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DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO
JUDICIÁRIA

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO
<!ID329420-0>

D E S PA C H O S 

PROC. Nº TST-AIRR-7570/2001-004-09-41.3

A G R AVA N T E : TEXACO DO BRASIL S.A. - PRODUTOS DE PE-
TRÓLEO

A D VO G A D O : DR. ARLINDO FERREIRA DE SOUZA

A G R AVA D A : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

A D VO G A D O : DR. ANTÔNIO CARLOS MOTTA LINS

A G R AVA D A : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

A G R AVA D A : VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA EKIXPER LTDA.

A G R AVA D A : IPIRANGA COMERCIAL QUÍMICA S.A.

A G R AVA D A : PROSEGUR BRASIL S.A. - TRANSPORTADORA DE
VALORES E SEGURANÇA

A D VO G A D O : DR. WILLIAM MARCONDES SANTANA

A G R AVA D A : ESSO BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA.

D E S P A C H O
Chevron Brasil Ltda., pela petição de fls. 335/340, infor-

mando ser essa a atual denominação social de Texaco Brasil S.A. -
Produtos de Petróleo, requer a alteração dos registros. Instrui o pe-
dido com fotocópia autenticada da certidão expedida pela Junta Co-
mercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA, que comprova a
citada alteração.

Dessa forma, devidamente comprovada a alteração na de-
nominação social da empresa, determino a reautuação deste processo,
bem como do Processo n° TST-AIRR-7570/2001-004-09-40.0, cujos
autos tramitam conjuntamente, para constar como agravante/agravada,
no lugar de Texaco Brasil S.A. - Produtos de Petróleo, Chevron Brasil
Ltda., e como sua advogada a Dr.ª Maria Helena Cavalcanti Mar-
tins.

Junte-se cópia deste despacho aos autos do Processo n° TST-
AIRR-7570/2001-004-09-40.0.

Após, determino o prosseguimento dos processos em sua
tramitação normal.

Publique-se.
Brasília, de maio de 2007.

RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

PROC. Nº TST-AIRR-1286/2000-062-01-40.4
A G R AVA N T E : GECI VIEIRA DA ROSA

ADVOGADA : DR.ª HELLEN NOGUEIRA

A G R AVA D A : TELEMAR NORTE LESTA S.A. - TELERJ

ADVOGADO : DR. THIAGO TEIXEIRA RABELLO MESQUITA

D E S P A C H O
A Presidência desta Corte, pela decisão de fl. 99, denegou

seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto
por Geci Vieira da Rosa, com base no art. 557, caput, do CPC, ante
a ausência de autenticação das peças processuais.

Inconformado, o agravante, por intermédio da petição de fls.
108/114, interpôs recurso de embargos para a Subseção I Especia-
lizada em Dissídios Individuais, cujo processamento foi indeferido,
por incabível, nos termos do despacho de fl. 116.

Pela petição de fls. 123/125, o agravante requer a recon-
sideração da decisão que denegou seguimento ao agravo de ins-
trumento (fl. 99). Alega, em suas razões, que o advogado subscritor
da petição de interposição do agravo de instrumento, Dr. Igor Solter
Gadaleta, não possui poderes de representação, e que não seria justo
que o agravante fosse penalizado "por atos irresponsáveis e pro-
positais de tal profissional".

Conforme acima explicitado, o agravante já havia interposto
recurso contra a decisão denegatória de seguimento do agravo de
instrumento, circunstância que inviabiliza o exame do presente pedido
de reconsideração ante a incidência da preclusão consumativa.

Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração.
Publique-se.
Brasília, de maio de 2007.

RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

PROC. Nº TST-AIRR-1.608/2003-018-02-40.4

A G R AVA N T E : ADMISSO NUNES PACHICO

A D VO G A D O : DR. RAMON MARIN

A G R AVA D A : TNT LOGISTICS LTDA.

A D VO G A D O : DR. DRÁUSIO APPARECIDO VILLAS BOAS RAN-
GEL

A G R AVA D A : BSH CONTINENTAL ELETRODOMÉSTICOS LT-
DA.

A D VO G A D O : DR. EDUARDO SALOMÃO

D E S P A C H O
Esta Presidência, pela decisão de fl. 126, denegou segui-

mento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto por
Admisso Nunes Pachico, com base no art. 557, caput, do CPC.

Inconformado, o agravante, por intermédio da petição de fls.
127/129, interpõe embargos, com fundamento no art. 894 da CLT.

Conforme estabelecem os arts. 894 da CLT, 3°, III, "b", da
Lei n° 7.701/88 e 239 do Regimento Interno do Tribunal Superior do
Trabalho, cabem embargos, no prazo de 8 (oito) dias, das decisões
das Turmas do Tribunal contrárias à lei federal ou à Constituição da
República, ou que divergirem entre si ou de decisão da Subseção I
Especializada em Dissídios Individuais, ou, ainda, contrárias ao en-
tendimento consubstanciado em Súmula do Tribunal Superior do Tra-
balho. Assim, sendo essas as únicas hipóteses de cabimento do re-
curso de embargos, revela-se impertinente a interposição dessa mo-
dalidade recursal a decisão da Presidência proferida no uso da com-
petência conferida pelo art. 557, caput, do CPC e pela Resolução
Administrativa n° 1171/2006 deste Tribunal.

Ressalte-se, outrossim, que o princípio da fungibilidade re-
cursal não pode ser observado no caso em exame, uma vez que sua
aplicação restringe-se à hipótese de existência de dúvida plausível
acerca do recurso cabível, e desde que tenham sido preenchidos os
pressupostos intrínsecos e extrínsecos de cabimento do recurso pró-
prio.

Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso, por
incabível.

Publique-se.
Brasília, de maio de 2007.

RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

<!ID327267-0>

PROCESSO Nº TST-AIRR-2199/1997-016-01-40.7
PETIÇÃO TST-P-60344/2007.3

A G R AVA N T E : DÉCIO HENRIQUE LOBATO SODRÉ

ADVOGADO(A) : DR.(ª) ANDRÉ DA FONSECA BARBOSA LIMA

A G R AVA D O : UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
E OUTRO

ADVOGADO(A) : DR.(ª) CRISTIANA RODRIGUES GONTIJO

1- Com fundamento no § 4° do art. 162 do CPC e no
exercício das atribuições conferidas ao Diretor-Geral de Coordenação
Judiciária pelo art. 2º do ATO.GDGCJ.GP nº 47/2005, junte-se e
alterem-se os registros, desde que observadas pelo(a) Requerente as
formalidades legais.

2- Dê-se vista pelo prazo legal.
3- Publique-se.
Em 17/05/2007.
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO

Diretor-Geral de Coordenação Judiciária do TST

PROCESSO Nº TST-AIRR-895/2004-033-01-40.4
PETIÇÃO TST-P-49691/2007.5

A G R AVA N T E : LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A

ADVOGADO(A) : DR.(ª) LYCURGO LEITE NETO

A G R AVA D O : ROBERTO DIAS FERREIRA

ADVOGADO(A) : DR.(ª) CYNTIA AFFONSO SOARES LOUREIRO

1- Com fundamento no § 4° do art. 162 do CPC e no
exercício das atribuições conferidas ao Diretor-Geral de Coordenação
Judiciária pelo art. 2º do ATO.GDGCJ.GP nº 47/2005, junte-se e
alterem-se os registros, desde que observadas pelo(a) Requerente as
formalidades legais.

2- Dê-se vista pelo prazo legal.
3- Publique-se.
Em 09/05/2007.
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO

Diretor-Geral de Coordenação Judiciária do TST

PROCESSO Nº TST-AIRR-641/2004-068-01-40.0
PETIÇÃO TST-P-49692/2007.0

A G R AVA N T E : ZÓZIMO DE OLIVEIRA

ADVOGADO(A) : DR.(ª) MARCELO JORGE DE CARVALHO

A G R AVA D O : LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A

ADVOGADO(A) : DR.(ª) LYCURGO LEITE NETO

1- Com fundamento no § 4° do art. 162 do CPC e no
exercício das atribuições conferidas ao Diretor-Geral de Coordenação
Judiciária pelo art. 2º do ATO.GDGCJ.GP nº 47/2005, junte-se e
alterem-se os registros, desde que observadas pelo(a) Requerente as
formalidades legais.

2- Dê-se vista pelo prazo legal.
3- Publique-se.
Em 09/05/2007.
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO

Diretor-Geral de Coordenação Judiciária do TST

PROCESSO Nº TST-AIRR-238/2005-015-12-40.6
PETIÇÃO TST-P-51994/2007.8

A G R AVA N T E : ELIZIA BOITA

ADVOGADO(A) : DR.(ª) NORMA TERESINHA FRANZONI

A G R AVA D O : COOPERATIVA CENTRAL OESTE CATARINENSE

ADVOGADO(A) : DR.(ª) JOSÉ LUIZ FAVERO

1- Arquive-se a petição, porquanto o substabelecimento que
confere poderes ao subscritor, Dr. Augusto Wolf Neto, não foi asi-
nado.

2- Publique-se.
Em 21/02/2007.

Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

PROCESSO Nº TST-AIRR-1036/2003-069-01-40.1
PETIÇÃO TST-P-52266/2007.3

A G R AVA N T E : IRENE DIOGO FERREIRA

ADVOGADO(A) : DR.(ª) EDUARDO JORGE ARAÚJO DA SILVA

A G R AVA D O : LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A

ADVOGADO(A) : DR.(ª) LYCURGO LEITE NETO

1- Com fundamento no § 4° do art. 162 do CPC e no
exercício das atribuições conferidas ao Diretor-Geral de Coordenação
Judiciária pelo art. 2º do ATO.GDGCJ.GP nº 47/2005, junte-se e
alterem-se os registros, desde que observadas pelo(a) Requerente as
formalidades legais.

2- Dê-se vista pelo prazo legal.
3- Publique-se.
Em 17/05/2007.
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO

Diretor-Geral de Coordenação Judiciária do TST
PROCESSO Nº TST-AIRR-18/2005-033-01-40.4
PETIÇÃO TST-P-52267/2007.8
A G R AVA N T E : BERNARDO ASSIS DE OLIVEIRA

ADVOGADO(A) : DR.(ª) JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES TORRES

A G R AVA D O : LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A

ADVOGADO(A) : DR.(ª) LYCURGO LEITE NETO

1- Com fundamento no § 4° do art. 162 do CPC e no
exercício das atribuições conferidas ao Diretor-Geral de Coordenação
Judiciária pelo art. 2º do ATO.GDGCJ.GP nº 47/2005, junte-se e
alterem-se os registros, desde que observadas pelo(a) Requerente as
formalidades legais.

2- Dê-se vista pelo prazo legal.
3- Publique-se.
Em 09/05/2007.
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO

Diretor-Geral de Coordenação Judiciária do TST
PROCESSO Nº TST-AIRR-1450/2003-481-01-40.7
PETIÇÃO TST-P-55627/2007.3
A G R AVA N T E : PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

ADVOGADO(A) : DR.(ª) ANTÔNIO CARLOS MOTTA LINS

A G R AVA D O : LIVIO DA COSTA LOPES

ADVOGADO(A) : DR.(ª) NILSON AMORELLI

A G R AVA D O ( S ) : MONTA CARGA LOCAÇÕES E TRANSPORTE DE
CARGAS LTDA.

ADVOGADO(A) : ANTÔNIO TERRA AGOSTINHO

1- Com fundamento no § 4° do art. 162 do CPC e no
exercício das atribuições conferidas ao Diretor-Geral de Coordenação
Judiciária pelo art. 2º do ATO.GDGCJ.GP nº 47/2005, junte-se e
alterem-se os registros, desde que observadas pelo(a) Requerente as
formalidades legais.

2- Dê-se vista pelo prazo legal.
3- Publique-se.
Em 09/05/2007.
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO

Diretor-Geral de Coordenação Judiciária do TST

PROCESSO Nº TST-AIRR-852/2006-006-24-40.2
PETIÇÃO TST-P-58312/2007.8

A G R AVA N T E : SANTANDER SEGUROS S/A

ADVOGADO(A) : DR.(ª) GESSE CUBEL GONÇALVES

A G R AVA D O : AUREA FERREIRA DA CUNHA

ADVOGADO(A) : DR.(ª) MAYSA MARIA FARACCO

A G R AVA D O ( S ) : EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO
SUL S/A ENERSUL

ADVOGADO : DR. LYCURGO LEITE NETO

Tribunal Superior do Trabalho
.
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1- Com fundamento no § 4° do art. 162 do CPC e no
exercício das atribuições conferidas ao Diretor-Geral de Coordenação
Judiciária pelo art. 2º do ATO.GDGCJ.GP nº 47/2005, junte-se e
alterem-se os registros, desde que observadas pelo(a) Requerente as
formalidades legais.

2- Dê-se vista pelo prazo legal.
3- Publique-se.
Em 17/05/2007.
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO

Diretor-Geral de Coordenação Judiciária do TST
<!ID328588-0>

PROCESSO Nº TST-AIRR-1871/2006-148-03-40.0
PETIÇÃO TST-P-47570/2007.9

A G R AVA N T E : BRASIL VERDE AGROINDÚSTRIAS LTDA.

ADVOGADO(A) : DR.(ª) LUCAS DE MELO MENDONÇA FERREIRA

A G R AVA D O : HERNANE PINHEIRO DE CAMPOS

ADVOGADO(A) : DR.(ª) RICARDO JOSÉ RODRIGUES

Considerando a delegação de comptência ao Diretor-Geral de
Coordenação Judiciária prevista no art. 1º, item XV do
ATO.GDGCJ.GP nº 47/2005, e tendo em vista a solicitação do juízo
de origem, determino a juntada deste ofício, como também a baixa
dos autos, mediante registro no SIJ.

À SSECAP para cumprir.
3- Publique-se.
Em 24/04/2007.
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO

Diretor-Geral de Coordenação Judiciária do TST

PROCESSO Nº TST-RR-85.501/2005-662-09-00.7
PETIÇÃO TST-P-35.977/2007.3

RECORRENTE : SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO
DE MARINGÁ

ADVOGADO(A) : DR.(ª) MARCELO ADRIANO CAMPANER

RECORRIDO : TRENDY - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E CO-
MÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA.

ADVOGADO(A) : DR.(ª) MIRIAM CIPRIANI GOMES

RECORRIDO(S) :

SINDICATO DOS EMPREGADOS DAS

EMPRESAS DE SHOPPING CENTERS

E DAS EMPRESAS ESTABELECIDAS

EM SHOPPING CENTERS DOS

MUNICÍPIOS DE MARINGÁ E SARANDI

ADVOGADO(A) : ANTÔNIO DANIEL CUNHA RODRIGUES DE SOU-
ZA

1- À SSECAP para juntar e alterar os registros, desde que observadas
as formalidades legais.

2- Dê-se vista pelo prazo legal.
3- Publique-se.
Em 30/5/2007.

Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

<!ID332494-0>

PROCESSO Nº TST-AIRR-51/2002-031-01-40.9
PETIÇÃO TST-P-67014/2007.9

A G R AVA N T E : COMPANHIA DO METROPOLITANO DO RIO DE JA-
NEIRO - METRÔ (EM LIQUIDAÇÃO)

ADVOGADO(A) : DR.(ª) CLÁUDIA REGINA GUARIENTO

A G R AVA D O : JORGE MANOEL HENRIQUE DOS SANTOS

ADVOGADO(A) : DR.(ª) RENATO MOURA DA CUNHA

1- Junte-se.
2- Exaurida a competência desta Presidência, em face da

prolação do despacho denegatório de seguimento do Agravo de Ins-
trumento em Recurso de Revista, determino a distribuição do feito,
nos termos da RA nº1171/2006.

3- Publique-se.
Em 1º/06/2007.

Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

<!ID330198-0>

PROC. Nº TST-RR - 166821/2006-998-12-00.0TRT - 12ª RE-
GIÃO

RECORRENTE : UNIÃO

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

RECORRIDA : INDÚSTRIAS KLABIN S.A.

A D VO G A D O : DR. VICENTE BORGES DE CAMARGO

D E S P A C H O
O Ex.mo Ministro relator do processo no Superior Tribunal

de Justiça, concluindo pela competência da Justiça do Trabalho para
apreciar o feito, em virtude das alterações na Constituição da Re-
pública decorrentes da Emenda n° 45/2004, determinou a remessa dos
autos a esta Corte.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Conflito de Competência n° 7.207-1 (Rel. Ministro Carlos Britto)
suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do extinto
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, decidiu que as ações
que tramitam perante a Justiça comum, com sentença de mérito an-
terior à promulgação da Emenda Constitucional n° 45/2004, lá con-
tinuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. O órgão
julgador justificou o entendimento em razão das características que
distinguem a Justiça comum, federal e estadual, e a Justiça do Tra-
balho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata
correlação.

No mesmo sentido a recente decisão da Ex.ma Ministra Cár-
men Lúcia nos autos do Conflito de Competência n° 7.430-2 sus-
citado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do Superior Tri-
bunal de Justiça, conforme se depreende da ementa a seguir trans-
crita:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA SEGUNDO O ART.
114, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COM A
EMENDA 45/04 - A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA COMUM SE
PROFERIDA DECISÃO DE MÉRITO ANTES DA PROMULGA-
ÇÃO DA EC 45/04 - REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 7.204 - CONFLITO JUL-
GADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A REMESSA DOS
AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Verifica-se que nos autos há decisão de mérito proferida pela
Justiça comum anteriormente à promulgação da Emenda Constitu-
cional n° 45/2004.

Assim, considerando o entendimento firmado pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal, no sentido da prorrogação da competência
da Justiça comum, quando proferida decisão de mérito em data an-
terior à da promulgação da mencionada emenda, determino a res-
tituição dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do TST

<!ID330199-0>

PROC. Nº TST-RR - 166822/2006-998-02-00.5 TRT - 2ª RE-
GIÃO

RECORRENTE : UNIÃO

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

RECORRIDO : CUBATÃO VEÍCULOS S.A.

A D VO G A D O : DR. JEOVÁ SILVA FREITAS

D E S P A C H O
A Ex.ma Ministra relatora do processo no Superior Tribunal

de Justiça, concluindo pela competência da Justiça do Trabalho para
apreciar o feito, em virtude das alterações na Constituição da Re-
pública decorrentes da Emenda n° 45/2004, determinou a remessa dos
autos a esta Corte.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Conflito de Competência n° 7.207-1 (Rel. Ministro Carlos Britto)
suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do extinto
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, decidiu que as ações
que tramitam perante a Justiça comum, com sentença de mérito an-
terior à promulgação da Emenda Constitucional n° 45/2004, lá con-
tinuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. O órgão
julgador justificou o entendimento em razão das características que
distinguem a Justiça comum, federal e estadual, e a Justiça do Tra-
balho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata
correlação.

No mesmo sentido a recente decisão da Ex.ma Ministra Cár-
men Lúcia nos autos do Conflito de Competência n° 7.430-2 sus-
citado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do Superior Tri-
bunal de Justiça, conforme se depreende da ementa a seguir trans-
crita:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA SEGUNDO O ART.
114, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COM A
EMENDA 45/04 - A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA COMUM SE
PROFERIDA DECISÃO DE MÉRITO ANTES DA PROMULGA-
ÇÃO DA EC 45/04 - REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 7.204 - CONFLITO JUL-
GADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A REMESSA DOS
AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Verifica-se que nos autos há decisão de mérito proferida pela
Justiça comum anteriormente à promulgação da Emenda Constitu-
cional n° 45/2004.

Assim, considerando o entendimento firmado pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal, no sentido da prorrogação da competência
da Justiça comum, quando proferida decisão de mérito em data an-
terior à da promulgação da mencionada emenda, determino a res-
tituição dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do TST

<!ID330200-0>

PROC. Nº TST-RR - 166823/2006-998-17-00.3TRT - 17ª REGIÃO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DA SERRA

PROCURADORA : DRA. ANABELA GALVÃO

RECORRIDA : FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : DR. PAULO DA SILVA MARTINS

RECORRIDO : SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
DA SERRA - SERMUS

ADVOGADA : DR. LIÉGE MENDES DUARTE VIGANOR

RECORRIDA : CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO BRASIL - CSB

ADVOGADO : DR. VAZI CANDIDO DE ANDRADE

D E S P A C H O
A Ex.ma Ministra relatora do processo no Superior Tribunal

de Justiça, concluindo pela competência da Justiça do Trabalho para
apreciar o feito, em virtude das alterações na Constituição da Re-
pública decorrentes da Emenda n° 45/2004, determinou a remessa dos
autos a esta Corte.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Conflito de Competência n° 7.207-1 (Rel. Ministro Carlos Britto)
suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do extinto
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, decidiu que as ações
que tramitam perante a Justiça comum, com sentença de mérito an-
terior à promulgação da Emenda Constitucional n° 45/2004, lá con-
tinuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. O órgão
julgador justificou o entendimento em razão das características que
distinguem a Justiça comum, federal e estadual, e a Justiça do Tra-
balho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata
correlação.

No mesmo sentido a recente decisão da Ex.ma Ministra Cár-
men Lúcia nos autos do Conflito de Competência n° 7.430-2 sus-
citado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do Superior Tri-
bunal de Justiça, conforme se depreende da ementa a seguir trans-
crita:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA SEGUNDO O ART.
114, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COM A
EMENDA 45/04 - A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA COMUM SE
PROFERIDA DECISÃO DE MÉRITO ANTES DA PROMULGA-
ÇÃO DA EC 45/04 - REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 7.204 - CONFLITO JUL-
GADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A REMESSA DOS
AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Verifica-se que nos autos há decisão de mérito proferida pela
Justiça comum anteriormente à promulgação da Emenda Constitu-
cional n° 45/2004.

Assim, considerando o entendimento firmado pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal, no sentido da prorrogação da competência
da Justiça comum, quando proferida decisão de mérito em data an-
terior à da promulgação da mencionada emenda, determino a res-
tituição dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do TST

<!ID330201-0>

PROC. Nº TST-RR - 166853/2006-998-01-00.4 TRT - 1ª RE-
GIÃO

RECORRENTE : UNIÃO (DELEGACIA REGIONAL DO TRABA-
LHO)

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

RECORRIDA : CEIMA - SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE DE
INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS LTDA.

A D VO G A D O : DR. GERALDO ELIAS BRUM

D E S P A C H O
O Ex.mo Ministro relator do processo no Superior Tribunal

de Justiça, concluindo pela competência da Justiça do Trabalho para
apreciar o feito, em virtude das alterações na Constituição da Re-
pública decorrentes da Emenda n° 45/2004, determinou a remessa dos
autos a esta Corte.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Conflito de Competência n° 7.207-1 (Rel. Ministro Carlos Britto)
suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do extinto
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, decidiu que as ações
que tramitam perante a Justiça comum, com sentença de mérito an-
terior à promulgação da Emenda Constitucional n° 45/2004, lá con-
tinuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. O órgão
julgador justificou o entendimento em razão das características que
distinguem a Justiça comum, federal e estadual, e a Justiça do Tra-
balho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata
correlação.

