, segundo o qual "A contratação de ser
vidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia 
aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
inciso II, § 2o, somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos 
dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactua
da."

Na hipótese em tela, houve pedido referente a salários re 
tidos. ,

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisan 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atua1 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento Pc , 
alínea "a" do art. 896 da CLT e conflito com o Enunciado n° 363 
TST, concluo configurada a hipótese prevista no § 1°-A do art. 557 d
c pc . pC

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do C Y  
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT- 
Direito Processual Civil será fonte subsidiária do Direito Processus 
do Trabalho, exceto naquilo em que for incompatível. ,

Consideradas a economia e a simplificação procedimento . 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, B. 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento “ 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do T-> * 
ao presente apelo, em face dos fins do recurso de revista, que visa a  
uniformizar a jurisprudência. ,

Ante o exposto, com base no § 1°-A do art. 557 do CPC CJ C 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento parc'a 
ao recurso para limitar a condenação ao pagamento da contra- 
prestação pactuada, de forma simples.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 29 de jünho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N° TST-RR-425.076/98.4 - 19“ Região

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 19* REGIÃO

PROCURADOR : DR. RAFAEL GAZZANÉO JÚNIOR
1° Recorrido: Município de Feira Grande

DR. FRANCISCO J. G. RIBEIRO 2* R E 
CORRIDA: ÁUREA JOSÉ DOS SAN
TOS
DRA. INALDIENE PROTÁZIO DE OLI
VEIRA 

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 44/450, o egrégio Tribunal 

Regional deu provimento parcial ao recurso necessário -  remessa ex 
officio -. para excluir da condenação as férias proporcionais de 96/97 
(8/12) com 1/3. Na oportunidade, assim ementou aquela Corte re
gional:

"Efeitos da nulidade de contratação sem prévio c o n c u r s o  
público por ente público. Em Direito do Trabalho tal nulidade não se 
apresenta da mesma forma que no Direito Civil, eis que impossível 
repor as partes ao ‘status quo ante’, em virtude de não se poder 
devolver ao obreiro a força de trabalho já despendida, de modo que  a 
nulidade, uma vez reconhecida, quando muito, terá eficácia ‘ex 
nunc’.”
O Ministério Público recorreu de revista, pelas razões contidas às fls- 
47/56, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do art. 896 da CLT-

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 1" 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A A D 
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - E FE I
TOS -  DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TR A B A 
LHADOS.

O egrégio Tribunal Regional consignou que o contrato de 
trabalho firmado em desalinho com o disposto no art. 37, inciso II- da 
Constituição Federal é nulo, mas produz efeitos enquanto vige entre  
as partes, haja vista a impossibilidade de se restabelecer o status d 1,0 
ante. Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar coin os 
efeitos da contratação ilícita, fazendo jus a Reclamante ao equivalente 
aos títulos pleiteados.

Com razão o Recorrente em pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, cm relação a tal matéria, a colenda SDI desta  
Corte superior editou o Enunciado n° 363, segundo o qual "A c o n 
tratação de servidor público, após a Constituição Federal de 1988, 
sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no seu  
art. 37, inciso II, § 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação p a c 
tuada". Na hipótese em tela, houve pedido referente a salários re
tidos, o que se defere à Reclamante.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência a tual c 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pela 
alínea "a” do art. 896 da CLT (1° aresto de fl. 194 e conflito com  o 
Enunciado n° 363 do TST), concluo configurada a hipótese prevista 
no § 1°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do C PC  
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT. o 
Direito Processual Comum será fonte subsidiária do Direito Pto- 
cessual do Trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Considerada a economia e a simplificação p r o c e d im e n ta l ,  
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II. do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n“ 17/2000 do TST  
ao presente apelo, em face dos fins do recurso de revista, que v isa  a 
uniformizar a jurispntdência.

ADVOGADO

ADVOGADA
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Ante o exposto, cora base no § I°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n” I7/2IXX) do TST, dou provimento parcial 
ao recurso para lim itar a condenação ao pagamento da contra
prestação pactuada, dc forma simples.

Intimem-se as partes.
Publique-sc.
Brasília, 29 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-RR-425.077/98.8 - 19“ REGIÃO

RECORRENTES

PROCURADOR
ADVOGADO
RECORRIDA
ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 19“ REGIÃO E MUNICÍPIO 
DE PORTO DE PEDRAS 
DR. RAFAEL GAZZANÉO JÚNIOR 
DR. ERALDO F1RMINO DE OLIVEIRA 
DORIS DAY LINS DA SILVA 
DR. ANDRÉ ROCHA RAPOSO

D E S P A C H O
O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 19“ Região, 

pelo v. acórdão de fls. 33/34, negou provimento à remessa “ex of
ficio” c ao recurso ordinário do Reclamado, mantendo a condenação 
ao pagamento de verbas, como 1/3 sobre férias, diferença salarial c 
salários atrasados à Reclamante, em face da dispensa sem justa causa. 
Entendeu que:

“Em razão da peculiaridade da relação jurídica que se trava, 
em um contraio de trabalho, mesmo sendo nulo, os efeitos se fazem 
sentir 'ex nunc'. Cabíveis só os títulos dc natureza salarial." (fl. 
33).

Inconformados, recorrem dc revista o Ministério Público do 
Trabalho e o Reclamado: ambos alegam violação ao art. 37, II, da 
Constituição Federal e colacionara arestos que entendem divergen
tes.

Prospera o recurso do Ministério Público do Trabalho.
O Recorrente demonstrou a existência de divergência ju- 

risprudencial, em face dos arestos de fl. 38, a ensejarem o conhe
cimento do recurso, na forma cio alínea "a" do art. 896 da CLT.

Verifica-se, também, que a decisão regional apresenta-se 
contrária à jurisprudência desta Corte Superior, consubstanciada no 
seu Enunciado n° 363, que tem o seguinte teor:

“A contratação de servidor público, após a Constituição de 
1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no 
seu art. 37, II, e § 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada."

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo art. 557, § 
1°-A, do CPC. por medida dc celeridade e economia processuais, c 
com apoio na Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou pro
vimento à revista para limitar a condenação ao pagamento dos sa
lários atrasados, restando prejudicado o recurso do Reclamado.

Intimem-se as partes, nos termos de lei.
Publique-se.
Brasília, 28 de junho dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-RR-425.122/98.2 - 4" REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

CRBS - INDÚSTRIA DE REFRIGERAN
TES LTDA.
DR. PAULO SENA 
MARGUS ALBERTO MARQUES 
DR. JUREVA DA COSTA

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão dc fls. 100/103, o egrégio Tribunal 

da 4’ Região deixou expressamente consignado que todo o tempo 
compreendido entre o horário de entrada c o horário dc saída re
gistrado nos cartões-de-ponto constitui, salvo prova em contrário, 
que, no caso, não foi produzida, tempo à disposição der empregador. 
Diz que a legislação trabalhista tutela não só as horas trabalhadas, 
mas também as frações de minutos, e que, a teor do art. 4“ da CLT, 
é definido como tempo de serviço, tanto aquele que corresponda a 
labor efetivo, quanto o dc disponibilidade.

De tal decisão recorre de revista a Reclamada, pelas razões 
contidas às fls. 106/109, apontando divergência jurisprudcncial com 
os julgados que traz. para cotejo (fls. 108/109).

O exame global do presente recurso dc revista leva esta 
Relatora a fazer uso da faculdade prevista no art. 557 do CPC, 
regulamentada, no âmbito da Justiça do Trabalho, pela Instrução 
Normativa n° 17 deste TST, publicada no DJ dc 12.01.2000.

DAS HORAS EXTRAS - CONTAGEM MINUTO A Ml
NUTO

O egrégio Regional, à 11. 100, sintetizou seu entendimento na 
seguinte ementa, verbis:

“São computáveis, para apuração das horas extras, todos os 
minutos registrados nos cartões de ponto, que se constituem em 
tempo à disposição do empregador.”

No entanto, sobre tal matéria, a eolenda SBDII desta Corte 
Superior sinalizou seu entendimento na Orientação Jurisprudcncial n° 
23, no sentido de que "Não é devido o pagamento de horas extras 
rclativáníçntc aos dias em que d èxcésWde jíjrháda não ultrapasse dc 
cinco mifiútos' antes e7ou apos a’ iWaçap, ijo^tji^l^dfT l jabaliiiç Çoíi- 
tod<k se ultrapassado .o-refemkj-li+niní.-CHmH exila scrã eoósidèrada a 
totalidade do tempo que exceder à jornada normal."

Desse modo, verificando que a veneranda decisão atacada 
encontra-se cm manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST c que o recurso logra conhecimento pela 
alínea "a” do art. 896 da CLT (arestos de fls. 107/109), concluo 
configurada a hipótese prevista no § 1° do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso dc revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo cm que for incompatível.

Considerada a economia c simplificação procedimental, con
juntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do CPC, 
que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do pro
cesso, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo ser 
apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17 do TST ao 
presente apelo, tendo cm vista os fins do recurso dc revista, que visa 
a uniformizar a jurisprudência, haja vista o teor do Enunciado n° 333 
do TST.

Está o decisum em manifesto confronto corn a jurisprudência 
dominante deste Tribunal Superior.

Ante o exposto, com base no § l°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n” 17/2000 do TST, dou provimento parcial 
ao recurso para considerar como extras apenas os minutos que ex
cederem a 5 (cinco), anteriores c posteriores à jornada de trabalho. 
Contudo, se ultrapassado este limite, será considerado como extra o 
total do tempo excedido.

Publique-se.
Brasília, 27 de junho dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-RR- 426.196/98.5 - 9" REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDA

: COMPANHIA PARANAENSE DE 
ENERGIA - COPEL 

: DR. CELSO LUCINDA 
: MARIA DE JESUS CONCEIÇÃO PIN

TO
ADVOGADO : DR. HERNANI NOGUEIRA ZA1NA

NETO
D E S P A C H O
O egrégio TRT da 9“ Região, por sua 2“ Turma, mediante o 

venerando acórdão de fls. 162/166, deu provimento ao recurso or
dinário da Reclamante, para condenar a Reclamada, COPEL, à res
ponsabilidade subsidiária, cm face dos créditos trabalhistas devidos à 
Reclamante, por ser tomadora dos seus serviços, deles se tendo, 
portanto, beneficiado.

Inconformada, a Reclamante interpõe recurso de revista, às 
fls. 174/181, alegando violação dos arts. 5°, II, e 37, II, da Carta 
Magna; 27 da Constituição Estadual do Paraná; 71, § 1°. da Lei n° 
8.666/93; e 61, § 1°, do Decreto-Lei n° 2,300/86, afirmando que 
inexiste responsabilidade subsidiária dos entes da administração pú
blica. Colaciona também arestos que entende divergentes.

Não prospera o inconformismo.
Analisando-se a decisão regional, verifica-se que ela se apre

senta em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, 
consubstanciada no item IV do Énunciado n° 331, que tem o seguinte
teor:

"O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das em
presas públicas c das sociedades dc economia mista, desde que hajam 
participado da relação processual c constem também do título exe
cutivo judicial (artigo 71 da Lei n” 8.666/93). (redação alterada pela 
Res. n° 96/00 - DJ 18.09.2000)."

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo § 5° do 
art. 896 da CLT, por medida dc economia e celeridade processuais, e 
com apoio na Instrução Normativa n° 17/2000 do TST. nego se
guimento ao recurso de revista.

Intimem-se as partes, na forma da lei.
Publique-se.
Brasília, 27 dc junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-ED-RR-426.221/98.0 - 13“ REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR
RECORRIDOS

ADVOGADOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 13“ REGIÃO 
DR. JOSÉ NETO DA SILVA 
MUNICÍPIO DF. AROEIRAS E GLORI- 
NEIDE BARBOSA DE AGUIAR 
DRS. JOSÉ ULISSES DE LYRA (MU
NICÍPIO) E PÉRICLES BANDEIRA PE
QUENO DE OLIVEIRA

D E S P A C H O
Determino que se proceda à retificação da autuação, fazendo 

constar, como Recorrente, o Ministério Público do Trabalho da 13" 
Região,

Após, vdltem-me os àiitos'conclusps.
“* Bia<ília', 29 dc iuhlicr de'2001'. 1 ' 1 '

- -  JUÍZA.CONVOCADA ENEIDA- M ,C -ü l i  ARAÚJO- - 2 2  . . _ 
Relatora

PROC. N“ TST-RR-426.233/98.2 - 19“ REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR
ADVOGADO

RECORRIDO

ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 19a REGIÃO E FUNDAÇÃO 
DE SAÚDE DO ESTADO DE ALA; 
G O A S- FUSAL

: DR. RAFAEL GAZZANÉO JÚNIOR 
: DR. Jl.PERSON LUIZ DE BARROS 

COSTA
: JOSÉ ALTAM1R BERNARDINO DA 

SILVA
: DR. LUIZ CARLOS LOPES DE MO 

RAES
D E S P A C H O
O egrégio TRT da 19“ Região deu provimento parcial à 

remessa “ex officio e ao recurso ordinário da Reclamada, para excluir 
da condenação as parcelas de férias proporcionais com j/3 ; 13° sa
lário proporcional; equivalente ao FGTS e honorários advocalícios. 
Manteve, porém, a condenação ao pagamento dc diferença de salário, 
salário retido cm dobro dc novembro a dezembro de 1995, adicional 
de produtividade e férias em dobro. Entendeu que:

“Em razão da peculiaridade da relação jurídica que se trava, 
cm um contrato dc trabaiho, mesmo sendo nulo, os efeitos se fazem 
sentir ‘ex nunc’. Cabíveis só os títulos de natureza salarial."(fl. 92)-

Inconformados, recorrem dc revista o Ministério Público do 
Trabalho c a Reclamada. O primeiro, alegando violação do artigo 37, 
II e § 2°, da Constituição Federal e colacionando arestos que entende 
divergentes. O último, colacionando arestos que entende divergen
tes.

Prospera o recurso da Reclamada.
A Recorrente demonstrou a existência dc divergência ju 

risprudential. em face dos arestos de fls. 116/117, a ensejarem o 
conhecimento do recurso, na forma da alínea “a” do art. 896 da 
CLT.

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo art. 557, § 
U-A, do CPC, por medida de celeridade e economia processuais, c 
com apoio na Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou pro
vimento à revista para limitar a condenação ao pagamento dos sa
lários retidos de novembro e dezembro de 1995 de forma simples, nos 
termos do pactuado.

Intimem-se as partes, na forma da lei.
Publique-se.
Brasília, 02 de agosto dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M, C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-RK-426.234/98.6 - 19“ REGIÃO

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 19“ REGIÃO E FUNDAÇÃO 
DE SAÚDE DO ESTADO DE ALA
GOAS - FUSAL

PROCURADOR . DR. RAFAEL GAZZANÉO JÚNIOR
ADVOGADO

RECORRIDA

DR. JEFERSON LUIZ DE BARROS 
COSTA
ANA IZABETE BARBOSA

ADVOGADA DR”. ELIANE MARIA DE ALMEIDA
D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 85/86, o egrégio 19° Regional 

deu provimento parcial à remessa oficial para excluir da condenação 
as parcelas dc férias proporcionais, 13° salário proporcional, FGTS e 
honorários advocalícios. No mais. manteve a sentença de origem.

A Reclamada recorre de revista, pelas razões contidas às fls. 
208/212, com fundamento nas alíneas "a" c "c" do art. 896 da CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST. publicada no DJ de I2.O1.2ÒO0,

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD 
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO. APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Regional consignou que o contrato dc trabalho 
firmado cm desalinho com o disposto no art. 37, inciso II, da Cons
tituição Federal é nulo, mas produz efeitos enquanto vige entre as 
partes, haja vista a impossibilidade dc se restabelecer o status quo 
ante. Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar com os 
efeitos da edntratação ilícita, fazendo jus a Reclamante ao equivalente 
aos títulos pleiteados.

Com razão a Recorrente cm pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, esta Corte Superior 
editou o Enunciado n° 363, segundo o qual "A contratação tle ser
vidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia 
aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
inciso II, 8 2“ somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos 
dias efctivaoiente trabalhados segando a contraprestação pactua
da. "

Na hipótese ern tela, houve pedido referente a salários re
tidos.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifest!) cunlVonly tpm  juri^prucjênçi;) atual c 
predominante deste T S T  e que .».-recurso logra conhecimento pela 
alínea "a" do art. 896 da.CLI’. (2- úrcslo de Jl. 220.),-eoneJuo-cott. 
figurada a hipótese prevista no íj l"-A do art. 557 do CPC.
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A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo cm que for incompatível.

Consideradas a economia e a simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST 
ao presente apelo, tendo em vista os fins do recurso de revista, que 
visa a uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § 1°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento parcial 
ao recurso para limitar a condenação ao pagamento dos salários dos 
dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactuada. 
Prejudicado o exame do recurso de revista do Ministério Público do 
Trabalho, por versar sobre matéria idêntica.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 29 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-RR-426.249/98.9 - 19a Região

RECORRENTE

PROCURADOR
RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDA
ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 19a REGIÃO 
DR. RAFAEL GAZZANÉO JÚNIOR 
MUNICÍPIO DE PORTO DE PEDRAS 
DR. ERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA 
ANA PAULA DOS SANTOS 
DR. JOSÉ OSMAR DOS SANTOS

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 41/42, o egrégio 19° Regional 

negou provimento à remessa ex officio, mantendo a sentença de 
origem que condenou o Município ao pagamento das verbas salariais, 
não obstante o disposto no art. 37, inciso II, da Carta Magna.

O Ministério Público do Trabalho recorre dc revista, pelas 
razões contidas às fls. 44/53, com fundamento nas alíneas "a" c "c" 
do art. 896 da CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ dc 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CÔNSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Regional consignou que, cm decorrência da na
tureza especial que reveste o contrato dc trabalho, uma vez que u 
energia despendida pelo empregado não pode rctroagir ao status quo 
ante, faz-sé necessário, mesmo cm caso dc nulidade de contrato dc 
trabalho, a reparação dos títulos de natureza salarial, decorrentes dos 
serviços prestados, para se evitar a injustiça do favoredmento, do 
bcncficiamento e do enriquecimento ilícito dc lima das partes. Dessa 
forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar com os efeitos da 
contratação ilícita, fazendo jus a Reclamante ao equivalente aos tí
tulos pleiteados.

Com razão o Recorrente em pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, a colenda SD1 desta 
Corte Superior editou o  Enunciado n° 363, segundo o qual "A con
tratação de servidor público, após a Constituição Federal dc 1988, 
sem previa aprovação em concurso público, encontra óbice no seu 
art. 37, inciso lí, $ 2“ somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada". Na hipótese cm tela, houve pedido referente a salários re
tidos.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pela 
alínea "a" do art. 896 da CLT (arestos dc lis. 46 e 47), concluo 
configurada a hipótese prevista no § 1°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Considerada a economia e simplificação procedimental, con- 
junlamcnte com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do CPC, 
que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do pro
cesso, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo ser 
apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST ao 
presente apelo, tendo em vista os fins do recurso de revista, que visa 
a uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § 1°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n" 17/2000 do TST, dou provimento parcial 
ao recurso para limitar a condenação ao pagamento dos salários dos 
meses efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactuada.

Intimem-sc as partes.
Publiquc-sc.
Brasília, 02 dc agosto de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO
■ l; És 1 s ,-T - • •> I Relatorti - •/ ' * »>/ . - *# '

PROC. N" TST-RR-426313/98.9 - 19* REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR
RECORRIDOS

ADVOGADOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 19* REGIÃO 
DR. RAFAEL GAZZANÉO JÚNIOR 
LUIZ NUNES CORREIA FILHO E MU
NICÍPIO DE RIO LARGO - AL 
DRS. MÔNICA DE PAULA CRUZ 
BARRETO E NELSON ARAÚJO DE 
OLIVEIRA(MUNICÍPIO)

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão dc fls. 43/48, o egrégio Tribunal 

Regional deu provimento parcial ao recurso necessário - remessa ex 
officio, para excluir da condenação a liberação do seguro-desem- 
prego. Na oportunidade, assim ementou:

“CONTRATO DE TRABALHO COM MUNICÍPIO. AD
MISSÃO SEM CONCURSO. PROIBIÇÃO DO ART. 37, II, DA 
CONSTITUIÇÃO DE 1988. NULIDADE. EFEITOS EX NUNC. A
norma do art. 37, inciso II, da atual Constituição Federal é expressa 
ao proibir admissão de pessoal nos órgãos da administração direta e 
indireta, sem concurso público. O contrato de trabalho celebrado sem 
atendimento à exigência legal manifesta-se nulo, o que não implica 
em desconsiderar a relação de emprego que dele se origina, efe
tivando-se através da execução de trabalho e pagamento de salário, 
criando, destarte, obrigação entre as partes em configuração plena do 
chamado ‘contrato-realidade’, construção dos juslaboralistas mexi
canos. De tal forma que, atento à correlação que o art. 442, da CLT, 
faz entre contrato de trabalho e relação de emprego, revela-se mais 
correto atribuir à nulidade do contrato dc trabalho efeitos ex nunc, 
vale dizer, a partir da denúncia do negócio, e não ex tunc, desde a sua 
constituição."

O Ministério Público recorreu de revista, pelas razões con
tidas às fls. 51/59, com fundamento nas alíneas “a" e  “c” do art. 896 
da CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Tribunal Regional consignou que o contrato dc 
trabalho firmado em desalinho com o disposto no art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal é nulo, mas produz efeitos enquanto vige entre 
as partes, haja vista a impossibilidade de se restabelecer o status quo 
ante. Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar com os 
efeitos da contratação ilícita, fazendo jus o Reclamante ao equivalente 
aos títulos pleiteados.

Com razão o RecoiTentc em pretender a reforma da decisão. 
Ocorre que, em relação a tal matéria, esta Corte superior editou o 
Enunciado n° 363, segundo o qual "A contratação de servidor pú 
blico. após a Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação 
em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, inciso II, § 2°, 
somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos dias efetivamente 
trabalhados segundo a contraprestação pactuada. ”

Como, na hipótese cm (ela, não houve pedido referente a 
salários retidos, nada há a deferir ao Reclamante.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-sc cm manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST e que o recursq logra conhecimento pela 
alínea “a" do art. 896 da CLT e conflito com o Enunciado n” 363 do 
TST, concluo configurada a hipótese prevista no § l°-A do art. 557 do 
CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso dc revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo cm que for incompatível.

Consideradas a economia c a simplificação procedimental, 
conjuntamcntc com o previsto nos arts. 765 da CLT c 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST 
ao presente apelo, em face dos fins do recurso dc revista, que visa a 
uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § 1°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/21X10 do TST, dou provimento ao re
curso para julgar improcedente o pedido da inicial, invcrtendo-sc o 
ônus da sucumbência; isento o Reclamante na forma da lei.

Intimem-sc as partes.
Publiquc-sc.
Brasília, 29 de junho de 2001,

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-RR- 426.329/98.5 - 3” REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO

RECORRIDA
ADMQCjÁÓO (

: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
: DR. PAULO EUSTÁQUIO CANDIOT- 

TO DE OLIVEIRA 
: LUCIAISA FERNANDES ARDO 

1Z 'DR. JOSÉ FRANCISCO DAS CHAGAS

D E S P A C H O
O egrégio TRT da 3‘ Região, por sua 4a Turma, mediante °  

venerando acórdão dc fls. 132/141, negou provimento ao recurso 
ordinário da Reclamada, Caixa Econômica Federal - CEF, para con
dená-la à responsabilidade subsidiária, em face dos créditos traba
lhistas devidos à Reclamante, por ser tomadora dos seus serviços* 
deles se tendo, portanto, beneficiado.

Inconformada, a Reclamada interpõe recurso de revista, às 
fls. 143/150, alegando violação dos arts. 71, § 1°, da Lei n° 8.666/93 
e 5°, II, e 22, 1, da Carta Magna. Colaciona também arestos quo 
entende divergentes.

Não prospera o inconformismo.
Analisando-se a decisão regional, verifica-se que ela se apre

senta em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, 
consubstanciada no item IV do Enunciado n° 331, que tem o seguinte 
teor:

“O inadimplemcnto das obrigações trabalhistas, por parte do  
empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador d» s 
serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos ria 
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das em 
presas públicas e das sociedades dc economia mista, desde que hajam 
participado da relação processual c constem também do título exe
cutivo judicial (artigo 71 da Lei n° 8.666/93). (redação alterada pela 
Res. n° 96/00 - DJ 18.09.2000).”

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo § 5” do  
art. 896 da CLT, por medida dc economia c celeridade processuais, c  
com apoio na Instrução Normativa n° 17/2000 do TST. nego se 
guimento ao recurso de revista.

Intimem-se as partes, na forma da lei.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-RR-435.235/98.0 - 10* REGIÃO

RECORRENTES

ADVOGADO

RECORRIDO

ADVOGADA

LAUDEMIRO JOSÉ DA SILVA E OU
TROS
DR. MARCOS LUÍS BORGES DE RE
SENDE
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO
DISTRITO FEDERAL
DRa. GUIZÉLIA DUNICE BRITO

D E S P A C H O
O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, p ° r 

sua Ia Turma, mediante o v. acórdão de lis. 242/252, extinguiu o  
processo, sem julgamento de mérito, no que se refere às parcelas 
vencidas e vincendas posteriores a 16.08.90, e, no mérito, negou 
provimento ao recurso ordinário dos Reclamantes, mantendo a pres
crição extintiva do direito dc ação. Entendeu:

"JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. 
COMPETÊNCIA. O art. 114 da Constituição Federal não estabeleceu 
a competência desta Justiça Especializada para conhecimento das 
ações dc servidor público estatutário, mas tão-somente das atinentes 
às controvérsias oriundas das relações contratuais do pessoal admitido 
sob o regime da CLT, relegando à expressa previsão legal a hipótese 
de elastecimento desta competência para outras controvérsias decor
rentes da relação dc trabalho. Recurso a que se nega provimento.

PRESCRIÇÃO. PRAZO DO ART. 7°, XXIX. ‘a’. DA 
CONSTITUIÇÃO. Com a transposição dos empregados públicos da  
União, Autarquias e Fundações Públicas para o regime estatutário, a 
partir da Lei 8.112/90, houve a extinção do contrato dc trabalho. 
Assim, o elo jurídico existente até então foi rompido, dando início a 
uma nova relação entre as partes, agora regida por disposições e s 
peciais, acarretando o surgimento de novo lluxo de direitos c obri
gações, em substituição ao contrato anterior. Desta feita, incide a 
prescrição consumativa regida pelo art. 7“, XXIX, ‘a \  da Constituição 
Federal.” (fl. 242).

Foram opostos embargos declaratórios pelos Reclamantes 
(fls. 258/260), aos quais se negou provimento (fls. 267/268).

Inconformados, os Reclamantes interpõem recurso dc revista, 
às fls. 270/284, alegando violação do arts. 114, 5°, XXXVI, c 7“, 
XXIX, “a”, da Carta Magna e colacionando arestos que entende 
divergentes.

Não prospera o inconformismo.
Analisando-sc o acórdão regional, vcrifica-sc que ele se 

apresenta cm conformidade com a Orientação Jurisprudcncial n° 138 
da SBD11 do TST, no tocante à incompetência da Justiça do Tra
balho. no sentido de que, tendo havido a mudança do regime jurídico, 
de celetista para estatutário, cessa aí a competência da Justiça do  
Trabalho, permanecendo apenas a competência residual relativamcnte 
a parcelas referentes ao regimento anterior.

Quanto à prescrição, a decisão regional harmoniza-se com a 
Orientação Jurisprudcncial n° 128 da SBDII do TST, no sentido de 
que ”/l transferência do regime jurídico de celetista para estatutário 
implica extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da pres
crição bienal a partir da mudança de regime.''

Deste modo. afastada a possibilidade de violação legal o 
constitucional, assim como resultam superados os arestos tidos por 
divergentes (incidência do Enunciado n° 333 do TST).

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo art. 557, 
“caput”, do CPC, por medida de celeridade e economia processuais, c 
com apoio na Instrução Normativa n° I7/2ÍXX), nego seguimento à 
revista.

Publiquc-sc.
Brasília, 12 dc junho dc 2001.

'UíifA ( (ÍNV̂ CÂ A T/NEJ^(.  . DE JO
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PROC. N" TST-RR-435.3<l6/98.6 - 9 ’ REGIÃO l*RO( N” TST-K K-436.5 19/98.9 - 10* REGIÃO PROC N* I SI-KR-437.271/98.7 - 12“ KFGIAO

RECORRENTE

ADVOGADA
RECORRIDA
ADVOGADO

COMPANHIA PARANAENSE DE 
ENERGIA - COPEE 
DR“. VALÉRIA JARUGA BRLNETTI 
MARENCIANA DE SOUZA VITAL. 
DR. PEDRO RAYMUNDO CHANDE- 
LIER

D E S P A C H O
O egrégio TRT da 9* Região, por sua 2* Turma, mediante o 

venerando acórdão de fls. 112/118. negou provimento ao recurso 
ordináiio da Reclamada. COPEI, para condcná-la à responsabilidade 
subsidiária, cm face dos créditos trabalhistas devidos à Reclamante, 
por ser tomadora dos seus serviços, deles se tendo, portanto, be 
ncficiado

Inconformada, a Reclamada interpõe recurso de revista, às 
fls. 137/153. alegando violação dos arts. 5°, II, e 37 da Carta Magna, 
27 da Constituição Estadual do Paraná; 71. § 1“, da Lei n" 8.666/93; 
c 61, S 1°, do Decreto-Lei n° 2.300/86, alegando que inc.xistc res
ponsabilidade subsidiária em relação aos entes da administração pú
blica. Colaciona, também, areslos que entende divergentes.

Não prospera o inconíormismo.
Analisando-se a decisão regional, verifica-se que cia se apre

senta ern conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, 
consubstanciada no item IV do Enunciado n" 331, que tem o seguinte 
teor;

"O inadimplcmcnto das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das em
presas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam 
participado da relação processual e constem também do título exe
cutivo judicial (artigo 71 da Lei n° 8.666/93). (redação alterada pela 
Rcs. n” 96/00 - DJ~ 18.09.2000)."

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo § 5° do 
art. 896 da CLT. por medida de economia c celeridade processuais, e 
com apoio na Instrução Normativa r° 17/2000 do TST. nego, se
guimento ao recurso de revista.