No mesmo sentido a recente decisão da Ex.ma Ministra Cár-
men Lúcia nos autos do Conflito de Competência n° 7.430-2 sus-
citado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do Superior Tri-
bunal de Justiça, conforme se depreende da ementa a seguir trans-
crita:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA SEGUNDO O ART.
114, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COM A
EMENDA 45/04 - A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA COMUM SE
PROFERIDA DECISÃO DE MÉRITO ANTES DA PROMULGA-
ÇÃO DA EC 45/04 - REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 7.204 - CONFLITO JUL-
GADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A REMESSA DOS
AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Verifica-se que nos autos há decisão de mérito proferida pela
Justiça comum anteriormente à promulgação da Emenda Constitu-
cional n° 45/2004.
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Assim, considerando o entendimento firmado pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal, no sentido da prorrogação da competência
da Justiça comum, quando proferida decisão de mérito em data an-
terior à da promulgação da mencionada emenda, determino a res-
tituição dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do TST<!ID330202-0>

PROC. Nº TST-RR - 166862/2006-998-21-00.0TRT - 21ª RE-
GIÃO

RECORRENTE : UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

RECORRIDO : ROGÉRIO BECHARA ASFORA

A D VO G A D O : DR. GUILHERME SANTOS FERREIRA DA SILVA

D E S P A C H O
A Ex.ma Ministra relatora do processo no Superior Tribunal

de Justiça, concluindo pela competência da Justiça do Trabalho para
apreciar o feito, em virtude das alterações na Constituição da Re-
pública decorrentes da Emenda n° 45/2004, determinou a remessa dos
autos a esta Corte.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Conflito de Competência n° 7.207-1 (Rel. Ministro Carlos Britto)
suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do extinto
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, decidiu que as ações
que tramitam perante a Justiça comum, com sentença de mérito an-
terior à promulgação da Emenda Constitucional n° 45/2004, lá con-
tinuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. O órgão
julgador justificou o entendimento em razão das características que
distinguem a Justiça comum, federal e estadual, e a Justiça do Tra-
balho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata
correlação.

No mesmo sentido a recente decisão da Ex.ma Ministra Cár-
men Lúcia nos autos do Conflito de Competência n° 7.430-2 sus-
citado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do Superior Tri-
bunal de Justiça, conforme se depreende da ementa a seguir trans-
crita:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA SEGUNDO O ART.
114, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COM A
EMENDA 45/04 - A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA COMUM SE
PROFERIDA DECISÃO DE MÉRITO ANTES DA PROMULGA-
ÇÃO DA EC 45/04 - REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 7.204 - CONFLITO JUL-
GADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A REMESSA DOS
AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Verifica-se que nos autos há decisão de mérito proferida pela
Justiça comum anteriormente à promulgação da Emenda Constitu-
cional n° 45/2004.

Assim, considerando o entendimento firmado pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal, no sentido da prorrogação da competência
da Justiça comum, quando proferida decisão de mérito em data an-
terior à da promulgação da mencionada emenda, determino a res-
tituição dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do TST<!ID330203-0>

PROC. Nº TST-RR - 166864/2006-998-09-00.5 TRT - 9ª RE-
GIÃO

RECORRENTE : UNIÃO

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

RECORRIDO : PFT - PARANAGUÁ TERMINAIS DE PRODUTOS
FLORESTAIS LTDA.

A D VO G A D O : DR. MÁRIO MARCONDES LOBO

D E S P A C H O
A Ex.ma Ministra relatora do processo no Superior Tribunal

de Justiça, concluindo pela competência da Justiça do Trabalho para
apreciar o feito, em virtude das alterações na Constituição da Re-
pública decorrentes da Emenda n° 45/2004, determinou a remessa dos
autos a esta Corte.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Conflito de Competência n° 7.207-1 (Rel. Ministro Carlos Britto)
suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do extinto
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, decidiu que as ações
que tramitam perante a Justiça comum, com sentença de mérito an-
terior à promulgação da Emenda Constitucional n° 45/2004, lá con-
tinuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. O órgão
julgador justificou o entendimento em razão das características que
distinguem a Justiça comum, federal e estadual, e a Justiça do Tra-
balho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata
correlação.

No mesmo sentido a recente decisão da Ex.ma Ministra Cár-
men Lúcia nos autos do Conflito de Competência n° 7.430-2 sus-
citado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do Superior Tri-
bunal de Justiça, conforme se depreende da ementa a seguir trans-
crita:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA SEGUNDO O ART.
114, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COM A

EMENDA 45/04 - A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA COMUM SE
PROFERIDA DECISÃO DE MÉRITO ANTES DA PROMULGA-
ÇÃO DA EC 45/04 - REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 7.204 - CONFLITO JUL-
GADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A REMESSA DOS
AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Verifica-se que nos autos há decisão de mérito proferida pela
Justiça comum anteriormente à promulgação da Emenda Constitu-
cional n° 45/2004.

Assim, considerando o entendimento firmado pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal, no sentido da prorrogação da competência
da Justiça comum, quando proferida decisão de mérito em data an-
terior à da promulgação da mencionada emenda, determino a res-
tituição dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do TST

<!ID330204-0>

PROC. Nº TST-RR - 166940/2006-998-10-00.6TRT - 10ª RE-
GIÃO

RECORRENTE : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO -
CNC

ADVOGADO : DR. ANTÔNIO LISBOA CARDOSO

RECORRIDO : SINDICATO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE DO COMÉRCIO DO ESTA-
DO DE SÃO PAULO - SIMPEC

ADVOGADO : DR. JOSÉ LEITE SARAIVA FILHO

RECORRIDA : FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

ADVOGADO : DR. PEDRO TEIXEIRA COELHO

RECORRIDA : UNIÃO

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

D E S P A C H O
A Ex.ma Ministra relatora do processo no Superior Tribunal

de Justiça, concluindo pela competência da Justiça do Trabalho para
apreciar o feito, em virtude das alterações na Constituição da Re-
pública decorrentes da Emenda n° 45/2004, determinou a remessa dos
autos a esta Corte.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Conflito de Competência n° 7.207-1 (Rel. Ministro Carlos Britto)
suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do extinto
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, decidiu que as ações
que tramitam perante a Justiça comum, com sentença de mérito an-
terior à promulgação da Emenda Constitucional n° 45/2004, lá con-
tinuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. O órgão
julgador justificou o entendimento em razão das características que
distinguem a Justiça comum, federal e estadual, e a Justiça do Tra-
balho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata
correlação.

No mesmo sentido a recente decisão da Ex.ma Ministra Cár-
men Lúcia nos autos do Conflito de Competência n° 7.430-2 sus-
citado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do Superior Tri-
bunal de Justiça, conforme se depreende da ementa a seguir trans-
crita:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA SEGUNDO O ART.
114, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COM A
EMENDA 45/04 - A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA COMUM SE
PROFERIDA DECISÃO DE MÉRITO ANTES DA PROMULGA-
ÇÃO DA EC 45/04 - REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 7.204 - CONFLITO JUL-
GADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A REMESSA DOS
AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Verifica-se que nos autos há decisão de mérito proferida pela
Justiça comum anteriormente à promulgação da Emenda Constitu-
cional n° 45/2004.

Assim, considerando o entendimento firmado pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal, no sentido da prorrogação da competência
da Justiça comum, quando proferida decisão de mérito em data an-
terior à da promulgação da mencionada emenda, determino a res-
tituição dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do TST

<!ID330205-0>

PROC. Nº TST-RR - 166949/2006-998-12-00.5TRT - 12ª RE-
GIÃO

RECORRENTE : DM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

A D VO G A D O : DR. GUSTAVO SILBERNAGEL

RECORRIDA : UNIÃO

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

D E S P A C H O
O Ex.mo Ministro relator do processo no Superior Tribunal

de Justiça, concluindo pela competência da Justiça do Trabalho para
apreciar o feito, em virtude das alterações na Constituição da Re-
pública decorrentes da Emenda n° 45/2004, determinou a remessa dos
autos a esta Corte.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Conflito de Competência n° 7.207-1 (Rel. Ministro Carlos Britto)
suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do extinto
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, decidiu que as ações
que tramitam perante a Justiça comum, com sentença de mérito an-
terior à promulgação da Emenda Constitucional n° 45/2004, lá con-
tinuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. O órgão
julgador justificou o entendimento em razão das características que
distinguem a Justiça comum, federal e estadual, e a Justiça do Tra-
balho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata
correlação.

No mesmo sentido a recente decisão da Ex.ma Ministra Cár-
men Lúcia nos autos do Conflito de Competência n° 7.430-2 sus-
citado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do Superior Tri-
bunal de Justiça, conforme se depreende da ementa a seguir trans-
crita:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA SEGUNDO O ART.
114, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COM A
EMENDA 45/04 - A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA COMUM SE
PROFERIDA DECISÃO DE MÉRITO ANTES DA PROMULGA-
ÇÃO DA EC 45/04 - REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 7.204 - CONFLITO JUL-
GADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A REMESSA DOS
AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Verifica-se que nos autos há decisão de mérito proferida pela
Justiça comum anteriormente à promulgação da Emenda Constitu-
cional n° 45/2004.

Assim, considerando o entendimento firmado pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal, no sentido da prorrogação da competência
da Justiça comum, quando proferida decisão de mérito em data an-
terior à da promulgação da mencionada emenda, determino a res-
tituição dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do TST

<!ID330206-0>

PROC. Nº TST-RR - 166965/2006-998-01-00.4 TRT - 1ª REGIÃO

RECORRENTE : TELE-RIO ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

A D VO G A D O : DR. JOSÉ OSWALDO CORRÊA

RECORRIDA : UNIÃO

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

D E S P A C H O
O Ex.mo Ministro relator do processo no Superior Tribunal

de Justiça, concluindo pela competência da Justiça do Trabalho para
apreciar o feito, em virtude das alterações na Constituição da Re-
pública decorrentes da Emenda n° 45/2004, determinou a remessa dos
autos a esta Corte.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Conflito de Competência n° 7.207-1 (Rel. Ministro Carlos Britto)
suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do extinto
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, decidiu que as ações
que tramitam perante a Justiça comum, com sentença de mérito an-
terior à promulgação da Emenda Constitucional n° 45/2004, lá con-
tinuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. O órgão
julgador justificou o entendimento em razão das características que
distinguem a Justiça comum, federal e estadual, e a Justiça do Tra-
balho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata
correlação.

No mesmo sentido a recente decisão da Ex.ma Ministra Cár-
men Lúcia nos autos do Conflito de Competência n° 7.430-2 sus-
citado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do Superior Tri-
bunal de Justiça, conforme se depreende da ementa a seguir trans-
crita:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA SEGUNDO O ART.
114, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COM A
EMENDA 45/04 - A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA COMUM SE
PROFERIDA DECISÃO DE MÉRITO ANTES DA PROMULGA-
ÇÃO DA EC 45/04 - REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 7.204 - CONFLITO JUL-
GADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A REMESSA DOS
AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Verifica-se que nos autos há decisão de mérito proferida pela
Justiça comum anteriormente à promulgação da Emenda Constitu-
cional n° 45/2004.

Assim, considerando o entendimento firmado pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal, no sentido da prorrogação da competência
da Justiça comum, quando proferida decisão de mérito em data an-
terior à da promulgação da mencionada emenda, determino a res-
tituição dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do TST
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<!ID330207-0>

PROC. Nº TST-RR - 166968/2006-998-13-00.9TRT - 13ª REGIÃO

RECORRENTE : UNIÃO

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

RECORRIDO : REFRESCOS GUARARAPES LTDA.

A D VO G A D O : DR. GLAUCIO MANOEL DE LIMA BARBOSA

D E S P A C H O
O Ex.mo Ministro relator do processo no Superior Tribunal

de Justiça, concluindo pela competência da Justiça do Trabalho para
apreciar o feito, em virtude das alterações na Constituição da Re-
pública decorrentes da Emenda n° 45/2004, determinou a remessa dos
autos a esta Corte.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Conflito de Competência n° 7.207-1 (Rel. Ministro Carlos Britto)
suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do extinto
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, decidiu que as ações
que tramitam perante a Justiça comum, com sentença de mérito an-
terior à promulgação da Emenda Constitucional n° 45/2004, lá con-
tinuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. O órgão
julgador justificou o entendimento em razão das características que
distinguem a Justiça comum, federal e estadual, e a Justiça do Tra-
balho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata
correlação.

No mesmo sentido a recente decisão da Ex.ma Ministra Cár-
men Lúcia nos autos do Conflito de Competência n° 7.430-2 sus-
citado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do Superior Tri-
bunal de Justiça, conforme se depreende da ementa a seguir trans-
crita:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA SEGUNDO O ART.
114, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COM A
EMENDA 45/04 - A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA COMUM SE
PROFERIDA DECISÃO DE MÉRITO ANTES DA PROMULGA-
ÇÃO DA EC 45/04 - REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 7.204 - CONFLITO JUL-
GADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A REMESSA DOS
AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Verifica-se que nos autos há decisão de mérito proferida pela
Justiça comum anteriormente à promulgação da Emenda Constitu-
cional n° 45/2004.

Assim, considerando o entendimento firmado pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal, no sentido da prorrogação da competência
da Justiça comum, quando proferida decisão de mérito em data an-
terior à da promulgação da mencionada emenda, determino a res-
tituição dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do TST

<!ID330208-0>

PROC. Nº TST-RR - 166977/2006-998-01-00.9 TRT - 1ª RE-
GIÃO

RECORRENTE : UNIÃO

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

RECORRIDA : COOPERATIVA DOS TRABALHADORES PROFIS-
SIONAIS DE ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE
INFRATOR - COOPTAI - EM LIQUIDAÇÃO

A D VO G A D O : DR. WILTON C. SANTINO

D E S P A C H O
A Ex.ma Ministra relatora do processo no Superior Tribunal

de Justiça, concluindo pela competência da Justiça do Trabalho para
apreciar o feito, em virtude das alterações na Constituição da Re-
pública decorrentes da Emenda n° 45/2004, determinou a remessa dos
autos a esta Corte.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Conflito de Competência n° 7.207-1 (Rel. Ministro Carlos Britto)
suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do extinto
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, decidiu que as ações
que tramitam perante a Justiça comum, com sentença de mérito an-
terior à promulgação da Emenda Constitucional n° 45/2004, lá con-
tinuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. O órgão
julgador justificou o entendimento em razão das características que
distinguem a Justiça comum, federal e estadual, e a Justiça do Tra-
balho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata
correlação.

No mesmo sentido a recente decisão da Ex.ma Ministra Cár-
men Lúcia nos autos do Conflito de Competência n° 7.430-2 sus-
citado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do Superior Tri-
bunal de Justiça, conforme se depreende da ementa a seguir trans-
crita:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA SEGUNDO O ART.
114, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COM A
EMENDA 45/04 - A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA COMUM SE
PROFERIDA DECISÃO DE MÉRITO ANTES DA PROMULGA-
ÇÃO DA EC 45/04 - REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 7.204 - CONFLITO JUL-
GADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A REMESSA DOS
AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Verifica-se que nos autos há decisão de mérito proferida pela
Justiça comum anteriormente à promulgação da Emenda Constitu-
cional n° 45/2004.

Assim, considerando o entendimento firmado pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal, no sentido da prorrogação da competência
da Justiça comum, quando proferida decisão de mérito em data an-
terior à da promulgação da mencionada emenda, determino a res-
tituição dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do TST<!ID330209-0>

PROC. Nº TST-RR - 167450/2006-998-04-00.2 TRT - 4ª RE-
GIÃO

RECORRENTE : UNIÃO

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

RECORRIDO : SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC

A D VO G A D A : DRA. ELIANA LÉLIA DA SILVA

D E S P A C H O
O Ex.mo Ministro relator do processo no Superior Tribunal

de Justiça, concluindo pela competência da Justiça do Trabalho para
apreciar o feito, em virtude das alterações na Constituição da Re-
pública decorrentes da Emenda n° 45/2004, determinou a remessa dos
autos a esta Corte.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Conflito de Competência n° 7.207-1 (Rel. Ministro Carlos Britto)
suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do extinto
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, decidiu que as ações
que tramitam perante a Justiça comum, com sentença de mérito an-
terior à promulgação da Emenda Constitucional n° 45/2004, lá con-
tinuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. O órgão
julgador justificou o entendimento em razão das características que
distinguem a Justiça comum, federal e estadual, e a Justiça do Tra-
balho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata
correlação.

No mesmo sentido a recente decisão da Ex.ma Ministra Cár-
men Lúcia nos autos do Conflito de Competência n° 7.430-2 sus-
citado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do Superior Tri-
bunal de Justiça, conforme se depreende da ementa a seguir trans-
crita:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA SEGUNDO O ART.
114, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COM A
EMENDA 45/04 - A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA COMUM SE
PROFERIDA DECISÃO DE MÉRITO ANTES DA PROMULGA-
ÇÃO DA EC 45/04 - REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 7.204 - CONFLITO JUL-
GADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A REMESSA DOS
AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Verifica-se que nos autos há decisão de mérito proferida pela
Justiça comum anteriormente à promulgação da Emenda Constitu-
cional n° 45/2004.

Assim, considerando o entendimento firmado pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal, no sentido da prorrogação da competência
da Justiça comum, quando proferida decisão de mérito em data an-
terior à da promulgação da mencionada emenda, determino a res-
tituição dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do TST<!ID330230-0>

PROC. Nº TST-RR - 167452/2006-998-04-00.2 TRT - 4ª RE-
GIÃO

RECORRENTE : UNIÃO

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

RECORRIDA : MARIA VELHO ABEL

A D VO G A D A : DRA. MATILDES DE AZAMBUJA ALBANUS

D E S P A C H O
A Ex.ma Ministra relatora do processo no Superior Tribunal

de Justiça, concluindo pela competência da Justiça do Trabalho para
apreciar o feito, em virtude das alterações na Constituição da Re-
pública decorrentes da Emenda n° 45/2004, determinou a remessa dos
autos a esta Corte.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Conflito de Competência n° 7.207-1 (Rel. Ministro Carlos Britto)
suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do extinto
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, decidiu que as ações
que tramitam perante a Justiça comum, com sentença de mérito an-
terior à promulgação da Emenda Constitucional n° 45/2004, lá con-
tinuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. O órgão
julgador justificou o entendimento em razão das características que
distinguem a Justiça comum, federal e estadual, e a Justiça do Tra-
balho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata
correlação.

No mesmo sentido a recente decisão da Ex.ma Ministra Cár-
men Lúcia nos autos do Conflito de Competência n° 7.430-2 sus-
citado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do Superior Tri-
bunal de Justiça, conforme se depreende da ementa a seguir trans-
crita:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA SEGUNDO O ART.
114, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COM A
EMENDA 45/04 - A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA COMUM SE

PROFERIDA DECISÃO DE MÉRITO ANTES DA PROMULGA-
ÇÃO DA EC 45/04 - REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 7.204 - CONFLITO JUL-
GADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A REMESSA DOS
AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Verifica-se que nos autos há decisão de mérito proferida pela
Justiça comum anteriormente à promulgação da Emenda Constitu-
cional n° 45/2004.

Assim, considerando o entendimento firmado pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal, no sentido da prorrogação da competência
da Justiça comum, quando proferida decisão de mérito em data an-
terior à da promulgação da mencionada emenda, determino a res-
tituição dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do TST

<!ID330231-0>

PROC. Nº TST-RR - 167464/2006-998-02-00.8 TRT - 2ª RE-
GIÃO

RECORRENTE : UNIÃO

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

RECORRIDO : CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE CARLO

A D VO G A D O : DR. GILBERTO APARECIDO NASCIMENTO

D E S P A C H O
O Ex.mo Ministro relator do processo no Superior Tribunal

de Justiça, concluindo pela competência da Justiça do Trabalho para
apreciar o feito, em virtude das alterações na Constituição da Re-
pública decorrentes da Emenda n° 45/2004, determinou a remessa dos
autos a esta Corte.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Conflito de Competência n° 7.207-1 (Rel. Ministro Carlos Britto)
suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do extinto
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, decidiu que as ações
que tramitam perante a Justiça comum, com sentença de mérito an-
terior à promulgação da Emenda Constitucional n° 45/2004, lá con-
tinuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. O órgão
julgador justificou o entendimento em razão das características que
distinguem a Justiça comum, federal e estadual, e a Justiça do Tra-
balho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata
correlação.

No mesmo sentido a recente decisão da Ex.ma Ministra Cár-
men Lúcia nos autos do Conflito de Competência n° 7.430-2 sus-
citado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do Superior Tri-
bunal de Justiça, conforme se depreende da ementa a seguir trans-
crita:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA SEGUNDO O ART.
114, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COM A
EMENDA 45/04 - A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA COMUM SE
PROFERIDA DECISÃO DE MÉRITO ANTES DA PROMULGA-
ÇÃO DA EC 45/04 - REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 7.204 - CONFLITO JUL-
GADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A REMESSA DOS
AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Verifica-se que nos autos há decisão de mérito proferida pela
Justiça comum anteriormente à promulgação da Emenda Constitu-
cional n° 45/2004.

Assim, considerando o entendimento firmado pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal, no sentido da prorrogação da competência
da Justiça comum, quando proferida decisão de mérito em data an-
terior à da promulgação da mencionada emenda, determino a res-
tituição dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do TST

<!ID330232-0>

PROC. Nº TST-RR - 167466/2006-998-03-00.2 TRT - 3ª RE-
GIÃO

RECORRENTE : UNIÃO

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

RECORRIDA : MANAH S.A.

A D VO G A D O : DR. PAULO MANSUR CAUHY

D E S P A C H O
A Ex.ma Ministra relatora do processo no Superior Tribunal

de Justiça, concluindo pela competência da Justiça do Trabalho para
apreciar o feito, em virtude das alterações na Constituição da Re-
pública decorrentes da Emenda n° 45/2004, determinou a remessa dos
autos a esta Corte.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Conflito de Competência n° 7.207-1 (Rel. Ministro Carlos Britto)
suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do extinto
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, decidiu que as ações
que tramitam perante a Justiça comum, com sentença de mérito an-
terior à promulgação da Emenda Constitucional n° 45/2004, lá con-
tinuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. O órgão
julgador justificou o entendimento em razão das características que
distinguem a Justiça comum, federal e estadual, e a Justiça do Tra-
balho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata
correlação.
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No mesmo sentido a recente decisão da Ex.ma Ministra Cár-
men Lúcia nos autos do Conflito de Competência n° 7.430-2 sus-
citado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do Superior Tri-
bunal de Justiça, conforme se depreende da ementa a seguir trans-
crita:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA SEGUNDO O ART.
114, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COM A
EMENDA 45/04 - A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA COMUM SE
PROFERIDA DECISÃO DE MÉRITO ANTES DA PROMULGA-
ÇÃO DA EC 45/04 - REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 7.204 - CONFLITO JUL-
GADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A REMESSA DOS
AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Verifica-se que nos autos há decisão de mérito proferida pela
Justiça comum anteriormente à promulgação da Emenda Constitu-
cional n° 45/2004.

Assim, considerando o entendimento firmado pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal, no sentido da prorrogação da competência
da Justiça comum, quando proferida decisão de mérito em data an-
terior à da promulgação da mencionada emenda, determino a res-
tituição dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do TST

<!ID330233-0>

PROC. Nº TST-RR - 167555/2006-998-07-00.1 TRT - 7ª RE-
GIÃO

RECORRENTE : UNIÃO

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

RECORRIDA : FIORI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFEC-
ÇÕES LTDA.

A D VO G A D O : DR. ALEXANDRE CAMPELO BORGES

D E S P A C H O
A Ex.ma Ministra relatora do processo no Superior Tribunal

de Justiça, concluindo pela competência da Justiça do Trabalho para
apreciar o feito, em virtude das alterações na Constituição da Re-
pública decorrentes da Emenda n° 45/2004, determinou a remessa dos
autos a esta Corte.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Conflito de Competência n° 7.207-1 (Rel. Ministro Carlos Britto)
suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do extinto
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, decidiu que as ações
que tramitam perante a Justiça comum, com sentença de mérito an-
terior à promulgação da Emenda Constitucional n° 45/2004, lá con-
tinuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. O órgão
julgador justificou o entendimento em razão das características que
distinguem a Justiça comum, federal e estadual, e a Justiça do Tra-
balho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata
correlação.

No mesmo sentido a recente decisão da Ex.ma Ministra Cár-
men Lúcia nos autos do Conflito de Competência n° 7.430-2 sus-
citado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do Superior Tri-
bunal de Justiça, conforme se depreende da ementa a seguir trans-
crita:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA SEGUNDO O ART.
114, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COM A
EMENDA 45/04 - A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA COMUM SE
PROFERIDA DECISÃO DE MÉRITO ANTES DA PROMULGA-
ÇÃO DA EC 45/04 - REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 7.204 - CONFLITO JUL-
GADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A REMESSA DOS
AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Verifica-se que nos autos há decisão de mérito proferida pela
Justiça comum anteriormente à promulgação da Emenda Constitu-
cional n° 45/2004.

Assim, considerando o entendimento firmado pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal, no sentido da prorrogação da competência
da Justiça comum, quando proferida decisão de mérito em data an-
terior à da promulgação da mencionada emenda, determino a res-
tituição dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do TST

<!ID330234-0>

PROC. Nº TST-RR - 167921/2006-998-09-00.9 TRT - 9ª RE-
GIÃO

RECORRENTE : HORIZONTE TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA.

A D VO G A D O : DR. LUIZ ROBERTO RECH

RECORRIDA : UNIÃO

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

D E S P A C H O
A Ex.ma Ministra relatora do processo no Superior Tribunal

de Justiça, concluindo pela competência da Justiça do Trabalho para
apreciar o feito, em virtude das alterações na Constituição da Re-
pública decorrentes da Emenda n° 45/2004, determinou a remessa dos
autos a esta Corte.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Conflito de Competência n° 7.207-1 (Rel. Ministro Carlos Britto)
suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do extinto
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, decidiu que as ações
que tramitam perante a Justiça comum, com sentença de mérito an-
terior à promulgação da Emenda Constitucional n° 45/2004, lá con-
tinuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. O órgão
julgador justificou o entendimento em razão das características que
distinguem a Justiça comum, federal e estadual, e a Justiça do Tra-
balho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata
correlação.

No mesmo sentido a recente decisão da Ex.ma Ministra Cár-
men Lúcia nos autos do Conflito de Competência n° 7.430-2 sus-
citado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do Superior Tri-
bunal de Justiça, conforme se depreende da ementa a seguir trans-
crita:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA SEGUNDO O ART.
114, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COM A
EMENDA 45/04 - A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA COMUM SE
PROFERIDA DECISÃO DE MÉRITO ANTES DA PROMULGA-
ÇÃO DA EC 45/04 - REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 7.204 - CONFLITO JUL-
GADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A REMESSA DOS
AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Verifica-se que nos autos há decisão de mérito proferida pela
Justiça comum anteriormente à promulgação da Emenda Constitu-
cional n° 45/2004.

Assim, considerando o entendimento firmado pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal, no sentido da prorrogação da competência
da Justiça comum, quando proferida decisão de mérito em data an-
terior à da promulgação da mencionada emenda, determino a res-
tituição dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do TST

<!ID330235-0>

PROCESSO Nº TST-RR - 78005/2005-658-09-00.8 TRT - 9ª RE-
GIÃO

RECORRENTE : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

A D VO G A D O : DR. LYCURGO LEITE NETO

RECORRENTE : MÁRIO CHIMANSKI

A D VO G A D O : DR. RENE MÁRIO PACHE

RECORRIDO : OS MESMOS

D E S P A C H O
O Ex.mo Sr. Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de

Justiça do Estado do Paraná, concluindo pela competência da Justiça
do Trabalho para apreciar o feito, em virtude das alterações na Cons-
tituição da República decorrentes da Emenda n° 45/2004, determinou
a remessa dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região,
que o enviou a esta Corte.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Conflito de Competência n° 7.207-1 (Rel. Ministro Carlos Britto)
suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do extinto
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, decidiu que as ações
que tramitam perante a Justiça comum, com sentença de mérito an-
terior à promulgação da Emenda Constitucional n° 45/2004, lá con-
tinuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. O órgão
julgador justificou o entendimento em razão das características que
distinguem a Justiça comum, federal e estadual, e a Justiça do Tra-
balho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata
correlação.

No mesmo sentido a recente decisão da Ex.ma Ministra Cár-
men Lúcia nos autos do Conflito de Competência n° 7.430-2 sus-
citado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do Superior Tri-
bunal de Justiça, conforme se depreende da ementa a seguir trans-
crita:

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA SEGUNDO O ART.
114, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COM A
EMENDA 45/04 - A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA COMUM SE
PROFERIDA DECISÃO DE MÉRITO ANTES DA PROMULGA-
ÇÃO DA EC 45/04 - REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 7.204 - CONFLITO JUL-
GADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A REMESSA DOS
AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA."

Verifica-se que nos autos há decisão de mérito proferida pela
Justiça comum anteriormente à promulgação da Emenda Constitu-
cional n° 45/2004.

Assim, considerando o entendimento firmado pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal, no sentido da prorrogação da competência
da Justiça comum, quando proferida decisão de mérito em data an-
terior à da promulgação da mencionada emenda, determino a res-
tituição dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região,
para que proceda à sua remessa ao Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, para adoção das providências de direito.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do TST

<!ID330236-0>

PROC. Nº TST-RR - 79002/2005-017-09-00.7 TRT - 9ª REGIÃO

RECORRENTES : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA
- CNA E OUTROS

A D VO G A D A : DRA. MÁRCIA REGINA RODACOSKI

RECORRIDO : JOSÉ VALENTIM PRACIDELLI

A D VO G A D O : DR. WALTER PADEIGIS

D E S P A C H O
O Ex.mo Sr. Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de

Justiça do Estado do Paraná, concluindo pela competência da Justiça
do Trabalho para apreciar o feito, em virtude das alterações na Cons-
tituição da República decorrentes da Emenda n° 45/2004, determinou
a remessa dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região,
que o enviou a esta Corte.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Conflito de Competência n° 7.207-1 (Rel. Ministro Carlos Britto)
suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do extinto
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, decidiu que as ações
que tramitam perante a Justiça comum, com sentença de mérito an-
terior à promulgação da Emenda Constitucional n° 45/2004, lá con-
tinuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. O órgão
julgador justificou o entendimento em razão das características que
distinguem a Justiça comum, federal e estadual, e a Justiça do Tra-
balho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata
correlação.

No mesmo sentido a recente decisão da Ex.ma Ministra Cár-
men Lúcia nos autos do Conflito de Competência n° 7.430-2 sus-
citado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do Superior Tri-
bunal de Justiça, conforme se depreende da ementa a seguir trans-
crita:

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA SEGUNDO O ART.
114, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COM A
EMENDA 45/04 - A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA COMUM SE
PROFERIDA DECISÃO DE MÉRITO ANTES DA PROMULGA-
ÇÃO DA EC 45/04 - REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 7.204 - CONFLITO JUL-
GADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A REMESSA DOS
AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA."

Verifica-se que nos autos há decisão de mérito proferida pela
Justiça comum anteriormente à promulgação da Emenda Constitu-
cional n° 45/2004.

Assim, considerando o entendimento firmado pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal, no sentido da prorrogação da competência
da Justiça comum, quando proferida decisão de mérito em data an-
terior à da promulgação da mencionada emenda, determino a res-
tituição dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região,
para que proceda à sua remessa ao Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, para adoção das providências de direito.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do TST

<!ID330237-0>

PROC. Nº TST-RR - 79003/2005-094-09-00.0 TRT - 9ª REGIÃO

RECORRENTES : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA
- CNA E OUTROS

A D VO G A D A : DRA. MÁRCIA REGINA RODACOSKI

RECORRIDO : IDALINO TOSCAN

A D VO G A D O : DR. JOÃO MÁRIO FERREIRA DA SILVA

D E S P A C H O
O Ex.mo Sr. Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de

Justiça do Estado do Paraná, concluindo pela competência da Justiça
do Trabalho para apreciar o feito, em virtude das alterações na Cons-
tituição da República decorrentes da Emenda n° 45/2004, determinou
a remessa dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região,
que o enviou a esta Corte.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Conflito de Competência n° 7.207-1 (Rel. Ministro Carlos Britto)
suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do extinto
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, decidiu que as ações
que tramitam perante a Justiça comum, com sentença de mérito an-
terior à promulgação da Emenda Constitucional n° 45/2004, lá con-
tinuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. O órgão
julgador justificou o entendimento em razão das características que
distinguem a Justiça comum, federal e estadual, e a Justiça do Tra-
balho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata
correlação.

No mesmo sentido a recente decisão da Ex.ma Ministra Cár-
men Lúcia nos autos do Conflito de Competência n° 7.430-2 sus-
citado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em face do Superior Tri-
bunal de Justiça, conforme se depreende da ementa a seguir trans-
crita:

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA SEGUNDO O ART.
114, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COM A
EMENDA 45/04 - A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA COMUM SE
PROFERIDA DECISÃO DE MÉRITO ANTES DA PROMULGA-
ÇÃO DA EC 45/04 - REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 7.204 - CONFLITO JUL-
GADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A REMESSA DOS
AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA."
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Verifica-se que nos autos há decisão de mérito proferida pela
Justiça comum anteriormente à promulgação da Emenda Constitu-
cional n° 45/2004.

Assim, considerando o entendimento firmado pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal, no sentido da prorrogação da competência
da Justiça comum, quando proferida decisão de mérito em data an-
terior à da promulgação da mencionada emenda, determino a res-
tituição dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região,
para que proceda à sua remessa ao Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, para adoção das providências de direito.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do TST

SECRETARIA DA SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA
EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS

<!ID332625-0>

D E S PA C H O S 

PROC. Nº TST-E-ED-RR-1826/1986-019-15-85.0 TRT - 15ª RE-
GIÃO

EMBARGANTE : BANCO NOSSA CAIXA S.A.

A D VO G A D O S : DR. DENILSON FONSECA GONÇALVES E DR.
CAETANO APARECIDO PEREIRA DA SILVA

EMBARGADOS : AYRES BARBOSA DE TOLEDO E OUTROS

A D VO G A D O S : DR. DÉLCIO TREVISAN E DRA. REGILENE SAN-
TOS DO NASCIMENTO

EMBARGADO : HÉLIO MIRANDA CATHARINO SOBRINHO (ES-
PÓLIO DE)

A D VO G A D O : DR. HÉLIO GUSTAVO BORMIO MIRANDA

EMBARGADOS : MANOEL MIRANDA E OUTROS

A D VO G A D O : DR. RAUL FARIA DE M. FILHO

D E S P A C H O
Junte-se.
2. O subscritor da Petição n.º 57126/2007-1 informa o fa-

lecimento do Reclamante ALAOR AUGUSTO ROSEIRO e requer a
habilitação da viúva e filhos.

3. Ante o comprovado falecimento do Reclamante ALAOR
AUGUSTO ROSEIRO, conforme atesta a certidão de óbito em ane-
xo, determino a suspensão do processo, na forma do artigo 265,
inciso I, do CPC.

4. Por força do que estatui o artigo 1º da Lei nº 6.858/80, con-
sideram-se sucessores do Autor "os dependentes habilitados perante a Pre-
vidência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e
militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em
alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento".

5. Concedo aos Requerentes o prazo de 30 (trinta) dias para se
habilitar como sucessores do Autor na relação processual, mediante prova da
qualidade de dependentes perante a Previdência Social.

6. Intimem-se.
7. Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Relator

PROC. Nº TST-E-ED-RR-1826/1986-019-15-85.0 TRT -
15ª REGIÃO

EMBARGANTE : BANCO NOSSA CAIXA S.A.

A D VO G A D O S : DR. DENILSON FONSECA GONÇALVES E DR.
CAETANO APARECIDO PEREIRA DA SILVA

EMBARGADOS : AYRES BARBOSA DE TOLEDO E OUTROS

A D VO G A D O S : DR. DÉLCIO TREVISAN E DRA. REGILENE SAN-
TOS DO NASCIMENTO

EMBARGADO : HÉLIO MIRANDA CATHARINO SOBRINHO (ES-
PÓLIO DE)

A D VO G A D O : DR. HÉLIO GUSTAVO BORMIO MIRANDA

EMBARGADOS : MANOEL MIRANDA E OUTROS

A D VO G A D O : DR. RAUL FARIA DE M. FILHO

D E S P A C H O
Junte-se.
2. O subscritor da Petição n.º 58705/2007-1 informa o fa-

lecimento do Reclamante DOMINGOS VIRGILIO FILHO e requer a
habilitação da viúva, GENI RODRIGUES VIRGILIO.

3. Ante o comprovado falecimento do Reclamante DOMIN-
GOS VIRGILIO FILHO, conforme atesta a certidão de óbito em
anexo, determino a suspensão do processo, na forma do artigo 265,
inciso I, do CPC.

4. Por força do que estatui o artigo 1º da Lei nº 6.858/80,
consideram-se sucessores do Autor "os dependentes habilitados pe-
rante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos
servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na
lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inven-
tário ou arrolamento".

5. Concedo à Requerente o prazo de 30 (trinta) dias para se
habilitar como sucessora do Autor na relação processual, mediante
prova da qualidade de dependente perante a Previdência Social.

6. Intime-se.
7. Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Relator

PROC. Nº TST-E-ED-RR-1826/1986-019-15-85.0 TRT -
15ª REGIÃO

EMBARGANTE : BANCO NOSSA CAIXA S.A.

A D VO G A D O S : DR. DENILSON FONSECA GONÇALVES E DR.
CAETANO APARECIDO PEREIRA DA SILVA

EMBARGADOS : AYRES BARBOSA DE TOLEDO E OUTROS

A D VO G A D O S : DR. DÉLCIO TREVISAN E DRA. REGILENE SAN-
TOS DO NASCIMENTO

EMBARGADO : HÉLIO MIRANDA CATHARINO SOBRINHO (ES-
PÓLIO DE)

A D VO G A D O : DR. HÉLIO GUSTAVO BORMIO MIRANDA

EMBARGADOS : MANOEL MIRANDA E OUTROS

A D VO G A D O : DR. RAUL FARIA DE M. FILHO

D E S P A C H O
Junte-se.
2. O subscritor da Petição n.º 58706/2007-6 informa o fa-

lecimento da Reclamante MAGALI MONTEIRO MAXIMO NO-
GUEIRA e requer a habilitação do viúvo, LAURO FRANCISCO
COSTA NOGUEIRA.

3. Ante o comprovado falecimento da Reclamante MAGALI
MONTEIRO MAXIMO NOGUEIRA, conforme atesta a certidão de
óbito em anexo, determino a suspensão do processo, na forma do
artigo 265, inciso I, do CPC.

4. Por força do que estatui o artigo 1º da Lei nº 6.858/80,
consideram-se sucessores do Autor "os dependentes habilitados pe-
rante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos
servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na
lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inven-
tário ou arrolamento".

5. Concedo ao Requerente o prazo de 30 (trinta) dias para se
habilitar como sucessor da Autora na relação processual, mediante
prova da qualidade de dependente perante a Previdência Social.

6. Intime-se.
7. Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Relator

PROC. Nº TST-E-RR-615.153/1999.6 TRT 15ª REGIÃO

EMBARGANTE : COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA PAULISTA CTEEP E FUNDAÇÃO
CESP

A D VO G A D O S : DR. LYCURGO LEITE NETO E DR. RICHARD
FLOR

EMBARGADOS : ADÃO TRINDADE CORREA E OUTROS

A D VO G A D O S : DR. HUMBERTO CARDOSO FILHO

D E S P A C H O
Assino o prazo sucessivo de 10 (dez) dias aos embargados e

à Fazenda Pública do Estado de São Paulo, a começar por esta, para
querendo, manifestarem-se a respeito das razões do Recurso de Em-
bargos (fls. 1.000/1.021) e dos documentos de fls. 1.024/1.032.

Após, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2007.

JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA
Ministro Relator

<!ID332653-0>

AUTOS COM VISTA

Processos com pedidos de vistas concedidos aos advogados.

PROCESSO : E-ED-ED-RR - 213/1997-282-01-40.0 TRT DA 1A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : JUÍZA DORA COSTA (CONVOCADA)

EMBARGANTE : BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. -
BANERJ

ADVOGADA : DR(A). MARIA CRISTINA PALHARES DOS ANJOS
TELLECHEA

ADVOGADA : DR(A). CAROLINA CARVALHAIS VIEIRA DE MELO

EMBARGADO(A) : WALDYR HENRIQUE BARBOSA DAUMAS

ADVOGADA : DR(A). FERNANDA DE AGUIAR LOPES DE OLIVEI-
RA

PROCESSO : E-AIRR - 250/2005-003-19-40.2 TRT DA 19A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA DE ASSIS CALSING

EMBARGANTE : ESTADO DE ALAGOAS

PROCURADOR : DR(A). ALUISIO LUNDGREN CORRÊA REGIS

PROCURADOR : DR(A). LUIZ JANUÁRIO DE OLIVEIRA

EMBARGADO(A) : JOSÉ ELSON DA SILVA

ADVOGADO : DR(A). CLAUDIANO EMIDIO

EMBARGADO(A) : LÍDER SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.

PROCESSO : E-RR - 1215/2004-003-03-00.2 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

EMBARGANTE : TELEMAR NORTE LESTE S.A. - TELEMIG

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

EMBARGADO(A) : RENATA CORREA DE PAULA XAVIER

ADVOGADO : DR(A). HELVÉCIO VIANA PERDIGÃO

EMBARGADO(A) : TNL CONTAX S.A.

ADVOGADO : DR(A). DÉCIO FLÁVIO GONÇALVES TORRES FREIRE

PROCESSO : E-ED-RR - 1258/2002-043-12-00.6 TRT DA 12A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA

EMBARGANTE : VOLNEI FERNANDES HILÁRIO

ADVOGADO : DR(A). NILTON DA SILVA CORREIA

EMBARGADO(A) : COMPANHIA DOCAS DE IMBITUBA - CDI

ADVOGADO : DR(A). DIOGO NICOLAU PÍTSICA

PROCESSO : E-RR - 1615/1997-026-01-00.2 TRT DA 1A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. DORA MARIA DA COSTA

EMBARGANTE : WILTON BARBOSA DE GODOY

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO

EMBARGADO(A) : BANCO ITAÚ S.A.

ADVOGADO : DR(A). VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

PROCESSO : E-RR - 627048/2000.1 TRT DA 1A. REGIÃO

R E L ATO R : JUÍZA DORA COSTA (CONVOCADA)

EMBARGANTE : OTÁVIO VEREZA MATA

ADVOGADO : DR(A). NÉLSON FONSECA

EMBARGADO(A) : BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. -
BANERJ

ADVOGADA : DR(A). MARIA CRISTINA PALHARES DOS ANJOS
TELLECHEA

ADVOGADO : DR(A). RAFAEL FERRARESI HOLANDA CAVALCAN-
TE

PROCESSO : E-RR - 663272/2000.8 TRT DA 2A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA DE ASSIS CALSING

EMBARGANTE : CLAUDIO ANTÔNIO MARTINS

ADVOGADO : DR(A). NILTON DA SILVA CORREIA

EMBARGADO(A) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 2ª RE-
GIÃO

PROCURADORA : DR(A). RUTH MARIA FORTES ANDALAFET

EMBARGADO(A) : UNIÃO (EXTINTO BNCC)

PROCURADOR : DR(A). CLAUDIO GOMARA DE OLIVEIRA

PROCESSO : E-RR - 697555/2000.3 TRT DA 23A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : BANCO BCN S.A.

ADVOGADO : DR(A). VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

EMBARGADO(A) : CARLOS ADONES QUIXABEIRA FERNANDES

ADVOGADA : DR(A). IGNEZ MARIA MENDES LINHARES

PROCESSO : E-ED-RR - 707083/2000.5 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA DE ASSIS CALSING

EMBARGANTE : UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS
S.A.

ADVOGADA : DR(A). CRISTIANA RODRIGUES GONTIJO

EMBARGADO(A) : SEBASTIÃO GENEROSO DA SILVA JÚNIOR

ADVOGADO : DR(A). MICHEL CRISTIAN DE FREITAS

Brasília, 01 de junho de 2007
Dejanira Greff Teixeira
Diretora da Secretaria da Subseção I Especializada em Dissídios
Individuais.
<!ID330952-1>

PAUTA DE JULGAMENTOS

Pauta de Julgamento para a 17a. Sessão Ordinária da Subseção I
Especializada em Dissídios Individuais a realizar-se no dia 11 de
junho de 2007 às 9h, na sala de sessões do 6º andar do Bloco B.

PROCESSO : E-RR-3/2004-015-04-00-2 TRT DA 4A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : HOSPITAL FÊMINA S.A.

ADVOGADA : DR(A). MARIA LUIZA SOUZA NUNES LEAL

EMBARGADO(A) : ANELISE DA SILVA KANTOUSSAN E OUTROS

ADVOGADA : DR(A). ERYKA FARIAS DE NEGRI

PROCESSO : E-RR-43/2005-019-10-00-8 TRT DA 10A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA

EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR : DR(A). PAULO GUSTAVO MEDEIROS CARVALHO

EMBARGADO(A) : FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SOUZA

ADVOGADA : DR(A). ALESSANDRA CAMARANO MARTINS JANI-
QUES DE MATOS

EMBARGADO(A) : SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.

ADVOGADO : DR(A). GERSON PEDRO DA SILVA

PROCESSO : E-ED-RR-48/2004-016-10-00-0 TRT DA 10A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA

EMBARGANTE : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELE-
BRÁS

ADVOGADA : DR(A). FÁTIMA MARIA CARLEIAL CAVALEIRO

ADVOGADO : DR(A). EDSON LUIZ SARAIVA DOS REIS

EMBARGADO(A) : RAIMUNDO PEREIRA LOPES

ADVOGADO : DR(A). ANDRÉ JORGE ROCHA DE ALMEIDA
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PROCESSO : E-RR-51/2003-102-22-00-3 TRT DA 22A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

EMBARGANTE : ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADOR : DR(A). RAIMUNDO NONATO VARANDA

EMBARGADO(A) : MARIA DO ROSÁRIO GONÇALVES DE SOUSA

ADVOGADO : DR(A). GILMAR GOMES DE NEGREIROS

PROCESSO : E-RR-143/2002-111-15-00-1 TRT DA 15A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA

EMBARGANTE : BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BA-
N E S PA 

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

EMBARGADO(A) : PEDRO PAULO GENARI COUTINHO

ADVOGADO : DR(A). MÁRCIO RODRIGO ROMANELLI BASSO

PROCESSO : E-AIRR-205/2005-023-15-40-4 TRT DA 15A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. DORA MARIA DA COSTA

EMBARGANTE : CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA.

ADVOGADO : DR(A). IRINEU TEIXEIRA

EMBARGADO(A) : JOSÉ CARLOS BARBOSA DE MELO

ADVOGADA : DR(A). ANA PAULA TRUSS

PROCESSO : E-RR-211/2004-017-10-00-1 TRT DA 10A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. DORA MARIA DA COSTA

EMBARGANTE : ROSA MARIA DE SOUZA

ADVOGADO : DR(A). MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA

EMBARGADO(A) : UNIÃO (MINISTÉRIO DA SAÚDE)

PROCURADOR : DR(A). MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

EMBARGADO(A) : ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - PROGRA-
MA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVI-
MENTO - ONU/PNUD

PROCURADOR : DR(A). MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

PROCESSO : E-AIRR-223/2004-019-04-40-6 TRT DA 4A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA DE ASSIS CALSING

EMBARGANTE : GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO

ADVOGADO : DR(A). FELIPE MOREIRA BELTRÃO

EMBARGADO(A) : SUZANA PERES MOURA

ADVOGADO : DR(A). GUILHERME JOHANN NETO

PROCESSO : E-A-RR-261/1996-023-02-00-3 TRT DA 2A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : VANETE SOARES FERNANDES MARTINS

ADVOGADO : DR(A). DEJAIR PASSERINE DA SILVA

EMBARGADO(A) : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S.A.

ADVOGADO : DR(A). LYCURGO LEITE NETO

EMBARGADO(A) : LOMBARDI SERVIÇOS GERAIS A BANCOS E EM-
PRESAS LTDA.

ADVOGADO : DR(A). NELSON MORIO NAKAMURA

PROCESSO : E-RR-279/2004-001-15-00-8 TRT DA 15A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. HORÁCIO RAYMUNDO DE SENNA PIRES

EMBARGANTE : VALÉRIA REGINA DALAN

ADVOGADO : DR(A). EDUARDO HENRIQUE MARQUES SOARES

EMBARGADO(A) : BANCO ABN AMRO REAL S.A.