Intimem-sc as partes, na forma da lei.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N° TST-RR-435.3S5/98.5 - 2“ REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADORA
RECORRENTE

PROCURADORA
RECORRIDA
ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 2a REGIÃO 
DRa. SANDRA LIA SJMÓN 
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO
DR”. ANDREA METNE ARNAUT 
ADRIANA APARECIDA CICARELLI 
DR. NOBUKO TOBARA FERREIRA 
DE FRANÇA

D E S P A C H O
O egrégio TRT da 2” Região, por sua 5* turma, mediante o 

venerando acórdão de fls. 89/92, negou provimento ao recurso or
dinário da Reclamada, mantendo a condenação ao pagamento de 
verbas rescisórias c salariais à Reclamante, sob o entendimento de
que o princípio da responsabilidade objetiva da administração pública 
sobrc|)õe-se à nulidade do contrato de trabalho, por inobservância do 
concurso público.

Inconformados, o Reclamado e o Ministério Público do Tra
balho recorrem de revista; o primeiro, às lis. 103/109, alegando vio
lação ao art. 333, I, do CPC c colacionando arestos que entende 
divergentes; e o último, às fls. 94/102, alegando violação ao art. 37. 
II, da Constituição Federal e colacionando arestos que entende di
vergentes.

Prospera o inconformismo do Ministério Público do Tra
balho.

O Recorrente demonstrou a existência de divergência ju- 
nsprudcncial. cm face do aresto de fl. 131. a ensejar o conhecimento 
do recurso, na forma da alínea "a" do art. 896 da CLT.

Verifica-se, também, que a decisão regional apresenta-se 
contrária ü jurisprudência desta Corte Superior, consubstanciada no 
seu Enunciado n° 363, que tem o seguinte teor;

"A contratação de servidor público, após a Constituição de 
1988. setn prévia aprovação cm concurso público, encontra óbice no 
seu art. 37, II. c § 2o, somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada."

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo art. 557, § 
l*-A, do CPC, por medida de celeridade c economia processuais, e 
com apoio na Instrução Normativa n° 17/2IXX) do TST, dou pro
vimento à revista para julgar improcedente o pedido inicial, restando, 
consequentemente, prejudicado o recurso do Reclamado. Custas in
vertidas, a cargo da Reclamante, das quais fica isenta, nos termos da 
lei.

Publique-sc.
. Brasília, 26 de junho de 2(X)L tl ,

JtífZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDA
ADVOGADO

RECORRIDA

1LDEU MACIEL DA CUNHA 
DK HOROZIMBO ALVES FERREIRA 
GOLDEN CKOSS - SEGURADORA S/A 
DR JOÃO AMÉRICO PINHEIRO 
MARTINS
GOLDBNCOOP S/P LTDA.

D E S P A C H O
O egrégio TRT da 10“ Região, por sua 3* Turma, mediante o 

venerando acórdão de lis. 94/97, negou provimento ao recurso or
dinário do Reclamante, que buscava a condenação da reclamada 
GOLDEN CROSS - SEGURADORA S/A á responsabilidade sub
sidiária Consignou o venerando acórdão regional:

“‘Segundo o  preceito consubstanciado no art. 896 do Código 
Civil párrio (CLT, § único), A solidariedade não sc presume; resulta 
da lei ou da vontade das partes ’ Do cotejo dos autos não restou 
evidenciada a hipótese tipificada no § 2° do art. 2o da CLT. Porquanto, 
não vislumbro in casu a responsabilidade subsidiária perseguida pelo 
Autor."

Inconformado, o Reclamante interpõe recurso de revista, às 
fls. 99/103, arguindo contrariedade ao Enunciado n° 331. IV. do TST 
e divergência jurisprudência!.

Prospera o inconformismo.
O Recorrente demonstrou, no recurso, contrariedade ao 

Enunciado n° .331, IV, do TST, que reza;
“O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 

empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das em
presas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam 
participado’ da relação proecssual e constem também do título exe
cutivo judicial (artigo 71 da Lei n° 5.660/93). (redação alterada pela 
Res. n° 96/00 - DJ 18.09.2000).“

Desta forma, justificado o conhecimento do recurso, na for
ma da alínea “a" do art. 896 da. CLT.

Quanto ao mérito, verifica-se que, a teor do referido verbete, 
o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empre
gador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos ser
viços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das em
presas públicas e das sociedades de economia mista.

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo art. 557, § 
1°-A. do CPC, por medida de economia e celeridade processuais, e 
com apoio na Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou pro
vimento ao recurso de revista para restabelecer a respeitável sen
tença.

Publique-sc. t
Brasília. 27, de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-RR- 436.525/98.9 - 10" REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDA
ADVOGADO

: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS 
S/A TELEBRÁS 

: DR. NILTON CORREIA 
: LUZIA FERREIRA DA SILVA 
; DR. BARTOLOMEU BEZERRA DA 

SILVA
D E S P A C H O
O egrégio TRT da 10* Região, por sua 3* Turma, mediante o 

venerando acórdão de fls. 155/159, negou provimento ao recurso 
ordinário da Reclamada, Telecomunicações Brasileiras S/A - TE
LEBRÁS, para condená-la à responsabilidade subsidiária, em face 
tios créditos trabalhistas devidos à Reclamante, por ser tomadora dos 
seus serviços, deles se tendo, portanto, beneficiado.

Inconformada, a Reclamada interpõe recurso de revista, às 
fls. 166/174, alegando violação dos arts. 71, § 1°, da Lei n“ 8.666/93 
c  5°. 11, e 37 da Carta Magna. Colaciona também arestos que entende 
divergentes.

Não prospera o inconformismo.
Analisando-se a decisão regional, verifica-se que ela sc apre

senta cm conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, 
consubstanciada no item IV do Enunciado n° 331, que tem o seguinte
teor:

“O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das em
presas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam 
participado da relação processual e constem também do título exe
cutivo judicial (artigo 71 da Lei n° 8.666/93). (redação alterada pela 
Res. n° 96/00 - DJ 18.09.2000).”

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo § 5“ do 
art. 896 da CLT, por medida de economia c celeridade processuais, c 
com apoio na Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, nego se
guimento ao recurso de revista.

Intimem-se as partes, na forma da lei.
Publiquc-sc.
Brasília, 27 de jttnhb de 2001.

JUÍZA CONVOCADA I NFIRA M. C. Dtí ÁRAÚJO ■
Relatora

RECORRENTE

ADVOGADO
PROCURADORA
RECORRIDOS

ADVOGA 1X1

ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE 
SÃO FRANCISCO DO SUL - APSFS E 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA 
LHO DA 12“ REGIÃO 
DR. LUIZ ANTÔNIO MAGATON 
DR*. CINARA GRAFIT TEREBINTO 
EDSON LUIZ DE AGUiAR E OR- 
BKAM - SEGURANÇA E TRANSPOR 
TE DE VALORES CATARINENSE LT
DA.
DR. MAURÍCIO PEREIRA GOMES (RE
CLAMANTE)

D E S P A C H O
O egrégio TRT da 12a Região, por sua 3” Turma, mediante o 

v. acórdão de fls. 137/144, deu provimento ao recurso ordinário do 
Reclamante, para condenar a Reclamada,-.Administração do Porto de 
São Francisco do Sul (APSFS), à responsabilidade subsidiária, em 
face dos seus créditos.

Inconformados, recorrem de revista _a Reclamada e o Mi
nistério Público do Trabalho. Ambos alegam violação do artigo 71. § 
1“. da Lei n° 8.666/93 e colacionam arestos que entendem diver
gentes.

Não prospera o inconformismo.
Analisando-se o acórdão regional, verifica-se que ele se 

apresenta em conformidade com o item IV do Enunciado n° 331 do 
TST, que tem o seguinte teor.

“O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do lomador dos 
serviços, quanlo àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das em
presas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam 
participado da relação processual c constem também do título exe- 
culivo judicial (artigo 71 da Lei n” 8.666/93).’’

Deste modo, afastada a possibilidade de violação legal, assim 
como resullam superados os arestos tidos por divergentes.

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo art. 557, 
caput. do CPC. por medida dc celeridade e economia processuais, e 
com fulcro na Instrução Normativa n" 17/2000 do TST. nego se
guimento a ambos os recursos de revista.

Intimcm-se as partes, na fornia da lei
Publique-se.
Brasília. 02 de agosto de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-RR-441.486/98.0 - 10 REGIÃO

RECORRENTES

ADVOGADO

RECORRIDA

ADVOGADA

N1LZA DE SOUZA BORGES E OU
TRAS
DR. MARCOS LUÍS BORGES DE RE
SENDE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDE 
DRa. G1SELE DE BRITTO

D E S P A C H O
Peio venerando acórdão de fls. 209/215, o egrégio 10° Re

gional negou provimento ao recurso ordinário das Reclamantes, man 
tendo a sentença, que declarou a prescrição, em face da mudança de 
regime jurídico.

As Reclamantes recorrem dc revista,- pelas razões comidas às 
fls. 218/227, com fundamento nas alíneas “a” , “b” e “c” do art. 896 
da CLT.

O exame global do presente recurso dc revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST. publicada no DJ de 12.01.2000.

O egrégio Regional consignou que a mudança de regime 
jurídico de celetista para estatutário implica a extinçãp do contraio de 
trabalho.

No presente caso, a  mudança de regime ocorreu em 
16.08.90, c a ação foi ajuizada em 17.03.95, quando, portanto, já 
decorrido o biênio legal previsto na Constituição Federal.

Fm que pese as violações invocadas pelas Reclamantes, as
sim como as divergências colacionadas, sua revista não merece pros
perar, porque a veneranda decisão revisanda encontra-se em perfeita 
sintonia com a Orientação Jurisprudência! n° 128 da colcnda SBDil 
desta Corte, verbis:

’’MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATU
TÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO BIENAL. A 
transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica 
extinção do contrato dc trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal 
a partir da mudança de regime.”

Ante o exposto, denego seguimento ao recurso de revista, na 
fornia do art. 896, § 5“, da CLT, vez que a decisão recorrida encontra- 
se cm perfeita harmonia com a Orientação Jurisprudência! n° 128 da 
colcnda SBDII desta Corte.

Intimcm-se as partes.
Ptihlique-se.
Brasília, 27 dc junho de 2(X),I 

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora
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PROC. N” TST- RR-441.489/98.0 - 10" REGIÃO PROC. N" TST-RR-443.432/98.5 - 7* REGIÃO

RECORRENTES

ADVOGADO

RECORRIDA

ADVOGADA

ER IMITA DA SILVA FERNANDES E 
OUTROS
DR. MARCOS LUÍS BORGES DE RE
SENDE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDE 
DR*. GISELE DE BRITTO

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de lis. 213/218. o egrégio 10” Re

gional rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, 
mantendo a sentença quanto à extinção do processo sem julgamento 
do mérito, em relação às parcelas posteriores à alteração de regime, c, 
no mérito, negou provimento ao recurso ordinário dos Reclamantes 

Os Reclamantes recorrem de revista, pelas razões contidas às 
lis. 230/244, com fundamento nas alíneas "a”, "b” e “c” do art. 896 
da CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n” 17 
deste TST. publicada no DJ dc 12.01.2000.

O egrégio Regional declarou a incompetência desta Justiça 
Trabalhista, quanto ao pedido de pagamento de diferenças salariais 
posteriores ã alteração do regime jurídico. Quanto à prescrição, con
signou que a mudança dc regime jurídico de celetista para estatutário 
implica a extinção do contrato de trabalho.

Ern que pese as violações invocadas pelos Reclamantes, as
sim como as divergências colacionadas, sua revista não merece pros
perar, porque a veneranda decisão revisanda encontra-se em perfeita 
sintonia com as Orientações Jurisprudenciais n°s 128 e 138 da co- 
lenda SBDI1 desta Corte, verbis:

“MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATU
TÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO BIENAL. A 
transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica 
extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal 
a partir da mudança de regime.” (OJ n° 128).

“COMPETÊNCIA RESIDUAL. REGIME JURÍDICO ÚNI
CO. Ainda que a reclamação trabalhista tenha sido ajuizada após a 
edição da Lei n° 8)12/90, compete à Justiça do Trabalho julgar 
pedidos de direitos e vantagens previstas na legislação trabalhista, 
referentes a período anterior àquela lei.”(OJ n° 138).

Ante o exposto, denego seguimento ao recurso de revista, na 
forma do art. 896, § 5°, da CLT, vez que a decisão recorrida encontra- 
se em perfeita harmonia com as Orientações Jurisprudenciais n°s 128 
e 138 da colenda SBDI1 desta Corte.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO
Relatora

PROC. N° TST-RR-443.299/98.7 - 10* REGIÃO

RECORRENTES

ADVOGADO

RECORRIDA

ADVOGADO

: ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FI
GUEIREDO E OUTROS 

: DR. MARCOS LUÍS BORGES DE RE
SENDE

: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DIS
TRITO FEDERAL - FHDF 

: DR. D1LEMON PIRES SILVA

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 223/229, o egrégio 10° Re

gional negou provimento ao recurso ordinário dos Reclamantes, man
tendo a sentença, que declarou a prescrição, ern face da mudança de 
regime jurídico.

Os Reclamantes recorrem dc revista, pelas razões contidas às 
lis. 227/236, com fundamento nas alíneas “a”, “b” e “c” do art. 896 
da CLT.

O exaine global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

O egrégio Regional consignou que a mudança de regime 
jurídico de celetista para estatutário implica a extinção do contrato de 
trabalho.

No presente caso, a mudança de regime ocorreu em 
16.08.90, c a ação foi ajuizada cm 27.03.95, quando, portanto, já 
decorrido o biênio legal previsto na Constituição Federal.

Em que pese as violações invocadas pelos Reclamantes, as
sim como as divergências colacionadas, sua revista não merece pros
perar, porque a veneranda decisão revisanda encontra-se em perícita 
sintonia com a Orientação Jurisprudencial n" 128 da colenda SBDII 
desta Corte, verbis:

“MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATU
TÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO BIENAL. A 
transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica 
extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal 
a partir da mudança de regime.”

Ante o exposto, denego seguimento ao recurso de revista, na 
forma do art. 896, § 5°, da CLT, vez que a decisão recorrida encontra- 
se cm perfeita harmonia com a Orientação Jurisprudencial n° 128 da 
colenda SBDII desta Corte.

Intimcm-sc as partes.
Publique-se.
Brasília, 21 de junho de 2(X)I.

JUÍZA COjNVOCApA ENEIPA M. Ç. DE ARAÚJO . ,, .
Relatora

RECORRENTE
ADVOGADO

RECORRIDO
ADVOGADO

: MUNICÍPIO DE SOBRAL 
: DR. ALBERTO FERNANDES DE FA

RIAS NETO
: ANTÔNIO SANTANA DUARTE 
: DR. GILBERTO ALVES FEIJÃO

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 62/64, o egrégio 7° Regional 

deu provimento parcial ao recurso ordinário do Reclamante para con
denar o Município ao pagamento das verbas rescisórias, não obstante 
reconhecer a nulidade do contrato de trabalho firmado entre as par
tes.

O Reclamado recorre de revista, pelas razões contidas às fls. 
66/74, com fundamento nas alíneas ”a" e "c" do art. 896 da CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Regional consignou que o contrato de trabalho 
firmado cm desalinho com o disposto no art. 37, inciso II. da Cons
tituição Federal é nulo, mas produz efeitos enquanto vige entre as 
partes, haja vista a impossibilidade de se restabelecer o status quo 
ante. Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar com os 
efeitos da contratação ilícita, fazendo jus o Reclamante ao equivalente 
aos títulos pleiteados.

Com razão o Recorrente em pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, esta Corte Superior 
editou o Enunciado n° 363, segundo o qual "A contratação de ser
vidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia 
aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
inciso ll, § 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos 
dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactua
da."

Na hipótese cm tela, houve pedido referente a salários re
tidos.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pelas 
alíneas "a” e "c" do art. 896 da CLT (1° aresto de fl. 68 e violação do 
art. 37, inciso II. § 2“, da Constituição Federal), concluo configurada 
a hipótese prevista no § 1°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo cm que for incompatível.

Considerada a economia e simplificação procedimental, con- 
juntamente com o previsto nos arts. 765 da-CLT c 125,TI, do CPC, 
que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do pro
cesso, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo ser 
apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST ao 
presente apelo, tendo em vista os fins do recurso de rev ista, que visa 
a uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § I°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento parcial 
ao recurso para limitar a condenação ao pagamento dos salários dos 
dias efetivamente trabalhados, segundo a contraprestação pactuada.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-RR-443.436/98.0 - T  REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO

RECORRIDOS
ADVOGADO

MUNICÍPIO DE SOBRAL 
DR. ALBERTO FERNANDES DE FA
RIAS NETO
JOZIBERTO COSTA LIMA E OUTRO 
DR. ANTÔNIO LOURENÇO TOMÁS 
ARCANJO

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão dc lis. 51/54, o egrégio 7“ Regional 

deu provimento ao recurso ordinário dos Reclamantes para condenar 
o Município ao pagamento das verbas rescisórias.

Ó Reclamado recorre dc revista, pelas razões contidas às fls. 
56/64 , com fundamento nas alíneas "a" e "c" do art. 896 da CLT.

O exame global do presente recurso dc revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2tXX).

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA 
LHADOS.

O egrégio Regional consignou que o contrato de trabalho 
firmado cm desalinho com o disposto no art. 37, inciso II. da Cons
tituição Federal é nulo, mas'produz efeitos enquanto vige entre as 
partes, haja vista a impossibilidade dc se restabelecer o status quo 
ante. Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar com os 
efeitos da contratação • rlíéitít/ fazendo jus os Reclamante ao equi
valente aos títulos pleiteados.

Com razão o Recorrente em pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, esta Corte Superior 
editou o Enunciado n° 363, segundo o qual "A contratação de ser
vidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia 
aprovação cm concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
inciso II, § 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos 
dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactua
da."

Na hipótese em tela, houve pedido referente a salários re
tidos

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com u jurisprudência atua! c 
predominante deste TST c que o recurso logra conhecimento pelas 
alíneas "a” e V  do art. 896 da CLT (1° aresto dc fl. 58 e violação do 
art. 37, inciso 11, § 2°, da Constituição Federal), concluo configurada 
a hipótese prevista no § l°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, excelo naquilo em que for incompatível.

Considerada a economia e simplificação procedimental, con
juntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do CPC. 
que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do pro
cesso, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo ser 
apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST ao 
presente apelo, tendo em vista os fins do recurso de revista, que visa 
a uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § 1°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento parcial 
ao recurso para limitar a condenação ao pagamento dos salários dos 
dias efetivainente trabalhados, segundo a contraprestação pactuada.

lntimem-sc as partes.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N“ TST-RR-449.917/98.0 - 10* REGIÃO

RECORRENTES

ADVOGADO

RECORRIDA

ADVOGADA

MIRANI BARBOSA GUEDES E OU
TRAS
DR. MARCOS LUÍS BORGES DE RE
SENDE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDF 
DR*. ÂNGELA VICTOR BACELAR 
WAGNER

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 184/189, o egrégio 10° Tri

bunal Regional negou provimento ao recurso ordinário das Recla
mantes, mantendo a sentença, que julgou improcedente o pedido de 
diferenças salariais decorrentes da Lei Distrital n° 38/90.

As Reclamantes recorrem de revista, pelas razões contidas às 
fls. 191/206, com fundamento nas alíneas “a”, “b” e “c” do art. 896 
da CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n°.!7 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

O egrégio Regional consignou que não existe direito ad
quirido ao reajuste salarial, porquanto a Lei Distrital n” 38/90 foi 
revogada pela Lei n° 8.030/90.

Em que pese as violações invocadas pelas Reclamantes, as
sim como as divergências colacionadas, sua revista não merece pros
perar, porque a veneranda decisão revisanda encontra-se cm perfeita 
sintonia com a Orientação Jurisprudencial n° 218 da colenda SBDII 
desta Corte, "verbis”:

“PLANO COLLOR. SERVIDORES DO GDF, CELETIS
TAS. LEI DISTRITAL N”38/89. Inexiste direito adquirido às di
ferenças salariais de 84,32% do IPC de março de 1990 aos servidores 
celetistas da Administração Direta do Distrito Federal.”

Ante o exposto, denego seguimento ao recurso de revista, na 
forma do art. 896, § 5°, da CLT, vez que a decisão recorrida encontra- 
se cm perfeita harmonia com a Orientação Jurisprudência n° 218 da 
colenda SBDII desta Corte.

Intimcm-sc as partes.
Fàtblique-se.
Brasília, 12 dc junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N° TST-R R-451.500/98.4 -10* Região

RECORRENTES : VERA LÚCIA FERREIRA DE SOUSA 
E OUTROS

ADVOGADO : DR. MARCOS LUÍS BORGES DE RE
SENDE

RECORRIDO : DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO : DR. LUCAS AIRES BENTO GRAF

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 209/213, o egrégio 10“ Re

gional declarou a competência da Justiça do Trabalho para apreciar os 
pedidos referentes ao período em que os Reclamantes eram em
pregados do Reclamado, extinguindo o processo sem julgamento do' 
mérito quanto aos pedidos de diferenças salariais posteriores D» tníiJ 
dança de regime jurídico.
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Os Reclamantes recorrem de revista, pelas razões contidas às 
fls. 215/227, com fundamento nas alíneas "a”, “b” e ”c" do art. 896 da 
CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

O egrégio Regional declarou a incompetência desta Justiça 
Trabalhista, quanto ao pedido de pagamento de diferenças salariais 
posteriores a alteração do regime jurídico. Quanto ü prescrição, con
signou que a mudança de regime jurídico de celetista para estatutário 
implica a extinção do contrato de trabalho.

Em que pese as violações invocadas pelos Reclamantes, as
sim como as divergências colacionadas, sua revista não merece pros
perar, porque a veneranda decisão revisanda encontra-se em perfeita 
sintonia com as Orientações Jurisprudenciais n°s 128 e 138 da co- 
lcnda SBDfl desta Corte, verbis:

“MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTA
TUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO BIE
NAL.

A transferência do regime jurídico de celetista para esta
tutário implica extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da 
prescrição bienal a partir da mudança de regime.” (OJ n° 128)

“COMPETÊNCIA RESIDUAL. REGIME JURÍDICO
UNICO.

Ainda que a reclamação trabalhista tenha sido ajuizada após 
a edição da Lei n° 8112/90, compete à Justiça do Trabalho julgar 
pedidos de direitos e vantagens previstas na legislação trabalhista, 
referentes a período anterior àquela lei.” (OJ n° 138)

Ante o exposto, denego seguimento ao recurso de revista, na 
forma do art. 896, § 5o, da CLT, vez. que a decisão recorrida encontra- 
se em perfeita harmonia com as Orientações Jurisprudenciais n°s 128 
c 138 da colenda SBDI1 desta Corte.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENÊJDA M. C. DE ARAÚJO 
, Rcjajora j

PROC. N” TST-RR-451.618/98.3 ÍO* Região
* u  i u t í i  -m  - » « i  * • .

RECORRENTES : ODILON RIBEIRO DA SILVA E OU-
, . TROSt^ft . - ■

ADVOGADO : DR. MARCOS LUÍS BORGES DE RE-
j . . SENDE . . ,

RECORRIDO
ADVOGADO

: DISTRITO FEDERAL 
: DR. LUCAS AIRES BENTO GRAF

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 182/188, o egrégio 10° Re

gional rejeitou a preliminar de incompetência; extinguiu o processo 
sem julgamento do mérito quanto às verbas relativas ao período 
posterior ao advento da Lei n° 119/90. No mérito, declarou a pres
crição do direito de ação. extinguindo o processo com julgamento do 
mérito.

Os Reclamantes recorrem de revista, pelas razões contidas às 
fls. 190/203, com fundamento nas alíneas "a”, “b" e "c" do art. 896 da
CLT.

O exame global do presente recurso dc revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

O egrégio Regional declarou a incompetência desta Justiça 
Trabalhista, quanto ao pedido dc pagamento dc diferenças salariais 
posteriores a alteração do regime jurídico. Quanto à prescrição, con
signou que a mudança de regime jurídico de celetista para estatutário 
implica a extinção do contrato dc trabalho.

Em que pese as violações invocadas pelos Reclamantes, as
sim como as divergências colacionadas, sua revista não merece pros
perar, porque a veneranda decisão revisanda encontra-sc em perfeita 
sintonia com as Orientações Jurisprudenciais n°s 128 c 138 da co
lenda SBDI1 desta Corte, verbis:

“MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTA
TUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO BIE
NAL.

A transferência do regime jurídico de celetista para esta
tutário implica extinção do contrato de trabalho. Buindo o prazo da 
prescrição bienal a partir da mudança de regime.” (OJ n° 128)

“COMPETÊNCIA RESIDUAL. REGIME JURÍDICO
ÚNICO.

Ainda que a reclamação trabalhista tenha sido ajuizada após 
a edição da Lei n° 8112/90, compete à Justiça do Trabalho julgar 
pedidos de direitos e vantagens prcvisUts na legislação trabalhista, 
referentes a período anterior àquela lei.”(OJ n° 138)

Ante o exposto, denego seguimento ao recurso de revista, na 
forma do art. 896. § 5°, da CLT, vez que a decisão recorrida encontra- 
se em perfeita harmonia com as Orientações Jurisprudenciais n°s 128 
e 138 da colenda SBDI1 desta Corte.

Inlimem-sc as partes.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO
Relatora

PROC. N” TST-ED-RR-452.465/98.0 - 15“ REGIÃO

EMBARGANTE
ADVOGADA

EMBARGADO
ADMOGADO , < q

: BANCO DO BRASIL S/A 
: DR*. ENEIDA DE VARGAS E BERNAR- 

DES
; AJSTpNÍQ JOSÉ DOS SANTOS 

u:r DR. SJD Hj RIEDEIL.DEi FIGUEIREDO
it

D E S P A C H O
Tendo em vista o exercício do direito à ampla defesa e ao 

contraditório constitucionalmente assegurado, concedo o prazo dc 5 
(cinco) dias ao Reclamante para, se tiver interesse em fazê-lo, im
pugnar os embargos dcclaralórios do Reclamado.

Após, voltem-mc os autos conclusos.
Publiquc-sc.
Brasília, 29 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-RR-457.779/98.8 - 4 * REGIÃO

RECORRIDA

ADVOGADA
RECORRIDO
ADVOGADA

FRANGOSUL S/A - AGRO AVÍCOLA 
INDUSTRIAL
DR*. MÁRCIA ELISA MÜLLER 
JAIME LUIZ DE AZEVEDO 
DR*. MARIA REGINA DE S. THOM
SEN

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 127/130, o egrégio 4° Re

gional deu provimento parcial ao recurso ordinário da Reclamada, 
para excluir da condenação o pagamento do adicional sobre horas 
compensadas c rcBexos c excluir da condenação a devolução dos 
descontos a título de associação atlética, bem como autorizar os 
descontos fiscais. No mais, manteve a condenação no tocante às horas 
extras -  minuto a minuto.

A Reclamada recorre de revista, pelas razões contidas às fls. 
133/137, com fundamento na alínea “a" do art. 896 da CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

HORAS EXTRAS - MlNUTÒ A MINUTO
O egrégio Regional consignou que todos os minutos re

gistrados nos cartòes-de-ponto que excedam a jornada normal de 
trabalho devem ser considerados como extras, pois representam tem
po à disposição do empregador.

Com razão, em parte, a Recorrente cm pretender a reforma 
da decisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, a colenda SBDI1 desta 
Corte Superior firmou o entendimento de que não é devido o pa
gamento de horas extras, relativamentc aos dias cm que o excesso dc 
jornada não ultrapasse de cinco minutos, antes e/ou após a duração 
normal do trabalho. Todavia, se ultrapassado o referido limite, como 
extra será considerada a totalidade do tempo que exceder a jornada 
normal (inteligência da Orientação Jurisprudência! n° 23 da colenda 
SBDI1).

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pela 
alínea "a” do art. 896 da CLT (1° aresto de fl. 135), concluo con
figurada a hipótese prevista no § 1°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo cm que for incompatível.

Consideradas a economia e a simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT c 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST 
ao presente apelo, tendo em vista os fins do recurso de revista, que 
visa a uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § 1°-A do art. 557 dó CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento parcial 
ao recurso para considerar como extras apenas os minutos que ex
cederem a 5 (cinco), anteriores e posteriores à jornada de trabalho. 
Contudo, se ultrapassado este limite, será considerado como extra o 
total do tempo excedido.

Intimem-se as parte ŝ.
Publique-se.
Brasília, 19 de junho dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N° TST-RR-457.82I/98.1 - 16* REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR
RECORRENTE
PROCURADOR

RECORRIDO

ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 16* REGIÃO 
DR. FÁBIO ANDRÉ DE FARIAS 
ESTADO DO MARANHÃO 
DR. PEDRO LUCIANO MOURA PIN
TO DE CARVALHO 
ALUÍZIO HENRIQUE RIBEIRO SOU 
SA
DR, I TAM AR ÇQRRÊA AIMA,. V , J ,i ,

--- . 1 ■ .I. w-:m. , ,i' I .I, I

D E S P A C H O
O egrégio TRT da 16* Região, pelo v. acórdão de Bs. 

120/122, negou provimento à remessa “ex offício”, mantendo a con
denação do Município ao pagamento dc verbas rescisórias e salariais, 
em face da dispensa imotivada do Reclamante, embora tenha sido ele 
admitido sem observância a concurso público.

Inconformados, recorrem de revista o Ministério Público do 
Trabalho e o Reclamado: o primeiro, às fls. 124/135, alegando vio
lação do art. 37, II, e § 2°, da Carta Magna e colacionando arestos 
que entende divergentes; o Reclamado, às Bs. 150/153. argtiindo, 
preliminarmente, a incompetência da Justiça do Trabalho para apre
ciar o feito. Quanto ao mérito, alega contrariedade à Orientação 
Jurisprudência! n° 85 da SBDI1 do TST.

Prospera o recurso do Ministério Público do Trabalho.
O Recorrente demonstrou divergência jurisprudência!, em fa

ce dos arestos dc Bs. 130/131, a ensejar o conhecimento do recurso 
na forma das alínea “a” do art. 896 da CLT.

Verifica-se, também, que a decisão regional apresenta-se 
contrária à jurisprudência desta Corte Superior, consubstanciada no 
seu Enunciado 363, que tem o seguinte teor:

“A contratação de servidor público, após a Constituição de 
1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no 
seu art. 37, II, e § 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada.”

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo art. 557, § 
1°-A, do CPC, por medida de economia e celeridade processuais, e 
com apoio na instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou pro
vimento, à revista para julgar improcedente o pedido inicial, restando 
prejudicado o recurso do Reclamado. Custas invertidas, a cargo do 
Reclamante, das quais fica isento, na forma da lei.

Intimem-se as partes na forma legal.
Publique-se.
Brasília, 12 de junho de 2001,

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚ
JO

Relatora

PROC. N° TST-RR-459.254/98.6 - 15* REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO

RECORRIDO
ADVOGADA

FÜNDAÇÃO PROFESSOR DOUTOR 
MANOEL PEDRO PIMENTEL - FU- 
NAP
DR. HENRIQUE D'ARAGONA BUZZO-
NI
MÁRCIO DA SILVA PAULOVIC 
DR*. MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA 
RIBEIRO

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de Bs. 188/190, o egrégio 15° Re

gional negou provimento a ambos os recursos, voluntário e neces
sário, mantendo a sentença, que condenou a Reclamada ao pagamento 
das verbas rescisórias, não obstante o contrato de trabalho ter sido 
firmado em desalinho com o disposto no art. 37, inciso II, da Cons
tituição Federal.

A Reclamada recorre de revista, pelas razões contidas às Bs. 
192/199, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do art. 896 da 
CLT.

O exame global do presente recurso dc revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ dc 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Regional consignou que o contrato de trabalho 
firmado em desalinho com o disposto no art. 37, inciso II, da Cons
tituição Federal é nulo, mas produz efeitos enquanto vige entre as 
partes, haja vista a impossibilidade de se restabelecer o status quo 
ante. Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar com os 
efeitos da contratação ilícita, fazendo jus o Reclamante ao equivalente 
aos títulos pleiteados.

Com razão a Recorrente em pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, esta Corte Superior 
editou o Enunciado n“ 363, segundo o qual "A contratação de ser
vidor público, após a Constituição Federal de I9HH, sem prévia 
aprovação cm concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
inciso II, $ 2°, somente Conferindo-lhe direito ao papamento dos 
dias efetivamente trabalhados sepundo a contraprestação pactua
da. "

Como, na hipótese cm tela, não houve pedido referente a 
salários retidos, nada há a deferir ao Reclamante.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se cm manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pela 
alínea “a” do art. 896 da CLT (1° aresto dc B. 194 c conflito com o 
Enunciado n° 363 do TST), concluo configurada a hipótese prevista 
no § I°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso dc revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual copmm será fonte1 sjibsídiária dodiroitn processual
do trabalhÁ eicéto naquilo cni qúc fór iiicofnpít/ívcl. ’ 1 ' ' '
-------------------------------------------------------. . . ---------------------------------------------------------
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Consideradas a economia e simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST 
ao presente apelo, em face dos fins do recurso de revista, que visa a 
uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § 1°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento ao re
curso para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o 
ônus da sucumbência no tocante às custas; isento o Reclamante, na 
forma da lei.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-RR-459.257/98.7 - T  REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR

ADVOGADO
RECORRIDOS

ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA 
LHO DA 7* REGIÃO E MUNICÍPIO 
DE ICÓ
DR. FRANCISCO GÉRSON MARQUES 
DE LIMA
DR. SOLANO MOTA ALEXANDRINO 
MARIA DE JESUS JACINTO LIMA E 
OUTROS
DR. LUIZ ALVES FERREIRA

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 68/69, o egrégio Tribunal 

Regional deu provimento parcial ao recurso necessário - remessa "cx 
officio”, para excluir da condenação a liberação do seguro-desem- 
prego. Na oportunidade, assim ementou:

“PREL1MINARMENTE. A nulidade do contrato de trabalho, 
com fundamento no art. 37 da Constituição Federal de 05 de outubro 
de 1988, conforme argüida pela douta PRT. não merece acolhida. 
Seguindo reiterada jurisprudência desta Corte, os efeitos da decla
ração de nulidade são ex nunc , ante a impossibilidade de devolução 
das partes ao statu quo ante."

O Ministério Público recorreu de revista, pelas razões con
tidas às fls. 71/86, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do art. 896
da CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Tribunal Regional consignou que o contrato de 
trabalho firmado em desalinho com o disposto no art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal é nulo, mas produz efeitos enquanto vige entre 
as partes, haja vista a impossibilidade de se restabelecer o status quo 
ante. Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar com os 
efeitos da contratação ilícita, fazendo jus os Reclamantes ao equi
valente aos títulos pleiteados.

Com razão o Recorrente em pretender a reforma da decisão. 
Ocorre que, cm relação a tal matéria, esta Corte superior editou o 
Enunciado n° 363, segundo o qual "A contratação de servidor pú
blico, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação 
em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, inciso II, § 2" 
somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos dias efetivamente 
trabalhados segundo a contraprestação pactuada." Como, na hi
pótese em tela, não houve pedido referente a salários retidos, nada há 
a deferir aos Reclamantes.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se êin manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST c que o recurso logra conhecimento pela 
alínea “a” do art. 896 da CLT (Io aresto de fl. 194 e conflito com o 
Enunciado n° 363 do TST), concluo configurada a hipótese prevista 
no § 1°-Á do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Consideradas a economia c a simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT c 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, beth como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST 
ao presente apelo, cm face dos fins do recurso dc revista, que visa a 
uniformizar a jurisprudência,Ante o exposto, com base no § 1“ A do 
art. 557 do CPC c/c a Instrução Normativa n“ 17/2000 do TST, dou 
provimento parcial ao recurso para lim itar a  condenação ao pa
gamento da contraprestação pactuada, dc forma simples, inver
tendo-se o ônus da sucumbência no tocante às custas; isentos os
Reclamantes na forma da lei. 

intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 28 dc junhq de 2001.

, ' . JjLjíftS .(«fWQÇAQA, .ElSEipA M, Ç. DE .ARAÚJO. _ , . 
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PROC. N° TST-RR-460.428/98.8 -  4” Região

RECORRENTE

ADVOGADA
RECORRIDO

ADVOGADA

: COMPANHIA ESTADUAL DE ENER
GIA ELÉTRICA - CEEE 

: : DR*. RITA PERONDI 
: JORGE AURÉLIO GLOGUER MAR

QUES
: DR“. FERNANDA BARATA SILVA BRA

SIL
D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 631/636, o Tribunal Regional 

do Trabalho da 4“ Região reconheceu existente relação de emprego 
entre a reclamada e o reclamante, embora o reclamante tenha sido 
admitido em 01.8.89 por intermédio de empresa interposta (Empresa 
Brasileira de Engenharia - EBE). Destacou o Regional que reconhecia 
a existência de relação de emprego nos moldes da CLT, mas de
clarava a nulidade do ajuste, com efeitos jurídicos enquanto houve a 
prestação de serviços, cm homenagem ao princípio que repudia o 
enriquecimento indevido de uma parte cm detrimento da outra.

A reclamada recorreu de revista, pelas razões contidas nas 
fls. 639/647/56, com fundamento nas alíneas "a” e ”c" do art. 896 da 
CLT. Alega violação aos incisos II e XXXVI do art. 5o c inciso II do 
art. 37 da Constituição Federal, arts. 2°, 3° e 8o da CLT, bem como 
divergência jurisprudencial e afronta ao Enunciado 331, II, do TST.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

Com razão a Recorrente em pretender a reforma da decisão,
pois a mesma contraria o Enunciado n° 331, II, desta egrégia Corte.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pela 
alínea "a" do art. 896 da CLT, concluo configurada a hipótese prevista 
no § 1°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Consideradas a  economia e simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST 
ao presente apelo, em face dós fins do recurso de revista, que visa a 
uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § Io-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento ao re
curso para julgar improcedente o pedido da inicial, invertendo-se os
ônus da sucumbência no tocante às custas; isento o Reclamante na
forma da lei.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 29 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-RR-460.687/98.2 - 9a REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDA
ADVOGADO

CASA DE SAUDE PACIORNIK LTDA. 
DR. RAUL ANIZ ASSAD 
ELZA MARIA RODRIGUES 
DR. RENATO BRUNO FUHRMANN

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 145/151, o egrégio Tribunal 

da 9” Região entendeu correta a respeitável decisão, deferindo o 
pagamento das horas extras - minuto a minuto, por entender que 
deveriam ser consideradas aquelas frações consignadas nos cartões- 
de-ponto, por representarem tempo à disposição do empregador, na 
forma do art. 4” da CLT.

De tal decisão recorre dc revista a Reclamada, pelas razões 
contidas às lis. 154/160, apontando divergência jurisprudencial com 
os julgados que traz para cotejo, no sentido de que se tem ,como 
irrelevante menos de cinco minutos excedentes; porém, se forem mais 
de cinco minutos excedentes, será cabível a integralidade do tempo
(fl. 156).

O exame global do presente recurso dc revista leva esta 
Relatora a fazer uso da faculdade prevista no art. 557 do CPC, 
regulamentada, no âmbito da Justiça do Trabalho, pela Instrução 
Normativa n° 17 deste TST, publicada no DJ dc 12.01.2000.

DAS HORAS EXTRAS - CONTAGEM MINUTO A MI
NUTO

O egrégio Regional entendeu correta a sentença originária, 
sob o seguinte fundamento:

“Em ordenamento jurídico como o nosso, em que são va
lorados, inclusive, os segundos (hora noturna reduzida), seria um 
contra senso desprezar aquelas frações consignadas nos cartões-de- 
ponto, eis que representam tempo à disposição do empregador (artigo 
4° da CLT). Correta a r. decisão."

No entanto, sobre tal matéria, a colenda SBDI1 desta Corte 
Superior sinalizou seu entendimento na Orientação Jurisprudencial n° 
23, no sentido dc que “Não é devido o pagamento de horas extras 
relativamentc aos dias cm que o excesso de jornada não ultrapasse de 
cinco minutos antes e/ou após a duração normal do trabalho. Con
tudo, se ultrapassado o referido Ijuntç, çp/no. extra será.considerada a 
lotalida^q^J<^$Fippioiirç WxqçIrjqjàpjptTwdf» normal/' > M

Desse modo, verificando que a veneranda decisão atacada 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pela 
alínea ’a" do art. 896 da CLT (aresto dc 11. 156), concluo configurada 
a hipótese prevista no § 1°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Consideradas a economia e simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, e o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo ser apro
priado o emprego da Instrução Normativa n” 17 do TST ao presente 
apelo, em face dos fins do recurso de revista, que objetiva uni
formizar a jurisprudência, a teor do Enunciado n° 333 do TST.

Está o decisum em manifesto confronto com a jurisprudência 
dominante deste Tribunal Superior.

Ante o exposto, com base no § 1°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento parcial 
ao recurso para considerar como extras apenas os minutos que ex
cederem a 5 (cinco), anteriores e posteriores à jornada de trabalho. 
Contudo, se ultrapassado este limite, será considerado como extra o 
total do tempo excedido.

Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N° TST-RR-462.867/98.7 - 12' REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADORA
RECORRIDO
ADVOGADO

RECORRIDA

ADVOGADO

: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 12* REGIÃO 

: DR*. VIVIANE COLUCCI 
: ISRAEL HONORINO NUNES 
: DR. HEITOR FRANCISCO GOMES . 

COELHO
: CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA 

CATARINA S/A - CELESC 
: DR. WILLIAM RAMOS MOREIRA

D E S P A C H O
Por meio da petição dc fl. 619, o Reclamante requer a re- 

pubiicação do respeitável despacho de fl. 614, vez que a primeira 
publicação omitiu o nome do atual patrono do obreiro, Dr. Heitor 
Francisco Gomes Coelho, que apresentara seu documento de subs- 
tabclecimcnto em 13.12.2000, antes, portanto, da prolação do referido 
despacho.

A análise do autos revela que o documento de substabe- 
Iccimcnto somente foi juntados aos autos após a juntada do despacho 
decisório de 11. 614, muito embora o protocolo da respectiva petição 
tenha ocorrido em data anterior.

Em respeito aos princípios da economia e celeridade pro
cessuais, transcreve-se abaixo o teor do aludido despacho, cuja pu
blicação, nesta ocasião, surtirá todos os efeitos legais:

“O egrégio TRT da 12* Região, por sua 3* Turma, mediante 
o venerando acórdão de fls. 556/564. deu provimento ao agravo de 
petição do Reclamante para excluir dos cálculos de liquidação de 
sentença a parcela relativa ao imposto de renda, sob o entendimento 
dc que não compete à Justiça do Trabalho autorizar descontos fis
cais.

Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público do 
Trabalho (fls. 567/570), aos quais se negou provimento sob o fun
damento de que inexiste a omissão apontada (fls. 574/577).

Inconformado, recorre de revista o Ministério Público do 
Trabalho, às fls. 580/591, argüindo preliminarmente a nulidade por 
negativa dc prestação jurisdicional. Quanto ao mérito, alega violação 
do art. 114 da Carta Magna.

Prospera o inconformismo.
O Recorrente demonstrou, no recurso, violação do art. 114 

da Carta Magna a ensejar o seu conhecimento na forma do § 2° do 
art. 896 da CLT.

Verifica-se, também, que a decisão regional se apresenta 
contrária à Orientação Jurisprudencial n° 141 da SBDII, no sentido 
de ser competente a Justiça do Trabalho para autorizar os descontos 
fiscais em liqüidqção dc sentença. Precedentes: E-RR-2947/89, Ac. 
1800/91, Min. Cnéa Moreira, DJ 08.11.91, Decisão unânime; E-RR- 
853/89, Ac. 1761/91, Min. Ermes Pedrassani, DJ 25.10.91, Decisão 
unânime; RR 79917/93, Ac.' I“T 5062/93, Min. Ursulino Santos, DJ 
11.03.94, Decisão unânime.

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo art. 557, § 
l°-A, do CPC, por medida dc celeridade c economia processual c com 
apoio na Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento à 
revista para restabelecer a sentença dc 1° grau.”

Publique-se.
Brasília, 12 de junho dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAU-
JO

Relatora

PROC. N" TST-RR-463.397/98.0 - 12“ REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDA
ADVOGADA
o , a - I < . o

•: n >1 3fi ►

: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
: DR. ROLAND RABELO 
: ROZANE BEGNINI DALLIGNA 
: DRÍ. CLÁUDIA JLETÍCIA BADIN RA 
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D E S P A C H O
O egrégio TRT da 12” Região, por sua 3* Turma, mediante o 

venerando acórdão de fls. 173/183, manteve a decisão de primeiro 
grau, i|ue condenou a Reclamada, de forma subsidiária, ao pagamento 
dos créditos da Reclamante, dando provimento parcial ao recurso 
apenas para restringir o pagamento das horas extras às excedentes da 
trigésima sexta semanal. Entendeu que:

“A responsabilidade subsidiária vem a reforçar tão-somente a 
responsabilidade principal, desde que esta não seja suficiente para 
atender aos imperativos da obrigação assumida, ou o devedor pri
mário seja inadimplente, caso em que aquele que se beneficiou dos 
serviços prestados poderá rcssarcir-sc do dano sofrido, retendo va
lores que deve ao empregador principal ou ainda através de ação 
regressiva contra este.”

Não prospera, contudo, o inconformismo da Reclamada.
Analisando-se a decisão regional, verifica-se que ela sc apre

senta em conformidade com o item IV do Enunciado n° 331 do TST, 
que tem o seguinte teor:

“O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das em
presas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam 
participado da relação processual e constem também do título exe
cutivo judicial (artigo 71 da Lei n° 8.666/93).”

Deste modo, afastada a possibilidade de violação legal c 
constitucional, assim como superados os arestos tidos por divergen
tes.

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo art. 557, 
“capul”, do CPC, por medida de celeridade e economia processuais, e 
com apoio na instrução Normativa n" 17/2000 do TST, nego se
guimento à revista.

Publique-se.
Brasília, 28 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚ
JO

Relatora

PROC. N" TST-RR-464.044/98.6 -  2“ REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADORES

RECORRIDO
ADVOGADO

MUNICÍPIO DE OSASCO E MINISTÉ
RIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 2* 
REGIÃO
DR. AYLTON CESAR GRIZI OLI- 
VA(MUNICÍPIO) E DR\ SANDRA LIA 
SIMÓN
CESAR AUGUSTO TEMPORIM 
DR. MIGUEL NASCIMENTO SOARES

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 108/109, o egrégio 2° Tri

bunal Regional deu provimento parcial ao recurso ordinário e à re
messa oficial, para autorizar os descontos prcvidenciários c fiscais, 
mantendo, no mais. a sentença, que condenou o Município ao pa
gamento das verbas rescisórias.

O Reclamado recorre de revista, pelas razões contidas às fls. 
124/131, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do art. 896 da 
CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD 
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NULIDADE EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Tribunal Regional consignou que o contrato de 
trabalho firmado em desalinho com o disposto no art. 37. inciso II, da 
Constituição Federal é nulo, mas produz, efeitos enquanto vige entre 
as partes, haja vista a impossibilidade de sc restabelecer o “status quo 
ante”. Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar com 
os efeitos da contratação ilícita, fà/endo jus o Reclamante ao equi
valente aos títulos pleiteados.

Com razão o Recorrente em pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, esta Corte Superior 
editou o Enunciado n° 363, segundo o qual "A contratação de ser
vidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia 
aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
inciso II, § 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos 
dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactua
da."

Como, na hipótese em tela, não houve pedido referente a 
salários retidos, nada há a deferir ao Reclamante.

Desse tnodo, verificando que a veneranda decisão revi inda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência ate I e 
predominante deste TST c que o recurso logra conhecimento -.-la 
alún a “a” do art. 896 da CLT (2° arcslo de 11. 1.19), . mcluo c >n- 
figurada a hipótese previna no § 1°-A do art, 557 do ( PC.

A propósito d;i aplicabilidade do referido dfs|-' do CPC
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 709 da CLP, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo cm que for incompatível.

Consideradas a economia c a simplificação procedimental, 
eonjuntamente com o previsto nos aits. 765 da CLT e 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST 
ao presente apelo; tendo cm vista os fins do recurso de revista, que 
visa a uniformiz.ar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § 1°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST. dou provimento ao re
curso para ju lgar improcedente o pedido inicial, invcrtendo-sc o 
ônus da sucumbência no tocante às custas; isento o Reclamante na 
forma da lei. Prejudicado o exame do recurso de revista do Ministério 
Público do Trabalho por versar sobre matéria idêntica.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 12 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N» TST-RR-464.124/98.2 - 20 ” REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADORA

ADVOGADA

RECORRIDA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 20a REGIÃO E MUNICÍPIO 
DE POÇO VERDE
DR*. VILMA LEITE MACHADO AMO- 
RIM
DR*. CLÁUDIA BARBOSA GUIMA
RÃES
LUIZA OLIVA DE MENEZES

ADVOGADO : DR. JOÃO NASCIMENTO MENEZES
D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 48/51. o egrégio 20“ Tribunal 

Regional deu provimento parcial ao recurso ordinário da Reclamante, 
para condenar o Município ao pagamento das verbas rescisórias e 
salários retidos.

O Ministério Público do Trabalho recorre de revista, pelas 
razões contidas às fls. 54/58, com fundamento nas alíneas “a” e “c” 
do art. 896 da CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2(XX).

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD 
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

íi m Tribunal Regional consignou que o contrato de
trabalho u lesalinho com o disposto no art. 37, inciso II, da
CohM: nulo, mas produz efeitos enquanto vige entre

npossibilidade de sc restabelecer o “status quo 
tendeu que o órgão infrator deverá arcar com 

cão ilícita, fazendo jus a Reclamante ao equi
valente .ü>, ii,.dos pleiteados.

Com razão o Recorrente em pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, esta Corte Superior 
editou o Enunciado n" 363, segundo o qual “A contratação de ser
vidor público, tipós a Constituição Federa! de 1988, sem prévia 
aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
inciso II, § 2", somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos 
dias efetivamente trabalhados segundo a  contraprestação pactua-
da."

Na hipótese em tela, houve pedido referente a salários re
tidos.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual c 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pelas 
alíneas “a” c “c” do art. 896 da CLT (1° arcslo de fl. 56 e violação do 
art. 37, inciso II § 2°, da Constituição Federal), concluo configurada 
a hipótese prevista no § l°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito prot uai comum será fonlc subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo cm que for incompatível.

Consideiadas a economia e a simplificação procedimental, 
eonjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, D, do 
CPC, que de correm sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo I orno o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado i . mprego da Instrução Normativa n" 17/2000 do TST 
ao presente apelo, tendo em vista os fins do recurso de revista, que 
visa a uniformizar a jurisprudência.

’■ mi o exposto, com base no § 1°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrm .nativa n* 17/2000 do TST, dou provimento parcial 
ao rcuu i himtar a condenação ao pagamento dos salários dos 
dias Ir ibalhados, segundo a contraprestação pactuada
Pu iiidu. , do recurso de revista do Município por vei s.ir

partes.

.Brasília, 12 de junho de 2001.
JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO

Relatora

PROC. N” TST-RR-464.!25/98.6 - 20* REGIÃO

RECORRENTES

PROCURADORA

ADVOGADA

RECORRIDOS

ADVOGADO

: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 20* REGIÃO E MUNICÍPIO 
DE POÇO VERDE

: DR*. VILMA LEITE MACHADO AMO 
RIM

: DR*. CLÁUDIA BARBOSA GUIMA 
RÃ ES

: MARIA JOSÉ DOS SANTOS E OU
TROS

: DR. ÁLVARO LEOPOLDINO RAMOS
D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão dc fls. 99/103, o egrégio 20“ Tri

bunal Regional deu provimento parcial ao recurso ordinário interposto 
pelos Reclamantes, para condenar o Município ao pagamento das 
verbas rescisórias, assim como dos salários retidos.

O Ministério Público do Trabalho - 20” Região recorre dc 
revista, pelas razões contidas às fls. 106/110, com fundamento nas 
alíneas “a” c “c” .do art. 896 da CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n” 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO. APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Tribunal Regional consignou que o contrato dc 
trabalho firmado em desalinho com o disposto no art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal é nulo. tnas produz efeitos enquanto vige entre 
as partes, haja vista a impossibilidade dc se restabelecer o “status quo 
ante”. Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar com 
os efeitos da contratação ilícita, fazendo jus os Reclamantes ao equi
valente aos títulos pleiteados.

Com razão o Recorrente em pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que. eru relação a tal matéria, esta Corte Superior 
editou o Enunciado n° 363, segundo o qual “A contratação de ser- 
vidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia 
aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
inciso II, § 2", somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos 
dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactua
da."

Na hipótese cm tela, à exceção do reclamante Alexandre 
Ribeiro da Silva, todos os demais pleitearam salários retidos.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se cm manifesto confronto com a jurisprudência atual c 
predominante deste TST e que o recurso logra conhccimcnlo pelas 
alíneas “a” e “c” do ari. 896 da CLT (1° aresto de fl. 108 e violação 
do art. 37, inciso II, § 2°, da Constituição Federal), concluo con
figurada a hipótese prev istti no § l°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonle subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo cm que for incompatível.

Consideradas u economia e a simplificação procedimental, 
conjunlamentc com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, 11, do 
CPC, que discorrem obre a liberdade do juiz. no direcionamento do 
processo, bem tomo o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o empi ■ da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST 
ao presente apelo, lendo cm vista os fins do recurso de revista, que 
visa a uniformizar a jurisprudência.

Ante o i \posto, com base no § l°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Norm.iína n" 17/2000 do TST, dou provimento parcial 
ao recurso para: I) em rclaçau ao reclamante AÍexandre Ribeiro da 
Silva, ju lgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus da 
sucumbência no loraotc ás custas; e II) em relação aos demais Re
clamantes. limitar a aleitação ao pagamento dos salários dos dias 
efetivamente trabalhados, segundo a contraprestação pactuada. Pre
judicado o exame do icauso dc revista do Município por versar sobre 
matéria idêntica

Intimem-sc as partes.
Publique-se.
Brasília. 12 di junho dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO
Relatora

PROC. N- TST-RR-464.462/98.0 - 3* REGIÃO

RECORRENTI
ADVOGADO

RECORRIDA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
DR. RONALDO BATISTA DE CARVA
LHO
LUCIANA CRISTINA MASCHERIN 
FERREIRA

ADVOGADO DR. RIVELINO FERREIRA
I) E S P A  C II O
O .-■ii I It I d.i 3* Região, por sua 4* Turma, mediante o 

■ ónl.-Hi a - i >u provimento ao recurso ordinário da
R i 1mim.hI:!. r ia ondenação à responsabilidade subsi-
■ i. i ■ reclamante.

ida interpôs recurso de revista, às lis. 
225/234, alegando violação do art. 37 da Constituição Federal c  71 da 
Ijci 8666/93. Colaciona, também, arestos qne entende divergentes. 

Não prospera < recurso.
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Ana)isando-se a decisão regional, verificá-se que ela se apre
senta cm oiiformidade com o item IV do Enunciado 331 do TST, 

ie tem o seguinte teor:
“O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 

mpregador. implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das em
presas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam 
participado da relação processual e constem também do título exe
cutivo judiciai (artigo 71 da Lei n° 8.666/93).”

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo artigo 557, 
caput, do CPC, por medida de economia e celeridade processual, e 
com apoio na Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, nego se
guimento à revista.

Publique-se.
Brasília, 02 de agosto de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO
Relatora

PROC. N" TST-ED-RR-466.247/98.0 - 4“ REGIÃO

EMBARGANTE

ADVOGADO
EMBARGADA
ADVOGADO

: BANCO ECONÔMICO S/A (EM LIQUI
DAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

: DR. HÉLIO CARVALHO SANTANA 
: SANDRA REGINA FLORES 
: DR. RICARDO GRESSLER

D E S P A C H O
Tendo em vista o exercício do direito à ampla defesa e ao 

contraditório, constitucionalmente assegurado, concedo o prazo de 5 
(cinco) dias à Reclamante para. sc tiver interesse cm fazê-lo, im
pugnar os embargos declaratórios do Reclamado.

Após, voitem-me os autos conclusos.
Publique-se.
Brasília, 19 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-ED-RR-467.114/98.6 - 3“ REGIÃO

EMBARGANTE
ADVOGADA

EMBARGADO
ADVOGADO

: BANCO DO BRASIL S/A 
: DR" ENEIDA DE VARGAS E BERNAR- 

DES
: ADEMIR FROSSARD RIBEIRO 
: DR. ADILSON LIMA LEITÃO

D E S P A C H O
Tendo cm vista o exercício do direito à ampla defesa e ao 

contraditório, constitucionalmente assegurado, concedo o prazo de 5 
(cinco) dias ao Reclamante para, se tiver interesse em fazê-lo, im
pugnar os embargos declaratórios do Reclamado.

Após, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se.
Brasília. 19 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-ED-RR-468.450/984 - 3a REGIÃO

EMBARGANTE
ADVOGADO
EMBARGADA
ADVOGADO

BANCO BRADESCO S/A 
DR. VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR 
ROMILDA MARIA DA SILVA TORRES 
DR. RONALDO ALMEIDA DE CAR
VALHO

D E S P A C H O
Tendo cm vista o exercício do direito à ampla defesa c ao 

contraditório, constitucionalmente assegurado, concedo o prazo de 5 
(cinco) dias à Reclamante para, se tiver interesse em fazê-lo, im
pugnar os embargos declaratórios do Reclamado.

Após, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se.
Brasília, 29 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-ED-RR-468.454/98.8 - 12" REGIÃO

EMBARGANTE
ADVOGADO
EMBARGADO
ADVOGADO

ELECTRO AÇO ALTONA S/A 
DR. JOSÉ A. C. MACIEL 
INDALÍCIO SEEFELD 
DR. VALDIR NAHRING

D E S P A C H O
Tendo em vista o exercício do direito à ampla defesa e ao 

contraditório, constitucionalmente assegurado, concedo o prazo de 5 
(cinco) dias ao Reclamante para, sc tiver interesse em fazê-lo, im
pugnar os embargos declaralórios da Reclamada.

Após, voltcm-mc os autos conclusos.
Publique-se.
Brasília, 29 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO
Relatora

PROC'. N“ TST-RR-470.293/98.8 - 4“ REGIÃO PROC. N* TST-RR-473.172/98.9 - I" REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRENTE

PROCURADORA

RECORRIDO

: MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES 
: DR. FERNANDO JOSÉ BASSO 
: : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA

LHO DA 4" REGIÃO 
: DR*. BEATRIZ DE HOLLEBEN JUN

QUEIRA FIALHO 
: PEDRO ALVES FAGUNDES

D E S P A C H O
O egrégio TRT da 4“ Região, por sua 2a Turma, mediante o 

venerando acórdão de fls. 99/102, negou provimento à remessa “ex 
officio” e ao recurso ordinário do Reclamado, mantendo a conde
nação ao pagamento de verbas salariais ao Reclamante, sob o en
tendimento de que o princípio do contrato-realidade sobrepõe-se á 
nulidade do contrato de trabalho, por inobservância do concurso pú
blico.

Inconformados, o Reclamado e o Ministério Público do Tra
balho recorrem de revista: o primeiro, às Bs. 114/119, alegando vio
lação aos arts. 114, 37, II, c 339, IX, da Constituição Federal c 7°, 
“c", da CLT e contrariedade ao Enunciado n° 123 do TST. Colaciona, 
também, arestos que entende divergentes; e o último, às fls. 1220/128, 
alegando violação ao art. 37, II, da Carta Magna e colacionando 
arestos que entende divergentes.

Prospera o inconformismo do Ministério Público do Tra
balho.

O Recorrente demonstrou a existência de divergência ju- 
risprudencial, em face dos últimos arestos de fls.127/128, a ensejar o 
conhecimento do recurso, na forma da alínea “a” do art. 896 da 
CLT.

Vcriflca-se, também, que a decisão regional apresenta-se 
contrária à jurisprudência desta Corte Superior, consubstanciada no 
seu Enunciado n° 363, que tem o seguinte teor:

“A contratação de servidor público, após a Constituição de 
1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no 
seu art. 37. II, e § 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada.”

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo art. 557, § 
1“-A, do CPC, por medida de celeridade c economia processuais, e 
com apoio na Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou pro
vimento à revista para julgar improcedente o pedido inicial, restando, 
consequentemente, prejudicado o recurso do Reclamado. Custas in
vertidas, a cargo do Reclamante, das quais fica isento, nos termos da 
lei.

Pub!ique-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N° TST-RR-470.298/98.6 - 4a REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADA
RECORRIDA
ADVOGADA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
DR". ALICE SCHWAMBACH 
MARIA ELOÁ GUEDES DE OLIVEIRA 
DRa. LEDIR ELEONOR SARTOR1

D E S P A C H O
O egrégio TRT da 4* Região, por sua 4* Turma, mediante o 

venerando acórdão de fls. 127/131, negou provimento ao recurso 
ordinário da Reclamada, Caixa Econômica Federal - CEF, para con
dená-la ü responsabilidade subsidiária, cm face dos créditos traba
lhistas devidos à Reclamante, por ser tomadora dos seus serviços, 
deles se tendo, portanto, beneficiado.