ADVOGADO : DR(A). OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES

PROCESSO : E-RR-384/2003-109-03-00-0 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA

EMBARGANTE : TELEMAR NORTE LESTE S.A.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

EMBARGADO(A) : DANILO CÉSAR FERREIRA

ADVOGADO : DR(A). PETER EDUARDO ROCHA E RESENDE

EMBARGADO(A) : ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ADG LTDA.

ADVOGADO : DR(A). ERICK MACHADO BATISTA

PROCESSO : E-ED-AIRR-386/2003-241-02-40-6 TRT DA 2A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA DE ASSIS CALSING

EMBARGANTE : FRANCISCO ROBERTO DE SOUSA

ADVOGADO : DR(A). DEJAIR PASSERINE DA SILVA

EMBARGADO(A) : MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ADVOGADA : DR(A). ALICE GONÇALVES DO NASCIMENTO

PROCESSO : E-RR-393/2004-051-11-00-6 TRT DA 11A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : ESTADO DE RORAIMA - GABINETE MILITAR

PROCURADOR : DR(A). REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

EMBARGADO(A) : CELINA ROQUE

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

PROCESSO : E-ED-AIRR-411/2003-015-09-40-0 TRT DA 9A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. DORA MARIA DA COSTA

EMBARGANTE : CONCESSIONÁRIA ECOVIA CAMINHO DO MAR
S.A.

ADVOGADO : DR(A). CHRISTIAN SCHRAMM JORGE

EMBARGADO(A) : SANDRO ROBERTO AURÉLIO

ADVOGADO : DR(A). EMIR BARANHUK CONCEIÇÃO

PROCESSO : E-RR-495/2003-013-03-00-8 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA

EMBARGANTE : TELEMAR NORTE LESTE S.A.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

EMBARGADO(A) : CLEITON FERREIRA PARATELA E OUTROS

ADVOGADO : DR(A). CARLOS HENRIQUE OTONI FERNANDES

PROCESSO : E-A-RR-546/2000-001-17-00-2 TRT DA 17A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : OSVALDINO FERNANDES CORREA

ADVOGADO : DR(A). ANTÔNIO AUGUSTO DALLAPICCOLA
S A M PA I O 

EMBARGADO(A) : MUNICÍPIO DE CARIACICA

ADVOGADA : DR(A). ELISÂNGELA LEITE MELO

PROCESSO : E-AIRR-547/2003-041-02-40-5 TRT DA 2A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA DE ASSIS CALSING

EMBARGANTE : JÓSIMA AES DOS SANTOS

ADVOGADO : DR(A). MARCO ANTÔNIO PEREZ ALVES

EMBARGADO(A) : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEI-
RA (HOSPITAL ALBERT EINSTEIN)

ADVOGADA : DR(A). LÍGIA MARIA QUEIROZ CESARONI TOPFS-
TEDT

PROCESSO : E-AIRR-589/2002-221-04-41-9 TRT DA 4A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. DORA MARIA DA COSTA

EMBARGANTE : VOITH PAPER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LT-
DA.

ADVOGADO : DR(A). FLÁVIO SECOLIN

EMBARGADO(A) : LEONI RADDE MONTEIRO

ADVOGADA : DR(A). SILVIA DOROTÉA DE ALMEIDA

EMBARGADO(A) : AR VALINHOS REPRESENTAÇÕES E MONTAGENS
INDUSTRIAIS LTDA.

PROCESSO : E-RR-605/2003-010-08-00-5 TRT DA 8A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : HENRIQUE NUNES CUTRIM

ADVOGADO : DR(A). HERMÍNIO LUÍS DA SILVA

ADVOGADO : DR(A). LUIZ DOURADO DIAS

EMBARGADO(A) : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

ADVOGADO : DR(A). NILTON DA SILVA CORREIA

ADVOGADO : DR(A). DÉCIO FREIRE

EMBARGADO(A) : CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO
BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - CAPAF

ADVOGADO : DR(A). SÉRGIO LUÍS TEIXEIRA DA SILVA

PROCESSO : E-A-AIRR-627/2003-003-03-40-9 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. DORA MARIA DA COSTA

EMBARGANTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS -
CEMIG

ADVOGADO : DR(A). ANDRÉ SCHMIDT DE BRITO

EMBARGADO(A) : JOÃO ANTÔNIO DE FARIA

ADVOGADA : DR(A). MADALENE SALOMÃO RAMOS

PROCESSO : E-RR-630/2003-511-04-00-8 TRT DA 4A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR : DR(A). PAULO GUSTAVO MEDEIROS CARVALHO

EMBARGADO(A) : GEMA MARIA FACHINELLI

ADVOGADA : DR(A). JANETE CLAIR MEZZOMO ZONATTO

EMBARGADO(A) : SÉRGIO LUIZ CATANI

ADVOGADO : DR(A). FLÁVIO GREEN KOFF

PROCESSO : E-RR-649/2004-171-06-00-5 TRT DA 6A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

EMBARGADO(A) : ANTÔNIO MAURÍCIO DA SILVA

ADVOGADO : DR(A). SEVERINO JOSÉ DA CUNHA

PROCESSO : E-A-RR-687/2003-029-15-00-4 TRT DA 15A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : USINA SÃO MARTINHO S.A.

ADVOGADA : DR(A). ELIMARA APARECIDA ASSAD SALLUM

EMBARGADO(A) : EDISVALDINO MOREIRA DOS SANTOS E OUTROS

ADVOGADO : DR(A). EDMUNDO NUNES DA SILVA

PROCESSO : E-RR-689/2004-027-12-01-0 TRT DA 12A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR : DR(A). PAULO GUSTAVO MEDEIROS CARVALHO

EMBARGADO(A) : PETROFAB EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

ADVOGADO : DR(A). RODRIGO OTÁVIO GONCHO

EMBARGADO(A) : LUIS CARLOS FRAGA DO CANTO

ADVOGADO : DR(A). SANDRO FREITAS PEREIRA

PROCESSO : E-RR-707/1991-001-18-00-0 TRT DA 18A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. HORÁCIO RAYMUNDO DE SENNA PIRES

EMBARGANTE : FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

PROCURADOR : DR(A). CELIA MARIA CAVALCANTI RIBEIRO

EMBARGADO(A) : SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO
PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DE GOIÁS - SINT-
SEP

ADVOGADO : DR(A). WILIAN FRAGA GUIMARÃES

EMBARGADO(A) : CARLOS AFONSO DA MATA E OUTROS

ADVOGADO : DR(A). CYNTHIA DO CARMO ARAÚJO SANTANA

PROCESSO : E-RR-750/1999-004-17-00-8 TRT DA 17A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

EMBARGANTE : COMPANHIA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - CST

ADVOGADO : DR(A). RICARDO ADOLPHO BORGES DE ALBU-
QUERQUE

EMBARGANTE : ADENILSON BARBOSA PORFÍRIO

ADVOGADO : DR(A). JOAQUIM AUGUSTO DE AZEVEDO SAM-
PAIO NETTO

EMBARGADO(A) : OS MESMOS

PROCESSO : E-RR-799/2004-020-10-00-6 TRT DA 10A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR : DR(A). PAULO GUSTAVO MEDEIROS CARVALHO

EMBARGADO(A) : ROBERTO GOMES DOS SANTOS

ADVOGADA : DR(A). IVONE CRISPIM MOURA OGLIARI

EMBARGADO(A) : RUAS E DIAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.

PROCESSO : E-RR-802/2004-037-03-00-1 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR : DR(A). PAULO GUSTAVO MEDEIROS CARVALHO

EMBARGADO(A) : CERVEJARIA AMERICANA LTDA.

ADVOGADA : DR(A). ANA PAULA CARNEIRO PACHECO

EMBARGADO(A) : UILIANO DANTAS MARCIANO

ADVOGADO : DR(A). MÁRCIO LUIZ DE OLIVEIRA

PROCESSO : E-AIRR-829/1995-087-03-40-3 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA DE ASSIS CALSING

EMBARGANTE : SERTEP S.A. - ENGENHARIA E MONTAGEM

ADVOGADO : DR(A). RICARDO ALVES DA CRUZ

ADVOGADO : DR(A). ROMÁRIO SILVA DE MELO

EMBARGADO(A) : LUCIANO CLÁUDIO DA CRUZ

ADVOGADA : DR(A). SIRLÊNE DAMASCENO LIMA

PROCESSO : E-RR-871/2003-042-15-00-4 TRT DA 15A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGADO(A) : INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CORY
LT D A . 

ADVOGADO : DR(A). DENILTON GUBOLIN DE SALLES

EMBARGADO(A) : SOLANGE NATALINA NOGUEIRA

ADVOGADO : DR(A). MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS

EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR : DR(A). PAULO GUSTAVO MEDEIROS CARVALHO

PROCESSO : E-RR-882/2003-081-15-00-7 TRT DA 15A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : CITROSUCO PAULISTA S.A.

ADVOGADO : DR(A). OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES

EMBARGADO(A) : OSMAR MAGNI

ADVOGADO : DR(A). JOÃO BATISTA KFOURI

PROCESSO : E-ED-RR-903/2002-003-16-00-2 TRT DA 16A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CE-
MAR

ADVOGADO : DR(A). LYCURGO LEITE NETO

EMBARGADO(A) : SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚS-
TRIAS URBANAS DO ESTADO DO MARANHÃO

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ GUILHERME CARVALHO ZAGALLO

PROCESSO : E-RR-920/2004-023-02-00-2 TRT DA 2A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO

EMBARGANTE : ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.

ADVOGADO : DR(A). PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA

EMBARGADO(A) : RUBENS PIRES CASTANHO

ADVOGADO : DR(A). CARLOS EDUARDO BATISTA

PROCESSO : E-RR-933/2003-008-03-00-2 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA

EMBARGANTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS -
CEMIG

ADVOGADO : DR(A). ANDRÉ SCHMIDT DE BRITO

EMBARGADO(A) : MARCUS GONTIJO

ADVOGADO : DR(A). NEY PROENÇA DOYLE
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PROCESSO : E-RR-967/2003-009-18-00-1 TRT DA 18A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : UNIÃO (SUCESSORA DO BANCO NACIONAL DE
CRÉDITO COOPERATIVO S.A. - BNCC)

PROCURADOR : DR(A). MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

EMBARGADO(A) : JOAREZ RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS

ADVOGADO : DR(A). GÉLCIO JOSÉ SILVA

PROCESSO : E-ED-RR-968/2003-014-01-40-9 TRT DA 1A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

ADVOGADO : DR(A). LYCURGO LEITE NETO

EMBARGADO(A) : MARIA DOS SANTOS MONTEIRO

ADVOGADO : DR(A). PAULO CESAR PIMPA DA SILVA

PROCESSO : E-A-RR-1.082/2004-010-12-00-3 TRT DA 12A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA

EMBARGANTE : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. -
BESC

ADVOGADO : DR(A). CAIO RODRIGO NASCIMENTO

EMBARGADO(A) : SÔNIA MARIA CADORE

ADVOGADO : DR(A). JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS

PROCESSO : E-RR-1.138/2004-051-11-00-0 TRT DA 11A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA

EMBARGANTE : ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR : DR(A). REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

EMBARGADO(A) : NADZA RENNESSE DE SOUZA OLIVEIRA

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

PROCESSO : E-RR-1.162/2004-051-11-00-0 TRT DA 11A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA

EMBARGANTE : ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR : DR(A). REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

EMBARGADO(A) : ANA LÚCIA SERRÃO DE OLIVEIRA

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

PROCESSO : E-ED-RR-1.193/1999-007-17-00-1 TRT DA 17A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA

EMBARGANTE : DOUGLAS DA CUNHA DIAS

ADVOGADO : DR(A). ANTÔNIO AUGUSTO DALLAPICCOLA
S A M PA I O 

EMBARGADO(A) : BUAIZ S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ADVOGADA : DR(A). WILMA CHEQUER BOU-HABIB

PROCESSO : E-RR-1.204/2003-052-15-00-6 TRT DA 15A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA

EMBARGANTE : FERROBAN - FERROVIAS BANDEIRANTES S.A.

ADVOGADO : DR(A). NILTON DA SILVA CORREIA

EMBARGADO(A) : GERALDO EUSTÁQUIO DA SILVA

ADVOGADO : DR(A). WANDER FREGNANI BARBOSA

PROCESSO : E-RR-1.207/2003-020-03-00-0 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA

EMBARGANTE : GISELA PACELLI FERREIRA MIRANDA

ADVOGADO : DR(A). JOÃO BAPTISTA ARDIZONI REIS

EMBARGADO(A) : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

ADVOGADO : DR(A). LUIZ EDUARDO ALVES RODRIGUES

PROCESSO : E-ED-RR-1.234/2003-076-15-00-2 TRT DA 15A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO

EMBARGANTE : ARIOVALDO DOS SANTOS BENITOS

ADVOGADA : DR(A). ANA LÚCIA FERRAZ DE ARRUDA

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO

ADVOGADO : DR(A). CARLOS VINICIUS DUARTE AMORIM

EMBARGADO(A) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 15ª RE-
GIÃO

PROCURADOR : DR(A). EDUARDO GARCIA DE QUEIROZ

EMBARGADO(A) : MUNICÍPIO DE FRANCA

ADVOGADO : DR(A). DARCY DE SOUZA LAGO JÚNIOR

EMBARGADO(A) : L N EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

PROCESSO : E-ED-RR-1.273/2003-031-02-40-4 TRT DA 2A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TE-
LESP

ADVOGADO : DR(A). GUILHERME MIGNONE GORDO

ADVOGADA : DR(A). JUSSARA IRACEMA DE SÁ E SACCHI

EMBARGADO(A) : SIDNEI ROBERTO JORGE

ADVOGADO : DR(A). BERNARDINO JOSÉ DE QUEIROZ CATTO-
NY

PROCESSO : E-A-RR-1.296/2003-007-03-00-5 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA

EMBARGANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

ADVOGADO : DR(A). MARCOS ULHOA DANI

EMBARGADO(A) : ERNANE PEREIRA VALERIANO E OUTROS

ADVOGADO : DR(A). JOÃO BAPTISTA ARDIZONI REIS

ADVOGADO : DR(A). AFONSO MARIA VAZ DE RESENDE

PROCESSO : E-AIRR-1.306/2005-921-21-40-0 TRT DA 21A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ADVOGADO : DR(A). CÁSSIO CARVALHO CORREIA DE ANDRA-
DE

EMBARGADO(A) : AUCIONE BEZERRA FURTADO E OUTRO

ADVOGADO : DR(A). EDVALDO SEBASTIÃO BANDEIRA LEITE

PROCESSO : E-RR-1.332/2004-051-11-00-6 TRT DA 11A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR : DR(A). REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

EMBARGADO(A) : LUZIA BEZERRA FEITOZA

ADVOGADO : DR(A). MESSIAS GONÇALVES GARCIA

PROCESSO : E-ED-AIRR-1.436/2005-004-22-40-9 TRT DA 22A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA DE ASSIS CALSING

EMBARGANTE : ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADOR : DR(A). JOÃO EMÍLIO FALCÃO COSTA NETO

EMBARGADO(A) : CÍCERA MARIA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS

PROCESSO : E-ED-RR-1.448/2004-065-02-00-7 TRT DA 2A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO

EMBARGANTE : BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BA-
N E S PA 

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

EMBARGADO(A) : AÉCIO TRINCA E OUTROS

ADVOGADO : DR(A). VALTER ANTÔNIO BERGAMASCO JÚNIOR

PROCESSO : E-ED-RR-1.462/1999-008-17-00-6 TRT DA 17A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO
SANTO S.A. - BANDES

ADVOGADA : DR(A). MARIA CRISTINA DA COSTA FONSECA

EMBARGADO(A) : ANTÔNIO DE PÁDUA LUIZ

ADVOGADO : DR(A). ANTÔNIO AUGUSTO DALLAPICCOLA
S A M PA I O 

PROCESSO : E-RR-1.498/2003-401-02-00-7 TRT DA 2A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR : DR(A). JEFERSON CARLOS CARÚS GUEDES

EMBARGADO(A) : AILTON MALAQUIAS ALVES

ADVOGADO : DR(A). WILSON QUIDICOMO JÚNIOR

EMBARGADO(A) : CARLOS DE JESUS

ADVOGADA : DR(A). FABIANA BAPTISTA DE OLIVEIRA

EMBARGADO(A) : STATUS CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MO-
BILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO : DR(A). WILSON QUIDICOMO JÚNIOR

PROCESSO : E-RR-1.499/2003-002-02-00-5 TRT DA 2A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : MANOELITO ALMEIDA OLIVEIRA

ADVOGADA : DR(A). SIMONE VIEIRA DE MIRANDA

EMBARGADO(A) : MAHLE METAL LEVE S.A.

ADVOGADA : DR(A). ANA CLÁUDIA CASTILHO DE ALMEIDA

PROCESSO : E-RR-1.579/1993-082-15-00-5 TRT DA 15A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : GILBERTO SARTORI VANZELLA

ADVOGADA : DR(A). RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

EMBARGADO(A) : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADA : DR(A). LUZIMAR DE SOUZA AZEREDO BASTOS

Complemento: Corre Junto com ED-ED-AIRR - 1579/1993-
0

PROCESSO : E-RR-1.601/2003-462-02-00-9 TRT DA 2A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA

EMBARGANTE : VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO : DR(A). URSULINO SANTOS FILHO

EMBARGADO(A) : RAFAEL BROVINI

ADVOGADA : DR(A). VERA REGINA COTRIM DE BARROS

PROCESSO : E-RR-1.634/2002-024-03-00-3 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : TELEMAR NORTE LESTE S.A.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

EMBARGADO(A) : EDUARDO RIBEIRO DE CARVALHO

ADVOGADO : DR(A). CARLOS HENRIQUE OTONI FERNANDES

PROCESSO : E-ED-RR-1.708/2000-433-02-00-9 TRT DA 2A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

EMBARGANTE : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TE-
LESP

ADVOGADO : DR(A). ADELMO DA SILVA EMERENCIANO

ADVOGADO : DR(A). GUILHERME MIGNONE GORDO

ADVOGADA : DR(A). JUSSARA IRACEMA DE SÁ E SACCHI

EMBARGADO(A) : JOSE CLÁUDIO ZANARDO

ADVOGADO : DR(A). ANTÔNIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO

<!ID330952-2>

PROCESSO : E-RR-1.724/2002-472-02-00-6 TRT DA 2A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR : DR(A). JEFERSON CARLOS CARÚS GUEDES

EMBARGADO(A) : MÁRCIA DUNDER PERIN

ADVOGADO : DR(A). GERSON RODRIGUES

EMBARGADO(A) : DI BERNARDO & DI BERNARDO LTDA.

ADVOGADO : DR(A). MALDI MAURUTTO

PROCESSO : E-AIRR-1.727/1999-242-01-40-5 TRT DA 1A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA DE ASSIS CALSING

EMBARGANTE : FUNDAÇÃO CERJ DE SEGURIDADE SOCIAL - BRA-
SILETROS

ADVOGADO : DR(A). ELIAS FELCMAN

EMBARGADO(A) : LUPERCE VIEIRA

ADVOGADO : DR(A). JOÃO LUIZ PERALTA DA SILVA

PROCESSO : E-AIRR-1.818/2002-006-17-40-0 TRT DA 17A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA DE ASSIS CALSING

EMBARGANTE : CÉSAR AUGUSTO CIDADE PEREIRA DE SÁ

ADVOGADO : DR(A). EUSTACHIO DOMÍCIO LUCCHESI RAMAC-
CIOTTI

EMBARGADO(A) : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADA : DR(A). LUZIMAR DE SOUZA AZEREDO BASTOS

PROCESSO : E-RR-1.826/2002-041-12-00-6 TRT DA 12A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL ANITA
GARIBALDI LTDA. - CERGAL

ADVOGADO : DR(A). ALEXANDRE FERNANDES SOUZA

EMBARGADO(A) : JOSÉ ADÃO MENDES

ADVOGADO : DR(A). JOEL CORRÊA DA ROSA

PROCESSO : E-RR-1.835/2004-051-11-00-1 TRT DA 11A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA

EMBARGANTE : ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR : DR(A). REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

EMBARGADO(A) : MARIA ALICE GONÇALVES DE OLIVEIRA SANTO
E OUTRA

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

PROCESSO : E-ED-RR-1.884/2000-025-02-00-3 TRT DA 2A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : ANTÔNIO BORDIN E OUTROS

ADVOGADA : DR(A). DOROTI WERNER BELLO NOYA

EMBARGADO(A) : FERROBAN - FERROVIAS BANDEIRANTES S.A.

ADVOGADO : DR(A). NILTON DA SILVA CORREIA

ADVOGADO : DR(A). RONALDO RAYES

ADVOGADO : DR(A). JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FA-
GUNDES

PROCESSO : E-RR-1.890/2004-051-11-00-1 TRT DA 11A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. HORÁCIO RAYMUNDO DE SENNA PIRES

EMBARGANTE : ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR : DR(A). REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

EMBARGADO(A) : PATRÍCIA RÉGIA DA SILVA CORRÊA

PROCESSO : E-ED-RR-2.095/2000-003-16-00-6 TRT DA 16A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : MARIA DE LOURDES RODRIGUES

ADVOGADA : DR(A). ELIANA TRAVERSO CALEGARI

ADVOGADA : DR(A). BEATRIZ VERÍSSIMO DE SENA

EMBARGADO(A) : COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO MARA-
NHÃO - CAEMA

ADVOGADO : DR(A). SÉRGIO ROBERTO MENDES DE ARAÚJO
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PROCESSO : E-ED-RR-2.186/2000-003-16-40-6 TRT DA 16A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : VIVALDO DA SILVA MARQUES

ADVOGADA : DR(A). LUCIANA MARTINS BARBOSA

ADVOGADA : DR(A). ERYKA FARIAS DE NEGRI

EMBARGADO(A) : COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO MARA-
NHÃO - CAEMA

ADVOGADO : DR(A). SÉRGIO ROBERTO MENDES DE ARAÚJO

PROCESSO : E-RR-2.189/2004-051-11-00-0 TRT DA 11A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. HORÁCIO RAYMUNDO DE SENNA PIRES

EMBARGANTE : ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR : DR(A). REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

EMBARGADO(A) : JOSÉ AILTON BATISTA E OUTROS

ADVOGADO : DR(A). HINDEMBURGO ALVES DE OLIVEIRA FI-
LHO

PROCESSO : E-RR-2.361/2002-008-05-00-4 TRT DA 5A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA

EMBARGANTE : TELEMAR NORTE LESTE S.A. - TELEBAHIA

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

EMBARGADO(A) : MARIA D'AJUDA SIQUEIRA

ADVOGADO : DR(A). LUÍS HENRIQUE MAIA MENDONÇA

PROCESSO : E-ED-RR-2.403/2003-032-15-40-1 TRT DA 15A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO

EMBARGANTE : DAIMLERCHRYSLER DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

EMBARGADO(A) : EDMILSON FELICIANO DA SILVA

ADVOGADA : DR(A). TATIANA DOS SANTOS CAMARDELLA

PROCESSO : E-RR-2.424/2004-051-11-00-3 TRT DA 11A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. DORA MARIA DA COSTA

EMBARGANTE : ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR : DR(A). REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

EMBARGADO(A) : MATHEUS ALVES DA SILVA

PROCESSO : E-AIRR-2.643/2002-011-02-40-5 TRT DA 2A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. DORA MARIA DA COSTA

EMBARGANTE : VIAÇÃO COMETA S.A.