Inconformada, a Reclamada interpõe recurso de revista, às 
fls. 134/153, alegando violação dos arts. 5°, II. e 37, XXI, da Carta 
Magna; e 71, § Io, da Lei n° 8.666/93 c afirmando que não há que se 
falar em responsabilidade subsidiária quando a tomadora dos serviços 
integra a administração pública, direta ou indireta, fundacional ou 
autárquica. Colaciona também arestos que entende divergentes.

Não prospera o inconformismo.
Analisando-se a decisão regional, verifica-se que ela se apre

senta em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, 
consubstanciada no item IV do Enunciado n° 331, que tem o seguinte 
teor:

“O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços, quanto àquetas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das em
presas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam 
participado da relação processual c conslem também do título exe
cutivo judicial (artigo 71 da Lei n° 8.666/93). (redação alterada pela 
Res. n“ 96/00 - DJ 18.09.2000).”

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo § 5° do 
art. 896 da CLT, por medida de economia e celeridade processuais, e 
com apoio na Instrução Normativa n° 17/20(8) do TST, nego se
guimento ao recurso de revista.

Intimcm-sc as partes, na forma da lei.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho dc 2001.

JUÍZA'CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

RECORRENTE

ADVOGADA

RECORRIDO
ADVOGADO

: SANTA CASÀ DE MISERICÓRDIA DO 
RIO DE JANEIRO

: DR". SÔNIA MARIA COSTEIRA FRA- 
ZÃO

: ANTÔNIO DE CARVALHO DUARTE 
: DR. JOSÉ RENATO PROENÇA NEVES

D E S P A C H O
O egrégio TRT da Primeira Região, por sua Primeira Turma, 

mediante o v. acórdão de fls. 76/80, deu provimento parcial ao re
curso ordinário da Reclamada, para condená-la a anotar a opção 
retroativa peio FGTS na Carteira de Trabalho e Previdência Social do 
Autor, bem como para que proceda aos depósitos para o aludido 
fundo, limitando, porém, a retroação dos recolhimentos do Fundo de 
Garantia ao dia seguinte à publicação da Lei n° 7.839, de 12 de 
outubro de 1990.

Inconformada, a Reclamada interpõe recurso dc revista, às 
fls. 81/85, alegando violação do artigo 5°, II e XXXVI, da Cons
tituição Federal e colacionando arestos que entende divergentes.

Prosperar o inconformismo.
A Reclamada demonstrou a existência de dissenso jurispru

dência), em face dos arestos de fl. 82, a ensejarem o conhecimento da 
revista, na forma da alínea “a” do artigo 896 da CLT.

Verifica-se, também, que a decisão regional apresenta-se 
contrária à Orientação Jurisprudcncial n° 146 da SBDI1 do TST, no 
sentido de que a opção retroativa peio FGTS necessita da concor
dância do empregador (Precedentes: E-RR 202103/95, Relator Min. 
Francisco Fausto, DJ 09.10.98; E-RR 140920/94, Relator Min. Moura 
França, DJ 15.05.98; e E-RR 115214/94, Ac. 5781/97, Relator Min. 
Vantuil Abdala, DJ 24.04.98).

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo artigo 
557, § l°-A, do CPC, por medida de celeridade e economia pro
cessuais, e com fulcro na Instrução Normativa n“ 17/2000 do' TST, 
dou provimento à revista para restabelecer a respeitável sentença.

Publique-se.
Brasília, 02 de agosto de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO
Relatora

PROC. N° TST-RR-473.5» 0/98.6 - 4a REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADA

RECORRIDO

ADVOGADO

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE 
SANEAMENTO - CORSAN 
: DRA. VALQUÍRIA DIAS DA COSTA 
LEMOS
FRANCISCO CARLOS FERREIRA
MORGENSTERN
DR. ARLINDO ZERBIN

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão dc fls. 208/218, o Tribunal Regional 

do Trabalho da 4* Região reconheceu existir relação dc emprego entre 
a Reclamada c o Reclamante, embora esle tenha sido admitido em 
l“.l 1.1991, por intermédio das empresas interpostas (Maxservicc Co
mércio e Serviços Lida. c Mercado Construções c Empreendimentos 
Ltda ). Destacou que reconhecia a existência de relação dc emprego 
porque presentes os elementos tipificadorcs, na forma do art. 3° da 
CLT. Asseverou, também, que, ante o reconhecimento de contratação 
por interposta empresa fraudclenta, o contrato seria nulo, a teor do 
que dispõe o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, mas que 
produziria, entretanto, efeitos juridicamente reconhecidos.

A Reclamada recorre dc revista, pelas razões comidas nas 
fls. 223/230, com fundamento no art. 896 da CLT. Alega violação dos 
arts. 652, alínea a, inciso IV, e 678, alíneas a, b e c do inciso II da 
CLT e 5°, inciso LV, e 37 da Constituição Federal, hem como di
vergência jurisprudencial e afronta ao Enunciado n° 33 1 do TST.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

Com razão a Recorrente em pretender a reforma da decisão, 
pois a esta contraria o Enunciado n° 331, II, desta Corte.

Desse modo. verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual c 
predominante deste TST c que o recurso logra conhecimento pela 
alínea "a" do art. 896 da CLT , concluo configurada a hipótese 
prevista no § 1°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo cm que for incompatível.

Consideradas a economia e a simplificação procedimental, 
conjuntamenle com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamcnlo do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2(X)0 do TST 
ao presente apelo, em face dos fins do recurso de revista, que visa a 
uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § Io-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/21XX) do TST, dou provimento ao re 
curso para julgar improcedente o pedido da inicial, invertendo se o 
ônus da sucumbência no tocante às custas.

Intimcm-sc as partes.
Publique-se.
Brasília, 29 dc junho dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M'. C. DE ARAÚJO 
Relatora
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PROC. N” TST-RR-473.511/98.0 - 4“ REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADA

RECORRIDA

ADVOGADO

: CLÁUDIA OLIVEIRA DOS SANTOS 
: DR*. FERNANDA BARATA SILVA BRA

SIL
: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE 

SANEAMENTO - CORSAN 
: DR. WILLIAM WELP

D E S P A C H O
O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4* Região, por 

sua 3* Turma, mediante o v. acórdão de fls. 560/565, deu provimento 
ao recurso ordinário da Reclamada, para afastar a declaração de 
vínculo dc emprego entre as partes e, por consequência, absolvê-la da 
condenação imposta. Entendeu, em síntese:

“A contratação irregular dc trabalhador através de empresa 
interposta não gera vínculo de emprego com sociedade de economia 
mista, tomadora dos serviços, em face da inobservância do requisito 
do concurso público previsto no art. 37, inciso II, da Constituição 
Federal. Inteligência do Enunciado n° 331, inciso II, da Súmula dc 
Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.” (fl. 560).

Inconformada, a Reclamante interpõe recurso dc revista, às 
fls- 571/606. alegando contrariedade aos Enunciados n°s 256 c 331 do 
TST c violação aos arts. 2o, 3o c 9o da CLT e Io e 193 da Constituição 
Federal e colacionando arestos que entende divergentes.

Não prospera o inconformismo.
Analisando-se o v. acórdão regional, vcrifica-sc que ele se 

apresenta em conformidade com a jurisprudência desta Corte Su
perior, consubstanciada no item II do Enunciado n° 331 do TST, que 
tem o seguinte teor:

“A contratação irregular de trabalhador, através de empresa 
interposta, não gera vínculo dc emprego com os órgãos da admi
nistração pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da Cons 
tituição da República).”

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo art. 557, § 
1°-A, do CPC, por medida de celeridade c economia processuais, e 
com apoio na Instrução Normativa n° 17/2000, do TST, nego se
guimento à revista.

Publique-se.
Brasília. 29 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N° TST-ED-RR-474.193/98.8 - 1* REGIÃO

EM BARGANTE

ADVOGADO
EMBARGADOS

ADVOGADO

EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 
EMOP
DR. EMERSON BARBOSA MACIEL 
ALBERTO GONÇALVES FERREIRA E 
OUTROS
DR. CARLOS FERNANDO CAVAL
CANTI DE ALBUQUERQUE

D E S P A C H O
Tendo cm vista o exercício do direito à ampla defesa c ao 

contraditório, constitucionalmente assegurado, concedo o prazo de 5 
(cinco) dias aos Reclamantes para, se tiverem interesse em fazê-lo, 
impugnar os embargos dcclaratórios da Reclamada.

Após, voltem-me os autos conclusos.
Publique-sc.
Brasília, 19 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N“ TST-RR-475.100/98.2 - 9" REGIÃO

RECORRENTE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 
RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ
- DER/PR

ADVOGADO : DR. SAMUEL MACHADO DE MIRAN
DA

RECORRIDO : EVALDO DE JESUS PEREIRA
ADVOGADO : DR. GILBERTO RIBAS DE CAMPOS

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 191/203, o egrégio 9o Re

gional deu provimento parcial ao recurso ordinário do Reclamado e à 
remessa oficial, para determinar o abatimento das verbas cotnpro- 
vadamente pagas sob os títulos daquelas, objeto da condenação.

O Reclamado recorre de revista, pelas razões contidas às fls. 
207/222, com fundamento nas alíneas "a” e “c” do art. 896 da 
CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

O egrégio Regional consignou que a mudança de regime 
jurídico de celetista para estatutário não implica a extinção do con
trato de trabalho, tendo cm vista que o art. 70 da Lei n° 10.219/92, 
que instituiu o Regime Jurídico Único do Estado, fala cm trans
posição, c não em extinção do contrato dc trabalho.

Com razão o Recorrente em pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, cm relação a tal matéria, esta Corte firmou o 
entendimento dc que a transposição dq regime celetista para o cs- 
latut.ii io nupliCft |i o ) |ílt,itp/de trabalho, verbis:

“MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATU
TÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO BIENAL. A 
transferência do regime jurídico dc celetista para estatutário implica 
extinção do contrato dc trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal 
a partir da mudança dc regimc.”(Oricntação Jurisprudcncial n° 128 da 
SBDI1 do TST).

No presente caso, a mudança dc regime ocorreu com a edi
ção da Lei n" 10.219/92, isto é, cm 21.12.92, e a reclamação tra
balhista foi ajuizada em 31.08.95, quando, portanto, já decorrido o 
biênio legal.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
enconlra-sc em manifesto confronto com o atual entendimento da 
colcnda SBDI1 desta Corte c que o recurso logra conhecimento pela 
alínea “a” do art. 896 da CLT (aresto de fls. 218 c 219), concluo 
configurada a hipótese prevista no § 1“-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
Direito Processual Civil será fonte subsidiária do Direito Processual 
do Trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Consideradas a economia c a simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II. do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST 
ao presente apelo, tendo cm vista os fins do recurso de revista, que 
visa a uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § Io-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento ao re
curso para declarar a prescrição total do direito de ação do Re
clamante.

Intimcm-se as partes.
Publíque-se.
Brasília, 02 dc agosto dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-RR-475.147/98.6 - 13" Região

RECORRENTE

PROCURADOR

RECORRIDA
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 13* REGIÃO 
DR. RILDO ALBUQUERQUE MOUSI- 
NHO DE BRITO 
JOSÉLIA PEREIRA DA SILVA 
DR. SEBASTIÃO GERIZ SOBRINHO 
MUNICÍPIO DE RIO TINTO 
DR. CLODONALDO R. PONTES

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão dc fls. 50/53. o egrégio 13° Regional 

deu provimento ao recurso ordinário da Reclamante para julgar pro
cedente cm parte a reclamação e condenar o Município-Reclamado ao 
pagamento de diferença salarial, a ser apurada com base no diário 
mínimo legal. A ementa transcrita à fl. 50 é elucidativa nesse sen
tido:

“CONTRATO NULO. EFEITOS. Deve-sc considerar nulo 
o contrato celebrado pelo Poder Público, com o fito de admissão de 
pessoal sem a realização de prévio concurso público. Contudo, face à 
impossibilidade dc devolver às partes o ‘status quo ante’ c o esforço 
despendido ser irrcstituível ao trabalhador, é de se deferir apenas os 
salários retidos e a diferença salarial, quando requeridos."

O Ministério Público do Trabalho recorre de revista, pelas 
razões contidas às fls. 57/65, apontando violação do art. 37, inciso II 
e § 2°, da Constituição Federal c com fulcro no Precedente n° 85 da 
SDI.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO»! EDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Regional afastou a tese da nulidade do contrato de 
trabalho, por entender que: “Desse modo, e considerando as provas 
dos autos, devido é o pagamento de salários requeridos na exordiai 
sob a rubrica de diferença salarial, uma vez que tal pedido não 
ficou abrangido pela nulidade do contraio.'' (11. 52). Dessa forma, 
entendeu que a Reclamante teria direito ao pagamento de diferença 
salarial, a ser apurada com base no salário mínimo legal.

Com razão o Recorrente cm pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, a colcnda SDI desta 
Corte Superior editou o Enunciado rí’ 363, segundo o qual "A con
tratação de servidor público, após a Constituição Federal dc 1988, 
sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no seu 
art. 37, incisa II, § 2", somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada". Como, na hipótese em tela, não houve pedido referente a 
salários relidos, nada há a deferir & Reclamante.

Desse modo. verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual c 
predominante deste TST c que o recurso logra conhecimento pelas 
alíneas "a" e V  do art. 896 da CLT (2° aresto de 11. 75 c violação do 
art. 37, inciso II, § 2°, da Constituição Federal), concluo configurada 
a hipótese prevista no § !“-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso dc revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum scri .fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquijo cpi;queríqr/ir)COUlf>íitíyçl, ,| j(

---------------------------t— fUufc
t in

Consideradas a economia e simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n° I7/2IXX) do TST 
ao presente apelo, tendo ém vista os fins do recurso de revista, que 
visa a uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § 1 A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento ao re
curso para ju lgar improcedente o pedido inicial, invcrtcndo-sc os 
ônus da sucumbência no tocante às custas; isento a Reclamante na 
forma da lei.

lntimeni-sc as partes.
Publique-se.
Brasília, 28 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

Seção 1 1149

PROC. N" TST-RR-475.148/98.0 - 13“ REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR

RECORRIDOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 13* REGIÃO 
DR. MÁRCIO ROBERTO DE FREITAS 
EVANGELISTA
JÚLIO CÉSAR DIAS E MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA

ADVOGADOS : DRS. ANTÔNIO BARBOSA DE ARAÚ
JO E JOSÉ CLODOALDO MAXIMINO 
RODRIGUES(MUNICÍPIO)

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 93/97, o egrégio 13° Regional 

rejeitou u preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e, no 
mérito, por maioria, deu provimento parcial ao recurso, para ver 
afastada a nulidade do contrato de trabalho, determinando o retorno 
dos autos à Vara de origem, a fim de apreciar os dentais aspectos da 
lide. A ementa transcrita ã fl. 93 é elucidativa neste sentido:

“CONTRATO DE TRABALHO IRREGULAR. RESPON
SABILIDADE ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO CONTRATANTE. 
Satisfeitos os' pressupostos de validade do ato jurídico a que está 
jungido o contrato de trabalho - agente capaz, objeto lícito e forma 
prescrita ou não defesa em.Ici inexiste nulidade na relação jurídica 
entre o servidor c o órgão público beneficiário da prestação de ser
viços, pelo falo de inçxistêpçia de concurso público. A irregularidade, 
‘in casu\ é do processo seletivo, e por ela deve responder a au
toridade que lhe deu causa, posto que a exigência, não observada, se 
encontra disciplinada no Capítulo VII, art. 37, II, da Constituição 
Federal, que rege os atos da administração pública. A garantia aos 
direitos do trabalhador constitui preceito maior, cis que integrante dos 
direitos sociais, conquista maior inserida na vigente Carta Magna 
(Capítulo II, art.7°).”

O Ministério Público do Trabalho recorre dc revista, [telas 
razões contidas às fls. 133/143, com fundamento nas alíneas “a" e “c” 
do art. 8%  da CLT.

O exame global do presente recurso dc revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PUBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO. APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Tribunal Regional afastou a tese da nulidade do 
contrato de trabalho, por entender que: Na hipótese concreta dos
autos, vislumbram-se, de modo indubitável, os caracteres indispen
sáveis à formalização do pacto laborai, quais sejam: ineventualidade, 
subordinação e remuneração." (11. 96). Dessa forma, entendeu que o 
Reclamante teria o mesmo direito à justa contraprestação salarial 
pelos serviços efetuados.

Com razão o Recorrente em pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que. em relação a tal matéria, esta Corte Superior 
editou o. Enunciado n° 363, segundo o qual "A contratação de ser
vidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem previa 
aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
inciso II, § 2", somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos 
dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactua
da. *

Como, na hipótese em teia, não houve pedido referente a 
salários retidos, nada há a deferir ao Reclamante.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual c 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pelas 
alíneas "a e “c do art. 896 da CLT (2° aresto de fl. 75 e violação do 
art. 37, inciso II, § 2°, da Constituição Federal), concluo configurada 
a hipótese prevista no § l”-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Consideradas a economia c a simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT c 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, cntcmlo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa t f  I7/2ÍXK) do TST 
ao presente apelo, tendo cm vista-os fins do recurso de revista, que 
visai# ümtnnnifcai .á'jiltlspnijíjntih./ ( /  ' í  \  H  '  \  < t. I
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Ante o exposto, com base no § Io-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento ao re
curso para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-,se o 
ônus da sucumbência no tocante às custas; isento o Reclamante na 
forma da lei.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília. 28 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-RR-475.150/98.5 - 13' Região

RECORRENTE

PROCURADOR

RECORRIDO
ADVOGADO

RECORRIDO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 13' REGIÃO 
DR. MÁRCIO ROBERTO DE FREITAS 
EVANGELISTA 
ROGÉRIO LEAL PEREIRA 
DR. CARLOS ROBERTO PINHEIRO 
COELHO
MUNICÍPIO DE LAGOA SECA

ADVOGADA DRA. REJANE MARIA MELLO DE 
VASCONCELOS

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 84/88, o egrégio 13° Regional 

rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho cm 
razão da matéria argüida pelo reclamado e. no mérito, deu provimento 
parcial à remessa necessária c ao recurso voluntário para, com relação 
ao período de 01.7.93 a 05.01.95. limitar a condenação em diferença 
salarial, mantendo a condenação quanto aos seus demais termos.

O Ministério Público do Trabalho recorre de revista pelas 
razões contidas às fls. 92/100, com fundamento nas alíneas "a" e "c” 
do art. 896 da CLT, apontando violação do art. 37, inciso II. da 
Constituição Federal, porquanto o egrégio TRT teria concedido ao 
obreiro diferença salarial, o que vem a violar flagrantementc tal dis
positivo constitucional.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI 
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Regional, pelo v. acórdão de fl. 84, deixou cx- 
pressamente consignado em sua ementa, verbir.

“CONTRATO NULO. EFEITOS. Deve-se considerar nulo o 
contrato celebrado pelo Poder Público, com o fito de admissão de 
pessoal sem realização de prévio concurso público. Contudo, face à 
impossibilidade de devolver às partes o ‘status quo ante’ e o esforço 
despendido sor irrestituível ao trabalhador, é de se deferir apenas os 
salários retidos e a diferença salarial, quando requeridos.”

Dessa forma, entendêu que o órgão infrator deverá arcar com 
os efeitos da contratação ilícita, fazendo jus o Reclamante ao equi
valente aos salários retidos e à diferença salarial pleiteados.

Com razão em parte o Recorrente, em pretender a reforma da
decisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, a colenda SDI desta 
Corte Superior editou o Enunciado n° 363, segundo o qual "A con
tratação de servidor público, após a Constituição Federal de 1988, 
sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no seu 
art. 37, inciso II, § 2" somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada". Na hipótese em tela, houve pedido referente a salários retidos 
e à diferença salarial.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se cm manifesto confronto com a jurisprudência atual c 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pela 
alínea ”a" do art. 896 da CLT (arestos de fls. 97 e 99), concluo 
configurada a hipótese prevista no § 1°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo cm que for incompatível.

Considerada a economia c simplificação procedimental, con- 
juntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT c 125, II, do CPC, 
que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do pro
cesso, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo ser 
apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST ao 
presente apelo, tendo em vista os fins do recurso dc revista, que visa 
a uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § Io-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento parcial 
ao recurso para limitar a condenação apenas ao pagamento dos sa
lários dos meses efetivamente trabalhados segundo a contraprestação 
pactuada.

Intimcm-sc as partes.
Publiquc-sc.
Brasília, 02 de agosto de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEÍDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-RR-475.151/98.9 - 13“ REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR

RECORRIDO
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 13' REGIÃO 
DR. RILDO ALBUQUERQUE MOUSI- 
NHO DE BRITO 
JOSÉ DOS SANTOS 
DR. EDGAR FRANCISCO DA SILVA 
MUNICÍPIO DE MARI 
DR. HUMBERTO TRÓCOLI NETO

D E S P A C H O
Pelo vèncrando acórdão de fls. 33/36, o  egrégio 13° Regional 

deu provimento parcial ao recurso ordinário do Reclamante, para 
deferir as diferenças salariais do período de 10.03.92 a 30.04.96 e 
salário retidos do período de maio/96 a fevereíro/97.

O Ministério Público do Trabalho recorre de revista, pelas 
razões contidas às fls. 40/48, com fundamento nas alíneas “a” e “c” 
do art. 896 da CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Regional consignou que o contrato de trabalho 
firmado em desalinho com o disposto no art. 37, inciso II, da Cons
tituição Federal é nulo, mas produz efeitos enquanto vige entre as 
partes, haja vista a impossibilidade dc se restabelecer o status quo 
ante. Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar com os 
efeitos da contratação ilícita, fazendo jus o Reclamante ao equivalente 
aos títulos pleiteados.

Com.razão o Recorrente em pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, esta Corte Superior 
editou o Enunciado n° 363. segundo o qual "A contratação de ser
vidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia 
aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
inciso II, $ 2", somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos 
dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactua
da."

Na hipótese em tela, houve pedido referente a salários re
tidos.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pelas 
alíneas “a” e “c” do art. 896 da CLT (1° aresto de II. 45 c violação do 
art. 37, inciso II, § 2°, da Constituição Federal), concluo configurada 
a hipótese prevista no § Io-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Consideradas a economia e simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST 
ao presente apelo, em face dos fins do recurso de revista, que visa a 
uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § 1°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento parcial 
ao recurso para limitar a condenação ao pagamento dos salários dos 
dias efetivamente trabalhados, segundo a contraprestação pactuada.

Intimcm-sc as partes.
Publique-sc. ,
Brasília, 27 de junho dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-RR-475.152/98.2 - 13" REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR
RECORRIDA

ADVOGADO

RECORRIDO
ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO IX) TRABA
LHO DA 13“ REGIÃO 
DR. JOSÉ NETO DA SILVA 
BERNADETE DE LOURDES DOS 
SANTOS
DR. JOSÉ CARLOS SOARES DE SOU
SA
MUNICÍPIO DE SANTA RITA
DR. JOSÉ CLODOALDO MAXIMINO
RODRIGUES

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão dc fls. 54/56, o Tribunal Regional da 

13" Região deu provimento parcial ao recurso, para excluir da con
denação a dobra incidente sobre a diferença salarial, proferindo a 
seguinte decisão;

"CONTRATO DE TRABALHO. SERVIDOR ADMITIDO 
NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. EFEI
TOS DE SUA NULIDADE.

Embora nulo, o contrato de trabalho do órgão público com 
servidor admitido sem observância ao disposto no artigo 37, II, da 
Constituição Federal, gera todos os efeitos legais advindos dc uma 
relação empregatícia havida sob o manto da Consolidação das Leis do 
Trabalho, em respeito aos princípios protetivos próprios do Direito do 
Trabalho e em face da elevação dos valores sociais do trabalho à 
categoria de princípio fundamental da nossa República (artigo 1°, IV, 
da Constituição Federal).”

O Ministério Público recorre de revista, pelas razões con
tidas, respectivamente, nas fls. 60/67, com fundamento nas alíneas 
"a" e “c” do art. 896 da CLT. alegando haver “contradição específica 
entre a interpretação dada pelo TRT local ao art. 37, II, da Carta 
Política e a que foi expendida nos acórdãos transcritos”. Trouxe, 
ainda, acórdãos-paradigmas que entende caracterizar divergência ju 
risprudência!. Ao final, pleiteia seja julgado improcedente o pedido da 
Reclamante.

Razão assiste ao Ministério Público.
A decisão do Tribunal Regional contraria o Enunciado n° 

363, o qual se transcreve:
“Contrato nulo. Efeitos. A contratação de servidor público, 

após a Constituição dc 1988, sem prévia aprovação em concurso 
público, encontra óbice no seu art. 37, II, e § 2°, somente conferindo- 
lhe direito ao pagamento dos dias efetivamente trabalhados segundo a 
contraprestação pactuada."

Ainda há mais a acrescentar; a contratação de servidor pú
blico sem concurso configura nítida lesão ao preceito da Lei Maior do 
Ordenamento Jurídico, expresso no inciso II do art. 37 da Cons
tituição Federal de 1988. É que este dispositivo exige que a in
vestidura em cargo ou emprego público, salvo as nomeações para 
cargo em comissão, declarado em lei dc livre nomeação e exoneração, 
e as hipóteses dc contratação por prazo determinado, para atender a 
necessidade temporária dc excepcional interesse público, mediante 
previsão em lei. As ressalvas não são compatíveis com a hipótese dos 
autos.

Ohservc-se que as regras jurídicas que dispõem sobre o pro
cedimento da administração pública são inderrogáveis pela vontade 
das partes.

Paralelamentc, o princípio de proteção que rege as relações 
trabalhistas é inaplicável às relações entre os trabalhadores e os ór
gãos públicos. Estes possuem os seus princípios específicos, os quais 
se acham delineados no próprio ordenamento jurídico positivo, pre- 
cisamente no art. 37 da Lei Maior.

Por outro lado, o § 2° do art. 37 da Carta Magna cobre de 
nulidade o ato que desatenda ao quanto exigido no inciso II da 
mesma norma.

Diante da nulidade do contrato que se extrai, em face do que 
dispõe o inciso I] do art. 37 da CF/88, c/c o § 2° do referido artigo, 
nenhum efeito produz, sendo improcedentes os títulos pleiteados.

Considerando-se, todavia, a linha do Precedente Jurispru- 
dencial n° 85 da Seção dc Dissídios Individuais do egrégio TST, 
deverá ser conferida u contraprestação financeira pela prestação do 
trabalho havida. É que, não obstante a nulidade do contrato, houve 
dispêndio de energia pelo trabalhador, não podendo ocorrer a re
cuperação dc sua força produtiva, concedendo-se reparação pecu
niária, à luz da legislação civil. Essa reparação será na base de um 
salário-mínimo, o indispensável para sua sobrevivência, não se po
dendo conferir remuneração menor, em face do que dispõe a Cons
tituição da República dc 1988 - art. 7°, inciso IV.

Assim, a Reclamante faz jus, tão-somente, ao saldo dc sa
lários, conforme pleiteado na Reclamação, a título dc "salário retido", 
nos exatos moldes do Enunciado n° 363 desta Corte rccursal.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso de revista 
interposto pelo Ministério Público, nos termos da fundamentação su
pra.

Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-RR-475.551/98.0 - 17" REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRI
CAS S.A. - ESCELSA 
DR. SANDRO VIEIRA DE MORAES 
PAULO CÉSAR JUSTINO 
DR. JOSÉ MIRANDA LIMA

D E S P A C H O
O egrégio TRT da 17“ Região, mediante o venerando acór

dão de fls. 66/69, negou provimento ao recurso ordinário da Re
clamada, mantendo a condenação ao pagamento dos honorários ad- 
vocatícios ao Reclamante.

Inconformada, a Reclamada interpôs recurso de revista, às 
lis. 72/78, alegando que os arestos colacionados entendem claramcnte 
em sentido diverso, ou seja, que continua vigorando na Justiça do 
Trabalho o jus poslulandi, sendo inaplicável o princípio da sucum
bência. Via de consequência, assevera que somente seriam devidos os 
honorários advocatícios nos casos da Lei 5.584/70. Colaciona, tam
bém, arestos que entende divergentes.

Prospera o inconformismo.
Verifica-se, no acórdão regional, que foram deferidos ho

norários advocatícios ao Reclamante, decorrente do princípio da su
cumbência insculpido no artigo 20 do CPC c cm face do que dispõe 
o artigo 133 da Constituição Federal, que considerou o advogado 
indispensável à administração da Justiça.

Configurada, portanto, a contrariedade ao Enunciado n° 219 
do TST, que tem o seguinte teor:

"Honorários advocatícios. Hipótese de cabimento.
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Na Justiça do Trabalho, a condenação cm honorários ad- 
vocalícios, nunca superiores a 15%, não decorre pura c simplesmente 
da sucumbência, devendo a parte estar assistida por sindicato da 
categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao 
dobro do mínimo legal, ou encontrar-se em situação econômica.que 
não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da 
respectiva família."

Justificado, assim, o conhecimento da revista, na forma da 
alínea "a" do art. 896 da CLT c o seu provimento, a teor do referido 
verbete.

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo art. 557, § 
l°-A, do CPC. por medida de celeridade e economia processual e com 
apoio na Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento ü 
revista para excluir da condenação os honorários, advocatícios.

Jntimem-se as partes, na forma da lei.
Publique-se.
Brasília, 28 de junho de 2001.
JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 

Relatora
PROC. N” TST-RR-475.572/98.3 -  9” REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

: BANCO DO ESTADO DE MINAS GE
RAIS S.A. - BEMGE 

: DR. PEDRO PAULO PAMPLONA 
: HENRIQUE FUTRYK 
: DR. GERALDO ROBERTO CORRÊA 

VAZ DA SILVA
D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fis. 291/297, o egrégio Tribunal 

da 9“ Região, reformando a decisão de primeira instância, deu pro
vimento ao recurso do reclamante, declarando a incompetência da 
Justiça do Trabalho para determinar as deduções para o Imposto de 
Renda e Previdência Social.

De tal decisão recorre de revista o Reclamado pelas razões 
contidas às fls. 302/308, apontando divergência jurisprudencial com 
os julgados que traz para cotejo.

O exame global do presente recurso de revista leva esta 
Relatora a fazer uso da faculdade prevista no art. 557 do CPC. 
regulamentada, no âmbito da Justiça do Trabalho, pela Instrução 
Normativa n° 17 deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

A respeito do tema. objeto do recurso de revista, tem razão 
o recorrente.

A colenda SDI desta Corte Superior sinalizou seu enten
dimento na Orientação Jurisprudencial n° 32. no sentido de que esta 
Justiça do Trabalho tem competência para julgar ca matéria alusiva 
aos descontos para o Imposto de Renda e Previdência Social, sendo 
des idos na forma do Provimento da Corrcgcdoria Geral da Justiça do 
Trabalho n° 03/84, à luz da Lei n° 8.212/91.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão atacada 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pela 
alínea ”a" do art. 896 da CLT, concluo configurada a hipótese prevista 
no § Io do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, está autorizada na forma do art. 769 da CLT, 
segundo o qual o direito processual comum é fonte subsidiária do 
direito processual do trabalho, exceto naquilo cm que for incom
patível.