ADVOGADA : DR(A). ANDRÉIA PINHEIRO FELIPPE PASSANTINO

EMBARGADO(A) : PAULO GOMES DE MARINS

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ SIRINEU FILGUEIRAS BARBOSA

PROCESSO : E-RR-2.663/2004-051-11-00-3 TRT DA 11A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO

EMBARGANTE : ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR : DR(A). REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

EMBARGADO(A) : RIANE LEOCÁDIO DA SILVA

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

PROCESSO : E-RR-2.707/2004-051-11-00-5 TRT DA 11A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. HORÁCIO RAYMUNDO DE SENNA PIRES

EMBARGANTE : ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR : DR(A). REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

EMBARGADO(A) : MARIA DIÓGENES DA SILVA

ADVOGADO : DR(A). RONALDO MAURO COSTA PAIVA

EMBARGADO(A) : COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS PRESTADO-
RES DE SERVIÇOS DE RORAIMA - COOPROMEDE

EMBARGADO(A) : COOPERATIVA RORAIMENSE DE SERVIÇOS - CO-
O S E RV 

ADVOGADO : DR(A). RONALDO MAURO COSTA PAIVA

PROCESSO : E-RR-2.899/2002-381-02-00-3 TRT DA 2A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA

EMBARGANTE : UNIÃO (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO-
CIAL - INSS)

PROCURADOR : DR(A). MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

EMBARGADO(A) : MASSA FALIDA DE ADPRESS INDÚSTRIA GRÁFI-
CA LTDA.

ADVOGADO : DR(A). RENEÉ CAMARGO RIBEIRO

EMBARGADO(A) : PAULO MÁRCIO DE ALMEIDA

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ BATISTA FERREIRA AGUILAR

PROCESSO : E-ED-RR-4.111/2002-002-12-00-2 TRT DA 12A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. HORÁCIO RAYMUNDO DE SENNA PIRES

EMBARGANTE : BRASIL TELECOM S.A. - TELESC

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

EMBARGADO(A) : NÍDIO LUIZ SIMAS

ADVOGADO : DR(A). SALÉZIO STÄHELIN JÚNIOR

PROCESSO : E-RR-5.222/2002-900-01-00-7 TRT DA 1A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : ANTÔNIO BRANCATO

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ MARIA APOLIANO LIMA

EMBARGADO(A) : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA-
FOS - ECT

ADVOGADO : DR(A). MOZART COSTA GUIMARÃES

PROCESSO : E-ED-AIRR-6.725/2003-001-12-40-8 TRT DA 12A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. DORA MARIA DA COSTA

EMBARGANTE : CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
- CELESC

ADVOGADO : DR(A). LYCURGO LEITE NETO

EMBARGADO(A) : FÁBIO LINHARES DA SILVA E OUTROS

ADVOGADA : DR(A). SUSAN MARA ZILLI

PROCESSO : E-RR-6.778/2001-037-12-00-2 TRT DA 12A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

EMBARGANTE : WLADEMIR LEONI LEMOS

ADVOGADO : DR(A). HEITOR FRANCISCO GOMES COELHO

EMBARGADO(A) : EMEDAUX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LT D A . 

ADVOGADA : DR(A). LUCIANA GRILLO SCHAEFER

PROCESSO : E-RR-7.832/2002-026-12-00-4 TRT DA 12A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : ROBERTO LUIZ CORRÊA

ADVOGADO : DR(A). VILSON MARIOT

ADVOGADO : DR(A). JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS

EMBARGADO(A) : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

ADVOGADO : DR(A). LUIZ EDUARDO ALVES RODRIGUES

PROCESSO : E-ED-RR-10.820/2002-900-02-00-2 TRT DA 2A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

EMBARGANTE : IZAIAS DE OLIVEIRA

ADVOGADA : DR(A). RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

EMBARGADO(A) : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S.A.

ADVOGADO : DR(A). LYCURGO LEITE NETO

PROCESSO : E-RR-13.646/2002-900-09-00-1 TRT DA 9A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA DE ASSIS CALSING

EMBARGANTE : SADIA S.A.

ADVOGADA : DR(A). DANIELLE ALBUQUERQUE

ADVOGADO : DR(A). OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES

EMBARGADO(A) : LUIZ ALVIN SANTIAGO ROCHA

ADVOGADO : DR(A). DERMOT RODNEY DE FREITAS BARBOSA

PROCESSO : E-RR-17.749/2002-900-03-00-3 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA

EMBARGANTE : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

EMBARGADO(A) : ESPÓLIO DE ROBERTO VÍTOR DE OLIVEIRA

ADVOGADO : DR(A). WILLIAM JOSÉ MENDES DE SOUZA FON-
TES

PROCESSO : E-AIRR-18.896/2003-012-09-41-2 TRT DA 9A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA DE ASSIS CALSING

EMBARGANTE : EDSON KAZUO KONDO E OUTROS

ADVOGADO : DR(A). CIRO CECCATTO

EMBARGADO(A) : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

ADVOGADO : DR(A). OSIVAL DANTAS BARRETO

Complemento: Corre Junto com AIRR - 18896/2003-0

PROCESSO : E-A-AIRR-22.265/2001-016-09-40-9 TRT DA 9A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA

EMBARGANTE : FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO - FUN-
BEP E OUTRO

ADVOGADO : DR(A). VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

EMBARGADO(A) : SÉRGIO ATHAYDE SILVA E OUTROS

ADVOGADO : DR(A). ISAÍAS ZELA FILHO

PROCESSO : E-ED-AIRR-25.962/2002-900-03-00-9 TRT DA 3A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA DE ASSIS CALSING

EMBARGANTE : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : DR(A). CARLOS EDUARDO G. VIEIRA MARTINS

EMBARGADO(A) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 3ª RE-
GIÃO

PROCURADOR : DR(A). LUIZ ANTÔNIO CAMARGO DE MELO

PROCURADOR : DR(A). DENNIS BORGES SANTANA

PROCESSO : E-RR-30.499/2002-003-11-00-9 TRT DA 11A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR : DR(A). PAULO GUSTAVO MEDEIROS CARVALHO

EMBARGADO(A) : CONSTRUTORA FUTURA EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES LTDA.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ CARLOS CAVALCANTI JÚNIOR

EMBARGADO(A) : IREMAR SANTOS NAVARRO

ADVOGADO : DR(A). LUÍS CLÁUDIO GAMA BARRA

PROCESSO : E-AIRR-47.476/2002-900-02-00-7 TRT DA 2A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA DE ASSIS CALSING

EMBARGANTE : ONOFRE VERÍSSIMO DOS SANTOS

ADVOGADO : DR(A). ZÉLIO MAIA DA ROCHA

EMBARGADO(A) : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TE-
LESP

ADVOGADO : DR(A). ADELMO DA SILVA EMERENCIANO

ADVOGADA : DR(A). JUSSARA IRACEMA DE SÁ E SACCHI

PROCESSO : E-RR-49.784/2002-900-04-00-6 TRT DA 4A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

EMBARGANTE : BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

EMBARGADO(A) : FLÁVIO PEDRO BINZ

ADVOGADO : DR(A). PAULO ROBERTO CANABARRO DE CAR-
VA L H O 

PROCESSO : E-AIRR-51.686/2001-322-09-40-3 TRT DA 9A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA DE ASSIS CALSING

EMBARGANTE : ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRA-
BALHO PORTUÁRIO AVULSO DO PORTO ORGANI-
ZADO DE PARANAGUÁ E ANTONINA - OGMO/PR

ADVOGADA : DR(A). SANDRA APARECIDA STOROZ

EMBARGADO(A) : JURANDIR D'ASSUNÇÃO PEREIRA E OUTRO

ADVOGADO : DR(A). ALBERTO MANENTI

EMBARGADO(A) : RODRIMAR S.A. - AGENTE E COMISSÁRIA

ADVOGADA : DR(A). ANA LÚCIA FERREIRA

Complemento: Corre Junto com AIRR - 51686/2001-6

PROCESSO : E-ED-RR-67.099/2002-900-11-00-3 TRT DA 11A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

EMBARGANTE : ESTADO DO AMAZONAS

PROCURADOR : DR(A). RÔMULO DE SOUZA CARPINTEIRO PÉRES

EMBARGADO(A) : MANOEL ALMEIDA PEDROSA

ADVOGADA : DR(A). JANNE SALES GOMES

PROCESSO : E-RR-76.137/2003-900-04-00-8 TRT DA 4A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : BRASIL TELECOM S.A.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

EMBARGADO(A) : ADALBERTO DE SOUZA LOPES

ADVOGADO : DR(A). DANIEL LIMA SILVA

PROCESSO : E-ED-RR-82.311/2003-900-16-00-6 TRT DA 16A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : ADEODATO FERREIRA DE SOUSA

ADVOGADA : DR(A). ERYKA FARIAS DE NEGRI

EMBARGADO(A) : COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO MARA-
NHÃO - CAEMA

ADVOGADO : DR(A). SÉRGIO ROBERTO MENDES DE ARAÚJO

PROCESSO : E-RR-86.725/2003-900-04-00-0 TRT DA 4A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

EMBARGANTE : PEDRO CAETANO MACHADO

ADVOGADO : DR(A). CELSO HAGEMANN

ADVOGADA : DR(A). RAQUEL CRISTINA RIEGER

EMBARGADO(A) : COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA -
CEEE

ADVOGADO : DR(A). JORGE SANT'ANNA BOPP

EMBARGADO(A) : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENER-
GIA ELÉTRICA - CGTEE

ADVOGADA : DR(A). ÂNGELA MARIA ALVES CARDONA

ADVOGADO : DR(A). EDUARDO SANTOS CARDONA

EMBARGADO(A) : RIO GRANDE ENERGIA S.A. - RGE

ADVOGADA : DR(A). JACQUELINE RÓCIO VARELLA

PROCESSO : E-RR-390.314/1997-0 TRT DA 2A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA

EMBARGANTE : MARIA DE LOURDES HENRIQUE VENÂNCIO E OU-
TRA

ADVOGADA : DR(A). ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO(A) : SAS SEIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMEN-
TAÇÃO LTDA.

ADVOGADA : DR(A). ANA MARIA CARDOSO DE ALMEIDA

PROCESSO : E-RR-462.537/1998-7 TRT DA 2A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

EMBARGANTE : BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A. - FINA-
SA

ADVOGADO : DR(A). VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

ADVOGADO : DR(A). ALESSANDRA DE SOUZA FURTADO CHA-
GAS

EMBARGADO(A) : ANGELITA MARIA DA LUZ PEREIRA

ADVOGADO : DR(A). MARISOL OTÁROLA



Nº 107, terça-feira, 5 de junho de 20071358 1ISSN 1677-7018

PROCESSO : E-RR-467.234/1998-1 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : WILMA DINIZ XAVIER NUNES

ADVOGADO : DR(A). CARLOS ANTONIO PINTO

EMBARGADO(A) : MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

ADVOGADA : DR(A). CRISTIANA RODRIGUES GONTIJO

PROCURADORA : DR(A). MARIA APARECIDA PEREIRA

PROCESSO : E-RR-467.349/1998-0 TRT DA 2A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : CLÁUDIO DE SIQUEIRA SALES

ADVOGADO : DR(A). LOURIVAL MATEOS RODRIGUES

ADVOGADO : DR(A). ROGÉRIO DE ALMEIDA SILVA

EMBARGADO(A) : SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - SPTRANS

ADVOGADO : DR(A). UBIRAJARA WANDERLEY LINS JÚNIOR

PROCESSO : E-RR-470.410/1998-1 TRT DA 2A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE
DADOS - SEADE

ADVOGADO : DR(A). RUBENS NAVES

ADVOGADA : DR(A). CLARISSA CAMPOS BERNARDO

EMBARGADO(A) : REGIANE LENARDON

ADVOGADO : DR(A). SID H. RIEDEL DE FIGUEIREDO

PROCESSO : E-RR-470.821/1998-1 TRT DA 2A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : BANCO ABN AMRO REAL S.A.

ADVOGADO : DR(A). OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES

EMBARGADO(A) : ROSA MARIA DE AGUIAR

ADVOGADO : DR(A). LEANDRO MELONI

PROCESSO : E-RR-473.049/1998-5 TRT DA 9A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : MOACIR DALQUANO

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO

EMBARGADO(A) : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADA : DR(A). LUZIMAR DE SOUZA AZEREDO BASTOS

PROCESSO : E-RR-473.794/1998-8 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : VITO TRANSPORTES LTDA.

ADVOGADA : DR(A). CRISTIANA RODRIGUES GONTIJO

EMBARGADO(A) : MARCOS TONY BRAGA

ADVOGADA : DR(A). SIRLÊNE DAMASCENO LIMA

PROCESSO : E-RR-473.843/1998-7 TRT DA 4A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRA-
FIA E ESTATÍSTICA - IBGE

PROCURADOR : DR(A). MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

EMBARGADO(A) : TELMO OURIQUES ESPÍNDOLA E OUTROS

ADVOGADO : DR(A). CARLOS K. ZANINI

PROCESSO : E-RR-474.379/1998-1 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : VICENTE DE PAULA RIBEIRAL E OUTRO

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ TÔRRES DAS NEVES

EMBARGADO(A) : BANCO REAL S.A. E OUTRA

ADVOGADO : DR(A). OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES

PROCESSO : E-RR-475.606/1998-1 TRT DA 17A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : MARIA ISABEL COUTO ALVES

ADVOGADA : DR(A). MARIA CRISTINA DA COSTA FONSECA

EMBARGADO(A) : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

ADVOGADO : DR(A). WESLEY CARDOSO DOS SANTOS

PROCESSO : E-RR-477.391/1998-0 TRT DA 9A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : OLAVO JOSÉ MARTINI

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

EMBARGADO(A) : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADA : DR(A). LUZIMAR DE SOUZA AZEREDO BASTOS

EMBARGADO(A) : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL - PREVI

ADVOGADA : DR(A). LUZIMAR DE SOUZA AZEREDO BASTOS

PROCESSO : E-RR-480.675/1998-5 TRT DA 6A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : BANCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. - BAN-
DEPE

ADVOGADO : DR(A). ÁLVARO VAN DER LEY LIMA NETO

ADVOGADO : DR(A). OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES

EMBARGADO(A) : RICARDO JOSÉ XAVIER

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ GOMES DE MELO FILHO

PROCESSO : E-RR-481.115/1998-7 TRT DA 5A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : JOSÉ HENRIQUE COSTA

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ TORRES DAS NEVES

EMBARGANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS

ADVOGADO : DR(A). EDUARDO LUIZ SAFE CARNEIRO

ADVOGADO : DR(A). IGOR COELHO FERREIRA DE MIRANDA

EMBARGADO(A) : OS MESMOS

ADVOGADO : DR(A). OS MESMOS

PROCESSO : E-ED-RR-488.802/1998-4 TRT DA 1A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : ALAIR GONÇALVES PERNES E OUTROS

ADVOGADO : DR(A). JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS

EMBARGADO(A) : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -
CEDAE

ADVOGADO : DR(A). CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO

PROCESSO : E-RR-494.519/1998-0 TRT DA 21A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : EDNA MARIA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS

ADVOGADO : DR(A). ALEXANDRE JOSÉ CASSOL

EMBARGADO(A) : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PROCURADORA : DR(A). ANA CAROLINA MONTE PROCÓPIO DE
ARAÚJO

PROCESSO : E-RR-515.410/1998-8 TRT DA 1A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : CAETANO GOMES

ADVOGADO : DR(A). ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS

EMBARGADO(A) : COMPANHIA DE TRANSPORTES COLETIVOS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CTC (EM LIQUI-
DAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

PROCURADOR : DR(A). MARCELO MELLO MARTINS

PROCESSO : E-RR-519.974/1998-2 TRT DA 17A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADA : DR(A). ENEIDA DE VARGAS E BERNARDES

EMBARGADO(A) : JAIRO MARTINS CUNHA

ADVOGADA : DR(A). RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES
<!ID330952-3>

PROCESSO : E-RR-547.303/1999-0 TRT DA 7A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : LAERTE ANDRADE MAIA E OUTROS

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ TÔRRES DAS NEVES

EMBARGADO(A) : INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF

PROCURADORA : DR(A). MARIA CÉLIA BATISTA RODRIGUES

PROCESSO : E-RR-550.442/1999-3 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : BANCO ABN AMRO REAL S.A.

ADVOGADO : DR(A). OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES

EMBARGADO(A) : ROBERTO CARLOS DE ANDRADE MORAIS

ADVOGADO : DR(A). JORGE ROMERO CHEGURY

PROCESSO : E-ED-RR-553.762/1999-8 TRT DA 19A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

ADVOGADO : DR(A). LUIZ FILIPE RIBEIRO COELHO

EMBARGADO(A) : JOSÉ KECÉ ARAÚJO

ADVOGADO : DR(A). CARMIL VIEIRA DOS SANTOS

PROCESSO : E-RR-566.150/1999-0 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA -
UFU

PROCURADOR : DR(A). CLÁUDIA BEATRIZ SILVA DE SOUZA

EMBARGADO(A) : ALICE BENTO ROCHA E OUTRAS

ADVOGADO : DR(A). CLEUSO JOSÉ DAMASCENO

PROCESSO : E-RR-574.173/1999-4 TRT DA 4A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : BRASIL TELECOM S.A.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

EMBARGADO(A) : VIRGOLINO MEDEIROS RODRIGUES

ADVOGADO : DR(A). ELCIR ANTONIO CASAGRANDE

PROCESSO : E-ED-RR-575.119/1999-5 TRT DA 2A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : SENSORMATIC DO BRASIL ELETRÔNICA LTDA.

ADVOGADO : DR(A). MARCELO PANTOJA

EMBARGADO(A) : DENAZIL APARECIDA RODRIGUES

ADVOGADO : DR(A). JORGE LUIS DE LIMA RUZZI

PROCESSO : E-RR-578.760/1999-7 TRT DA 2A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO

EMBARGANTE : CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGI-
CA DE SÃO PAULO - CEFET/SP

PROCURADORA : DR(A). LUCIANA HOFF

EMBARGADO(A) : ALOISIO PEREIRA SILVA E OUTROS

ADVOGADO : DR(A). JOÃO ANTÔNIO FACCIOLI

PROCESSO : E-RR-580.034/1999-6 TRT DA 15A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : DOMINGOS GAVA

ADVOGADO : DR(A). UBIRAJARA WANDERLEY LINS JÚNIOR

EMBARGADO(A) : DZ S.A. - ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS E SISTE-
MAS

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ UBIRAJARA PELUSO

PROCESSO : E-RR-591.601/1999-8 TRT DA 2A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A.

ADVOGADA : DR(A). GABRIELA CAMPOS RIBEIRO

ADVOGADO : DR(A). VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

EMBARGADO(A) : REGINALDO APARECIDO DA SILVA

ADVOGADO : DR(A). DEJAIR PASSERINE DA SILVA

PROCESSO : E-RR-593.854/1999-5 TRT DA 1A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA

EMBARGANTE : MARIZA DE CARVALHO

ADVOGADO : DR(A). MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO

EMBARGADO(A) : BANCO BANERJ S.A.

ADVOGADO : DR(A). CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO

ADVOGADO : DR(A). VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

PROCESSO : E-RR-603.523/1999-4 TRT DA 10A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : ANETE ARAUJO DOS SANTOS

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO

EMBARGADO(A) : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL - PREVI

ADVOGADO : DR(A). RICARDO LEITE LUDUVICE

EMBARGADO(A) : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : DR(A). HELVÉCIO ROSA DA COSTA

ADVOGADO : DR(A). RICARDO LEITE LUDUVICE

PROCESSO : E-RR-612.270/1999-0 TRT DA 9A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : CARLOS HENRIQUE RAMOS MERCADE

ADVOGADA : DR(A). SANDRA DINIZ PORFÍRIO

EMBARGANTE : CITIBANK N.A.

ADVOGADO : DR(A). UBIRAJARA WANDERLEY LINS JÚNIOR

EMBARGADO(A) : TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A.

ADVOGADO : DR(A). MARÇAL DE ASSIS BRASIL NETO

ADVOGADO : DR(A). FABIANA LOPES PINTO

EMBARGADO(A) : UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS
S.A.

ADVOGADA : DR(A). CRISTIANA RODRIGUES GONTIJO

EMBARGADO(A) : BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

ADVOGADO : DR(A). MARCELO ALESSI

PROCESSO : E-RR-620.902/2000-6 TRT DA 15A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : LUIZ ANTÔNIO MINATEL

ADVOGADO : DR(A). UBIRAJARA WANDERLEY LINS JÚNIOR

EMBARGADO(A) : DZ S.A. - ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS E SISTE-
MAS

ADVOGADO : DR(A). CÁSSIO MESQUITA BARROS JÚNIOR

ADVOGADO : DR(A). VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

PROCESSO : E-ED-RR-626.865/2000-7 TRT DA 15A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : DR(A). LUIZ DE FRANÇA PINHEIRO TORRES

EMBARGADO(A) : ROSA HAMURI OGURA HOSHIKA

ADVOGADA : DR(A). MÁRCIA APARECIDA CAMACHO MISAILI-
DIS

PROCESSO : E-AG-RR-629.659/2000-5 TRT DA 15A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : SEBASTIÃO RODRIGUES CALDEIRA

ADVOGADO : DR(A). UBIRAJARA WANDERLEY LINS JÚNIOR

EMBARGADO(A) : FERRO LIGAS PIRACICABA LTDA.

ADVOGADO : DR(A). JUÉLIO FERREIRA DE MOURA

PROCESSO : E-RR-666.035/2000-9 TRT DA 15A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : UNIÃO

PROCURADOR : DR(A). MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

EMBARGADO(A) : ANTÔNIO ROBERTO GOMES DE ALMEIDA E OU-
TROS

ADVOGADO : DR(A). JOÃO ANTÔNIO FACCIOLI
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PROCESSO : E-RR-669.250/2000-0 TRT DA 1A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : MÁRIO REGIS DOS SANTOS

ADVOGADO : DR(A). FÁBIO SILVA FERRAZ DOS PASSOS

EMBARGADO(A) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 1ª RE-
GIÃO

PROCURADOR : DR(A). SÉRGIO FAVILLA DE MENDONÇA

EMBARGADO(A) : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -
CEDAE

ADVOGADA : DR(A). VERÔNICA GEHREN DE QUEIROZ

PROCESSO : E-ED-RR-674.472/2000-2 TRT DA 15A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : FRANCISCO CALVOSO PAULON

ADVOGADO : DR(A). OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES

EMBARGADO(A) : BANESPA S.A. - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINIS-
T R AT I V O S 

ADVOGADO : DR(A). BENEMEY SERAFIM ROSA

ADVOGADO : DR(A). ARNOR SERAFIM JÚNIOR

EMBARGADO(A) : BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BA-
N E S PA 

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

PROCESSO : E-RR-700.159/2000-4 TRT DA 2A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : JAIME ROSCANI

ADVOGADO : DR(A). UBIRAJARA W. LINS JUNIOR

EMBARGADO(A) : SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS-
TRIAL - SENAI

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ BENEDITO DE ALMEIDA MELLO FREI-
RE

ADVOGADA : DR(A). RITA DE CÁSSIA GOMES FONTOURA

PROCESSO : E-RR-700.200/2000-4 TRT DA 22A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : TELECOMUNICAÇÕES DO PIAUÍ S.A. - TELEPISA

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

EMBARGADO(A) : ANTÔNIO CARLOS SANTANA DE SOUSA

ADVOGADO : DR(A). LUÍS CINÉAS DE CASTRO NOGUEIRA

PROCESSO : E-RR-701.813/2000-9 TRT DA 2A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

EMBARGANTE : FRANCISCO PEREIRA

ADVOGADO : DR(A). ANTÔNIO SANTO ALVES MARTINS

EMBARGADO(A) : SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - SPTRANS

ADVOGADO : DR(A). ALVARO BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI

PROCESSO : E-RR-719.627/2000-5 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. DORA MARIA DA COSTA

EMBARGANTE : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

EMBARGADO(A) : VANDERLEI GUARACI DE ALMEIDA

ADVOGADO : DR(A). PEDRO ROSA MACHADO

PROCESSO : E-RR-721.753/2001-3 TRT DA 21A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA

EMBARGANTE : WILSON MEDEIROS DE GOIS

ADVOGADA : DR(A). MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO

EMBARGADO(A) : COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO
NORTE - COSERN

ADVOGADO : DR(A). LAUMIR CORREIA FERNANDES

PROCESSO : E-RR-723.830/2001-1 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

EMBARGANTE : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

EMBARGADO(A) : GLAUCINEI BRAGA GOMES

ADVOGADA : DR(A). MÁRCIA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA

PROCESSO : E-ED-RR-733.076/2001-5 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. DORA MARIA DA COSTA

EMBARGANTE : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

EMBARGADO(A) : LÁZARO FRANCISCO DA SILVA

ADVOGADO : DR(A). PEDRO ROSA MACHADO

PROCESSO : E-ED-RR-739.032/2001-0 TRT DA 1A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA

EMBARGANTE : ROSA MARIA RIBEIRO LOPES E OUTROS

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO

EMBARGADO(A) : BANCO BANERJ S.A.

ADVOGADO : DR(A). MARCOS LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA

ADVOGADO : DR(A). VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

PROCESSO : E-RR-743.965/2001-3 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. DORA MARIA DA COSTA

EMBARGANTE : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

EMBARGADO(A) : ANTÔNIO INÊS VIEIRA

ADVOGADO : DR(A). PEDRO ROSA MACHADO

PROCESSO : E-RR-777.721/2001-7 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA

EMBARGANTE : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

EMBARGADO(A) : WILLIAN GERALDO DE LIMA

ADVOGADO : DR(A). EDISON URBANO MANSUR

PROCESSO : E-RR-777.748/2001-1 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. HORÁCIO RAYMUNDO DE SENNA PIRES

EMBARGANTE : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

EMBARGADO(A) : SEDIMAR OLÁRIO DOS SANTOS

ADVOGADO : DR(A). WILSON MOREIRA DA SILVA

PROCESSO : E-RR-785.490/2001-3 TRT DA 2A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA

ADVOGADO : DR(A). MAURÍCIO DE FREITAS

EMBARGADO(A) : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

ADVOGADA : DR(A). CLÁUDIA LUIZA BARBOSA NEVES

PROCESSO : E-ED-RR-790.511/2001-1 TRT DA 2A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

EMBARGANTE : CLAUDINO ANTONIO

ADVOGADO : DR(A). FÁBIO FREDERICO FREITAS TERTULIANO

EMBARGADO(A) : AÇOS VILLARES S.A.

ADVOGADO : DR(A). MAURÍCIO GRANADEIRO GUIMARÃES

ADVOGADO : DR(A). JULIANO RICARDO DE VASCONCELLOS
COSTA COUTO

PROCESSO : E-AIRR-790.962/2001-0 TRT DA 15A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA DE ASSIS CALSING

EMBARGANTE : JOSÉ DO CARMO DOMINGUES

ADVOGADO : DR(A). REINALDO BELO JÚNIOR

EMBARGADO(A) : COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO - CESP

ADVOGADO : DR(A). CARLOS EDUARDO BARRA EVANGELISTA

PROCESSO : E-RR-810.790/2001-5 TRT DA 12A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA

EMBARGANTE : BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

EMBARGADO(A) : MAURI LUIS LÚCIO

ADVOGADO : DR(A). DIVALDO LUIZ DE AMORIM

PROCESSO : E-ED-RR-815.024/2001-1 TRT DA 1A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA

EMBARGANTE : BANCO BANERJ S.A.

ADVOGADO : DR(A). VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

EMBARGADO(A) : ELIZABETH DA SILVA DA SILVA

ADVOGADA : DR(A). EUGÊNIA JIZETTI ALVES BEZERRA SEPÚL-
VEDA

PROCESSO : A-E-AIRR-1.990/2001-432-02-40-3 TRT DA 2A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

A G R AVA N T E ( S ) : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TE-
LESP

ADVOGADA : DR(A). JUSSARA IRACEMA DE SÁ E SACCHI

A G R AVA D O ( S ) : JOÃO BOSCO FREITAS

ADVOGADO : DR(A). RUBENS GARCIA FILHO

PROCESSO : A-E-RR-58.750/2002-900-11-00-4 TRT DA 11A. RE-
GIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

A G R AVA N T E ( S ) : MANAUS ENERGIA S.A.

ADVOGADO : DR(A). DÉCIO FLÁVIO GONÇALVES TORRES FREI-
RE

A G R AVA D O ( S ) : JOSÉ RAIMUNDO PINHEIRO BRITO

ADVOGADO : DR(A). ANTÔNIO IVAN OLÍMPIO DA SILVA

PROCESSO : A-E-RR-730.376/2001-2 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

A G R AVA N T E ( S ) : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

A G R AVA D O ( S ) : VENCESLAU TEIXEIRA DE CARVALHO

ADVOGADO : DR(A). PEDRO ROSA MACHADO

PROCESSO : A-E-RR-740.551/2001-3 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

A G R AVA N T E ( S ) : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

A G R AVA D O ( S ) : DIVINO APARECIDO DE ALMEIDA

ADVOGADA : DR(A). LILIANA PEREIRA

PROCESSO : A-E-RR-740.742/2001-3 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

A G R AVA N T E ( S ) : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

A G R AVA D O ( S ) : SIDNEY DA SILVA PEREIRA

ADVOGADO : DR(A). PEDRO ROSA MACHADO

PROCESSO : A-E-RR-754.757/2001-9 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

A G R AVA N T E ( S ) : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

A G R AVA D O ( S ) : MILTON CÉZAR GOMES

ADVOGADO : DR(A). PEDRO ROSA MACHADO

PROCESSO : A-E-RR-756.634/2001-6 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

A G R AVA N T E ( S ) : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

A G R AVA D O ( S ) : SEBASTIÃO SILVA

ADVOGADO : DR(A). WILLIAM JOSÉ MENDES DE SOUZA FON-
TES

PROCESSO : A-E-RR-760.030/2001-8 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

A G R AVA N T E ( S ) : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

A G R AVA D O ( S ) : VALTER DE FARIA MOREIRA

ADVOGADO : DR(A). PEDRO ROSA MACHADO

PROCESSO : A-E-ED-RR-773.620/2001-2 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

A G R AVA N T E ( S ) : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

A G R AVA D O ( S ) : JOSÉ MARIA FERREIRA

ADVOGADA : DR(A). VÂNIA DUARTE VIEIRA RESENDE

PROCESSO : A-E-RR-788.178/2001-6 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

A G R AVA N T E ( S ) : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

A G R AVA D O ( S ) : NAUVANILDO SOARES DOS REIS

ADVOGADA : DR(A). MÁRCIA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA

PROCESSO : A-E-ED-RR-794.881/2001-5 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

A G R AVA N T E ( S ) : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

A G R AVA D O ( S ) : SEVERINO MANOEL DA SILVA

ADVOGADO : DR(A). EDMUNDO COSTA VIEIRA

PROCESSO : A-E-ED-RR-796.880/2001-4 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

A G R AVA N T E ( S ) : TEKSID DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

A G R AVA D O ( S ) : ISRAEL KUNERT BUCHARA

ADVOGADO : DR(A). WAGNER CÂNDIDO DA CONCEIÇÃO

PROCESSO : A-E-RR-796.887/2001-0 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

A G R AVA N T E ( S ) : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

A G R AVA D O ( S ) : AGUINALDO GOMES DE SOUZA

ADVOGADA : DR(A). VÂNIA DUARTE VIEIRA RESENDE

PROCESSO : A-E-ED-RR-796.889/2001-7 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI

A G R AVA N T E ( S ) : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR(A). JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

A G R AVA D O ( S ) : CLÁUDIO DE OLIVEIRA MATIAS

ADVOGADA : DR(A). VÂNIA DUARTE VIEIRA RESENDE

Os processos constantes desta pauta que não forem julgados
na sessão a que se referem ficam automaticamente adiados para as
próximas que se seguirem, independentemente de nova publicação.

DEJANIRA GREFF TEIXEIRA
Diretora da Secretaria da Subseção I

Especializada em Dissídios Individuais

SECRETARIA DA SUBSEÇÃO II ESPECIALIZADA
EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS

<!ID330520-1>

D E S PA C H O S 

PROC. Nº TST-AC-645.990/2000.6

A U TO R A : COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TELECOMU-
NICAÇÕES - CRT

A D VO G A D O S : DRS. THIAGO TORRES GUEDES, JOSÉ ALBERTO
COUTO MACIEL E VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

RÉU : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRE-
SAS DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES
DE MESAS TELEFÔNICAS NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL - SINTTEL/RS

A D VO G A D O : DR. RÔMULO JOSÉ ESCOUTO

D E S P A C H O
A Companhia Riograndense de Telecomunicações - CRT

ajuizou ação cautelar incidental em ação rescisória em face do Sin-
dicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Ope-
radores de Mesas Telefônicas no Estado do Rio Grande do Sul -
SINTTEL/RS (fls. 02/11), pretendendo a suspensão da execução que
se processa nos autos da Reclamação Trabalhista nº 206/89 perante a
Décima Sétima Vara do Trabalho de Porto Alegre - RS.

Mediante a decisão de fls. 237/238, deferiu-se, em parte, a
pretensão liminar.
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O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomu-
nicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado do Rio Gran-
de do Sul - SINTTEL/RS apresentou contestação à ação cautelar (fls.
262/271).

As razões finais foram apresentadas pelas partes (fls. 322 e
326/348).

O Ministério Público do Trabalho opinou pela declaração de
improcedência da ação cautelar (fls. 404/406).

À análise.
Consoante verificação, feita pela internet, do andamento da

ação rescisória ao qual esta ação cautelar foi ajuizada incidentalmente
(TST-AR-579.382/1999.8), constatou-se que a Subseção II Especia-
lizada em Dissídios Individuais do TST decretou a extinção daquele
processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, inc.
VI, do Código de Processo Civil, e que essa decisão transitou em
julgado em 07/3/2007.

Diante do exposto, considerada a circunstância de que não
mais subsiste nenhum resultado útil do processo principal a ser res-
guardado por meio desta ação cautelar, decreto a extinção do pro-
cesso, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, VI, do
CPC. Custas pela Autora no importe de R$ 40,00 (quarenta reais),
calculadas com base no valor da causa.

Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

GELSON DE AZEVEDO
Ministro-Relator

PROC. Nº TST-ROMS-162/2006-909-09-00.3

RECORRENTE : SPAIPA S.A. - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBI-
DAS

A D VO G A D O : DR. ROMEU SACCANI

RECORRIDO : RENATO AUGUSTO DA SILVA

A D VO G A D A : DRA. SANDRA CRISTINA MARTINS N. GUILHER-
ME DE PAULA

AUTORIDADE COATO-
RA

: JUIZ TITULAR DA 1ª VARA DO TRABALHO DE
LONDRINA

D E S P A C H O
1) DILIGÊNCIA
À Secretaria da SBDI-2 desta Corte, para fazer constar na

capa dos autos, como correta Autoridade Coatora, o Juiz Titular da 1ª
Vara do Trabalho de Londrina, em vez do Juiz Titular da Vara do
Trabalho de Cambé.

2) RELATÓRIO
A Reclamada impetrou mandado de segurança, com pedido

liminar (fls. 2-14), contra o despacho do Juízo da Vara do Trabalho de
Londrina(PR), proferido em sede de execução definitiva na RT-
2.765/97, que indeferiu a sua oferta para ser penhorada carta de
fiança bancária, com esteio na Orientação Jurisprudencial 5 do 9º
TRT e por estar intempestiva a nomeação (fl. 213).

Indeferida a liminar pleiteada (fls. 229-230), o 9º TRT
denegou a segurança, por entender que não restou violado o direito
liquido e certo da Impetrante, porquanto observada a gradação de
bens prevista no art. 655, I, do CPC (fls. 243-245).

Inconformada, a Reclamada interpõe o presente recurso or-
dinário (fls. 248-261).

Admitido o apelo (fl. 263), foram apresentadas contra-razões
(fls. 267-275), tendo o Ministério Público do Trabalho, em parecer da
lavra do Dr. Edson Braz da Silva, opinado no sentido do despro-
vimento do recurso (fls. 287-288).

3) FUNDAMENTAÇÃO
Apesar de tempestivo (cfr. fls. 247 e 248) e de terem sido

recolhidas as custas (fl. 262), o recurso ordinário não merece co-
nhecimento, pois não atende ao pressuposto extrínseco da represen-
tação processual.

Com efeito, verifica-se efetivamente que não está auten-
ticada a cópia da procuração (fl. 15) que outorgaria poderes ao Dr.
Romeu Saccani, único subscritor do presente apelo. A irregularidade
de representação corresponde à inexistência mandato nos autos, a teor
do art. 830 da CLT, vício que não pode ser relevado, tampouco
sanado em fase recursal, ante o disposto no item II da Súmula 383 do
T S T.

O art. 37 da Lei Processual Civil estabelece que, sem ins-
trumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em
juízo. Para que o advogado represente a parte no processo, há de estar
investido de poderes adequados, que devem ser outorgados por man-
dato escrito, público ou particular (CPC, art. 38). Assim, a ausência
de procuração que outorgue aos advogados tais poderes implica ir-
regularidade de representação da parte, e todos os atos praticados sem
a adequada capacidade postulatória são tidos como inexistentes.

Pode o advogado, todavia, em nome da parte, intentar ação a
fim de evitar decadência ou prescrição, bem como intervir no pro-
cesso para praticar atos reputados urgentes, sendo que, nesses casos,
é obrigado a exibir o instrumento do mandato no prazo legal (art. 37,
"in fine").

A possibilidade de o advogado intervir no processo sem
mandato, prevista no art. 37 do CPC, restringe-se, no entanto, à
prática de atos urgentes, nos quais não se insere o de recorrer, pois
a possibilidade de o provimento judicial ser contrário aos interesses
sustentados pela parte no processo é permanente, devendo ela pre-
caver-se. Nesse sentido segue a orientação do Supremo Tribunal Fe-
deral, segundo a qual a interposição de recurso não pode sequer ser
reputada como ato urgente (cfr. AI-150.468.4, Rel. Min. Marco Au-
rélio, DJ de 25/03/94).

Quanto à posterior regularização de representação, esta Corte
tem sua jurisprudência pacificada no sentido de que a regularização
do mandato, prevista no art. 13 do CPC, é inaplicável em fase re-
cursal (item II da Súmula 383).

4) CONCLUSÃO
Ante o exposto, com fundamento no art. 557, "caput", do

CPC, denego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifesta-
mente inadmissível, em face da irregularidade de representação, en-
contrando-se em confronto com a jurisprudência pacífica desta Corte
(Súmula 383, II).

Cumprida a diligência, publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

IVES GANDRA MARTINS FILHO
Ministro-Relator

PROC. Nº TST-AIRO-196/2004-000-17-40.6

A G R AVA N T E S : MUQUIMAR - MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
E OUTRO

A D VO G A D A : DRA. ADRIANA ALTOÉ

A G R AVA D O S : AGOSTINHO ROMAR BONFANTE E OUTROS

A D VO G A D O : DR. GENÉSIO MOFATI VICENTE

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de

decisão denegatória de seguimento de recurso ordinário em ação
rescisória (fl. 34), considerado deserto. Os Recorrentes interpuseram
agravo de instrumento, postulando a reforma da decisão recorrida, ao
fundamento de ser a questão das custas processuais objeto de ir-
resignação no recurso ordinário, já que não exercem mais atividade
empresarial e não podem arcar com os custos do processo sem o
prejuízo de seu próprio sustento.

Contudo, os Recorrentes não cuidaram de acostar às razões
do seu agravo as peças processuais de modo a possibilitar a esse
Juízo, caso desse provimento ao agravo, a imediata análise do recurso
interposto, como dispõe o inciso I do parágrafo 5º do artigo 897 da
Consolidação das Leis do Trabalho. Aliás, nem mesmo é possível
aferir a tempestividade do agravo de instrumento, já que não há nos
autos a certidão de publicação da decisão agravada.

De acordo com o que se estabelece na Instrução Normativa
nº 16/99, item X, é das partes a responsabilidade pela correta for-
mação do instrumento, uma vez que não há a conversão do agravo de
instrumento em diligência, para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais. Já o artigo 897, § 5º e inciso I, da CLT considera como
peças essenciais a cópia da decisão agravada e a certidão da res-
pectiva intimação.

Diante do exposto, e com espeque nos artigos 557, caput, do
CPC, 897, § 5º e inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho,
denego seguimento ao agravo de instrumento.

Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

EMMANOEL PEREIRA
Ministro Relator

PROC. Nº TST-ROAR-211/2005-000-10-00.0

RECORRENTE : HAROLDO TEIXEIRA BÍLIO

A D VO G A D O : DR. ULISSES RIEDEL DE RESENDE

RECORRIDA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA

A D VO G A D O : DR. FLÁVIO SILVA ROCHA

D E C I S Ã O
Trata-se de ação rescisória ajuizada por Haroldo Teixeira

Bílio com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC, sob a alegação de
violação de dispositivo de lei, visando à desconstituição de sentença
proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 135/02 (fls. 46-
54), movida perante a 1ª Vara do Trabalho de Brasília.

O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, por
meio do acórdão de fls. 146-149, extinguiu o processo com resolução
do mérito, ante a pronunciada decadência do direito de ação.

Inconformado, o Autor interpôs recurso ordinário, preten-
dendo a reforma da decisão recorrida (fls. 155-165), aduzindo ser
computável o início do prazo decadencial a partir do trânsito em
julgado da última decisão de mérito, ocorrido em 22/10/04, conforme
certificado à fl. 89.

Verifica-se, contudo, após serem compulsados os autos, que a
decisão rescindenda (fls. 46-54) se encontra em cópia não auten-
ticada, desrespeitando o comando legal contido nos artigos 830 da
CLT e 384 do CPC, acarretando, em conseqüência, a declaração de
sua inexistência nos autos e imprestabilidade para todos os efeitos.
Cabe ao julgador, constatando o vício, em razão da irregularidade do
processo, extinguir o feito, sem exame de mérito, por falta de pres-
suposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, in-
dependentemente de impugnação por parte do Réu. Vício insanável
em fase recursal, porquanto já ultrapassada a instrução probatória.

Nesse sentido já se posicionou a SBDI-2 desta Corte Superior, por
meio da Orientação Jurisprudencial nº 84, que ora se transcreve, verbis:
"AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DA DECISÃO
RESCINDENDA E/OU DA CERTIDÃO DE SEU TRÂNSITO EM JUL-
GADO DAS PEÇAS ESSENCIAIS PARA A CONSTITUIÇÃO VÁLIDA
E REGULAR DO FEITO. ARGÜIÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. A decisão rescindenda
e/ou a certidão do seu trânsito em julgado, devidamente autenticadas, à ex-
ceção de cópias reprográficas apresentadas por pessoa jurídica de direito
público, a teor do art. 24 da Lei nº 10.522/02, são peças essenciais para o
julgamento da ação rescisória. Em fase recursal, verificada a ausência de
qualquer delas, cumpre ao Relator do recurso ordinário argüir, de ofício, a
extinção do processo, sem julgamento do mérito, por falta de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido do feito".

É ônus do Autor a correta instrução do processo com todos
os documentos e provas por meio dos quais pretende demonstrar seus
direitos. A petição inicial deve ser instruída com os documentos
indispensáveis à propositura da ação, uma vez que são destinados a
provar as alegações formuladas pelas partes, como determinado nos
artigos 283 e 396 do CPC.

Diante do exposto, determino a extinção do processo, sem
resolução do mérito, com base no artigo 267, inciso IV, do CPC e na
Orientação Jurisprudencial nº 84 da SBDI-2 desta Corte.

Publique-se
Brasília, 29 de maio de 2007.

EMMANOEL PEREIRA
Ministro Relator

PROC. Nº TST-ED-ROAR-522/2005-000-11-00.4

EMBARGANTE : JOÃO MARCOS POZZETTI

A D VO G A D O : DR. ESAÚ MATIAS DE LIMA

EMBARGADA : JANÊA MARIA RABELO SOUTO MAIOR

A D VO G A D O : DR. MANOEL ROMÃO DA SILVA

EMBARGADA : SPARK CONSTRUÇÃO E MONTAGENS INDUS-
TRIAIS LTDA.

D E S P A C H O
1) RELATÓRIO
Contra a decisão monocrática que denegou seguimento ao

seu recurso ordinário em ação rescisória, com esteio na Orientação
Jurisprudencial 84 da SBDI-2 e nas Súmulas 192, III, e 299, I e III,
todas do TST (fls. 203-205), o Terceiro-Embargante opõe os pre-
sentes embargos de declaração, sustentando a existência de omissão
havida no "decisum", por não haver se pronunciado sobre a ine-
xigibilidade do depósito recursal "in casu" (fls. 209-210 e 211-212).

2) ADMISSIBILIDADE
A jurisprudência desta Corte, na esteira da jurisprudência do

STF, tem entendido que somente são aplicáveis os princípios da
fungibilidade recursal e da celeridade processual, recebendo os em-
bargos de declaração opostos contra decisão monocrática como agra-
vo regimental, se o embargante postular efeito modificativo do jul-
gado embargado, conforme o disposto no item II da Súmula 421 do
T S T.

"In casu", como o Terceiro-Embargante não postulou efeito
modificativo, limitando-se a pedir que ficasse explícita, na decisão
embargada, a questão ora ventilada, não é possível receber os em-
bargos de declaração como agravo regimental.

Entretanto, tendo o despacho monocrático, previsto no art.
557 do CPC, conteúdo decisório, definitivo e conclusivo da lide,
comporta ser esclarecido pela via dos embargos de declaração, em
despacho aclaratório, também monocrático, quando se pretende tão-
somente suprir contradição, e não modificar o julgado, a teor do item
I da Súmula 421 do TST, de modo que a petição do Terceiro-
Embargante (fls. 209-210 e 211-212) deve ser recebida como em-
bargos de declaração.

Assim, os presentes embargos de declaração são tempes-
tivos (cfr. fls. 208, 209 e 211) e têm representação regular (fls. 15,
174-175), merecendo conhecimento.

3) FUNDAMENTAÇÃO
De plano, assiste razão ao Embargante, razão pela qual sano

a omissão havida no julgado, para esclarecer que o depósito recursal
não é exigível, "in casu", ante a extinção da ação rescisória com
resolução do mérito, por entender operada a decadência (CPC, art.
269, IV) e porque não houve condenação em pecúnia, nos termos da
Súmula 99 do TST, muito embora o próprio Recorrente (Terceiro-
Embargante), quando da interposição do seu recurso ordinário, o
tenha efetuado espontaneamente, por cautela (fls. 187 e 191).

4) CONCLUSÃO
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração e sano

a omissão havida no "decisum", para esclarecer que o depósito re-
cursal não é exigível "in casu" (Súmula 99 do TST), ficando desde já
autorizado o seu levantamento.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

IVES GANDRA MARTINS FILHO
Ministro-Relator

PROC. Nº TST-ROAR-794/2004-000-03-00.7

RECORRENTE : HEBERT APARECIDO ESTEVES

A D VO G A D O : DR. ADALBERTO DIMAS ANDRADE PAIVA

RECORRIDA : CONSERVICE SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.

RECORRIDO : JOÃO BATISTA COSTA GUEDES

RECORRIDA : LUCIANO MEDRADO ESTERLINO

D E C I S Ã O
Trata-se de ação rescisória ajuizada por Hebert Aparecido

Esteves com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC, sob a alegação
de violação de dispositivo de lei, visando à desconstituição de sen-
tença proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 00197/02
(fls. 27 e 93), movida perante a Vara do Trabalho de Barbacena.

O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por
meio do acórdão de fls. 123-127, acolheu a preliminar de impos-
sibilidade jurídica do pedido, suscitada pelo Ministério Público do
Trabalho, e extinguiu o processo sem a resolução do mérito.

Inconformado, o Autor interpôs recurso ordinário, preten-
dendo a reforma da decisão recorrida (fls. 129-134).