Consideradas a economia e simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do 
CPC. que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo- pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o  emprego da Instrução Normativa n° 17 do TST ao 
presente apelo, em face dos fins do recurso de revista, que visa a 
uniformizar a jurisprudência, haja vista o teor do Enunciado n° 333 
do TST.

Ante o exposto, com base no § T-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento ao re
curso para determinar que se procedam as deduções para o Imposto 
de Renda e Previdência Social nos créditos do reclamante na forma 
da Orientação Jurisprudencial n” 32 c do Provimento n° 03/84 da 
CGJT.

Publique-se.
Brasília, 28 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-RR-477.083/98.7 - 1" REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR

RECORRIDOS

PROCURADOR
ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 1* REGIÃO 
DR. LUIZ EDUARDO AGUIAR DO 
VALLE
UNIÃO FEDERAL E ILMA LIRA GUE-
NES TAVARES E OUTROS
DR. NEWTON PENNA
DR. SÉRGIO PINHEIRO DRUMMOND

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 165/167, o egrégio Io Re

gional deu provimento parcial ao recurso ordinário dos Reclamantes, 
para deferir-lhes o reajuste salarial decorrente do IPC de junho de 
1987, limitado ü data base subscqücntc.

O Ministério Público do Trabalho recorre de revista, pelas 
razões contidas às fls. 169/174, com fundamento nas alíneas “a" e “c” 
do art. 896 da CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DO IPC DE 
JUNHO DE 1987.

O egrégio Tribunal Regional deferiu o pagamento das di
ferenças salariais decorrentes do IPC de junho de 1987, sob o fun
damento de violação ao direito adquirido dos Reclamante ao reajuste 
em questão.

Com razão o Recorrente cm pretender a reforma da de
cisão.

Oconre que, cm relação a tal matéria, a colenda SBD11 desta 
Corte Superior firmou o entendimento de que inexiste direito ad
quirido aos reajustes salariais decorrentes do IPC de junho dc 1987 
(Orientação Jurisprudencial n ° 58).

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
cnconlra-.sc em manifesto confronto com a jurisprudência atual c 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pela 
alínea “a” do art. 896 da CLT (1° aresto dc fl. 172), concluo con
figurada a hipótese prevista no § 1°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade dó referido dispositivo do CPC 
ao recurso dc revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Consideradas a economia c a simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do 
CPC que discorrem sobre a liberdade do juiz. no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o~emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST 
ao presente apelo, cm face dos fins do recurso de revista, que visa a 
uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § 1“-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento ao re
curso para excluir da condenação o pagamento das diferenças sa
lariais decorrentes do IPC de junho de 1987 c reflexos.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília. 28 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-RR-477.396/98.9 - 14" Região

RECORRENTE

PROCURADORA

RECORRIDO
ADVOGADO
RECORRIDA

ADVOGADO

: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 14" REGIÃO 

: DRA. MARIZA MAZOTTI DE MO
RAES E CUNHA

: NORMANDO PEREIRA CASTELO 
: DR. NORMANDO PEREIRA CASTELO 
. EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DE RON

DÔNIA S.A. - ENARO 
: DR. FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES 

DE CAMARGO
D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 307/317, o egrégio 14° Re

gional rejeitou as preliminares argüidas pela reclamada e, no mérito, 
deu provimento parcial ao recurso para reformar a r. sentença, a fim  
de declarar violado o disposto no inciso II do art. 37 da Constituição 
Federal, porém com efeitos ex nunc, razão pela qual confirmou a r. 
decisão, quanto aos demais termos, por seus próprios c jurídicos 
fundamentos.

O Ministério Público do Trabalho recorre dc revista pelas 
razões contidas às fls. 300/306, com fundamento nas alíneas "a" c "c” 
do art. 896 da CLT, apontando violação do art. 37, inciso II c § 2°, da 
Constituição Federal. Assevera que .a decisão recorrida deverá ser 
provida para. reformando a decisão, manter-se a condenação tão- 
somente ao pagamento das verbas salariais em sentido estrito. Traz 
arestos que entende divergentes.

O exame global do presente recurso dc revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Regional, pelo v. acórdão de II. 84, deixou cx- 
pressamente consignado na v. decisão recorrida que "Todavia, m am o  
na hipótese de se considerar nulo o ato, sua ineficácia é plena a 
partir da dec laração da nulidade, eis que a força de trabalho não 
pode ser restituída ao obreiro, e em assim sendo, fa z jus o reclamante 
ás verbas rescisórias e demais direitos trabalhistas, adquiridos du
rante a vigência do contraio de trabalho, pois os efeitos da nulidade 
operam ex nunc. ”

Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arear com 
os efeitos da contratação ilícita, fazendo jus o Reclamante ao equi
valente às verbas rescisórias.

Com razão o Recorrente em pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, a colenda SDI desta 
Corte Superior editou o Enunciado n° 363, segundo o qual "A con- 
tralução de servidor público, após a Constituição Tederul de 1988, 
sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no seu 
art. 37, inciso II, § 2", somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada". Na hipótese em tela, houve pedido referente a salários re
tidos.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se cm manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST c que o recurso logra conhecimento pela 
alínea "a" do art. 896 da CLT (arestos de fi. 304), concluo con
figurada a hipótese prevista no S l°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso dc revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, excelo naquilo cm que for incompatível.

Considerada a economia e simplificação procedimental, con
juntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125. II, do CPC, 
que discorrem sobre a liberdade do juiz, no direcionamento do pro
cesso. bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo ser 
apropriado o emprego da Instrução Normativa n“ I7/2CKX) do TST ao 
presente apelo, lendo em vista os fins do recurso dc revista, que visa 
a uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § l“-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n” 17/2000 do TST, dou provimento parcial 
ao recurso para limitar a condenação apenas ao pagamento dos sa
lários dos meses efetivamente trabalhados segundo a contraprestação 
pactuada.

Intimem-se as parles.
Publique-se.
Brasília. 02 dc agosto dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N° TST-RR-477.397/98.2 - 14" REGIÃO
RECORRENTES

PROCURADORES

RECORRIDO
ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 14" REGIÃO E ESTADO DE 
RONDÔNIA
DR": VIRGÍNIA DE ARAÚJO GON
ÇALVES E DR. JURACI JORGE DA 
SILVA(ESTADO)
CASSEMIRO CARREIRO NETO 
DR. VALMIR GONÇALVES DA SILVA

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão dc fls. 234/238, o egrégio 14“ Re

gional deu provimento ao recurso ordinário do Estado e à remessa 
oficial, para declarar violado o art. 37, inciso II, da Lei Maior. Quanto 
ao recurso adesivo do Reclamante, deu-lhe provimento, para deter
minar o pagamento das verbas rescisórias ali discriminadas.

O Ministério Público do Trabalho recorre dc revista, pelas 
razões contidas às fls. 220/233, com fundamento nas alíneas “a” e “c” 
do art. 896 da CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAI. - NULIDADE - EFEI 
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Regional consignou que o contrato de trabalho 
firmado em desalinho com o disposto no art. 37, inciso II, da Cons
tituição Federal é nulo, mas produz efeitos enquanto vige entre as 
partes, haja vista a impossibilidade de se restabelecer o status quo 
ante. Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar com os 
efeitos da contratação ilícita, fazendo jus o Reclamante ao equivalente 
aos títulos pleiteados.

Com razão o Recorrente em pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, esta Corte Superior 
editou o Enunciado n° 363, segundo o qual "A contratação de ser
vidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia 
aprovação em concurso público, encontro óbice no seu art. 37, 
inciso II, $ 2", somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos 
dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactua
da.“

Na hipótese em tela, houve pedido referente a salários re
tidos.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST c que o recurso logra conhecimento pelas 
alíneas “a” e “c” do art. 896 da CLT (1“ aresto de fl. 223 e violação 
do art. 37, inciso II, § 2°, da Constituição Federal), concluo con
figurada a hipótese prevista no § l°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT o 
Direito Processual Civil será fonte subsidiária do Direito Processual 
do Trabalho, exceto naquilo cm que for incompatível.

Consideradas a economia c a simplificação procedimental, con
juntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT c 125. II, do CPC, que 
discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do processo, bem 
como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo ser apropriado o em
prego da Instrução Normativa n“ 17/2000 do TST ao presente apelo, tendo 
em vista os fins do recurso dc revista, que visa a uniformizar a jurispru
dência.

Ante o exposto, com base no § !”-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento pardal 
ao recurso para limitar a condenação ao pagamento dos salários dos 
dias efetivamente trabalhados, segundo a contraprestação pactuada. 
Prejudicado o exame do recurso de revista do Estado de Rondônia, 
por versar sobre matéria idêntica.

Intímcm-sc as partes.
Publique-se.
Brasília, 02 de agosto dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora
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l’ROC. N" TST-RR-480.829/98.8 - 1" Região
RECORRENTE

PROCURADORA
RECORRENTE

ADVOGADO

RECORRIDO
ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA I" REGIÃO 
DR". IDALINA DUARTE GUERRA 
FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS 
S/A
DR. RENATO PEREIRA DE CARVA
LHO
PAULO SÉRGIO DE FARIA 
DR. HÉRCULES ÃNTON DE ALMEI
DA

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 69/76, o egrégio Io Regional 

deu provimento parcial ao recurso ordinário da Reclamada, para de
terminar que as parcelas deferidas na sentença primeira fossem pagas 
a título do indenização, com base no art. 158 do Código Civil.

O Ministério Público do Trabalho recorre de revista, pelas 
razões contidas às fls. 78/86, com fundamento nas alíneas "a" e "c" 
do art. 896 da CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA- 
EHADOS.

O egrégio Regional consignou que o contrato de trabalho 
firmado cm desalinho com o disposto no art. 37, inciso II. da Cons
tituição Federal é nulo, mas produz efeitos enquanto vige entre as 
partes, haja vista a impossibilidade de se restabelecer o status quo 
ante. Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar com os 
efeitos da contratação ilícita, fazendo jus o Reclamante ao equivalente 
aos títulos pleiteados.

Com razão o Recorrente cm pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, a colcnda SDI desta 
Corte Superior editou o Enunciado n° 363, segundo o qual "A con
tratação de servidor público, após a Constituição Federal de 1988, 
sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no seu 
art. 37, inciso II, § 2°, somente conferindo-lhe direito ao papa mento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada". Como, na hipótese em tela, não houve pedido referente a 
salários retidos, nada há a deferir ao Reclamante.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se cm manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pelas 
alíneas "a" e "c" do art. 896 da CLT ( I o aresto de fl. 85 e violação do 
art. 37, inciso II, § 2o, da Constituição Federal), concluo configurada 
a hipótese prevista no § 1°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Considerada a economia e simplificação procedimental, con- 
juntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do CPC, 
que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do pro
cesso, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo ser 
apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST ao 
presente apelo, tendo em vista os fins do recurso de revista, que visa 
a uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § 1°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento ao re
curso para ju lgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se os 
ônus da sucumbência no tocante às custas; isento o Reclamante na 
forma da lei.

Intimem-sc as partes.
Publiquc-sc.
Brasília, 27 de junho de 2001.

IUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚIO 
Relatora

PROC. N" TST-ED-RR-493.269/98.0 -HF REGIÃO

EMBARGANTE
ADVOGADO

EMBARGADA

ADVOGADA

: HÉLIO GONÇALVES TEIXEIRA 
; DR. RONALDO FELDMANN HERME- 

TO
: SUPERGASBRÁS DISTRIBUIDORA 

DE GÁS S/A
: DR'. DÉBORA MACIEL ALVES PERES

D E S P A C H O
Em respeito ao direito à ampla defesa c ao contraditório, 

constitucionalmente assegurado, bem como cm atenção à Orientação 
Jtirisprudeneial n” 142 da eolenda SBDI1 desta Corte, concedo à parte 
contrária o prazo de 5 (cinco) dias para, querendo, impugnar os 
embargos dcclaratórios.

Após. voltem-se os autos conclusos.
Publiquc-sc.
Brasília, de agosto de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO
Relatora

PROC. N° TST-ED-RR-494.190/98.1 - 10" REGIÃO

EMBARGANTES

ADVOGADO
EMBARGADO

ADVOGADO

: ALFREDO JORGE BARBOSA DE 
ALENCASTRO E OUTROS 

: DR. JOSÉ F.YMARD LOGUÉRCIO 
: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSA

MENTO DE DADOS - SERPRO 
: DR. ROGÉRIO AVELAR

D E S P A C H O
Tendo em vista o exercício do direito à ampla defesa c ao 

contraditório, constitucionalmente assegurado, concedo o prazo de 5 
(cinco) dias ao Reclamado para, se tiver interesse em fazê-lo, im
pugnar os embargos declaratórios dos Reclamantes.

Após, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se.
Brasília, 29 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N° TST-RR-497.337/98.0 -  10" REGIÃO

RECORRENTE : JOSÉ FRANCELINO DE MORAIS
PROCURADOR

RECORRIDA

ADVOGADO

: DR. FRANCISCO RODRIGUES PRETO 
JÚNIOR

: TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA 
S.A. - TELEBRASILIA 

: DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL
D E S P A C H O
O egrégio TRT da 10“ Região, por sua 1“ Turma, mediante o 

v. acórdão de fls. 292/298, negou provimento ao recurso ordinário do 
reclamante, mantendo a sentença de Io grau. em que se julgou pro
cedente o pedido formulado na ação de consignação em pagamento 
ajuizada pela reclamada, entendendo válida A dispensa do recla
mante, após a aposentadoria.

Inconformado, o Reclamante interpôs recurso de revista, às 
fls 300/319, colacionando arestos que entende divergentes.

Não prospera o inconformismo.
A discussão, in casu, gira em torno dos efeitos da apo

sentadoria. Esta Corte Superior entende que ela acarreta a extinção do 
contrato de trabalho, haja vista a Orientação Jurisprudencial n° 177 da 
SBDI1, no sentido de que a “aposentadoria espontânea extingue o 
contrato de trabalho, mesmo quando o empregado continua a tra
balhar na empresa após a concessão do benefício prevideneiário. 
Assim sendo, indevida a multa de 40% do FGTS em relação ao 
período anterior à aposentadoria”.

Ora, acarretando a aposentadoria espontânea a extinção do 
contrato de trabalho, a permanência no serviço público somente po
deria se verificar com a observância do concurso público, nos termos 
do art. 37, II. da Carta Magna.

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo art. 557, 
caput, do CPC, por medida de celeridade e economia processual, e 
com fulcro na Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, nego se
guimento à revista.

Publique-se.
Brasília, 25 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO
Relatora

PROC. N" TST-RR-497.342/98.6 - HF REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO

RECORRIDA
ADVOGADO

BANCO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
S/A - BERON
DR. ROBESPIERRE LÔBO DE CARVA
LHO
MAGDA MARIA RIBEIRO PEREIRA 
DR. NILTON CORREIA

D E S P A C H O
O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da l(F Região, por 

sua 2* Turma, mediante o v. acórdão de fls. 296/302, deu provimento 
ao recurso ordinário da Reclamante, deferindo-lhe o pagamento das 
horas extras pré-contratadas. Entendeu que:

“A pré-contratação de horas extras restou inequívoca in ca
su. ante os termos da contestação que a admite (fls. 128), relevando 
esclarecer que a pré-contratação de horas extras, no caso do em
pregado bancário, caracteriza-se pela imposição patronal de reali
zação de jornada suplementar em caráter permanente, estabelecida 
previamente, já  que só exccpcionalmente poderia ser prorrogada a 
jornada de 06 horas do bancário.

Resta saber agora se de fato ocorreu sua supressão no mês de 
abril de 1990, conforme entendimento do Colegiado ‘a quo’, que por 
esse fato declarou a prescrição extintiva do direito.

Em abril de 1991, o Banco-Reclamado passou a pagar 30 
horas extras ao invés das 60 horas que vinham sendo pagas. Á meu 
ver não houve a alegada supressão do pagamento de modo a levar a 
declaração da prescrição, posto que a Àutora continuou rccchendo a 
parcela denominada horas extras, só que em quantitativo menor.

Os valores pagos a título de horas extras representam efe- 
tivamente autênticas parcelas salariais. Assim, terá ampla incidência à 
hipótese' o Enunciado 199 do c. TST, verbis:

‘BANCÁRIOS-CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SUPLE
MENTAR. A contratação de serviços suplementar, quando da ad
missão do trabalhador bancário, é nula. Os valores assim ajustados 
apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas as horas extras 
com o adicional de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento).’

Tratando-se, como de fato se trata de autêntico salário, o 
Reclamado não poderia suprimir a parcela quando a Autora esteve 
ocupando Função c, não poderia, também, reduzi-la de 60 horas 
extras para 30.

Tal atitude é vedada pelo ordenamento jurídico, posto que 
praticada cm desfavor do empregado. Assim dispõe o art. 468/CLT, 
verbis: ‘Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração 
das respectivas condições por mútuo consentimento, ainda assim, 
desde que não resultem, direta o indirctamente, prejuízos ao em
pregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.' 
Ressalte-se que somente poderá haver a revisão do contrato de tra
balho através de convenção ou acordo coletivo de trabalho.’

Assim, impõe-se a declaração de nulidade da pactuação de 
pré-contratação de horas extras, em face do que determina os arts. 
224 e 225, da CLT e Enunciado 199. devendo a parcela denominada 
60 horas extras integrar o salário da Reclamante, devendo ser paga 
em todos os meses, inclusive naqueles em que fora substituída pela 
Gratificação de Função e complementada quando foi paga somente na 
ordem de 30 horas extras.

Considerando que o valor pago mensalmente a título de 
remuneração de horas extras contratadas antecipadamente remunera 
somente a jornada normal, restam impagas as horas excedentes, tal 
como pedido na inicial.” (fls. 300/301).

Foram opostos embargos de declaração (fls. 305/306), aos 
quais se negou provimento (fls. 311/312).

Inconformado, o Reclamado interpõe recurso de revista, às 
fls. 314/319, invocando o Enunciado n° 291 do TST e colacionando 
arestos que entende divergentes.

Não prospera o inconformismo.
Analisando-se o v. acórdão regional, verifica-se que ele sc 

apresenta em conformidade com a jurisprudência desta Corte Su
perior, consubstanciada no seu Enunciado n° 199, que tem o seguinte 
teor: “A contratação do serviço suplementar, quando da admissão do 
trabalhador bancário, é nula. Os valores assim ajustados apenas re
muneram a jornada normal, sendo devidas as horas extras com o 
adicional de, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento).”

Quanto à indenização prevista no Enunciado 291 do TST, a 
matéria não restou prequestionada no v. acórdão regional (incidência 
do Enunciado n° 297 do TST).

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida no art. _557, 
“caput”, do CPC, por medida de celeridade e economia processuais, c 
com apoio na Instrução Normativa n° 17/2000 do TST. nego se
guimento à revista.

Publique-se.
Brasília, 28 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-RR-497.346/98.0 - 10 * REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR

RECORRIDOS

ADVOGADO

ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 10“ REGIÃO 
DR. ANTÔNIO LUIZ TEIXEIRA MEN
DES
MARIA FÁTIMA FERREIRA FONT1NE 
LE E MUNICÍPIO DE PORTO NACIO
NAL
DR. AÍRTON ALOISIO SCHUTZ(RE- 
CLAMANTE)
DR. ALBERTO FONSECA DE MELO

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 68/72, o egrégio 10° Tribunal 

Regional negou provimento à remessa oficial c deu provimento par
cial ao recurso da Reclamante, para acrescer à condenação os pedidos 
de aviso prévio, férias, 13° salário c FGTS mais multa de 40%.

Ó Ministério Público do Trabalho recorre de revista, pelas 
razões contidas às fls. 74/86, com fundamento nas alíneas “a” e “c” 
do art. 896 da CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD- 
VÍINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Tribunal Regional consignou que o contrato de 
trabalho firmado em desalinho com o disposto no art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal é nulo, mas produz efeitos enquanto vige entre 
as partes, haja vista a impossibilidade de se restabelecer o “status quo 
ante”. Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar com 
os efeitos da contratação ilícita, fazendo jus a Reclamante ao equi
valente aos títulos pleiteados.

Com razão o Recorrente cm pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, cm relação a tal matéria, esta Corte Superior 
editou o Enunciado n° 363, segundo o qual “A contratação de ser
vidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia 
aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
inciso 11, § 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamento das 
dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactua
da.''

Na hipótese cm tela, houve pedido referente a salários re
tidos.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual c 
predominante deste TST c que o recurso logra conhecimento pela 
alínea “a” do art. 896 da CLT (2° aresto de 11. 81 c 1° de fl. 83), 
concluo configurada a hipótese prevista no § l“-A do art. 557 do 
CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o
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direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Consideradas a economia e a simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do 
CPC. que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST 
ao presente ajrelo. tendo em vista os fins do recurso de revista, que 
visa a Uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no 8 1°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n" 17/2000 do TST, dou provimento parcial 
ao recurso para limitar a condenação ao pagamento dos salários dos 
dias efetivamente trabalhados, segundo a contraprestação pactuada.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 12 de junho dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-RR-497J48/98.8 - 10 * RF.GJÃO

RECORRENTE

PROCURADOR

RECORRIDOS

ADVOGADO

ADVOGADO

: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 10* REGIÃO 

: DR. ANTÔNIO LUIZ TEIXEIRA MEN 
DES

: SHEILA MARIA PEREIRA DOS SAN
TOS E MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA - 
TO

: DR. ROBERTO PEREIRA URBANOÍRE- 
CLAMANTE)

: DR. ANDRÉ LUIZ BARBOSA MELO

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão dc fls. 96/101, o egrégio 10° Tri

bunal Regional deu provimento parcial à remessa oficial para excluir 
da condenação as parcelas de indenização pelo não-cadastramento no 
PIS, guias de seguro-desemprego c anotações na CTPS. mantendo, no 
mais, a sentença, que condenou o Município ao pagamento das verbas 
rescisórias.

O Ministério Público do Trabalho recorre de revista, pelas 
razões contidas às fls. 103/115, com fundamento nas alíneas “a” e “c” 
do art. 896 da CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST. publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Tribunal Regional consignou que o contraio dc 
trabalho firmado em desalinho com o disposto no art. 37, inciso II. da 
Constituição Federal é nulo, mas produz efeitos enquanto vige entre 
as partes, haja visla a impossibilidade dc se restabelecer o “status quo 
ante’’. Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar com 
os efeitos da contratação ilícita, fazendo jus a Reclamante ao equi
valente aos títulos pleiteados.

Com razão o Recomente em pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, esta Corte Superior 
editou o Enunciado n° 363, segundo o qual “A contratação de ser
vidor público, após a Constituição federal de 1988, sem previa 
aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
inciso II, § 2", somente conferindo-lhc direito ao pagamento dos 
dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactua
da.”

Na hipótese em tela, houve pedido referente a salários re
lidos.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual c 
predominante deste TST c que o recurso logra conhecimento pela 
alínea “a" do art. 896 da CLT (2° aresto de fl. 110). concluo con
figurada a hipótese prevista no § 1°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso dc revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, excelo naquilo cm que for incompatível.

Consideradas a economia e a simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o cntprego da Instrução Normativa n" 17/2000 do TST 
ao presente apeio, tendo cm vista os fins do recurso de revista, que 
visa a uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, eon» base no S I"-A do art. 557 do CPC c/e 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento parcial 
.«) recurso para limitar a condenação ao pagamento dos salários dos 
dias efetivamente trabalhados, segundo a contraprestação pactuada.

Intimcm-se as partes.
Publique-se
Brasília, 12 dc junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAUJO
Relatora

PROC. N" TST-RR-497.768/98.9 - 21a REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADA

RECORRIDA
ADVOGADO

: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETRO- 
BRÁS

: DR*. MARIA DAS LÁGRIMAS ROCHA 
MAIA

: RITA FERREIRA DE LIMA 
: DR. JOÃO BATISTA MENDONÇA

D E S P A C H O
O egrégio TRT da 2 !“ Região, pelo v. acórdão de fls. 

.305/308. deu provimento parcial ao recurso ordinário da reclamada 
para excluir da condenação as diferenças salariais decorrentes da URP 
de fcvcrciro/89. Manteve, porém, a condenação ao pagamento das 
diferenças salariais relativas às URPs dc abril c maio/88. observando 
o percentual integral dc 16,19%.

Inconformada, a reclamada interpôs recurso de revista, às fls. 
318/321, colacionando arestos que entende divergentes.

Prospera o inconfortnísmo.
A recorrente demonstrou divergência jurisprudcncial. em fa

ce dos arestos dc fls. 319/321, a ensejar o conhecimento da revista, na 
forma da alínea “a" do art. 896 da CLT.

Verifica-se. também, que a decisão regional se apresenta 
contraria à orientação jurisprudencial n° 79 da SBDII do TST, no 
sentido da existência dc direito apenas ao reajuste dc 7/30 tscle trinta 
avos) de 16,19% (dezesseis vírgula dezenove por cento) a ser cal
culado sobre o salário dc março c incidente sobre o salário dos meses 
dc abril e maio, não cuinulativanicnte c corrigido desde a época 
própria até a data do efetivo pagamento, com reflexos em junho e 
julho. Precedentes: ERR 390050/97, Min. Rider de Brito, DJ 
28.04.00, Decisão unânime: E-RR 340056/97, Min. Vantuil Abdata. 
DJ 16.04.99, Decisão unânime; E-RR 264725/96, Min. José L. Vas- 
concellos, DJ 12.03.99. Decisão unânime.

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo art. 557, § 
1°-A, do CPC, dou provimento à revista para limitar a condenação 
no que tange às URPs de abri! e maio/88, ao pagamento do reajuste 
de 7/30 (sete trinta avos) de 16,19% (dezesseis virgula dezenove por 
cento) a ser calculado sobre o salário dc março c incidente sobre o 
salário dos meses de abril de maio, não cumulativamentc e corrigido 
desde a época própria até a data do efetivo pagamento, com reflexos 
em junho de julho.

Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚ-
JO

Relatora
PROC. N“ TST-RR-497.882/98.1 - 1“ REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR

RECORRIDA
ADVOGADO

RECORRIDO
PROCURADOR

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 1* REGIÃO 
DR. LUIZ EDUARDO AGUIAR DO 
VALLE
LUZIA RIBEIRO
DR. SAINT CLAIR FELIZ DE MO
RAES
MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS 
DR. THÉLIO DE ARAÚJO PEREIRA

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 64/70, o egrégio 1° Regional 

deu provimento parcial ao recurso ordinário do Reclamado, para 
excluir da condenação a retificação da data de admissão na CTPS, 
mantendo, no mais. a sentença, que condenou o Reclamado ao pa
gamento das verbas rescisórias.

O Ministério Público recorre de revista, pelas razões contidas 
às fls. 71/77, com fundamento nas alíneas “a" e “c” do art. 896 da 
CLT.

O exame global do presente recurso dc revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01,2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Regional consignou que o contrato de trabalho 
firmado cm desalinho com o disposto no art. 37, inciso II, da Cons
tituição Federal é nulo, mas produz efeitos enquanto vige entre as 
partes, haja vista a impossibilidade dc se restabelecer o status quo 
ante. Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar com os 
efeitos da contratação ilícita, fazendo jus a Reclamante ao equivalente
aos títulos pleiteados.

Com razão o Recorrente em pretender a reforma da dc-
ctsão.

Ocorre que, cm relação a tal maléria. esta Corte Superior 
editou o Enunciado na 363, segundo o qual "A contratação de ser
vidor público, após a Constituição Federal dc 1988, sem prévia 
aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
inciso II, § 2". somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos 
dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactua
da."

Na hipótese cm tela, não houve pedido referente a salários 
retidos. Nada há ,i deferir a Reclamante.

Desse modo. verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra se cm manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pelas 
alíneas ; í‘ o. “e"' do art. 896 da CLÍ (1° aresto dc fls. 74/75 e 
violação do art. 37, inciso II, $ 2". da Constituição Federal) • oticluo 
configurada a hipótese prevista no 8 Ir A do art, 557 do ( PC .

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso dc revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo em que tor incompatível.

Consideradas a economia e a simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o z,eio pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST 
ao presente apelo, tendo cm vista os fins do recurso de revista, que 
visa a uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base nó § 1 °-A do art. 557 do CPC c/e 
a instrução Normativa n° 17/2000 do TST. dou provimento ao re
curso para ju lgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o 
ônus da sucumbcncia no tocante às custas; isenta a Reclamante na 
forma da lei.

Intimem se as partes.
Publiquc-sc.
Brasília, 12 tfe junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N° TST-RR-497.911/98.1 - 1" RKGIÃO

RECORRENTE

PROCURADORA
RECORRIDO
ADVOGADA

RECORRIDO
ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 1* REGIÃO 
DR*. 1DALINA DUARTE GUERRA 
MUNICÍPIO DE RESENDE 
DR*. ANDREIA PEREIRA GONZAGA 
DE OLIVEIRA
REGINALDO DE MORAES MOREIRA 
DR. LUÍS FERNANDO MOREIRA

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 80/82, o egrégio 1“ Regional 

negou provimento a ambos os recursos, oficial c voluntário, mantendo 
a sentença, que condenou o Reclamado ao pagamento das verbas 
rescisórias.

O Ministério Público recorre de revista, pelas razões contidas 
as fls. 98/109, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do art. 896 da
CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Regional consignou que o contrato de trabalho 
firmado em desalinho com o disposto no art. 37, inciso II, da Cons
tituição Federal é nulo, mas produz, efeitos enquanto vige entre as 
partes, haja vista a impossibilidade de se restabelecer o status quo 
ante. Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar com os 
efeitos da contratação ilícita, fazendo jus o Reclamante ao equivalente 
aos títulos pleiteados.

Com razão o Recorrente cm pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, esta Corte Superior 
editou o  Enunciado n° 363, segundo o qual "A contratação de ser
vidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia 
aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37. 
inciso II, § 2", somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos 
dias efetivamenle trabalhados segundo a contraprestação pactua
da."

Na hipótese cm tela, não houve pedido referente a salários 
retidos. Nada há a deferir ao Reclamante.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-sc cm nianifcslo confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST c que o recurso logra conhecimento pelas 
alínea “a" do art. 896 da CLT (1° aresto de fls. 105/106 e conflito 
com a Orientação Jurisprudencial n° 85 da SBDII desta Corte), con
cluo configurada a hipótese prevista no § l°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que. na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, excelo naquilo em que for incompatível.