Nº 107, terça-feira, 5 de junho de 2007 1 1361ISSN 1677-7018

Verifica-se, contudo, que a decisão rescindenda (fls. 27 e 93)
se encontra em cópia não autenticada, desrespeitando o comando
legal contido nos artigos 830 da CLT e 384 do CPC, acarretando, em
conseqüência, a declaração de sua inexistência nos autos e impres-
tabilidade para todos os efeitos. Cabe ao julgador, constatando o
vício, em razão da irregularidade do processo, extinguir o feito, sem
exame de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de-
senvolvimento válido do processo, independentemente de impugna-
ção por parte do Réu. Vício insanável em fase recursal, porquanto já
ultrapassada a instrução probatória.

Nesse sentido já se posicionou a SBDI-2 desta Corte Su-
perior, por meio da Orientação Jurisprudencial nº 84, que ora se
transcreve, verbis: "AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. AU-
SÊNCIA DA DECISÃO RESCINDENDA E/OU DA CERTIDÃO
DE SEU TRÂNSITO EM JULGADO DAS PEÇAS ESSENCIAIS
PARA A CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO FEITO.
ARGÜIÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JUL-
GAMENTO DO MÉRITO. A decisão rescindenda e/ou a certidão do
seu trânsito em julgado, devidamente autenticadas, à exceção de có-
pias reprográficas apresentadas por pessoa jurídica de direito público,
a teor do art. 24 da Lei nº 10.522/02, são peças essenciais para o
julgamento da ação rescisória. Em fase recursal, verificada a ausência
de qualquer delas, cumpre ao Relator do recurso ordinário argüir, de
ofício, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por falta de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito".

É ônus do Autor a correta instrução do processo com todos
os documentos e provas por meio dos quais pretende demonstrar seus
direitos. A petição inicial deve ser instruída com os documentos
indispensáveis à propositura da ação, uma vez que são destinados a
provar as alegações formuladas pelas partes, como determinado nos
artigos 283 e 396 do CPC.

Diante do exposto, denego seguimento ao recurso, man-
tendo a extinção do processo sem a resolução do mérito, com base
nos artigos 267, inciso IV, e 557, caput, do CPC e na Orientação
Jurisprudencial nº 84 da SBDI-2 desta Corte.

Publique-se
Brasília, 29 de maio de 2007.

EMMANOEL PEREIRA
Ministro Relator

PROC. Nº TST-ROMS-919/2005-000-12-00.0

RECORRENTE : NEY RIOS

A D VO G A D O : DR. VICTOR LONARDELI

RECORRIDOS : ADELAINE MENEZES DE ARAÚJO E OUTROS

A D VO G A D O : DR. DIVALDO LUIZ DE AMORIM

RECORRIDA : SERLIMCOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON-
SERVAÇÃO LTDA.

AUTORIDADE COATO-
RA

: JUIZ TITULAR DA 3ª VARA DO TRABALHO DE
FLORIANÓPOLIS

D E S P A C H O
1) RELATÓRIO
Ney Rios, na condição de "Terceiro-Embargante", impetrou

mandado de segurança, com pedido liminar (fls. 2-5), contra a sen-
tença proferida em sede de embargos de terceiro, em fase de exe-
cução definitiva, que condicionou o recebimento de eventual recurso
ao depósito do valor da multa de 1%, por haver considerado pro-
telatórios os seus embargos de declaração (fls. 6-12 e 13-14).

O 12º TRT julgou extinto o processo sem resolução do
mérito (CPC, art. 267, IV), por entender que o ato coator era passível
de impugnação mediante recurso próprio, "in casu", o agravo de
petição, de modo a esbarrar no óbice da Súmula 267 do STF (fls.
248-253).

Inconformado, o Impetrante interpõe o presente recurso or-
dinário (fls. 256-262).

Admitido o apelo (fl. 263), foram apresentadas contra-razões
(fls. 266-269), tendo o Ministério Público do Trabalho, em parecer da
lavra do Dr. José Carlos Ferreira do Monte, opinado no sentido do
desprovimento do recurso (fls. 273-275).

2) ADMISSIBILIDADE
O apelo é tempestivo (cfr. fls. 254 e 256), tem representação

regular (fl. 204) e o Recorrente está dispensado do pagamento das
custas processuais (fl. 253), preenchendo os pressupostos de admis-
sibilidade comuns a qualquer recurso.

3) FUNDAMENTAÇÃO
Quanto à questão de fundo, temos como pacífico na ju-

risprudência (Súmula 267 do STF e Orientação Jurisprudencial 92 da
SBDI-2 do TST) que descabe mandado de segurança quando a hi-
pótese comportar impugnação por instrumento processual específico
previsto em lei. Esta, aliás, é a disposição do art. 5º, II, da Lei
1.533/51, o qual preceitua que não se concederá a segurança quando
houver recurso previsto na legislação processual.

"In casu", o ato impugnado é a sentença proferida em sede
de embargos de terceiro, em fase de execução definitiva (fls. 6-12 e
13-14), havendo instrumento processual específico para sua impug-
nação, qual seja, o agravo de petição, que, nos termos do art. 897,
"a", da CLT, é o recurso cabível das decisões proferidas em sede de
execução definitiva. Dessa forma, não se justifica a utilização do
mandado de segurança, antepondo-o ou preferindo-o ao instrumento
processual específico previsto na legislação.

4) CONCLUSÃO
Ante o exposto, com fundamento no art. 557, "caput", do

CPC, denego seguimento ao recurso ordinário, por estar em manifesto
confronto com a Súmula 267 do STF e a jurisprudência pacífica desta
Corte (OJ 92 da SBDI-2).

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

IVES GANDRA MARTINS FILHO
Ministro-Relator

PROC. Nº TST-ROAR-1.042/2004-000-15-00.8

RECORRENTE : BANCO DO BRASIL S.A.

A D VO G A D A : DRA. MAYRIS FERNANDEZ ROSA

A D VO G A D O : DR. ANTÔNIO ALBERTO FRANCO CARRON

RECORRIDO : SAMUEL TOQUINI COSTA

A D VO G A D A : DRA. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

D E C I S Ã O
Trata-se de ação rescisória ajuizada por Banco do Brasil

S.A., com fulcro no artigo 485, incisos IV, V e IX, do CPC, sob
alegação de violação da coisa julgada e de dispositivo de lei, e, ainda,
a ocorrência de erro de fato com pretensão desconstitutiva da sen-
tença proferida no processo de execução nos autos da Reclamatória
Trabalhista nº 851/1980-028-15-00-2 (fls. 330-335), movida perante a
1ª Vara do Trabalho de Catanduva.

Alega o Autor, na petição inicial desta ação, ter a decisão
rescindenda violado os artigos 467 do CPC, 879, § 1º, da CLT e 5º,
inciso XXXVI, da Constituição Federal, ao incluir na conta de li-
quidação de sentença verbas em comissão para o cálculo do Teto no
benefício de complementação de aposentadoria, e, ainda, ter aplicado
índices de correção da evolução salarial do Reclamante, em total
desrespeito ao comando exarado no título executivo. Por fim, reputa
ter a decisão rescindenda incidido em erro de fato ao deferir reajustes
salariais para os anos de 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 ao Re-
clamante, que não correspondiam àqueles concedidos ao pessoal da
ativa, como determina as normas internas regulamentares do Re-
clamado relacionadas à complementação de aposentadoria.

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região julgou im-
procedente o pedido de corte rescisório (fls. 644-651), por entender
pela inexistência de violação da coisa julgada e/ou de dispositivo de
lei, aplicando-se ao caso o entendimento consolidado pelo Tribunal
Superior do Trabalho nas Orientações Jurisprudenciais nos 101 e 123,
ambas da SBDI-2. Ressalte-se não ter sido objeto de apreciação pelo
Tribunal a quo a argüição do Autor de ocorrência de erro de fato.

Irresignado, Banco do Brasil S.A. interpôs recurso ordinário
(fls. 653-674), pleiteando a reforma do acórdão recorrido e reiterando
a argüição de erro de fato e a violação de dispositivo de lei e da coisa
julgada, sem rebater, contudo, as razões expendidas na decisão ora
impugnada.

Contudo, o recurso interposto deve atacar a decisão recorrida
com os fundamentos de fato e de direito, conforme disposto no artigo
514, II, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais não foram
infirmadas as teses adotadas no acórdão recorrido no que concerne à
não-ocorrência de violação de dispositivo de lei e ou da coisa julgada,
ante a aplicação das Orientações Jurisprudenciais nos 101 e 123,
ambas da SBDI-2 do TST, verbis: "101. AÇÃO RESCISÓRIA. ART.
485, IV, DO CPC. OFENSA A COISA JULGADA. NECESSIDADE
DE FIXAÇÃO DE TESE NA DECISÃO RESCINDENDA. DJ
29/04/03. Para viabilizar a desconstituição do julgado pela causa de
rescindibilidade do inciso IV, do art. 485, do CPC, é necessário que a
decisão rescindenda tenha enfrentado as questões ventiladas na ação
rescisória, sob pena de inviabilizar o cotejo com o título executivo
judicial tido por desrespeitado, de modo a se poder concluir pela
ofensa à coisa julgada". e "123. AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPRE-
TAÇÃO DO SENTIDO E ALCANCE DO TÍTULO EXECUTIVO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. (título alte-
rado, DJ 22/08/05). O acolhimento da ação rescisória calcada em
ofensa à coisa julgada supõe dissonância patente entre as decisões
exeqüenda e rescindenda, o que não se verifica quando se faz ne-
cessária a interpretação do título executivo judicial para se concluir
pela lesão à coisa julgada".

O recurso é reiteração do direito de ação, já em segundo grau
de jurisdição, e, assim, deve preencher os mesmos requisitos para o
exercício daquele, quais sejam: legitimidade de partes, fundamen-
tação, interesse de agir, etc. Portanto, não há como ser conhecido o
recurso sem que nele sejam lançadas as razões de contrariedade à
decisão recorrida, também por aplicação analógica do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum.

Nesse sentido, a SBDI-1 já firmou entendimento, consubs-
tanciado na Súmula nº 422, verbis: "RECURSO ORDINÁRIO. APE-
LO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RE-
CORRIDA. NÃO-CONHECIMENTO. ARTIGO 514, II, DO CPC.
Não se conhece de recurso ordinário para o TST, pela ausência do
requisito de admissibilidade inscrito no art. 514, II, do CPC, quando
as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos em que fora proposta".

Diante do exposto, com fulcro no artigo 557, caput, do CPC
e na Súmula nº 422 do Tribunal Superior do Trabalho, denego se-
guimento ao recurso por ausência de fundamentação em relação à
argüição de violação de dispositivo de lei e da coisa julgada.

No tocante ao erro de fato, por força do artigo 515, parágrafo
1º, do CPC, ante o princípio da ampla devolutividade, e uma vez que
o Tribunal a quo não analisou tal questão, conheço do recurso or-
dinário interposto, porque preenchidos os requisitos legais.

Contudo, o artigo 485 do CPC, em seu parágrafo 1º, con-
ceitua o erro de fato como sendo a admissão de fato inexistente ou a
consideração como inexistente um fato efetivamente ocorrido. Já o
parágrafo 2º do mesmo preceito é claro ao considerar indispensável
para a caracterização do erro de fato tanto a inexistência de con-
trovérsia na decisão rescindenda quanto a ausência de pronuncia-
mento judicial sobre o fato. Ora, tendo a decisão rescindenda exa-
minado exaustivamente a questão dos reajustes aplicáveis à com-
plementação de aposentadoria do Reclamante, fica expressamente ex-
cluída a possibilidade de procedência do pedido de corte rescisório
por erro de fato, nos termos do parágrafo 2º do artigo 485, inciso IX,
do CPC.

A conceituação quanto ao erro de fato é matéria pacificada
por meio de jurisprudência consolidada nesta Corte, nos termos da
Orientação Jurisprudencial nº 136 da SBDI-2, cujo teor é o seguinte,
verbis: "AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. CARACTERIZA-
ÇÃO. A caracterização do erro de fato como causa de rescindi-
bilidade de decisão judicial transitada em julgado supõe a afirmação
categórica e indiscutida de um fato, na decisão rescindenda, que não
corresponde à realidade dos autos. O fato afirmado pelo julgador, que
pode ensejar ação rescisória calcada no inciso IX do art. 485 do CPC,
é apenas aquele que se coloca como premissa fática indiscutida de um
silogismo argumentativo, não aquele que se apresenta ao final desse
mesmo silogismo, como conclusão decorrente das premissas que es-
pecificaram as provas oferecidas, para se concluir pela existência do
fato. Esta última hipótese é afastada pelo § 2º do art. 485 do CPC, ao
exigir que não tenha havido controvérsia sobre o fato e pronun-
ciamento judicial esmiuçando as provas".

Diante do exposto, denego seguimento ao recurso, com es-
peque no artigo 557 do CPC e na Orientação Jurisprudencial no 136
da SBDI-2 desta Corte.

Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

EMMANOEL PEREIRA
Ministro Relator

PROC. Nº TST-ROAR-1143/2005-000-05-00.4

RECORRENTE : IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS,
MINISTÉRIO MADUREIRA, CAMPO DE SÃO
CAETANO DO SUL

A D VO G A D A : DRA. MARISTELA TREVISAN RODRIGUES AL-
VES CALÁBRIA

RECORRIDO : FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS

A D VO G A D O : DR. SEBASTIÃO DUQUE DA SILVA

D E S P A C H O
Junte-se a petição 62848/2007-8.
Mediante o aludido documento, a Recorrente informa a sua

desistência do presente Apelo.
A petição vem subscrita por procurador regularmente cons-

tituído nos autos e com poderes para desistir (fl. 140/141).
Diante do exposto, homologo a desistência, na forma do art.

501 do CPC, e determino a devolução dos autos ao Tribunal de
origem para as providências cabíveis, após as necessárias anotações
nesta instância.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROC. Nº TST-ROAR-1.457/2005-000-03-00.8

RECORRENTE : MEDORO JOSÉ FARIA DE SOUZA

A D VO G A D O : DR. MEDORO JOSÉ FARIA DE SOUZA

RECORRIDA : COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN

A D VO G A D O : DR. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO

A D VO G A D O : DR. RAFAEL FERRARESI HOLANDA CAVALCAN-
TE

RECORRIDA : CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

A D VO G A D A : DRA. RITA DE CÁSSIA DOS PRAZERES GOMES

D E C I S Ã O
Trata-se de ação rescisória ajuizada por Medoro José Faria

de Souza, com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC, sob a alegação
de violação de dispositivo de lei com pretensão desconstitutiva do
acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
(fls. 20-24) no julgamento da Ação Rescisória nº 408/00.

O Autor aduziu, na petição inicial desta ação, ter a decisão
rescindenda incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao dei-
xar de analisar o pedido formulado naquela ação rescisória, relativo à
violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, da Constituição de 1988, 453
da CLT, 19 da Lei nº 4.345/64, e 128 e 460 do CPC.

O Tribunal a quo, por meio do acórdão de fls. 156-165,
julgou improcedente o pedido de corte rescisório, ante a conclusão de
não existir violação dos dispositivos de lei apontados pelo Recor-
rente.

O Autor interpôs recurso ordinário (fls. 175-182), requerendo
a modificação do julgado e insistindo na tese de violação de dis-
positivo de lei pela decisão rescindenda.

Verifica-se, contudo, que o feito deve ser extinto, sem a sua
apreciação, em razão da impossibilidade jurídica do pedido. Sabe-se
que o pedido de corte rescisório deve ser dirigido contra a última
decisão que solucionou a causa, em razão do preceituado no artigo
512 do Código de Processo Civil, de seguinte teor: "O julgamento
proferido pelo Tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida
no que tiver sido objeto de recurso".

Analisando o recurso ordinário interposto naquela ação, este
Tribunal Superior do Trabalho, por meio da decisão de fls. 14-18,
extinguiu o processo sem a resolução do mérito, ante a constatação de
irregularidade processual, nos termos do artigo 267, inciso IV, do
CPC e Orientação Jurisprudencial nº 84 da SBDI-2 do TST.

Assim, pela teoria da substituição insculpida no artigo 512
do CPC, a decisão apontada como rescindenda, proferida pelo Tri-
bunal Regional do Trabalho da 3ª Região, foi substituída pelo acórdão
do Tribunal Superior do Trabalho, sendo este o único decisum pas-
sível de ser apontado ao corte rescisório, como já pacificado na
jurisprudência, por meio da Súmula nº 192, aplicável ao caso por
analogia, que ora se transcreve: "AÇÃO RESCISÓRIA. COMPE-
TÊNCIA E POSSIBILIDADE JURÍDICA. III - Em face do dis-
posto no art. 512 do CPC, é juridicamente impossível o pedido
explícito de desconstituição de sentença quando substituída por acór-
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dão Regional (...)". Contudo, como este julgado também não adentrou
no mérito da causa, não fazendo coisa julgada material, sob esse
aspecto, também existiria a impossibilidade jurídica do pedido.

Diante do exposto, e com fulcro no artigo 267, inciso VI, do
CPC e na Súmula nº 192 do Tribunal Superior do Trabalho, de-
termino a extinção do processo, sem a resolução do mérito.

Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

EMMANOEL PEREIRA
Ministro Relator

PROC. Nº TST-ROMS-2120/2006-000-04-00.3

RECORRENTES : VOLNEI ALVES E OUTRA

A D VO G A D O : DR. VOLNEI ALVES

RECORRIDO : LUIZ CARLOS JARDIM RUBIRA

A D VO G A D A DRA. TÂNIA MARIA CHAPLIN POLETTO

A U TO R I D A D E 
C O ATO R A 

: JUIZ TITULAR DA 1ª VARA DO TRABALHO DE
RIO GRANDE

D E S P A C H O
Trata-se de recurso ordinário interposto às fls. 344/349 contra

o acórdão de fls. 330/334, que denegou a segurança.
Entretanto, constata-se, de plano, que a ação de segurança

sequer merecia ser processada.
Consoante a jurisprudência dominante da SBDI-2, sedimen-

tada na Súmula/TST nº 415, exigindo o mandado de segurança prova
documental pré-constituída (art. 6º da Lei 1533/51), inaplicável se
torna o art. 284 do CPC quando verificada na petição inicial do
mandamus a ausência da autenticação da cópia de documento in-
dispensável, no caso, o ato judicial impugnado de fl. 55.

Registro o meu posicionamento pessoal de que tal vício pro-
cessual poderia ser suprido pelas informações da autoridade coatora,
prestadas à fls. 318/319, as quais seriam capazes de convalidar o ato
combatido. Todavia, submeto-me ao entendimento majoritário da 2ª
Subseção Especializada, por medida de disciplina judiciária.

Daí por que quando a peça de ingresso da medida urgente
contiver vícios, como na hipótese, não é admitida a oportunização de
prazo para saná-los, impondo-se, desde logo, a extinção processual,
ante à falta de pressuposto de sua constituição e desenvolvimento
válido e regular.

Em rigor, tal exame deveria ter precedido a todos os outros,
pois a aferição quanto à existência ou não de direito líquido e certo
do impetrante depende da validade de tal elemento de convicção
faltante no processado, nos termos do art. 830 da CLT. É que a partir
dos poucos documentos trazidos aos autos não se pode apurar a
liquidez e a certeza do direito invocado pelo impetrante, pressuposto
da concessão da segurança. E a inautenticidade de peça obrigatória à
apreciação da demanda equivale obviamente à sua inexistência no
processado.

É de se consignar ainda, por oportuno, que em sede de
mandado de segurança não se admite a autenticidade de peças sob a
responsabilidade pessoal do advogado de que trata o art. 544, § 1º, do
CPC, na medida em que referido dispositivo legal tem aplicação
somente em agravo de instrumento, conforme nele disposto.

Ante o exposto, com fundamento no art. 6º da Lei nº 1533/51
c/c os arts. 830 da CLT e 267, inciso IV, do CPC, declaro extinto o
feito, sem resolução do mérito. Custas já contadas e pagas às fls.
327 e 350 respectivamente.

Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2007.

RENATO DE LACERDA PAIVA
Ministro Relator

PROC. Nº TST-ROAR-3.013/2005-000-04-00.1

RECORRENTE : LEONIR DE LIMA

A D VO G A D O : DR. CÉSAR AUGUSTO DARÓS

RECORRIDA : MÓVEIS NOVA SANTA RITA LTDA.

A D VO G A D O : DR. RODRIGO SEVERINO DA SILVA

D E S P A C H O
1) RELATÓRIO
A Reclamante ajuizou ação rescisória calcada exclusiva-

mente no inciso V (violação de lei) do art. 485 do CPC, apontando
como violados os arts. 543, § 3º, e 659, "caput", da CLT e 8º, VIII,
da CF, e buscando desconstituir a sentença (fl. 53) proferida pela 2ª
Vara do Trabalho de Canoas(RS), na RT-1.501/2002, que homologou
o pedido de desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução
do mérito, nos termos do art. 267, VIII, do CPC, ou, alternativamente,
que fosse a ação rescisória recebida como ação declaratória de anu-
lação da homologação (fls. 2-6).

O 4º TRT julgou extinto o processo sem resolução do
mérito (CPC, art. 267, VI), em relação à 2º Reclamada (Móveis Nova
Santa Rita Ltda.), por haver acolhido a preliminar de ilegitimidade
passiva "ad causam" e, em relação à 1ª Reclamada (Tomovesa S.A.),
ao fundamento de que:

a) o pedido de rescisão da sentença supracitada é juridi-
camente impossível, pois a decisão não é de mérito, nos termos do
art. 485, "caput", do CPC;

b) é juridicamente impossível o pedido sucessivo alusivo ao
recebimento da ação rescisória com ação anulatória, por entender que
a competência originária é do juízo em que foi praticado o ato
supostamente eivado de vício ("in casu", o juízo de 1º grau, e não o
TRT), de modo a esbarrar no óbice da Orientação Jurisprudencial 129
da SBDI-2 do TST (fls. 215-222).

Inconformada, a Reclamante interpõe o presente recurso or-
dinário (fls. 225-229).

Admitido o apelo (fl. 231), foram apresentadas contra-razões
(fls. 235-240), tendo o Ministério Público do Trabalho, em parecer da
lavra do Dr. Edson Braz da Silva, opinado no sentido do despro-
vimento do recurso (fls. 244-245).

2) FUNDAMENTAÇÃO
O recurso é tempestivo (cfr. fls. 223 e 225), tem repre-

sentação regular (fl. 7), e a Recorrente está dispensada do reco-
lhimento das custas processuais (fl. 222).

Ocorre que a admissibilidade dos recursos subordina-se a
determinados pressupostos, que podem ser subjetivos, quando re-
lacionados à legitimidade da parte para recorrer, ou objetivos, quando
referentes à recorribilidade da decisão, tempestividade, preparo, sin-
gularidade, adequação, motivação e forma recursais.

Com efeito, é pressuposto de admissibilidade de qualquer
recurso a motivação (princípio da dialeticidade), cumprindo ao re-
corrente não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas
atacar precisamente os fundamentos que embasaram a decisão re-
corrida, considerando-se inadmissível o recurso ordinário que deixa
de impugnar os referidos fundamentos.

Ora, da leitura das razões do apelo, verifica-se que a Re-
clamante tão-somente reiterou os mesmos argumentos expendidos na
exordial da presente ação, mas não infirmou os fundamentos su-
pracitados da decisão recorrida.

Logo, incide sobre a hipótese o óbice da Súmula 422 do
TST, que cristaliza o entendimento de que não se conhece de recurso
para o TST, pela ausência do requisito de admissibilidade inscrito no
art. 514, II, do CPC, quando as razões do recorrente não impugnam
os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que fora pro-
posta, como efetivamente ocorreu "in casu".

3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, com fundamento no art. 557, "caput", do

CPC, denego seguimento ao recurso ordinário, por estar em manifesto
confronto com a jurisprudência pacífica desta Corte (Súmula 422).