Consideradas a economia c a simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da ÇLT e 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz, no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n" 17/200(1 do TST 
ao presente apelo, tendo em vista os fins do recurso de revista, que 
visa a uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com ba.se no § 1“-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento ao re
curso para ju lgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o 
ônus da sucumbência no tocante às custas; isento o Reclamante na 
forma da lei. Prejudicado o exame da preliminar de nulidade do 
acórdão regional por negativa dc prestação juriadicional, cm face do 
que dispõe o § 2" do art. 249 do CPC.

Intimem-sc as partes.
Publique-se.
Brasília. 12 dc junho dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DF. ARAÚJO
Relatora
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PROC. N" TST-RR-497.917/98.3 - 1* REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADORA
RECORRIDO

ADVOGADOS

MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABA
LHO DA I* REGIÃO 
DR*. 1DALINA DUARTE GUERRA 
JOSÉ GUEDES MACIEL E MUNICÍPIO 
DE RESENDE
DR. HÉRCULES ANTON DE ALMEI- 
DA(RECLAMANTE> E DRa. ANDREIA 
PEREIRA GONZAGA DE OLIVEIRA

D E S P A C H O  -
Pelo venerando acórdão de fls. 54/56, o egrégio 1° Regional 

deu provimento parcial ao recurso ordinário do Reclamado, para 
excluir da condenação os honorários advocatícios e autorizar os des
contos previdenciários e fiscais, mantendo, no mais, a sentença, que 
condenou o Reclamado ao pagamento das verbas rescisórias.

O Ministério Público recorre de revista, pelas razões contidas 
às lis. 66/78, com fundamento nas alíneas "a” e “c” do art. 896 da 
CLT.

O^xame global do presente recurso dc revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n“ 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Regional consignou que o contrato de trabalho 
firmado em desalinho com o disposto no art. 37, inciso II, da Cons
tituição Federal é nulo, mas produz efeitos enquanto vige entre as 
partes, haja vista a impossibilidade de se restabelecer o slalus quo 
ante. Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar com os 
efeitos da contratação ilícita, fazendo jus o Reclamante ao equivalente 
aos títulos pleiteados.

Com razão o Recorrente em pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, esta Corte Superior 
editou o Enunciado n” 363, segundo o qual "A contratação de ser
vidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia 
aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
inciso II, § 2", somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos 
dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactua
da."

Na hipótese em tela, não houve pedido referente a salários 
retidos. Nada há a deferir ao Reclamante.

Desse modo, verificando c)úe a vefteranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atuàl c 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pela 
alínea “a” do art. 896 da CLT (Io aresto de fl. 75 e conflito com a 
Orientação Jurisprudencial n° 85 da SBDI1 desta Corte), concluo 
configurada a hipótese prevista no § Io-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Consideradas a economia e a simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST 
ao presente apelo, tendo em vistu os fins do recurso dc revista, que 
visa a uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § 1°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST. dou provimento ao re
curso para ju lgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o 
ônus da sucumbência no tocante às custas; isento o Reclamante na 
forma da lei. Prejudicado o exame da preliminar dc nulidade do 
acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional, em face do 
que dispõe o § 2° do art. 249 do CPC.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 12 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA ,M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N° TST-RR-498.074/98.7 -  12" REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR
RECORRENTE
ADVOGADO

RECORRIDA
ADVOGADA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 12a REGIÃO 
DR. LUÍS ANTONIO VIEIRA 
HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ 
DR. ALFREDO ALEXANDRE DE MI
RANDA COUTINHO 
MARIA SUELI NEUMANN 
DR” LUIZA DE BASTIANI

D E S P A C H O
O egrégio TRT da 12” Região, por sua 3* Turma, mediante o 

v. acórdão dc lis. 297/308, deu provimento parcial à remessa ex 
officio e ao recurso ordinário do reclamado, para excluir da con
denação os honorários advocatícios. Manteve, porém, a condenação 
ao pagamento de verbas rescisórias c salariais, cm face da dispensa 
imotivada da reclamante.

Entendeu o egrégio Regional, cm síntese, que:
“Os princípios que informam a teoria da nulidade em matéria 

de contrato de trabalho são relativamente diversos daqueles do direito 
comum no sentido de que, em nossa disciplina, é impossível afirmar

que o que é nulo nenhum efeito produz. Acatar a vetusta tese da 
nulidade do contrato dc trabalho com efeito retroativo implica le
gitimar a atitude irresponsável dos maus administradores. Sob a ótica 
civilista, é remansoso que ninguém pode se escusar de uma obrigação 
alegando a própria torpeza. O trabalho, como valor social, há dc ser 
valorizado enquanto prestado, surtindo todos os efeitos inerentes à 
relação pactuai, a qual era na hipótese dos autos, iniludivelmente, 
trabalhista, daí serem todos os títulos de jus pertinentes às normas 
estabelecidas na legislação trabalhista. A efetividade do art. 37, § 2°, 
CF consiste em anular a investidura no serviço público, com efeitos 
‘ex nunc’ e punir o administrador responsável pela irregularidade.” 

Inconformados, recorreram de revista o Ministério Público 
do Trabalho e o reclamado. O primeiro, às fls 310/318, alegando 
violação do art. 37, II, e § 2o, da Carta Magna e colacionando arestos 
que entendem divergentes. O reclamado, às fls. 320/354, alegando 
violação dos arts. 37, II e IX, 39, § 2°, e 61, § 1°, 69 e 7”, XIII, da 
Carta Magna e 38 do ADCT. Colaciona, também, arestos que entende 
divergentes.

Prospera o recurso do Ministério Público do Trabalho.
O recorrente demonstrou violação do art. 37, II, e § 2°, da 

Carta Magna e divergência jurisprudencial (em face dos arestos de 
fls. 314/315) a ensejarem o conhecimento do recurso na forma das 
alíneas “c” e “a” do art. 896 da CLT.

Verifica-se, também, que a decisão regional se apresenta 
contrária à jurisprudência desta Corte Superior, consubstanciada no 
seu Enunciado 363, que tem o seguinte teor:

"A contratação de servidor público, após a Constituição de 
1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no 
seu art. 37, II, e § 2o, somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada.”

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo art. 557, § 
l°-A, do CPC, por medida de celeridade c economia processual, c 
com apoio na Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou pro
vimento à revista para julgar improcedente o pedido inicial, restando 
prejudicado o recurso do reclamado. CustaS invertidas, a cargo da 
reclamante, das quais fica isento, nos termos da Lei.

Intimem-se as partes, na forma legal.
Publique-se.
Brasília, 25 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-RR-499,053/98.0 -  1* REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO

RECORRIDO
ADVOGADO

MESBLA LOJAS DE DEPARTAMEN
TOS S.A.
DR. ELIEL DE MELLO VASCONCEL- 
LOS
SEBASTIÃO SOARES PEREIRA 
DR. JOSÉ CARLOS PAIVA FERNAN
DES

D E S P A C H O
O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da ]’ Região, por 

sua 7” Turma, mediante o v. acórdão dc fls. 109/112, deu provimento 
parcial ao recurso ordinário do Reclamante no que se refere aos 
Planos Collor e Verão, por entender que estes já se haviam cons
tituído cm direito adquirido, porque já  incorporados ao patrimônio 
dós trabalhadores.

Inconformada, a Reclamada interpôs recurso dc revista, às 
fls. 113/117, apontando a violação do art. 102. § 2°, da Carta Magna 
e divergência jurisprudencial quanto ao Plano Verão e divergência 
jurisprudencial quanto ao Plano Collor.

Prospera o inconformismo.
A Recorrente demonstrou a existência dc divergência ju 

risprudencial, em face dos arestos dc fls. 114/116, a ensejar o co
nhecimento da revista, na forma da alínea “a” do art. 896 da CLT.

Verifica-se, também, que a decisão regional apresenta-se 
contrária à Órientação Jurisprudencial n" 58 da SBDI1 do TST, no 
sentido dc que inexistente direito adquirido às diferenças da URP de 
feverciro/89, pois a Lei 7.730/89, ao ser editada, apanhou o direito 
ainda cm formação. Precedentes: E-RR 72288/93, Ac.2299/95, Min. 
Armando dc Brito, DJ 01.09.95, Decisão unânime; E-RR 25261/91, 
Ac. 1955/95, Min. Vamuil Abdala, DJ 18.08.95, Decisão unânime; E- 
RR 56095/92, Ac. 1672/95, Min. Francisco Fausto, DJ 18.08.95, De
cisão unânime.

Por outro lado, a Recorrente demonstrou, no recurso, con
trariedade ao Enunciado n° 315 do TST, que reza:

“IPC de março AM), l-ei n° 8030/90 (Plano Collor). Ine
xistência de direito adquirido

A partir da vigência da Medida Provisória n° 154/90, con
vertida na Lei n° 8030/90, não se aplica o IPC de março dc 1990, de 
84,32%, para a correção dos salários, porque o direito ainda não se 
havia incorporado ao patrimônio jurídico dos trabalhadores, inexis- 
lindo ofensa ao inciso XXXVI do arl. 5° da Constituição da Re
pública.”

Desta forma, justificado o conhecimento do recurso, na for
ma da alínea “a” c § 5° do art. 896 da CLT.

Quanto ao mérito, verifiça-sc que, a teor do referido verbete, 
inexistente direito adquirido às diferenças da URP dc fcvcrciro/89, 
pois a Lei 7.730/89, ao ser editada, apanhou o direito ainda cm forma, 
assim como, a teor do enunciado referido, não se aplica o IPC de 
março de 1990, de 84,32%, para a correção dos salários, porque o 
direito ainda não se havia incorporado ao patrimônio jurídico dos 
trabalhadores, inexistindo ofensa ao inciso XXXVI do art. 5° da 
Constituição da República.

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo art. 557, § 
l“-A, do CPC, por medida de celeridade e economia processual, c 
com apoio na Instrução Normativa n° 17/2000, tlou provimento à 
revista para excluir da condenação a URP de fevereiro/89 e o IPC dc 
março/90.

Publique-se.
Brasília, 28 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N* TST-RR-499.055/98.8 - 1“ REGIÃO

RECORRENTES

PROCURADORES

RECORRIDA

ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 1” REGIÃO E UNIÃO FEDE
RAL (EXTINTA LBA)
DRS. CARLOS ALBERTO DANTAS 
DA FONSECA COSTA COUTO E DRA. 
BERNADETH MARIA LIMA VERDE 
LOPES (UNIÃO)
MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE 
AZEVEDO
DR. LUÍS FIGUEIREDO FERNANDES

D E S P A C H O
O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1* Região, por 

sua 3* Turma, mediante o acórdão de fls. 81/85, negou provimento à 
remessa “ex officio” e ao recurso ordinário da Reclamada, mantendo 
a condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do 
IPC dc junho de 1987 e das URPS de abril e maio de 1988.

Inconformado, recorrem de revista o Ministério Público do 
Trabalho e a Reclamada: o primeiro, às fls. 86/96, alegando violação 
ao artigo 5°, II e XXXVI, da Constituição Federal e colacionando 
arestos que entende divergentes; e a Reclamada, às fls. 107/116. 
alegando violação aos artigos 1” a 4° do Decreto-Lei n° 2.425/88; 4° 
do Decreto-Lei n° 2.453/88; e 4° da Lei n° 7/ 686/88 e colacionando 
arestos que entende divergentes.

Prospera o recurso do Ministério Público do Trabalho.
O Recorrente demonstrou violação ao artigo 5°, XXXVI, da 

Carta Magna, cm virtude da inexistência dc direito adquirido às di
ferenças salariais deferidas, nos termos das Orientações Jurisprudcn- 
ciais n°s 58 e 79 da SBDI1 do Tribunal Superior do Trabalho, além 
de divergência jurisprudencial, em face dos arestos de fls. 93/95.

Deste modo, justificado 0 conhecimento da revista, nos ter
mos das alíneas “a” e “c” do artigo 896 da CLT.

Quanto ao mérito, o provimento da revista sc impõe, a teor 
das referidas orientações jurisprudcnciais.

Portanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo artigo 557, 
§ 1°-A, do CPC, por medida dc celeridade c economia processuais, c 
com apoio na Instrução Normativa n° 17/2000 do Tribunal Superior 
do Trabalho, dou provimento à revista para excluir da condenação as 
diferenças salariais decorrentes do IPC de junho de 1987 e limitar a 
condenação, no que tange às URPS de abril e maio de 1988, ao 
reajuste dc 7/30 de 16,19% (dezesseis vírgula dezenove por cento), a 
ser calculado sobre o salário de março e incidente sobre o salário dos 
meses de abril e maio, não cumulativamente e corrigido, desde a 
época própria até a data do efetivo pagamento, com reflexos em 
junho e julho, restando prejudicado o recurso da Reclamada.

Intimem-se as partes, na forma da lei.
Publique-se.
Brasília, 02 de agosto de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-RR-499.174/98.9 - 17“ REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR

RECORRIDO
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADA

: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 17“ REGIÃO 

: DR. CARLOS HENRIQUE BEZERRA 
LEITE

: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS 
: DR. JACKSON MENDONÇA BAHIA 
: BENEDICTO LINHARES 
: DR”. ÂNGELA MARIA MARTINS RO

DRIGUES
D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão dc fls. 55/58, o egrégio 17° Regional 

deu provimento parcial ao recurso necessário, para declarar a nu
lidade da contratação, mantidas as parcelas deferidas na sentença de
primeiro grau.

O Ministério Público do Trabalho recorre de revista, pelas 
razões contidas às fls. 61/73, com fundamento nas alíneas "a” e "c"
do art. 896 da CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ dc 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Regional consignou que o contrati de trabalho 
firmado cm desalinho com o disposto no art. 37, inciso II. da Cons
tituição Federal é nulo, mas produz efeitos enquanto vige entre as 
partes, haja vista a impossibilidade dc se restabelecer o status quo 
ante. Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar com os 
efeitos da contratação ilícita, fazendo jus o Reclamante ao equivalente 
aos títulos pleiteados.

Com razão o Recorrente em pretender a reforma da de
cisão.
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Ocorre que, em relação a tal matéria, esta Corte Superior 
editou o Enunciado n° 363, segundo o qual “A contratação de ser
vidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia 
aprovação em concurso público, encontra óbice no seu arl. 37, 
inciso II, § 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos 
dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactua
da."

Na hipótese em tela, houve pedido referente a salários re
tidos.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pelas 
alíneas "a" e "c" do art. 896 da CLT (2° aresto de fls. 66/67 e violação 
do art. 37, inciso II, § 2°, da Constituição Federal), concluo con
figurada a hipótese prevista no § 1”-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Considerada a economia c simplificação procedimental, con- 
juntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do CPC, 
que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do pro
cesso, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo ser 
apropriado o emprego da Instrução Normativa n” 17/2CXX) do TST ao 
presente apelo, tendo em vista os fins do recurso de revista, que visa 
a uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § 1°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento parcial 
ao recurso para limitar a condenação ao pagamento dos salários dos 
dias efetivamente trabalhados, segundo a contraprestação pactuada.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
. Relatora

PROC. N” TST-ED-RR-499.606/98.1 - 4“ REGIÃO

EMBARGANTE
PROCURADOR
EMBARGADA

ADVOGADO
EMBARGADO
ADVOGADO

EMBARGADO

ADVOGADA

EMBARGADO
ADVOGADA

EMBARGADA

UNIÃO FEDERAL
DR. WALTER DO CARMO BARLETTA 
COMPANHIA ESTADUAL DE ENER
GIA ELÉTRICA - CEEE 
DR. JORGE SANT'ANNA BOPP 
ELOI RODRIGUES DE VARGAS 
DR. CARLOS HERMES LEMOS DE AL
MEIDA
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA -  
SESI
DRA. VALQUÍRIA BELMENI STEF
FENS
BANCO REAL S/A
DRA. MARIA CRISTINA IRIGOYEN
PEDI 17.7.1
MASSA FALIDA DE REGIONAL SER
VIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA
ÇÃO LTD A.

D E S P A C H O
Em respeito ao direito à ampla defesa e ao contraditório, 

constitucionalmente assegurado, bem como em atenção à Orientação 
Jurisprudência! n° 142 da colcnda SBD11, concedo à parte contrária o 
prazo de 5 (cinco) dias para, querendo, impugnar os embargos de- 
claratórios.

Após, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se.
Brasília, 02 de agosto de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N° TST-RR-520.825/98.8 - 15" REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADA

RECORRIDA
ADVOGADO

NOSSA CAIXA -  NOSSO BANCO S/A 
DR*. MARINA EMÍLIA BARUFFI VA
LENTE BAGGIO 
RAQUEL OTERO DOS SANTOS 
DR. OSMAIR LUIZ

D E S P A C H O
Determino o envio dos presentes autos à colcnda 3* Turma, a 

fim de que providencie sua rcautuação, fazendo constar também co
mo Recorrida I.OMBARDI SERVIÇOS GERAIS A BANCOS E 
EMPRESA. Após, voltem-mc conclusos os autos.

Intimcm-sc as partes.
Publique-se.
Brasília, 25 de abril de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-KR-521.536/98.6 - 7" REGIÃO

RECORRENTES

PROCURADOR

ADVOGADA

RECORRIDO
ADVOGADA

: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA T  REGIÃO E EMPRESA MU
NICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZA
ÇÃO - EMLURB

: DR. FRANCISCO GÉRSON MARQUES 
DE LIMA

: DR*. CLEONICE MARIA QUEIROZ PE
REIRA PEIXOTO

: FRANCISCO ALVES CORDEIRO
: DR*. TÂNIA MARIA ARAGÃO ARAÚ

JO
D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 49/54, o egrégio 7o Regional 

negou provimento ao recurso ordinário da empresa, mantendo a sen
tença, que a condenou ao pagamento das parcelas concedidas, in
clusive a de honorários advocatícios.

Restou asseverado, na decisão recorrida, que a nulidade da 
contratação sem prévio concurso público tem efeitos “ex nunc” no 
contrato de trabalho c que, portanto, a empresa deveria realmente 
responder pelas obrigações celetistas, inclusive as da rescisão imo- 
tivada, pois a sanção constitucional do § '2o, do art. 37 é direcionada 
ao agente do Estado responsável pela irregularidade.

A Reclamada recorre de revista às fls. 58/63, apresentando 
divergência jurisprudencial e lesão ao inciso II, art. 37 da Cons
tituição Federal.

O Ministério Público do Trabalho recorre de revista, pelas 
razões contidas às fls. 67/82, apontando ofensa ao art. 37, inciso II, § 
2°, da Constituição Federal, aduzindo tratar-se da hipótese de contrato 
nulo. Colaciona, ainda, arestos que entende divergentes.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a  utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Regional afastou a tese da nulidade do contrato de 
trabalho, por entender que “o empregador deve arcar com as obri
gações trabalhistas decorrentes da efetivação de s e r v i ç o s (fl. 56). 
Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar com os 
efeitos da contratação ilícita, fazendo jus o Reclamante ao equivalente 
aos títulos pleiteados.

Com razão os Recorrentes em pretenderem a reforma da
decisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, esta Corte Superior 
editou o Enunciado n° 363, segundo o qual "A contratação de ser
vidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia 
aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
inciso II, $ 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos 
dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactua
da."

Como, na hipótese em tela, não houve pedido referente a 
salários retidos, nada há a deferir ao Reclamante.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pelas 
alíneas "a" e "c" do art. 896 da CLT (Io e 2o arestos de fls. 74 e 75 
e violação do art. 37, inciso II, § 2°, da Constituição Federal), concluo 
configurada a hipótese prevista no § 1°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Consideradas a economia e a simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST 
ao presente apelo, tendo em vista os fins do recurso de revista, que 
visa a uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § 1°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento ao re
curso para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o 
ônus da sucumbência no tocante às custas; isento o Reclamante na 
forma da lei.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 29 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-RR-521.636/98.1 - 7* Região

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 7* REGIÃO

PROCURADOR ; DR. FRANCISCO GÉRSON MARQUES 
DE LIMA

l°s Recorridos: João Pereira Dias e Oulros

ADVOGADO : DR. ANTÔNIO JOSÉ SAMPAIO FER
REIRA 2o RECORRIDO; MUNICÍPIO 
DE PARAMOTI

ADVOGADO : DR. CROACI AGUIAR

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 155/156, o egrégio Tribunal 

Regional negou provimento ao recurso para manter a sentença. Na 
oportunidade, assim se pronunciou aquela Corte regional:

“PRELIMINARMENTE.
A improcedência da ação, ein face da nulidade do contrato 

de trabalho, com fundamento no art. 37 da Constituição Federal de 05 
de outubro de 1988, conforme fundamentado no parecer da douta 
PRT, ‘data venia’, não há de ser acolhida.

(...)Não obstante o apelo dos Reclamantes, ratifica-se a pres
crição decretada pela r. sentença, ao declarar que se encontram pres
critas as parcelas anteriores a 10.02.95, consoante o disposto no art. 
7°, inciso XXIX, alínea ‘a’, à exceção do FGTS, porque se aplica à 
espécie o lapso prcscricional trintenário.

Quanto ao mais, também merece confirmada, em todos os 
seus fundamentos, a r. prolação de primeiro grau, eis que se trata dc 
sentença legalmente fundamentada, posto que, após acurado exame da 
matéria dos autos, aplicou-se a legislação pertinente ao caso cm 
exame.” •
O Município de Paramoti interpôs embargos de declaração em face dc 
omissão, pela falta de apreciação do disposto no § 2° do art. 37 da 
Carta Política.

O Ministério Público recorreu de revista, pelas razões con
tidas às fls. 71/86, com fundamento nas alíneas "a” c "c" do art. 896 
da CLT.-

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Tribunal Regional consignou que o contrato de 
trabalho firmado em desalinho com o disposto no art. 37, inciso II, da 
Constituição Federa] é nulo, mas produz efeitos enquanto vige entre 
as partes, haja vista a impossibilidade dc se restabelecer o Status quo 
ante. Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar com os 
efeitos da contratação ilícita, fazendo jus o Reclamante ao equivalente 
aos títulos pleiteados.

Com razão o Recorrente em pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, a colenda SDI desta 
Corte superior editou o Enunciado n° 363, segundo o qual "A con
tratação de servidor público, após a Constituição Federal de 1988, 
sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no seu 
art. 37, inciso II, § 2°, somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada". Como na hipótese em tela, não houve pedido referente a 
salários retidos, nada há a deferir ao Reclamante.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pela 
alínea "a" do art. 896 da CLT (Io aresto de fl. 194 e conflito com o 
Enunciado n° 363 do TST), concluo configurada a hipótese prevista 
no § 1°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
Direito Processual Comum será fonte subsidiária do Direito Pro
cessual do Trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Considerada a economia e a simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT c 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
ser apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST 
ao presente apelo, em face dos fins do recurso de revista, que visa a 
uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § 1°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento parcial 
ao recurso para limitar a condenação ao pagamento da contra
prestação pactuada, de forma simples.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 29 dc junho dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-RR-521.639/98.2 - 7“ REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR

ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 7* REGIÃO E MUNICÍPIO 
DE CRATO
DR. FRANCISCO GÉRSON MARQUES 
DE LIMA
DR. JOSÉ DE ALENCAR ARARIPE 
ISTÁCIO SIEBRA LEITE 
DR. PEDRO FELÍCIO CAVALCANTI 
NÉTO

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 87/89, o egrégio 7“ Regional 

negou provimento ao recurso voluntário do Reclamado e à remessa 
necessária e deu provimento ao recurso ordinário do Reclamante, para 
deferir os honorários advocatícios. No mais, manteve a sentença dc 
origem, que condenou o Município ao pagamento das verbas res
cisórias.

O Reclamado recorre dc revista, pelas razões contidas às fls. 
107/124, com fundamento nas alíneas "a" c "c" do art. 896 da CLT.
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O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n” 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.20tX).

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD 
MIN1STRAÇÃO PÚBLICA. SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Regional consignou que o contrato de trabalho 
firmado em desalinho com o disposto no art. 37. inciso II, da Cons
tituição Federal é nulo, mas produz efeitos enquanto vige entre as 
partes, haja vista a impossibilidade de se restabelecer o status quo 
ante. Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar com os 
efeitos da contratação ilícita, fazendo jus o Reclamante ao equivalente 
aos títulos pleiteados.

Com razão o Recorrente em pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, esta Corte Superior 
editou o Enunciado n° 363, segundo o qual "A contratação de ser
vidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia 
aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
inciso lí, § 2o, somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos 
dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactua
da.1'

Como, na hipótese em tela, não houve pedido referente a 
salários retidos, nada há a deferir ao Reclamante,

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual c 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pelas 
alíneas “a” e “c” do art. 896 da CLT (Io aresto de fl. 110 e violação 
do art. 37, inciso II, § 2o, da Constituição Federal), concluo con
figurada a hipótese prevista no § 1°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Considerada a economia e simplificação procedimental, con- 
juntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do CPC, 
que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do pro
cesso, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo scr 
apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST ao 
presente apelo, tendo em vista os .fins dq, recurso de revista, que visa 
a uniformizar a jurisprudéhciá.

Ante o exposto, com base no § Io-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/5000 do TST, dou provimento áo re
curso para ju lgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o 
ônus da sucumbência no tocante às custas; isento o Reclamante na 
forma da lei. Prejudicado o exame dos demais temas do recurso de 
revista do Reclamado, assim como o recurso dc revista do Ministério 
Público do Trabalho, por versar sobre matéria idêntica.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDÁ M. C. DE ARAÚJO 
.Relatora ,

PROC. N” TST-RR-521.640/98.4 - T  REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR

ADVOGADO
RECORRIDA
ADVOGADA

.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DÁ 7“ REGIÃO E MUNICÍPIO . 
DECRÁTO

: DR. FRANCISCO GÉRSON MARQUES 
• ' DE LIMA ■'

: DR. JOSÉ DE ALENCAR ARARÍPE 
‘ : FRÃNCISCÁ ALVES DÉSÒÚSA 

: DR*. MARIA DE FÁTfMA PINlíÊtkO 
CAIRO

D E S P A C H O .  .
Pelo venerando acórdão de fis. 94/96, o egrégio 7o Regional 

negou provimento ao recurso voluntário da Reclamante e ao ne
cessário e proveu o recurso,ordinário ,do Reclamado, para excluir ,da 
condenação a multa por litigância dc má-fé. No mais, manteve a 
sentença dc origem, que condenou o Município ao pagamento, das 
verbas rescisórias c honorários advocatícios.

O Reclamado recorre de revista, pelas razões contidas às fis. 
114/133, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do art. 896 da CLT.

O exame global do presente recurso dc revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Regional consignou que o contrato dc trabalho 
firmado cm desalinho com o disposto no art. 37, inciso II, da Cons
tituição Federal é nulo, mas produz efeitos enquanto vige entre as 
partes, haja vista a impossibilidade de se restabelecer o status quo 
ante. Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar com os 
efeitos da contratação ilícita, fazendo jus a Reclamante ao equivalente 
aos títulos pleiteados.

Com razão o Recorrente em pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, esta Corte Superior 
editou o Enunciado n” 363, segundo o qual "A contratação de ser
vidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia 
aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
inciso II, § 2o, somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos 
dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactua
da."

Como, na hipótese em tela, não houve pedido referente a 
salários retidos, nada há a deferir à Reclamante.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se cm manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pela 
alínea "a” do art. 896 da CLT ( Io aresto de fl. 117), concluo con
figurada a hipótese prevista no § 1°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Considerada a economia e simplificação procedimental, con
juntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II. do CPC, 
que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do pro
cesso, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo ser 
apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST ao 
presente apelo, tendo em vista os fins do recurso de revista, que visa 
a uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § 1°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento ao re
curso para ju lgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o 
ônus da sucumbência no tocante às custas; isenta a Reclamante na 
forma da lei. Prejudicado o exame dos demais temas do recurso de 
revista do Reclamado, assim como o recurso de revista do Ministério 
Público do Trabalho.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N° TST-RR-521.643/98.5 - T  REGIÃO

RECORRENTES

PROCURADOR

ADVOGADO
RECORRIDA
ADVOGADA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 7* REGIÃO E MUNICÍPIO 
DE CRATO
DR. FRANCISCO GÉRSON MARQUES 
DE LIMA
DR. JÓSIO DE ALENCAR ARARIPE 
TEREZINHA LU1ZA DA CONCEIÇÃO 
DR*. MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO 
CAIRO

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fis. 86/87, o egrégio 7° Regional 

negou provimento ao recurso ordinário da Reclamante e deu pro
vimento parcial ao recurso voluntário do Reclamado, para limitar a 
condenação a 50% do salário mínimo das épocas próprias. No mais, 
manteve a sentença de origem, que condenou o Município ao pa
gamento das verbas rescisórias. -

O Reclamado recorre dc revista, pelas razões contidas às fis. 
108/125, com fundamento nas alíneas ."q” e ”c" do art. 896 da CLT.

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n° 17 
deste TST, publicada no DJ de 12:01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM CONCURSO PÚBLICO,. APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS. • i v  r:

O. egrégio Regional çonsjgnou que o contrato do trqhalho 
firmadp em desalinho com o disposto no art. 37, inciso II, da Cons
tituição Federal é nulo, mas produz pleitos enquanto v.igç. enlçç as 
partes,; haja vista a impossibilidade de se restabelecer o status quo 
ante. Dessa forma, entendeu que o órgão infrator deverá arcar com os 
efeitos da çontratação ilícita, fazendo jus a Reclamante ao equivalente 
aos títulos pleiteados.

Com razão o Recorrente em pretender a reforma d a ' de
cisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, esta Corte Superior 
editou o Enunciado n° 363, segundo o qual "A contratação de ser
vidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia 
aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, 
inciso II, § 2”, somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos 
dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactua
da." , .

Como, na hipótese em tela, não houve pedido referente a 
salários retidos, nada há a deferir à Reclamante.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual e 
predominante deste TST c que o recurso logra conhecimento pelas 
alíneas “a” e "c- do art. 8%  dá CLT 0 “ aresto de fl. 111 e violação 
do art. 37, inciso II, 8 2°. da Constituição Federal), concluo con
figurada a hipótese prevista no § 1°-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso de revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o 
direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo cm que for incompatível.

Considerada a economia c simplificação procedimental, con- 
juntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II. do CPC, 
que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do pro
cesso, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo scr 
apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST ao 
presente apelo, tendo em vista os fins do recurso de revista, que visa 
a uniformizar a jurisprudência.

Ante o exposto, com base no § Io-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST, dou provimento ao re
curso para ju lgar improcedente o pedido inicial, invertendo-sc o 
ônus da sucumbência no tocante às custas; isenta a Reclamante na 
forma da lei. Prejudicado o exame dos demais temas do recurso dc 
revista do Reclamado, assim como o recurso de revista do Ministério 
Público do Trabalho, por versar sobre matéria idêntica.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-RR-521.644/98.9 - 7* Região

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 7* REGIÃO

PROCURADOR ; DR. FRANCISCO GÉRSON MARQUES 
DE LIMA

Io RECORRIDO: LUIZ GOMES DE ARAÚJO
2o RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CRATEÚS

ADVOGADO : DR. ANTÔNIO CARLOS CARDOSO
SOARES

ADVOGADO : DR. ANTÔNIO KLENIO MARQUES
MOURA

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fl. 53, o egrégio Tribunal Re

gional negou provimento ao recurso. Na oportunidade, assim ementou 
aquela Corte regional:

“CONTRATAÇÃO IRREGULAR -  EFEITOS -  O fato do 
ente público admitir sem observar as exigências contidas no inciso IL 
do artigo 37, da Constituição Federal, não torna o vínculo inexistente, 
já  que a cominação é de nulidade do ato, cujos efeitos, na hipótese, 
são, toavia, EX-NUNC, devendo o empregador responder pelos en
cargos trabalhistas porventura existentes."

O Ministério Público recorreu de revista, pelas razões con
tidas às fis. 62/77, com fundamento nas alíneas "a" e "c” do art. 896 
da CLT

O exame global do presente recurso de revista autoriza esta 
Relatora a utilizar a faculdade prevista na Instrução Normativa n” 17 
deste TST, publicada no DJ de 12.01.2000.

CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO COM A AD
MINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A 
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - EFEI
TOS - DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS DOS DIAS TRABA
LHADOS.

O egrégio Tribunal Regional consignou que o contrato de 
trabalho firmado em desalinho com o disposto no art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal é nulo, mas produz efeitos enquanto vige entre 
as partes, haja vista a impossibilidade de se restabelecer o status quo  
ante. Dessa forma, entendeu que O órgão infrator deverá arcar com os 
efeitos da contratação ilícita, fazendo jus o Reclamante ao equivalente 
aos títulos pleiteados.

Assim se pronunciou aquela Corte regional quanto ao te-
•má: ■■>■ : ■ •••*■ -

"... a regra constitucional destina-se ao Poder Público e, uma 
vez desobedecido o comando do aludido dispositivo legal, o ad
ministrador deverá arcar com todos ps ónus do seu ato, do contrário 
estar-se-ia admitindo o enriquecimento ilícito da administração que se 
utilizou dos serviços dc alguém sem despender da correspondente 
contribuição.”

Com razão ó Recorrente em pretender a reforma da de
cisão.

Ocorre que, em relação a tal matéria, a colenda SDI desta 
Corte superior editou o Enunciado n° 363, segundo o qual "A con
tratação de servidor público, após a Constituição Federal de 1988, 
sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no seu 
art. 37, inciso II, § 2“, somente conferindo-lhe direito ao pagamento 
dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pac
tuada". Como na hipótese cm tela, não houve pedido referente a 
salários retidos, nada há a deferir ao Reclamante.

Desse modo, verificando que a veneranda decisão revisanda 
encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência atual c 
predominante deste TST e que o recurso logra conhecimento pela 
alínea "a" do art. 896 da CLT (1° aresto dc fl. 194 e conflito com o 
Enunciado n° 363 do TST), concluo configurada a hipótese prevista 
no § Io-A do art. 557 do CPC.

A propósito da aplicabilidade do referido dispositivo do CPC 
ao recurso dc revista, esclareço que, na forma do art. 769 da CLT, o  
Direito Processual Comum será fonte subsidiária do Direito Pro
cessual do Trabalho, exceto naquilo em que for incompatível.

Considerada a economia c a simplificação procedimental, 
conjuntamente com o previsto nos arts. 765 da CLT e 125, II, do 
CPC, que discorrem sobre a liberdade do juiz no direcionamento do 
processo, bem como o zelo pela rápida solução dos litígios, entendo 
scr apropriado o emprego da Instrução Normativa n° 17/2000 do TST 
ao presente apelo, cm face dos fins do recurso dc revista, que visa a 
uniformizar a jurisprudência.
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Ante o exposto, com base no § l°-A do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n° 17/2000 do TST. dou provimento parcial 
ao recurso para lim itar a condenação ao pagamento da contra
prestação pactuada, de forma simples, 

intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 29 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-R R-521.645/98.2 - 7“ REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR

RECORRIDA
ADVOGADO

RECORRIDO
ADVOGADO

: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 7* REGIÃO 

: DR. FRANCISCO GÉRSON MARQUES 
DE UMA

: ELIZABETE DA ROCHA BEZERRA 
: DR. JORGE LUIZ SIMÕES ALCÂNTA

RA
: MUNICÍPIO DE PENTECOSTE 
: DR. RAIMUNDO ARISNALDO MAIA 

FREIRE

D E S P A C H O
Pelo venerando acórdão de fls. 71/72. o egrégio 7o Regional 

deu provimento a ambos os recursos, voluntário e necessário, para 
julgar improcedente o pedido inicial.

O Ministério Público do Trabalho recorre de revista, pelas 
razões comidas às fls. 74/89, com fundamento nas alíneas "a" e "c" 
do art. 8%  da CLT.

Ocorre que a decisão regional julgou improcedente o pedido 
inicial, razão pela qual carece o Recorrente dc interesse processual 
para recorrer.

Ante o exposto, com base no capul do art. 557 do CPC c/c 
a Instrução Normativa n" 17/2000 do TST, denego seguimento ao 
recurso de revista do Ministério Público por falta de interesse pro
cessual, restando prejudicada a análise das nulidades argüidas no 
recurso de revista.

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 26 de'junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO
Relatora

PROC. N* TST-RR-525.855/99.0 -  14“ REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADORA

RECORRIDA

ADVOGADO

RECORRIDOS
ADVOGADA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO
DRA. MARIZA MAZOTTI DE MO
RAES E CUNHA
EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DE RON
DÔNIA S.A. - ENARO 
DR. FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES 
DE CAMARGO
JOSÉ MARIA PENHA E OUTROS 
DRA. MARIA CLARA C. GÓES

D E S P A C H O
Por meio da petição de fls. 559/560, Reclamantes e Re

clamada informam a celebração de acordo, requerendo a expedição dc 
alvarás de levantamento dos valores depositados a título de depósito 
rccursa! para repasse aos Reclamantes.

Foi dado ciência da petição de acordo ao Ministério Público 
do Trabalho, que se manifestou pela não homologação do pacto e 
pelo prosseguimento dc seu recurso de revista, por entender violado o 
art. 37, inciso II, § 2o, da Lei Maior e em razão da atual juris
prudência desta Corte, cristalizada no Enunciado n° 363.

De fato, o acordo não pode scr homologado, lendo cm vista 
que a admissão dos Reclamantes desrespeita o comido no art. 37, II 
e § 2o, da Carta Política, já que os empregados foram admitidos após 
o advento da citada Lei Maior sem prévia aprovação cm concurso 
público.

A transação consiste numa convenção destinada a prevenir 
ou extinguir uma obrigação, pela qual as partes renunciam um direito 
em litígio, recebendo, em troca, uma retribuição.

Dessa forma, tratando de admissão de empregado ao arrepio 
do art. 37. inciso II, da Constituição Federal, que acarreta a nulidade 
absoluta, uma vez que diz respeito a interesse público, e não apenas 
a interesse dc parte, não pode o Poder Judiciário confirmar lai ir
regularidade, unia vez que o administrador público na gestão do 
patrimônio público, ao contrário do particular que detém liberdade 
para contratar, deve agir em conformidade com a lei c dentro dos 
limites por ela traçados.

O acordo, portanto, não pode scr homologado, pois afronta 
interesse público, protegido pela Constituição Federal.

lntime-sc na forma da lei.
Brasília, 25 de junho dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-RR-525.856/99.4 -  14” REGIÃO

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO

PROCURADOR : DR GLÁUCIO ARAÚJO DH OLIVEI
RA

RECORRENTE : ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR : DR. JAIRO GONÇALVES
RECORRIDA : EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DE RON

DÔNIA S.A. - ENARO
ADVOGADO : DR. FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES

DE CAMARGO
RECORRIDO : RUY RODRIGUES DE ALMEIDA

D E S P A C H O
Por meio da petição de fls. 410/411, Reclamante e Recla

mada informam a celebração dc acordo, requerendo a expedição de 
alvarás dc levantamento dos valores depositados a título de depósito 
recursal para repasse aos Reclamantes.

Foi dado ciência da petição de acordo ao Ministério Público 
do Trabalho, que sc manifestou pela não homologação do pacto e 
pelo prosseguimento dc seu recurso dc revista, por entender violado o 
art. 37, inciso II, § 2o, da Lei Maior e cm razão da atual juris
prudência desta Corte, cristalizada no Enunciado n° 363.

De fato, p  acordo não pode ser homologado, tendo cm vista 
que a  admissão dos Reclamantes desrespeita o contido no art. 37, II 
c § 2“, da Carta Política, já que os empregados foram admitidos após 
o advento da cilada Lei Maior sem prévia aprovação cm concurso 
público.

A transação consiste numa convenção destinada a prevenir 
ou extingpir uma obrigação, pela qual as partes renunciam um direito 
em litígio, recebendo, em troca, uma retribuição.

Dessa forma, tratando de admissão de empregado ao arrepio 
do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, que acarreta a nulidade 
absoluta, uma vez que diz respeito a interesse público, e não apenas 
a interesse de parte, não pode o Poder Judiciário confirmar tal ir
regularidade, uma vez que o administrador público na gestão do 
património público, ao contrário do particular que detém liberdade

fiara contratar, deve agir em conformidade com a lei e dentro dos 
imites por ela traçados.

O acordo, portanto, não pode ser homologado, pois afronta 
interesse público, protegido pela Constituição Federal.

Intime-se na forma da lei.
Brasília, 25 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-RR-550.264/99.9 - 9“ REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADA

RECORRIDA
ADVOGADO

D E S P A C

: BANFORT - BANCO DE FORTALEZA 
S/A

: DR’. MARIA CRISTINA DÁ COSTA 
FONSECA

: SÍLVIA APARECIDA ALHER 
: DR. ODERCI JOSÉ BÉGA 
H O

Por meio da petição de fl. 545, o Reclamado informa estar 
ultimando os procedimentos administrativos, relativos a sua liqui
dação extrajudicial, elaborando o Quadro Geral de Credores. Assim, 
requer a intimação do Reclamante para tomar ciência da petição de fl. 
545, a fim de tomar as providências cabíveis.

Intime-se o Reclamante para, querendo, manifestar-se no 
prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de fl. 545.

Publique-se.
Brasília, 12 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAUJO
Relatora

PROC. N* TST-RR-579.8I1/99.0 - 13“ REGIÃO

RECORRENTE

PROCURADOR
RECORRIDO

ADVOGADO
RECORRIDA

RECORRIDO
ADVOGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 13’ REGIÃO/PB 
DR. RAMON BEZERRA DOS SANTOS

DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS 
DR. LUSBENE CAVALCANTE JÚNIOR 
SELIMPA -  SERVIÇOS DE LIMPEZA 
PARAÍBA LTDA.
IRANI ALVES DOS SANTOS
DR. ABRAÃO BRITO LIRA BELTRÃO

D E S P A C H O
O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 13“ Região, 

mediante o v. acórdão dc fls. 104/112, manteve a decisão de primeiro 
grau que condenou a empresa Seliinpa -  Serviços dc Limpeza Paraíba 
Ltda. c Departamento Nacional dc Obras Contra as Secas, de forma 
subsidiária, ao pagamento de verbas rescisórias, multa de 40% do 
FGTS, salários retidos e horas extras, sob o seguinte entendimento; 

“Terceirização -  Responsabilidade Subsidiária 
Os tomadores dc serviços, mesmo em se tratando dc entes 

públicos, respondem subsidiarianicnte pelas obrigações inadiniplidas 
pelo real empregador, conquanto participantes da relação jurídico- 
processual e figurantes no título judicial." (11.104)

Inconformado, o Ministério Público do Trabalho interpõe 
recurso de revista, às fls. 114/123, alegando violação aos arls 97 da 
Carta Magna c 71, § 1“, da Lei n. 8.666/93, bem como aponta 
divergência jurisprudência).

Não prospera o inconfonnismo.

Analisando-sc a decisão regional, verifica-se que ela sc apre
senta cm conformidade com a Súmula n. 331 do TST, com a nova 
redação conferida pela Resolução n. 23/1993 desta Corte, pelo que 
afastada a possibilidade dc violação legal ou constitucional, assim 
como supciados os arestos tidos por divergentes (incidência do Liiun- 
eiado n° 333/TST).

Ponanto, fazendo uso da faculdade conferida pelo art. 557, 
“caput”, do CPC, por medida de celeridade c economia processual, e 
com apoio na Instrução Normativa n" 17/2000 do TST, nego se
guimento à revista.

Publique-se.
Brasília. 26 de junho dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-R R-598.316/99.9 - 9* REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGAIX)
RECORRIDO
ADVOGADO

BANCO DO BRASIL S.A.
DR. CLÁUDIO BISPO DE OLIVEIRA 
ROMEU BOHLKE
DR. PAULO HENRIQUE RIBEIRO DE 
MORAES

D E S P A C H O
Em face do silêncio do Recorrente com relação ao teor do 

despacho dc fl. 400. por meio do qual foi intimado a se manifestar 
sobre a petição de fl. 396, cm que o Recorrido anuncia expressamente 
sua concordância com os termos do recurso de revista, qual seja, 
autorização para realização dos descontos previdenciários e fiscais, 
resta prejudicado o julgamento do recurso dc revista.

A expressa concordância do Recorrido c o silêncio do Re
corrente retiram do recurso de revista o interesse processual, in
dispensável à sua subsistência no mundo jurídico.

Diante do exposto, homologo o pedido e determino a de
volução dos autos à 7’ Vara do Trabalho de Curiliba/PR, na forma 
requerida.

Publíque-sc.
Brasília, 26 de junho dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-RR-623.966/00.7 - 3“ REGIÃO

RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDA

ADVOGADO

; TADEU EUSTÁQUIO ZSCHABER 
: DR. GLÁUCIO GONTUO DE AMORIM 
: FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA DE CO

LONIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
AGRÁRIO - RURALMINAS 

: DR. EDUARDO APGÁUA ZEH PINTO

D E S P A C H O
Por meio do ofício OFC/TRT/DGJP/167/01, dc 11. 252, e do 

documento de fl. 253, o egrégio TRT da 3* Região informa a rea
lização de acordo celebrado entre as partes nos autos do Precatório n° 
2098/93. Informa, ainda, que, no referido acordo, o Reclamante re
nunciou ao crédito do Precatório n" 1896/94.

O recurso de revista do Reclamante prende-sc, essencial- 
mente, ao Precatório n° 1896/94, que, segundo o próprio Recorrente, 
trata da atualização monetária do primeiro precatório, o dc n° 803/92, 
parcialmenle pago.

Dessa forma, trona-se prejudicada a análise do recurso de 
revista do Reclamante, em face da perda de objeto operada.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para as 
providências cabíveis.

Publique-sc.
Brasília, 12 de junho dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-RR-644.922/00.5 - 10" REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADA

RECORRIDO
ADVOGADO

: HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO 
MÚLTIPLO

; DRA. MARIA DE FÁTIMA RABELO 
JÁCOMO

; CLÁUDÍO SANTOS DE MORAES 
: DR. MAURO JOSÉ RIBAS

D E S P A C H O
Reclamado c Reclamante apresentaram acordo por eles ce

lebrado. às fls. 198/199. requerendo homologação da transação e 
baixa dos autos à Vara do Trabalho dc origem, que foi devidamente 
homologado pelo respeitável despacho de fl. 207.

Ocorre que, à fl. 209/210, as partes apresentaram petição, 
retificando o valor líquido do acordo de lis. 198/199, que por erro 
matemático constou RS 24.974,33 (vinte e quatro mil, novecentos e 
setenta c quatro reais e trinta c três centavos), quando o correto é R$ 
20.924,33 (vinte mil, novecentos e vinte e quatro reais c trinta e três 
centavos).

A retificação do acordo vem suhserito pelos procuradores dc 
ambas as partes, regularmente constituídos nos autos.
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Tomo sem efeito o despacho de fl 207 e homologo o acordo 
realizado, na forma requerida ás fl*. 209/210. Determino a exlinção 
do processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, 
inciso II. do CPC. Custas pelo Reclamado, como requerido, no im
porte de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), calculadas sobre o 
valor do acordo - R$ 27.000,00 (vinte c sete mil reais). Faculta-se ao 
Reclamado a compensação do valor já  recolhido por ocasião do 
recurso ordinário. Determino, ainda, a devolução dos autos á Vara do 
Trabalho dc Palmas/TO, na forma requerida para levantamento dos 
depósitos recursais.

Puhlique-se.
Brasília, 26 dc junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N* TST-AIRR-656.196/00.8 - 5‘ REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADA

ADVOGADA

WLAMIR DO AMARAL 
DR, FÁBIO ANTÓNIO DE M. NÓVOA 
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUi- 
SA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA 
DRA. ANA MARIA DE FARIAS

D E S P A C H O
Na fl. 168, a Agravada informou a existência de ação res

cisória contra a decisão cxeqüenda, bem como de ação eautelar 
inominada, na qual teria sido concedido medida liminar suspendendo 
a execução do julgado rescindendo.

Contudo, as cópias dc acompanhamento processual juntadas 
com o requerimento não possuem o condão de comprovar as as
sertivas da Agravada.

Vista à Agravada, pelo prazo de 10 (dez) dias. para juntar, 
sob pena de indeferimento do pedido de 11. 168. tis seguintes peças, 
nos moldes do art. 830 da CLT: cópia da  petição inicial da ação 
rescisória, da petição inicial da ação eautelar inominada e da 
decisão concessiva da respectiva liminar.

Após, voltem-me conclusos os autos.
Publique-se.
Brasília, 02 de maio de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO
Relatora

PROC. N” TST-ED-AIRR-677.561/00.9 -  15* REGIÃO
EMBARGANTE

ADVOGADO
EMBARGADA

ADVOGADO

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
S.A. - BANESPA
DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL 
MARFA DE FÁTIMA OLIVEIRA JUN
QUEIRA
DR. RENATO NOCERA ALVES

D E S  P A C H O
Em respeito ao direito à ampla defesa c ao contraditório, 

constitucionalmente assegurado, bem como cm atenção ã Orientação 
Jurisprudencial n° 142 du colenda SBDI1 deste Tribunal, concedo à 
Reclamante o prazo de 5 (cinco) dias para, querendo, impugnar os 
embargos dedaratórios do Reclamado.

Após, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se,
Brasília, 25 dc junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-ED-A1RR-686.866/00.4 - 15” REGIÃO
EMBARGANTE
ADVOGADO
EMBARGADO
ADVOGADA

CELPAV CELULOSE E PAPEL LTDA.
DR. ALBERTO GRIS
EDMAR DOS SANTOS NASCIMENTO
DRA. ANDRÉA M. XAVIER RIBEIRO
MORAES

D E S P A C H O
Em obediência à decisão da Seção dc Dissídios Individuais 

do TST. em sua composição plena, proferida em 10/11/97, concedo á 
parte contrária o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar contra-razões 
aos embargos dedaratórios. Após, voltem-mc conclusos os autos.

Intimem-se as partes.
Publiquc-sc.
Brasília, 22 dc maio dè 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-ED-AIRR-690.658/00.5 - 5* REGIÃO

EMBARGANTE : BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADA : DRA. ENEIDA DE VARGAS E BER-

NARDES
EMBARGADA : IONE FERNANDES GOMES BF.ROLA 
ADVOGADO : DR. IVAN 1SAAC FERREIRA FILHO

D E S P A C H O
Em respeito ao direito à ampla defesa e ao contraditório, 

constitucionalmente assegurado, bem como cm atenção à Orientação 
Jurisprudencial n” 142 da colenda SBDII deste Tribunal, concedo ã 
Reclamante o prazo de 5 (cinco) dias para, querendo, impugnar os 
embargos dedaratórios do Reclamado.

Após, voltem-me os autos conclusos.
Publiquc-sc.
Brasília, 20 dc junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-RR-691.737/00.4 - 16” REGIÃO

RECORRENTE

ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - 
CVRD
DR. NILTON CORREIA
L u i z  h e n r iq u e ' s a n t o s  c r u z
DR. PAULO HENRIQUE AZEVEDO LI
MA

D E S P A C H O
Tendo em vista o exercício do direito á ampla defesa e ao 

contraditório, concedo o prazo de 10 (dez) dias à reclamada para que 
se manifeste sobre a petição e documentos de (ls. 99/104.

Após, voltem-me os autos conclusos.
Publiquc-sc.
Brasília. 26 dc junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

D E S P A C H O
Por meio do ofício de fl. 291, o MM° Juiz da Central de 

Execução Integrada de São Luís informa a realização de acordo entre 
as partes, no qual puseram fim ao presente processo.

O acordo realizado retira o objeto da presente ação, o que 
implica a extinção do feito, impedindo a apreciação dos embargos 
dedaratórios opostos.

Dessa forma, julgo extinto o processo, com julgamento do 
mérito, nos termos do art. 269, inciso II, do CPC.

Publique-se.
Brasília, 05 de junho dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-RR-692.992/00.0 -  9“ REGIÃO

PROC. N* TST-A1RR-729.775/01.0 - 3” REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

M1LBANCO S/A -  (EM LIQUIDAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL)
DR. HENRIQUE AUGUSTO MOURÄO
SILVONE PEREIRA GOMES
DR. MAGUT PARENTONI MARTINS

D E S P A C H O
Tendo em vista o exercício do direito à ampla defesa e ao 

contraditório, concedo ao agravante o prazo dc 10 (dez) dias para que 
sc manifeste sobre a petição e documentos de fls. 156/168.

Após, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

RECORRENTES

ADVOGADO
RECORRIDA

ADVOGADO

HSBC BANK BRASH. S.A. -  BANCO 
MÚLTIPLO E OUTRO 
DR. VICTOR FEIJÓ FILHO 
ÁURFA REGINA PEREIRA PIRES SI
MÕES
DR. EDUARDO FERNANDO PINTO 
MARCOS

D E S P A C H O
Reclamante e Reclamado apresentam acordo às fls. 392/395, 

requerendo sua homologação. A petição vem assinada por dois ad
vogados, o patrono da Reclamante e outro, supostamente patrono do 
Reclamado. Este último, contudo, não possui procuração nos autos.

Intime-se o Reclamado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
regularizar a representação processual relativa ao Dr. Marcus Vinicius 
Sass Toloto (OAB/PR 20.638), sob pena de considerar-se inválido o 
acordo apresentado, prosseguindo-se no julgamento do recurso. 

Publique-se.
Brasília, 09 de maio de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N* TST-ED-A IRR-703.912/00.3 - 1“ REGIÃO

EMBARGANTE
ADVOGADO
EMBARGADO

ADVOGADO

: BANCO ABN AMRO S.A.
: DR. OSMAR M. P. CORTES 
: FERNANDO JOSÉ CAÇADINI VAR

GAS
: DR. MAURO ORTIZ LIMA

D E S P A C H O
Em obediência á decisão da Seção de Dissídios Individuais 

do TST, cm sua composição plena, proferida em 10/11/97, concedo à 
parte contrária o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar contra-razões 
aos embargos dedaratórios. Após, voltem-me conclusos os autos. 

Intimem-se as partes.
Publique-se.
Brasília, 27 dc junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N" TST-AIRR- 707.684/00.1 - 9” REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

SÉRGIO LUIZ TESSARO 
DR. OLÍMPIO PAULO FILHO 
MUNICÍPIO DE QUITANDINHA 
DR. JOSÉ VALMOR R. NARDES

D E S P A C H O
Defiro a vista requerida à fl. 379, fora da Secretaria, pelo 

prazo de 10 (dez) dias.
Após. voltem-me conclusos os autos.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO
Relatora

PROC. N" TST-AÍRR-720.618/00.4 - 10” REGIÃO

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADA

ADVOGADO

IRACT MARIA DIAS GOMES 
DR. ANTÔNIO ARCURI FILHO 
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE 
DO BRASIL S/A - ELETRONORTE 
DR. EDUARIX) LUIZ SAFE CARNEIRO

PROC. N” TST-AIRR-729.776/01.4 - 3" REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

: MILBANCO S.A. -  (EM LIQUIDAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL)

: DR. HENRIQUE AUGUSTO MOURÃO 
: ARISTIDES FREITAS NETO 
: DR. MAGUI PARENTONI MARTINS

D E S P A C H O
Tendo em vista o exercício do direito à ampla defesa c ao 

contraditório, concedo o prazo de 10 (dez) dias ao reclamado para 
que sc manifeste sobre a petição e documentos de fls. 160/172. 

Após, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se.
Brasília. 26 de junho de 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N“ TST-AIRR-73I.766/01.6 - 18' REGIÃO

AGRAVANTE

ADVOGADA

AGRAVADO
ADVOGADA

BANCO DO ESTADO DE GOIÁS S.A. 
- BEG
DR” ELIANE OLIVEIRA DE PLATON
AZEVEDO
JOSÉ MARIA LIMA
DR” REJANE ALVES DA SILVA

D E S P A C H O
Tendo em vista o ofício e documentos de fls. 238/241. em 

que se dá ciência da homologação do acordo celebrado pelas partes, 
pelo juízo dc 1° grau. determino o retomo dos autos à MM. JCJ de 
origem para as providências cabíveis.

Brasília. 26 dc junho de 2001.
JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 

Relatora

PROC. N° TST-AIRR-733.224/01.6 - 2* REGIÃO

AGRAVANTES
ADVOGADO
AGRAVADA
ADVOGADO

: BANCO BRADESCO S.A. E OUTRO 
: DR. SÉRGIO ALVES DE OLIVEIRA 
: CECÍLIA MARIA SANTOS 
: DR, CARLOS HENRIQUE DO NASCI

MENTO
D E S P A C H O
Considerando-se o pedido dos Reclamados para que as peças 

necessárias à formação do agravo de instrumento fossem processadas 
nos autos principais, remeto os autos ao Tribunal dc Origem a fim dc 
que autue o presente agravo de instrumento na forma requerida à fi. 
02 e autorizada pela IN n" 16 do TST.

Após, voltem-me conclusos os autos.
Publique-se.
Brasília, 13 de junho dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora

PROC. N” TST-AIRR-734.000/01.8 - 8” REGIÃO
AGRAVANTE : HMG -  ENGENHARIA E CONSTRU

ÇÃO LTDA.
ADVOGADA : DR" ANA CARLA CAL FREIRE DE

SOUZA
AGRAVADO : RAIMUNDO BRITO BRAGA

D E S P A C H O
Tendo em vista o exercício do direito à ampla defesa e ao 

contraditório, concedo o prazo de 10 (dez) dias à reclamada para que 
sc manifeste sobre a petição c documentos de fls. 104/106.

Após, voltem-mc os autos conclusos.
Publique-se.
Brasília, 26 dc junho dc 2001.

JUÍZA CONVOCADA ENEIDA M. C. DE ARAÚJO 
Relatora
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Seçao 1

Secretaria da 5ã Turma

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO 
PARA IMPUGNAÇÃO DE EMBARGOS

Em observância ao disposto no art 6o do Ato Regimental n° 5 - 
Resolução Administrativa n° 678/2000. ficam intimados os embar
gados a seguir relacionados para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo legal.

PROCESSO 
EMBARGANTE 
ADVOGADO DR(A) 
EMBARGADO(A)

ADVOGADO DR(A)

PROCESSO
EMBARGANTE

ADVOGADO DR(A) 
EMBARGADO(A) 
ADVOGADO DR(A) 
PROCESSO 
EMBARGANTE

ADVOGADO DR/A)

EMBARGANTE

ADVOGADO DR(A) 
EMBARGADO(A)

ADVOGADO DR(A) 
EMBARGADO/A)

PROCESSO
EMBARGANTE

ADVOGADO DR(A)

EMBARGADO/A) 
ADVOGADO DR/A) 
PROCESSO 
EMBARGANTE 
ADVOGADO DR/A) 
EMBARGADO/A)

ADVOGADO DR/A)
PROCESSO
EMBARGANTE
ADVOGADO DR/A)
EMBARGADO/A)
ADVOGADO DR/A)
PROCESSO
EMBARGANTE
ADVOGADO DR/A)
EMBARGADO/A)

ADVOGADO DR/A)
PROCESSO
EMBARGANTE
PROCURADOR
DR/A)
EMBARGADO/A)

ADVOGADO DR/A)
PROCESSO
EMBARGANTE

ADVOGADO DR/A) 
EMBARGADO/A) 
ADVOGADO DR/A) 
PROCESSO 
EMBARGANTE 
ADVOGADO DR/A) 
EMBARGANTE 
ADVOGADO DR/A) 
EMBARGADO/A)

ADVOGADO DR/A)
PROCESSO
EMBARGANTE

ADVOGADO DR/A) 
EMBARGADO/A) 
ADVOdADO DR(A)

: E-RR 363177 1997 4
: DAVID NARDELEIDES 
: HÉLIO CARVALHO SANTANA 
: HABITAÇÃO - CONSTRUÇÕES E EM

PREENDIMENTOS LTD A.
: ROSÂNGELA APARECIDA DE MELO 

MOREIRA
: E-RR 365891 1997 2
: ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SO

CIAIS
: JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL 
: PAULO SÉRGIO ANTÔNIO DA CRUZ 
: HUDSON CUNHA 
: E-RR 366104 1997 0 
: INSTITUTO DE SAÚDE DO PARANÁ

- ISEPR
: CARLA REGINA CARNEIRO CESPE- 

DES
: INSTITUTO DE SAÚDE DO PARANÁ

- ISEPR
: PAULO YVES TEMPORAL 
: LUCINDA MARIA DE JESUS ALMEI

DA
: ÁLVARO EIJI NAKASHIMA 
: CONDOR - LIMPEZA E CONSERVA

ÇÃO LTDA.
: E-RR 366710 1997 3 
: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE 

PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA 
: ALMIR HOFFMANN DE LARA JÚ

NIOR
: JOEL DE OLIVEIRA E OUTRO 
: JOÃO CARLOS GELASKO 
: E-RR 366731 1997 6 
: INSTITUTO DE SAÚDE DO PARANÁ 
: GISELLE PASCUAL PONCE 
: MARIA HELENA CUSTÓDIO AN- 

DRETTA
: ÁLVARO EIJI NAKASHIMA 
: E-RR 366782 1997 2 
: BANCO DO BRASIL S.A.
: CLÁUDIO BISPO DE OLIVEIRA 
: JURANDIR DE CASTRO LEÃO 
: MÁRCIO GONTIJO 
: E-RR 366911 1997 8 
: EUGÊNIO XAVIER 
: ALINO DA COSTA MONTEIRO 
: COMPANHIA ESTADUAL DE ENER

GIA ELÉTRICA - CEEE 
: FLÁVIO BARZONI MOURA 
: E-RR 368478 1997 6 
: UNIÃO FEDERAL - (EXTINTA LBA)
: WALTER DO CARMO BARLETTA

: GEORGINA CALIXTO DA SILVA E 
OUTROS

: SALVADOR ESPERANÇA NETO 
: E-RR 368667 1997 9
: EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE 

S.A. - ENERGIPE 
: LYCURGO LEITE NETO 
: RAIMUNDO SOARES BARBOSA 
: NILTON CORREIA 
: E-RR 369623 1997 2 
: JOSÉ FRANCISCO CARVALHO LEITE 
: RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES 
: JOSÉ FRANCISCO CARVALHO LEITE 
: ADALBERTO TURINI 
: COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E 

ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO
- CEAGESP

: LAILA RAHAL 
: E-RR 370004 1997 4 
: TUTTI FRUTTI COMÉRCIO E REPRE

SENTAÇÃO LTDA.
: ANDRÉ SARAIVA ADAMS 
: MARLI DE FÁTIMA VALLI 
: ELIZABETH FEHRLE DO VALLE
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E-RR 373264 1997 1
BANCO DO BRASIL S.A.
CLÁUDIO BISPO DE OLIVEIRA 
JUSSARA TEODORO DE OLIVEIRA 
MARCOS ARTUR SOARES EUTRÓPIO 
E-RR 374086 1997 3 
EVA AGOSTINHO MEIRELES 
RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES 
MUNICÍPIO DE OSASCO 
LILIAN MACEDO CHAMPI GALLO

E-RR 374997 1997 0
BANCO DO BRASIL S.A.
JORGE HUMBERTO SAMPAIO CAR
DOSO
LUCIANO DE1SCHL 
LORELEI CESCHIN 
E-RR 375049 1997 2 
MARIA INÊS DE BRITO ATAÍDE 
CRISTINA ALVES COSTA 
MARIA INÊS DE BRITO ATAÍDE 
ROGÉRIO LUÍS BORGES DE RESEN
DE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDF 
FABIANO OLIVEIRA MASCARENHAS

E-RR 375547 1997 2
AUGUSTO PEREIRA ROSA 
LUIZ SALVADOR
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PI
NHAIS LTDA.
FABIANO ARCHEGAS 
E-RR 377888 1997 3 
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE 
PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA 
ALMIR HOFFMANN DE LARA JÚ
NIOR
EDISON ALMEIDA DOS SANTOS E 
OUTRO
GERALDO HASSAN 
E-RR 378516 1997 4
COMPANHIA BRASILEIRA DE DIS
TRIBUIÇÃO
MARCUS VINÍCIUS LOBREGAT 
COMPANHIA BRASILEIRA DE DIS
TRIBUIÇÃO
CARLOS EDUARDO G. VIEIRA MAR
TINS
MÁRCIA REGINA TOFOLO 
CRISTINA MARÍA PAIVA DA SILVA 
E-RR 379286 1997 6

BANCO DO BRASIL S.A.
CLÁUDIO BISPO DE OLIVEIRA 
GEROLIZA SOARES BATISTA E OU
TRO
RICARDO BEDETTI GOMES 
E-RR 383180 1997 8 
MAGDA LÚCIA BRAGA 
DENISE APARECIDA RODRIGUES PI
NHEIRO DE OLIVEIRA 
EMPRESA BRASILEIRA DE COR
REIOS E TELÉGRAFOS - ECT 
MARIA DA CONCEIÇÃO MAIA 
AWWAD
EMPRESA BRASILEIRA DF. COR
REIOS E TELÉGRAFOS - ECT 
JOÁO MARMO MARTINS 
E-RR 383183 1997 9 
VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA. 
ELIANA TRAVERSO CALEGARI 
VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA. 
JOSÉ GONÇALVES DE BARROS JÚ
NIOR
SINDICATO DOS METALÚRGICOS 
DO ABC
MILTON CARR1JO GALVÃO 
SINDICATO DOS METALÚRGICOS 
DO ABC
VALDIR FLORINDO 
E-RR 383899 1997 3
NARA FÁTIMA DA FONSECA 
JOSÉ DA SILVA CALDAS 
NARA FÁTIMA DA FONSECA 
RAQUEL CRISTINA RIEGER 
MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ 
VALESCA GOBBATO
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E-RR 383980 1997 I 
LUIZ CARLOS OSOSKI 
NILTON CORREIA 
BANCO AMÉRICA DO SUL S.A. 
ROGÉRIO AVELAR 
E-RR 384822 1997 2 
AGROPRATAS - AGROPECUÁRIA LT
DA.
JOÃO EMÍLIO FALCÃO COSTA NETO 
AGROPRATAS - AGROPECUÁRIA LT
DA.
MARLIZA DIAS PINTO 
MÁRIO BENEVENUTO CHICARELL! 
CLÁUDIO ANTONIO RIBEIRO 
E-RR 386297 1997 2 
JOÃO ROMEIRO NETO E OUTROS 
ISIS MARIA BORGES RESENDE 
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDF 
SÉRGIO DA COSTA RIBEIRO 
E-RR 38849« 1997 0 
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRI
CAS S.A. - ESCELSA 
LYCURGO LEITE NETO 
CLÉSIO MARCOS DE MORAES 
JOAQUIM FERREIRA SILVA FILHO 
E-RR 390220 1997 4 
DALMIRO GRIGOLLI 
OSMAR TADEU ORD1NE 
DALMIRO GRIGOLLI 
ROBÉRIO SULZ GONÇALVES JÚ
NIOR
COMÉRCIO E INDÚSTRIAS BRASILEI
RAS COINBRA S.A.
LUCI GERALDINA LOPES ESCA- 
NHOELA
E-RR 392248 1997 5
REJÂNIO FREITAS MIRANDA 
MARCOS AURÉLIO BARROS AYRES 
BRASAL - BRASÍLIA SERVIÇOS AU
TOMOTORES S.A.
JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL 
E-RR 394639 1997 9 
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 
DA BAHIA
JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO 
BANCO DO ESTADO DE PERNAMBU
CO S.A. - BANDEPE 
WALDILSON DE ARAÚJO NEVES 
E-RR 394930 1997 2 
JORNAL DO BRASIL S.A.
VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR 
EDILSEA TAVARES DE OLIVEIRA 
PAULO CÉSAR FONTOURA BASTOS 
E-RR 397927 1997 2 
INSTITUTO DE SAÚDE DO PARANÁ 
MADELON DE MELLO RAVAZZI 
MARIA DE SIMAS 
ÁLVARO EIJI NAKASHIMA 
AJESP LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
LTDA.
E-RR 399454 1997 0
COMPANHIA MODERNOS HOTÉIS 
DO BRASIL
LÚCIO CÉSAR MORENO MARTINS 
COMPANHIA MODERNOS HOTÉIS 
DO BRASIL
ROMÁRIO SILVA DE MELO 
JOSÉ RODRIGUES SANTOS 
EDINARDO DE CANTUÁRIA E SILVA 
E-RR 401029 1997 5
VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA. 
URSULINO SANTOS FILHO 
VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA. 
ELIANA TRAVERSO CALEGARI 
SINDICATO DOS METALÚRGICOS 
DO ABC
RUY RJOS DA SILVEIRA CARNEIRO 
SINDICATO DOS METALÚRGICOS 
DO ABC
MILTON CAR RIJO GALVÃO 
E-RR 402231 1997 8
JAILSON CONCEIÇÃO DA SILVA 
RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES 
BANCO BILBAO VIZCAYA BRASIL 
S . A .

WAITER MURILO ANDRADE
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: E-RR 402494 1997 7
: ARZELfNDO ALEXANDRE DA SILVA 

CHALMERS E OUTROS 
: LUCIANA MARTINS BARBOSA 
: COMPANHIA ESTADUAL DE ENER

GIA ELÉTRICA - CEEE 
: ROSÂNGELA GEYGER 
: E-RR 402495 1997 0 
: CLÁUDIO ROBERTO VALIM ROCHA 
: PAULO ALVES DA SILVA 
: ZENECA BRASIL S. A.
: HÉLIO CARVALHO SANTANA 
: E-RR 404655 1997 6 
: INSTITUTO DE SAÚDE DO PARANÁ 
: MADELON DE MELLO RAVAZZI 
: ESDRAS FELÍCIO PINHEIRO 
: DINEI FAVERSANI 
: E-RR 404666 1997 4 
: REINALDO HAMANN JÚNIOR 
: ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS 

FELDHAUS
: SID INFORMÁTICA S.A.
: CARLOS EDUARDO GRISARD 
: E-RR 405119 1997 1 
: ISABEL LIMA DA SILVA E OUTROS 
: ISIS MARIA BORGES DE RESENDE 
: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS

TRITO FEDERAL - FEDF 
: VICENTE MARTINS DA COSTA JÚ

NIOR
: E-RR 406982 1997 8
: OLIMAR SOUZA ARAGÃO 
: JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO 
: OLIMAR SOUZA ARAGÃO 
: JOÃO PEREIRA FILHO 
: BANCO DO ESTADO DO RIO DE JA

NEIRO S.A. - (EM LIQUIDAÇÃO EX
TRAJUDICIAL)

: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FI
LHO

: E-RR 408014 1997 7
: MARY DE FÁTIMA PESSATO MIOT- 

TO
: HÉLIO CARVALHO SANTANA 
: MARY DE FÁTIMA PESSATO MIOT- 

TO
: ALZIR COGORNI 
: BANCO MERIDIONAL S.A.
: JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL 
: E-RR 411420 1997 1 
: RADIOBRÁS - EMPRESA BRASILEI

RA DE COMUNICAÇÃO S.A.
: SÉRGIO L. TEIXEIRA DA SILVA 
: AROLDO DA SILVA TELLES 
: CHRISTOVÃO PIRAGIBE TOSTES 

MALTA
: E-RR 412117 1997 2
: LOSANGO PROMOTORA DE VEN

DAS LTDA. E OUTRO 
: JOÃO EMfLIO FALCÃO COSTA NETO 
: MARIA APARECIDA CORREA 
: JORGE HAMILTON AIDAR 
: E-RR 412247 1997 1 
: EDSON QUINTINO DE SOUZA 
: ROCHELI SILVEIRA 
: ROBERT BOSCH LTDA.'
: HILTON MARCELO PERES ZATTONI 
: E-RR 416320 1998 5 
: ANTENIR LOPES DA SILVA 
: SID H. RIEDEL DE FIGUEIREDO 
: MUNICÍPIO DE OSASCO 
: MARLI SOARES FREITAS BASILIO 
: E-RR 416754 1998 5 
: MUNICÍPIO DE OSASCO 
: AYLTON CESAR GRIZI OLIVA

: LUIZ INÁCIO DA SILVA 
: LAERTE TELLES DE ABREU 
: E-RR 419186 1998 2 
: ANTONIETA DA SILVA 
. ULISSES RIEDEL DE RESENDE 
: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PE- 

TROBRÁS
: EDUARDO LUIZ SAFE CARNEIRO
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E-RR 422789 1998 9
C1TROSUCO PAULISTA S.A.
MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZ- 
ZI
JAIR LOPES DA SILVA 
SUELY DE FÁTIMA CASSEB 
E-RR 426014 1998 6 
EUDILCE JOAS REZENDE E OUTROS 
MARCOS LUÍS BORGES DE RESEN
DE
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DIS
TRITO FEDERAL - FHDF 
DILEMON PIRES SILVA

E-RR 436283 1998 2
ANTONIO CARLOS GONÇALVES 
ALINO DA COSTA MONTEIRO 
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE 
SANEAMENTO - CORSAN 
JORGE SANT’ANNA BOPP 
E-RR 436335 1998 2 
JOSEMAR BEZERRA DE SOUSA E 
OUTROS
MARCOS LUÍS BORGES DE RESEN
DE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDF 
VICENTE MARTINS DA COSTA JÚ
NIOR
E-RR 436348 1998 8
LECY PAULINO DA SILVA E OU
TROS
MARCOS LUÍS BORGES DE RESEN
DE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDF 
VICENTE MARTINS DA COSTA JÚ
NIOR
E-RR 436351 1998 7
MARIA DOS REIS DE OLIVEIRA RO
CHA E OUTROS 
ANA PAULA DA SILVA 
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDF 
GISELE DE BRITTO 
E-RR 436913 1998 9 
MARTA VIEIRA MARQUES E OU
TROS
MARCOS LUÍS BORGES DE RESEN
DE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDF 
ROSAMIRA LINDÓIA CALDAS 
E-RR 437300 1998 7 
SILVÉRIA DA SILVA MALTA REGES 
E OUTROS
ANA PAULA DA SILVA 
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDF 
GISELE DE BRITTO 
E-RR 437346 1998 7 
MARIA JOSÉ SOARES GOMES DE 
OLIVEIRA E OUTROS 
MARCOS LUÍS BORGES DE RESEN
DE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDF 
GISELE DE BRITTO 
E-RR 441386 1998 4 
RAPHAEL FERNANDEZ MORAES E 
OUTROS
A. D. MEIRELLES QUINTELLA 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA I" REGIÃO 
LUIZ EDUARDO AGUIAR DO VALLE

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO
MUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL 
LÍSIA B. MONIZ DE ARAGÃO 
E-RR 457571 1998 8 
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. 
GUSTAVO ANDÈRE CRUZ 
FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S. 
A.
JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL 
EDMILSON BATISTA 
FRANCISCO FERNANDO DOS SAN 
TOS
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E-RR 464046 1998 3
MUNICÍPIO DE OSASCO 
CLAUDIA GRIZI OLIVA

GEN1VAL PAULO DA SILVA 
MARIA ALICE HERNANDES 
E-RR 464653 1998 0 
MARENI DOS SANTOS MELLO 
ALEXANDRE GEHLEN 
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO BEM-ES
TAR DO MENOR - FEBEM 
PAULO CÉSAR DO AMARAL DE 
PAULI
E-RR 464660 1998 3
SANTA IVANY FERNANDES 
ALEXANDRE GEHLEN 
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO BEM-ES
TAR DO MENOR - FEBEM 
PAULO CÉSAR DO AMARAL DE 
PAULI
E-RR 480647 1998 9
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO BEM-ES
TAR DO MF.NOR - FEBEM 
JOÃO CARLOS FERREIRA GUEDES 
MARIA AUGUSTA LIMA VALENTINI 
DARMY MENDONÇA 
E-RR 489966 1998 8 
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. 
JULIANO RICARDO DE VASCONCEL- 
LOS COSTA COUTO 
FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA 
S.A.
JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL 
ALBERTINO DE MOURA E OUTRO 
KLEVERSON MESQUITA MELLO 
E-RR 495392 1998 6 
VALDERINA FERREIRA GOMES E 
OUTROS
MARCOS LUÍS BORGES DE RESEN
DE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDF 
SÉRGIO SILVEIRA BANHOS 
E-RR 496631 1998 8 
FERROVIA SUL ATLÂNTICO S. A. 
JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL 
GERALDO LUIZ DE MELO 
JAZIEL GODINHO DE MORAIS 
E-RR 499742 1998 0 
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. 
GUSTAVO ANDÈRE CRUZ 
GERALDO APARECIDO PEREIRA 
FRANCISCO FERNANDO DOS SAN
TOS
E-RR 516485 1998 4
CONSUÊLHA MARIA DO NASCI
MENTO E OUTROS 
MARCOS LUÍS BORGES DE RESEN
DE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDF 
ÂNGELA VICTOR BACELAR WAG
NER
E-RR 519273 1998 0
SIMÃO NEVES DE ALMEIDA E OU
TROS
MARCOS LUÍS BORGES DE RESEN
DE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DIS
TRITO FEDERAL - FEDF 
YARA FERNANDES VALLADARES

E-RR 527608 1999 0
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 
IPERGS
NEI GILVAN GATIBONI

MARLIZE TERESA SPERB FUNCKE E 
OUTRA
RODRIGO FRANTZ BECKER 
E-RR 527674 1999 8
FLORÈNCIO RODRIGUES 
JOSÉ TORRES NEVES 
BANCO ITAÚ S.A. E OUTRA 
VICTOR RUSSOMANO JUNIOR
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E-RR 545730 1999 2
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. 
GUSTAVO ANDÈRE CRUZ 
FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA 
S.A.
JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL 
JORGE DE JESUS FERREIRA 
REGINA MARISTELA DRUMOND DA 
SILVEIRA
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. 
GUSTAVO ANDÈRE CRUZ 
FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA 
S.A.
JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL 
E-RR 547289 1999 3

EMBARGANTE 
ADVOGADO DR(A) 
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E.VIBARGADO(A) 
ADVOGADO DR(A)

SIDRÔNIO BENTO TORRES 
JOÃO BATISTA DE MELO NETO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA
LHO DA 21* REGIÃO 
JOSÉ DINIZ DE MORAES

MUNICÍPIO DE APODI 
SÁVIO JOSÉ DE OLIVEIRA 
E-RR 553979 1999 9 
JUCÉLIA PEREIRA DE FARIAS E OU
TROS
MARCOS LUÍS BORGES DE RESEN
DE
DISTRITO FEDERAL (EXTINTA FUN
DAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRI
TO FEDERAL)
VICENTE MARTINS DA COSTA JÚ
NIOR
DISTRITO FEDERAL (EXTINTA FUN
DAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRI
TO FEDERAL)
LUÍS AUGUSTO SCANDIUZZI

E-RR 563296 1999 6
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A.
JULIANO RICARDO DE VASCONCEL-
LOS COSTA COUTO
FERROVIA SUL ATLÂNTICO S.A.
SANDRA CALABRESE SIMÃO
SEBASTIÃO ALTAIR REINA COR-
REIA E OUTROS
ALEXANDRE EUCLIDES ROCHA
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A.
JULIANO RICARDO DE VASCONCEL-
LOS COSTA COUTO
FERROVIA SUL ATLÂNTICO S.A.
SANDRA CALABRESE SIMÃO
E-RR 566997 1999 7
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO
S.A. - BANESPA
JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL 
LUIZ CARLOS DA SILVA 
FÁBIO COSTA DE MIRANDA 
E-RR 575663 1999 3
BANCO BANDEIRANTES S.A.
VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR 
BANCO BANDEIRANTES S.A. 
GERALDO AZOUBEL 
SÍLVIA SANTOS VIANA E OUTRO 
FERNANDA S. BORBA 
E-RR 579035 1999 0 
FERROVIA SUL ATLÂNTICO S.A. 
JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL 
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. 
JULIANO RICARDO DE VASCONCEL- 
LOS COSTA COUTO 
OLANDIR VALENTIM ROCHA 
ALEXANDRE EUCLIDES ROCHA 
E-RR 582786 1999 7 
BANCO BANDEIRANTES S. A. 
FRANCISCO EFFTING 
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA 
SAMIRA REGINA MALHEIROS 
BANCO BANORTE S.A.
E-RR 583477 1999 6 
BANCO BANDEIRANTES S.A.
VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR 
JOÃO LUÍS FREIRE PAVÃO 
FABIANO GOMES BARBOSA

PROCESSO : E-RR 611335 1999 0
EMBARGANTE : BANCO BAMERINDUS DO BRASIL 

S.A. (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDI
CIAL) E OUTRA

ADVOGADO DR(A) : CRISTIANA RODRIGUES GONTIJO 
EMBARGADO(A) : EDSON LUIZ DE FREITAS 
ADVOGADO DR(A) : MARIA CRISTINA DA COSTA FONSE

CA
PROCESSO : E-RR 624230 2000 0
EMBARGANTE : BANCO BANDEIRANTES S.A.
ADVOGADO DR(A) : GERALDO AZOUBEL
EMBARGADO(A) : ANTÔNIO JOSÉ KANIOSKY
ADVOGADO DR(A) : JAMERSON DE OLIVEIRA PEDROSA 
EMBARGADO(A) : BANCO BANORTE S.A. (EM LIQUIDA

ÇÃO EXTRAJUDICIAL)
ADVOGADO DR(A) : MARIA IZABEL ALVES SIQUEIRA 
EMBARGADO(A) : BANCO BANORTE S.A. (EM LIQUIDA

ÇÃO EXTRAJUDICIAL)
ADVOGADO DR(A) : NILTON CORREIA
PROCESSO : E-RR 632382 2000 0
EMBARGANTE : BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO DR(A) : VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR 
EMBARGADO(A) : ITAMIR CARLOS DA SILVA FILHO 
ADVOGADO DR(A) : DERLI VICENTE MILANESI 
PROCESSO : E-AIRR 637892 2000 3
EMBARGANTE : KLABIN FABRICADORA DE PAPEL E 

CELULOSE S.A.
ADVOGADO DR(A) : ROBINSON NEVES FILHO 
EMBARGADO(A) : WALDEMAR GUERRA 
ADVOGADO DR(A) : LINDOIR BARROS TEIXEIRA 
PROCESSO : E-RR 642956 2000 0
EMBARGANTE : RAUL SIMONSEN
ADVOGADO DR(A) : JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL 
EMBARGANTE : CAFÉ SOLÚVEL BRASÍLIA S. A. E 

OUTRAS
ADVOGADO DR(A) : VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR 
EMBARGADO(A) : OS MESMOS
PROCESSO : E-RR 643200 2000 4
EMBARGANTE : NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO S.A. 
ADVOGADO DR(A) : LUIZ FERNANDO MAIA 
EMBARGANTE : NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO S.A. 
ADVOGADO DR(A) : ROGÉRIO DANTAS MATTOS 
EMBARGADO(A) : FRANCISCO BENEDITO PESTANA 

COSTA
ADVOGADO DR(A) : FRANCISCO CASSIANO TEIXEIRA 
PROCESSO : E-AIRR 644105 2000 3
EMBARGANTE : LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE 

S.A.
ADVOGADO DR(A) : LYCURGO LEITE NETO 
EMBARGADO(A) : MAURO SOUZA DE OLIVEIRA 
ADVOGADO DR(A) : VALDIR TAVARES TEIXEIRA 
PROCESSO : E-AIRR 657957 2000 3
EMBARGANTE : NICOLAU IAZZETTI 
ADVOGADO DR(A) : ANTÔNIO JOSÉ NEAIME 
EMBARGADO(A) : MIRONIL LEONÍDIO

ADVOGADO DR(A) : PEDRO LUIZ DOS SANTOS 
PROCESSO : E-RR 662466 2000 2
EMBARGANTE : SYLVANIA DO BRASIL ILUMINAÇÃO 

LTD A.
ADVOGADO DR(A) : CINTIA BARBOSA COELHO 
EMBARGANTE : SYLVANIA DO BRASIL ILUMINAÇÃO 

LTDA.
ADVOGADO DR(A) : DENISE BRAGA TORRES 
EMBARGADO(A) : SUELY PENHA CORIOLANO 
ADVOGADO DR(A) : SÉRGIO SAORES 
PROCESSO : E-RR 664289 2000 4
EMBARGANTE : DERSA - DESENVOLVIMENTO RODO

VIÁRIO S.A.
ADVOGADO DR(A) : CÁSSIO MESQUITA BARROS JÚNIOR 
EMBARGADO(A) : ANDRÉ LUIZ MIOTO 
ADVOGADO DR(A) : ANA MARIA FALCÃO MARINHO 
EMBARGADO(A) : TRANSBRAÇAL PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA.

ADVOGADO DR(A) : FÁBIO DIETRICH 
PROCESSO : E-RR 667726 2000 2
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ADVOGADO DR(A) : CARLOS EDUARDO G. VIEIRA MAR

TINS
EMBARGADO(A) : RONI GASTÃO BERTOLO 
ADVOGADO DR(A) : MARIA DE LOURDES AMARAL 
PROCESSO : E-RR 677954 2000 7
EMBARGANTE : SADIA CONCÓRDIA S.A. - INDÚS

TRIA E COMÉRCIO
ADVOGADO DR(A) : VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR 
EMBARGANTE : MARIA ISABEL FIXA DOS SANTOS 
ADVOGADO DR(A) : JOÃO DENIZARD MOREIRA FREITAS
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E-AIRR 678707 2000 0
COMPANHIA DE TRANSPORTES UR
BANOS DA GRANDE VITÓRIA - CE- 
TURB-GV
CRISTIANE MENDONÇA 
MARCELO CLÁUDIO CALIMAN E 
OUTROS
JOSÉ TORRES DAS NEVES 
E-AIRR 678936 2000 1
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRI
CAS S.A. - ESCELSA 
LYCURGO LEITE NETO 
GEANECI CONCEIÇÃO 
FÁBIO EDUARDO BONISSON PAI
XÃO
E-AIRR 682153 2000 5
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
K.ÁTIA BOINA

MARIA DA CONCEIÇÃO BISPO CON
CEIÇÃO
JÚLIO CÉSAR TOREZANI 
E-RR 682307 2000 8 
BANCO BRADESCO S.A.
VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR
SILVÉRIO URNAU
MILTON JOSÉ GNOATO JÚNIOR
E-RR 684104 2000 9
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE
S.A.
LYCURGO LEITE NETO 
DOMÍCIO DOS SANTOS 
UBIRACY TORRES CUOCO 
E-AIRR 685160 2000 8 
COLÉGIO EMBRAS LTDA.
JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS 
SÔNIA REGINA RODRIGUES DE OLI
VEIRA
FÁBIO FAGUNDES DE OLIVEIRA 
E-RR 686598 2000 9 
CLÁUDIO GONÇALVES HERZOG 
JOÃO BÁTISTA SAMPAIO 
BANCO BRADESCO S.A.
ERICA PIRES MARCIAL 
E-AIRR 686787 2000 1 
BANCO NACIONAL S.A. (EM LIQUI
DAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
DANILO PORCIUNCULA 
RICARDO NERI AMORIM 
ERONIDES FERREIRA DE LIMA 
E-AIRR 687226 2000 0 
ARMINDA BORGES DA FONSECA 
EDWARD FERREIRA SOUZA 
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNI
CA E EXTENSÃO RURAL DO ESTA
DO DE MINAS GERAIS - EMATER 
ELIZABETH DE MATTOS SILVA 
E-AIRR 688186 2000 8 
FLORESTAS RIO DOCE S.A.
ARY FERNANDO RODRIGUES NAS
CIMENTO
FLORESTAS RIO DOCE S.A.
PEDRO LOPES RAMOS 
MARIA APARECIDA DE SOUZA LI
MA
JOSÉ EDIVALDO LACERDA RIBEIRO 
E-AIRR 701161 2000 6
JOÃO IDELFONSO FERREIRA 
MONTALVÃO 
ADILSON LIMA LEITÃO 
BANCO DO BRASIL S.A.
LUZIMAR DE SOUZA AZEREDO 
BASTOS
E-AIRR 703111 2000 6
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO 
SÃO FRANCISCO - CHESF 
LYCURGO LEITE NETO 
SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA 
EDINALDO LIMA DE CERQUEIRA 
E-AIRR 711388 2000 9 
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE 
S.A.
LYCURGO LEITE NETO 
EMANOEL ALVES DA COSTA 
LUIZ FERNANDO GUEDES



Seçao 1 D iá rio  da Justiça
ISSN T415-T588

n° 144-E, terça-feira, 14 de agosto de 2001
M
■VSMÍV

íu*

V'. 1162

PROCESSO
EMBARGANTE

ADVOGADO DR(A) 
EMBARGADO(A) 
ADVOGADO DR(A)

PROCESSO
EMBARGANTE

ADVOGADO DR(A)

EMBARGANTE

ADVOGADO DR(A) 
EMBARGADO(A)

ADVOGADO DR(A) 
PROCESSO
EMBARGANTE

ADVOGADO DR(A) 
EMBARGADO) A) 
PROCESSO 
EMBARGANTE

ADVOGADO DR(A) 
EMBARGADO(A) 
ADVOGADO DR(A) 
EMBARGADO(A)

ADVOGADO DR(A)
PROCESSO
EMBARGANTE

ADVOGADO DR(A) 
EMBARGADO(A) 
ADVOGADO DR(A) 
PROCESSO 
EMBARGANTE

ADVOGADO DR(A) 
EMBARGADO(A) 
ADVOGADO DR(A) 
PROCESSO 
EMBARGANTE

ADVOGADO DR(A) 
EMBARGADO(A)

ADVOGADO DR(A) 
PROCESSO 
EMBARGANTE 
ADVOGADO DR(A) 
EMBARGADO) A) 
ADVOGADO DR(A)

: E-AIRR 719796 2000 9
: EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE 

S.A. - ENERGIPE 
: LYCURGO LEITE NETO 
: MARÍLIA HORA TRAVASSOS 
: JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE FA

RIA FERNANDES 
: E-AIRR 727149 2001 6 
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 

S.A.
: MANOEL TOMAZ DE ALMEIDA NE

TO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 

S.A.
: JOSÉ UNDÁRIO ANDRADE 
: ABRAÃO LINCOLN DO CARMO BA

TISTA
: GIL ALVES DOS SANTOS 
: E-AIRR 727435 2001 3 
: HARDWEAR - INDÚSTRIA E COMÉR

CIO DE MODA LTDA.
: LEONARDO CÂNDIDO DA SILVA JR.
: JÚLIO CÉSAR GONÇALVES 
: E-AIRR 734780 2001 2 
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 

S.A.
: JOSÉ UNDÁRIO ANDRADE 
: JOSÉ ADEILDO PEREIRA E OUTRO 
: MARTINHO FERREIRA LEITE FILHO 
: F. A. TEIXEIRA E COMPANHIA LT

DA.
: WINSTON ROSSITER 
: E-AIRR 735107 2001 5 
: COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS 

SIDERÚRGICOS LTDA.
: GABRIEL MARCILIANO JUNIOR 
: SAMUEL BARROS MACHADO 
: JOÃO LYRA NETTO 
: E-AIRR 735371 2001 6 
: ALPHA GALVANO QUÍMICA BRASI

LEIRA LTDA.
: CLAUDIO PIZZOLITO 
: ANTÔNIO PAVÃO DE MEDEIROS 
: ISAÍAS DA SILVA ROBERTO 
: E-AIRR 739927 2001 3 
: SÔNIA REGINA BARBOSA DE CAS

TRO
: ZÉLIO MAIA DA ROCHA .
: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAU

LO S.A. - TELESP
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO 
: E-AIRR 748536 2001 3 
: REAL PALACE HOTEL LTDA.
: LÚCIO CÉSAR MORENO MARTINS 
: JAIRON MIRANDA FONTES 
: EDISON DE OLIVEIRA FILHO

Brasília. 10 de agosto de 2001. 
MÍRIAN ARAÚJO FORNARI LEONEL

Diretora da Secretaria