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

IVES GANDRA MARTINS FILHO
Ministro-Relator

<!ID330520-2>

PROC. Nº TST-RXOFAR-6.037/2005-909-09-00.6

REMETENTE : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª RE-
GIÃO

A U TO R : INSTITUTO DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

A D VO G A D O : DR. MÁRCIO HENRIQUE MARTINS DE REZEN-
DE

INTERESSADA : ODETE CIRINO DOS SANTOS

A D VO G A D O : DR. JOSÉ ADRIANO MALAQUIAS

D E C I S Ã O
Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Instituto de Saúde

Ponta Grossa, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de
Processo Civil, visando a rescindir o acórdão proferido pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos da Reclamação Tra-
balhista nº 02187-2003-024-09-00-8 (fls. 55-61), movida perante a 1ª
Vara do Trabalho de Ponta Grossa.

Sustentou o Autor, na petição inicial desta ação, ter a decisão
rescindenda reconhecido a existência de trabalho exercido pelo Re-
clamante em condições insalubres e, ao estabelecer o critério de
cálculo baseado na remuneração do empregado, violado o artigo 192
da CLT, pois neste dispositivo de lei a fixação da condenação so-
mente poderia tomar como base de cálculo o salário mínimo. Ade-
mais, afirma ter o Tribunal Superior do Trabalho editado a Orientação
Jurisprudencial nº 02, da SBDI-2, na qual se estipula o salário mí-
nimo como base de cálculo do adicional de insalubridade.

O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por
meio do acórdão de fls. 117-121, extinguiu o processo com resolução
do mérito, ante a consideração da natureza controvertida da matéria
ora debatida.

Os autos subiram ao Tribunal Superior do Trabalho, em
razão de remessa necessária.

Contudo, embora a decisão recorrida tenha sido desfavorável
ao ente público, razão pela qual, nos termos do artigo 1º, V, do
Decreto-Lei nº 779/69, configurar-se-ia a hipótese de remessa ne-
cessária, é, também, pré-requisito do seu conhecimento, nos termos
do artigo 475, § 2º, do CPC, que o valor da condenação, ou o direito
controvertido, seja superior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Na hipótese dos autos, o Instituto de Saúde Ponta Grossa
atribuiu como valor da causa (fl. 23) o montante de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), não impugnado pela Parte contrária, sendo, por-
tanto, essa a importância atinente ao direito controvertido.

Assim, é inadmissível a presente remessa em razão do dis-
posto no artigo 475, § 2º, do CPC e na Súmula n° 303 desta Corte,
verbis: "FAZENDA PÚBLICA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. I
- Em dissídio individual, está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
mesmo na vigência da CF/1988, decisão contrária à Fazenda Pública,
salvo: a) quando a condenação não ultrapassar o valor correspondente
a 60 (sessenta) salários mínimos; b) quando a decisão estiver em
consonância com decisão plenária do Supremo Tribunal Federal ou
com súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do
Trabalho. II - Em ação rescisória, a decisão proferida pelo juízo de
primeiro grau está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório
quando desfavorável ao ente público, exceto nas hipóteses das alíneas
'a' e 'b' do inciso anterior. III - Em mandado de segurança, somente

cabe remessa 'ex officio' se, na relação processual, figurar pessoa
jurídica de direito público como parte prejudicada pela concessão da
ordem. Tal situação não ocorre na hipótese de figurar no feito como
impetrante e terceiro interessado pessoa de direito privado, ressalvada
a hipótese de matéria administrativa".

Diante do exposto, e com fulcro nos artigos 557, caput, e
475, § 2º, do CPC e na Súmula nº 303 do Tribunal Superior do
Trabalho, não conheço da remessa necessária.

Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

EMMANOEL PEREIRA
Ministro Relator

PROC. Nº TST-RXOF e ROAR-6.049/2005-909-09-00.0

REMETENTE : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª RE-
GIÃO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

PROCURADORA : DRA. DIONE ISABEL ROCHA STEPHANES

RECORRIDO : ELISAMARA RIBEIRO

A D VO G A D O : DR. JOSÉ ADRIANO MALAQUIAS

D E C I S Ã O
Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Município de Ponta

Grossa, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo
Civil, visando a rescindir o acórdão proferido pelo Tribunal Regional
do Trabalho da 9ª Região (fls. 49-57), nos autos da Processo nº
02394-2003-024-09-00-2, movida perante a 1ª Vara do Trabalho de
Ponta Grossa.

Sustentou o Autor, na petição inicial desta ação, ter a decisão
rescindenda reconhecido a existência de trabalho exercido pelo Re-
clamante em condições insalubres e, ao estabelecer o critério de
cálculo baseado na remuneração do empregado, violado o artigo 192
da CLT, pois neste dispositivo de lei a fixação da condenação so-
mente poderia tomar como base de cálculo o salário mínimo. Ade-
mais, afirma ter o Tribunal Superior do Trabalho editado a Orientação
Jurisprudencial nº 02, da SBDI-2, na qual se estipula o salário mí-
nimo como base de cálculo do adicional de insalubridade.

O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por
meio do acórdão de fls. 87-90, extinguiu o processo sem resolução do
mérito, ante a consideração da natureza controvertida da matéria ora
debatida.

Irresignado, o Município autor interpõe recurso ordinário
(fls. 93-106), pretendendo a modificação do acórdão recorrido, sob a
alegação de que a decisão rescindenda teria violado expresso texto de
lei, sem, contudo, trazer aos autos qualquer tese argumentativa a
respeito da fundamentação do acórdão recorrido acerca da natureza
controvertida da matéria ora sub judice.

Contudo, o recurso interposto deve atacar a decisão recorrida
com os fundamentos de fato e de direito, conforme disposto no artigo
514, II, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, não foram
infirmadas as teses adotadas no acórdão recorrido.

O recurso é reiteração do direito de ação, já em segundo grau
de jurisdição, e, assim, deve preencher os mesmos requisitos para o
exercício daquele, quais sejam: legitimidade de partes, fundamen-
tação, interesse de agir, etc. Portanto, não há como ser conhecido o
recurso sem que nele sejam lançadas as razões de contrariedade à
decisão recorrida, também por aplicação analógica do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum.

Nesse sentido, a Subseção I Especializada em Dissídios In-
dividuais já firmou entendimento, consubstanciado na Súmula nº 422,
verbis: "RECURSO ORDINÁRIO. APELO QUE NÃO ATACA OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO-CONHECI-
MENTO. ART. 514, II, DO CPC. Não se conhece de recurso or-
dinário para o TST, pela ausência do requisito de admissibilidade
inscrito no art. 514, II, do CPC, quando as razões do recorrente não
impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que
fora proposta".

Já em relação à remessa necessária, embora a decisão re-
corrida tenha sido desfavorável ao ente público, razão pela qual, nos
termos do artigo 1º, V, do Decreto-Lei nº 779/69, configurar-se-ia a
hipótese de remessa necessária, é, também, pré-requisito do seu co-
nhecimento, nos termos do artigo 475, § 2º, do CPC, que o valor da
condenação, ou o direito controvertido, seja superior a 60 (sessenta)
salários mínimos.

Na hipótese dos autos, o Município de Ponta Grossa atribuiu
como valor da causa (fl. 16) o montante de R$ 500,00 (quinhentos
reais), não impugnado pela Parte contrária, sendo, portanto, essa a
importância atinente ao direito controvertido.

Assim, é inadmissível a presente remessa em razão do dis-
posto no artigo 475, § 2º, do CPC e na Súmula n° 303 desta Corte,
verbis: "FAZENDA PÚBLICA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. I
- Em dissídio individual, está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
mesmo na vigência da CF/1988, decisão contrária à Fazenda Pública,
salvo: a) quando a condenação não ultrapassar o valor correspondente
a 60 (sessenta) salários mínimos; b) quando a decisão estiver em
consonância com decisão plenária do Supremo Tribunal Federal ou
com súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do
Trabalho. II - Em ação rescisória, a decisão proferida pelo juízo de
primeiro grau está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório
quando desfavorável ao ente público, exceto nas hipóteses das alíneas
'a' e 'b' do inciso anterior. III - Em mandado de segurança, somente
cabe remessa 'ex officio' se, na relação processual, figurar pessoa
jurídica de direito público como parte prejudicada pela concessão da
ordem. Tal situação não ocorre na hipótese de figurar no feito como
impetrante e terceiro interessado pessoa de direito privado, ressalvada
a hipótese de matéria administrativa".
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Diante do exposto, e com fulcro nos artigos 557, caput, e
475, § 2º, do CPC e nas Súmulas nos 303 e 422 do Tribunal Superior
do Trabalho, denego seguimento ao recurso e à remessa necessária.

Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

EMMANOEL PEREIRA
Ministro Relator

PROC. Nº TST-ROAR-11.882/2002-000-02-00.8

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS INDÚS-
TRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MA-
TERIAL ELÉTRICO DE SÃO PAULO, MOGI DAS
CRUZES E REGIÃO

A D VO G A D A : DRA. CAROLINA C. VIEIRA DE MELO

A D VO G A D O : DR. UBIRAJARA W. LINS JÚNIOR

A D VO G A D O : DR. ANTÔNIO ROSELLA

RECORRIDO : BENEDITO MARQUES BALLOUK FILHO

A D VO G A D O : DR. CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA CAIANA

A D VO G A D A : DRA. RITA DE CÁSSIA B. LOPES

D E C I S Ã O
Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Sindicato dos Tra-

balhadores das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elé-
trico de São Paulo, Mogi das Cruzes e Região, com fulcro no artigo
485, inciso V, do CPC, objetivando desconstitutir acórdão proferido
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (fls. 157-158) nos
autos de Processo nº TRT/RO nº 44.264/94.

Verifica-se, entretanto, que inexiste nos autos instrumento de
mandato do subscritor do recurso ordinário interposto. Não há sequer
a possibilidade de considerar válido o substabelecimento juntado à fl.
368, porquanto foi juntado em fotocópia não autenticada, o que des-
respeita o comando legal contido nos artigos 830 da CLT e 384 do
CPC, acarretando, em conseqüência, a declaração de sua inexistência
nos autos e imprestabilidade para todos os efeitos. Dessa forma, o
advogado signatário do apelo não possui poderes para tanto, o que
torna inexistentes todos os atos praticados sem a adequada capacidade
postulatória. Entendimento perfilhado por esta Corte nos termos da
Súmula nos 164 do TST, verbis: "Procuração. Juntada - O não-
cumprimento das determinações dos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei nº
8.906, de 04.07.1994 e do art. 37, parágrafo único, do Código de
Processo Civil importa o não-conhecimento de recurso, por inexis-
tente, exceto na hipótese de mandato tácito".

Ademais, outro pressuposto extrínseco para a admissibilidade
do recurso ordinário não foi atendido, qual seja a fundamentação.

O Autor alegou a violação dos artigos 8º, inciso VIII, e 5º,
inciso II, da Constituição Federal, porquanto considerou ser o Re-
clamante estável, já que era representante de mera associação pro-
fissional, e não do sindicato de categoria, e considerou, ainda, ser o
período estabilitário maior que a previsão legal de um ano após o
término do mandato.

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por meio do
venerando acórdão de fls. 379-384, julgou improcedente o pedido de
corte rescisório, por considerar ter a decisão rescindenda dado in-
terpretação razoável aos dispositivos de lei reputados transgredidos, e
que o julgado estaria em consonância com a Súmula nº 222 do TST.
Ademais, também foi preconizado ser a questão debatida de inter-
pretação controvertida à época da prolação da decisão rescindenda, o
que obstaria o corte rescisório, nos termos da Súmula nº 83 do
T S T.

Irresignado, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Paulo, Mogi
das Cruzes e Região interpôs recurso ordinário (fls. 394-406), re-
querendo a reforma do acórdão recorrido, aduzindo os mesmos ar-
gumentos suscitados na petição inicial desta ação rescisória.

Contudo, o recurso interposto deve atacar a decisão recorrida
com os fundamentos de fato e de direito, conforme disposto no artigo
514, II, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, não foram
infirmadas as teses de fundamentação adotadas no acórdão recorrido.
Ora, se o recurso é reiteração do direito de ação, já em segundo grau
de jurisdição deve preencher os mesmos requisitos desta, quais sejam:
legitimidade de partes, fundamentação, interesse de agir, etc. Por-
tanto, não há como ser conhecido o recurso sem que nele sejam
lançadas as razões de contrariedade à decisão recorrida, também por
aplicação analógica do princípio do tantum devolutum quantum ap-
pellatum.

Nesse sentido, a Subseção I Especializada em Dissídios In-
dividuais já firmou o entendimento consubstanciado na Súmula nº
422, verbis: "RECURSO ORDINÁRIO. APELO QUE NÃO ATACA
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO-CONHE-
CIMENTO. ART. 514, II, DO CPC. Não se conhece de recurso
ordinário para o TST, pela ausência do requisito de admissibilidade
inscrito no art. 514, II, do CPC, quando as razões do recorrente não
impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que
fora proposta".

Ante o exposto, denego seguimento ao recurso ordinário
interposto, com fundamento nos artigos 37, 267, inciso IV, e 557,
caput, do CPC e nas Súmulas nos 164 e 422 do TST.

Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

EMMANOEL PEREIRA
Ministro Relator

PROC. Nº TST-ROAR-12.362/2004-000-02-00.4

RECORRENTE : EDGAR DA SILVA TEIXEIRA

A D VO G A D O : DR. ANDRÉ SIMÕES LOURO

RECORRIDA : SANKYU S.A

A D VO G A D O : DR. OVÍDIO LEONARDI JÚNIOR

D E C I S Ã O
Trata-se de ação rescisória ajuizada por Edgar da Silva Tei-

xeira, na forma preconizada no artigo 485, inciso V, do CPC, na qual
se argüiu violação de dispositivo de lei, com pretensão desconstitutiva
do Acórdão nº 20000477421, proferido pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região (fls. 47-50) nos autos do Processo nº TRT-SP-
RO 19990408729.

O Autor alegou, em sua petição inicial, violação, pela de-
cisão rescindenda, dos artigos 7º, inciso XXIII, da Constituição Fe-
deral e 193 da CLT, porquanto foi indeferido o pedido de adicional de
periculosidade sem a observância da prova colhida naqueles autos.
Afirma ter o perito judicial, na ação trabalhista ,confirmado a ati-
vidade perigosa desenvolvida pelo Reclamante, que manuseava gases
inflamáveis.

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por meio do
venerando acórdão de fls. 127-131, julgou improcedente o pedido de
corte rescisório, por considerar ter a decisão rescindenda dado in-
terpretação razoável aos dispositivos de lei reputados transgredidos, e
que seria inviável em juízo rescisório o revolvimento do conjunto
fático-probatório produzido no curso da demanda trabalhista.

Irresignado, Edgar da Silva Teixeira interpôs recurso ordi-
nário (fls. 132-136), requerendo a reforma do acórdão recorrido, adu-
zindo os mesmos argumentos suscitados na petição inicial desta ação
rescisória, sem rebater a assertiva de que a análise do pedido de corte
rescisório esbarraria na vedação de revolvimento de matéria fático-
processual.

Contudo, o recurso interposto deve atacar a decisão recorrida
com os fundamentos de fato e de direito, conforme disposto no artigo
514, II, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, não foram
infirmadas as teses de fundamentação adotadas no acórdão recorrido.
Ora, se o recurso é reiteração do direito de ação, já em segundo grau
de jurisdição deve preencher os mesmos requisitos desta, quais sejam:
legitimidade de partes, fundamentação, interesse de agir, etc. Por-
tanto, não há como ser conhecido o recurso sem que nele sejam
lançadas as razões de contrariedade à decisão recorrida, também por
aplicação analógica do princípio do tantum devolutum quantum ap-
pellatum.

Nesse sentido, a Subseção I Especializada em Dissídios In-
dividuais já firmou entendimento, consubstanciado na Súmula nº 422,
verbis: "RECURSO ORDINÁRIO. APELO QUE NÃO ATACA OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO-CONHECI-
MENTO. ART. 514, II, DO CPC. Não se conhece de recurso or-
dinário para o TST, pela ausência do requisito de admissibilidade
inscrito no art. 514, II, do CPC, quando as razões do recorrente não
impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que
fora proposta".

Diante do exposto, denego seguimento ao recurso, por au-
sência de fundamentação, nos termos do artigo 557, caput, do CPC e
da Súmula nº 422 do Tribunal Superior do Trabalho.

Publique-se
Brasília, 29 de maio de 2007.

EMMANOEL PEREIRA
Ministro Relator

PROC. Nº TST-ROAR-12.446/2003-000-02-00.7

RECORRENTE : MANOEL BARBOSA DOS SANTOS

A D VO G A D A : DRA. LUCIANA BEATRIZ GIACOMINI

RECORRIDA : COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA

A D VO G A D O : DR. ÁLVARO RAYMUNDO

RECORRIDA : DELTA ENGENHARIA E MANUTENÇÃO INDUS-
TRIAL LTDA.

A D VO G A D O : DR. ALEXANDRE ROCHA DE ALMEIDA

D E C I S Ã O
Trata-se de ação rescisória ajuizada por Manoel Barbosa dos

Santos com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC, sob a alegação de
violação de dispositivo de lei, visando à desconstituição de sentença
proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 1.167/99 (fls. 40-
43 e 111-114), movida perante a 4ª Vara do Trabalho de Cubatão.

O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por
meio do acórdão de fls. 192-199, julgou improcedente a presente ação
rescisória.

Inconformado, o Autor interpôs recurso ordinário, preten-
dendo a reforma da decisão recorrida (fls. 227-243).

Verifica-se, contudo, após serem compulsados os autos, que a
decisão rescindenda (fls. 40-43 e 111-114) se encontra em cópia não
autenticada, desrespeitando o comando legal contido nos artigos 830
da CLT e 384 do CPC, acarretando, em conseqüência, a declaração de
sua inexistência nos autos e imprestabilidade para todos os efeitos.
Cabe ao julgador, constatando o vício, em razão da irregularidade do
processo, extinguir o feito, sem exame de mérito, por falta de pres-
suposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, in-
dependentemente de impugnação por parte do Réu. Vício insanável
em fase recursal, porquanto já ultrapassada a instrução probatória.

Nesse sentido já se posicionou a SBDI-2 desta Corte Su-
perior, por meio da Orientação Jurisprudencial nº 84, que ora se
transcreve, verbis: "AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. AU-
SÊNCIA DA DECISÃO RESCINDENDA E/OU DA CERTIDÃO
DE SEU TRÂNSITO EM JULGADO DAS PEÇAS ESSENCIAIS
PARA A CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO FEITO.
ARGÜIÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JUL-
GAMENTO DO MÉRITO. A decisão rescindenda e/ou a certidão do
seu trânsito em julgado, devidamente autenticadas, à exceção de có-
pias reprográficas apresentadas por pessoa jurídica de direito público,
a teor do art. 24 da Lei nº 10.522/02, são peças essenciais para o
julgamento da ação rescisória. Em fase recursal, verificada a ausência
de qualquer delas, cumpre ao Relator do recurso ordinário argüir, de
ofício, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por falta de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito".

É ônus do Autor a correta instrução do processo com todos
os documentos e provas por meio dos quais pretende demonstrar seus
direitos. A petição inicial deve ser instruída com os documentos
indispensáveis à propositura da ação, uma vez que são destinados a
provar as alegações formuladas pelas partes, como determinado nos
artigos 283 e 396 do CPC.

Diante do exposto, determino a extinção do processo, sem
a resolução do mérito, com base no artigo 267, inciso IV, do CPC e
na Orientação Jurisprudencial nº 84 da SBDI-2 desta Corte.

Publique-se
Brasília, 29 de maio de 2007.

EMMANOEL PEREIRA
Ministro Relator

PROC. Nº TST-ROAR-12.464/2003-000-02-00.9

RECORRENTE : JÚLIO GERMANO DOS SANTOS

A D VO G A D O : DR. JANUÁRIO TRIGO

RECORRIDO : SANDRO MIANO

A D VO G A D O : DR. RAIMUNDO LÁZARO DOS SANTOS DANTAS

D E C I S Ã O
Trata-se de ação rescisória ajuizada por Júlio Germano dos

Santos, na forma preconizada no artigo 485, inciso IX, do CPC, sob
a alegação de ocorrência de erro de fato, como fundamento para a
desconstituição do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Tra-
balho da 2ª Região (fls. 21-22), nos autos do Processo nº
20020469530.

Alega o Autor, em sua petição inicial, ter a decisão res-
cindenda incidido em erro de fato ao desconsiderar equívoco do setor
de protocolo, que, ao fazer a chancela da data da interposição do
recurso ordinário, o fez como sendo 32/03/02, e, posteriormente,
corrigiu para 02/04/02, enquanto o correto seria a data de 1º/04/02,
conforme certidão emitida pelo diretor da Vara na qual tramita o feito
(fl. 06), devidamente anexada a estes autos.

O Tribunal a quo, por meio do acórdão de fls. 47-51, julgou
improcedente a pretensão desconstitutiva.

Irresignado, o Autor interpõe recurso ordinário (fls. 52-55),
pretendendo a modificação do acórdão recorrido.

Contudo, não merece reforma a decisão recorrida, pois so-
mente a decisão de conteúdo meritório transitada em julgado pode ser
desconstituída pela via da ação rescisória. Se a decisão apontada
como rescindenda não é de mérito e não constitui pressuposto de
validade de uma sentença meritória, nos termos da Súmula nº 412
desta Corte, abaixo transcrita, não cabe sua desconstituição pela via
da ação rescisória, nos termos do artigo 485, caput, do CPC: "AÇÃO
RESCISÓRIA. SENTENÇA DE MÉRITO. QUESTÃO PROCES-
SUAL. Pode uma questão processual ser objeto de rescisão desde que
consista em pressuposto de validade de uma sentença de mérito".

Não havendo nenhum desses requisitos, a conclusão lógica é
pela impossibilidade jurídica do pedido, nos termos do artigo 267,
inciso VI, do CPC.

Entendimento perfilhado por esta Corte, nos termos da emen-
tas abaixo transcritas: "AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE DES-
CONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE RE-
CURSO ORDINÁRIO POR INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA. Comprovado que a decisão dita rescindenda acha-se con-
substanciada em acórdão que não conheceu do recurso ordinário in-
terposto na reclamação trabalhista, por intempestivo, defronta-se com
a sua irrescindibilidade, porque a cognição exauriu-se em mero juízo
de prelibação do recurso. Processo extinto, na forma do art. 267, VI,
do CPC" (TST-AR-607.324/1999, DJ 25/02/05, SBDI-2, Rel. Min.
Emmanoel Pereira). "AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. SEN-
TENÇA DE MÉRITO. NÃO-CONFIGURAÇÃO. CARÊNCIA DE
AÇÃO. Conforme preceitua o caput do artigo 485 do CPC, só é
rescindível a decisão de mérito. Não se enquadra nesta hipótese o
acórdão que não conhece de recurso ordinário por pronunciada in-
tempestividade, uma vez que não examina o mérito da causa. O
entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto ao ca-
bimento de ação rescisória para exame de questão processual, desde
que consista em pressuposto de validade de uma sentença de mérito
(Orientação Jurisprudencial nº 46 da SBDI-2), o que não é o caso dos
presentes autos. Logo, extingue-se o processo, sem julgamento do
mérito, com supedâneo no artigo 267, inciso VI e parágrafo 3º, do
CPC, ante a impossibilidade jurídica do pedido" (TST-AR-
607.324/1999, DJ 25/02/05, SBDI-2, Rel. Min. Antônio José de Bar-
ros Levenhagen).

Esclareça-se, por oportuno, que, mesmo se constatando o
fato de o Colegiado de origem haver enfrentado o mérito da res-
cisória, esta Corte Superior pode e deve, mesmo de ofício, deliberar
sobre a existência das condições da ação, em face da natureza es-
sencialmente técnica e, por isso, excepcionalíssima, da ação resci-
sória.

Diante do exposto, e com fulcro no artigo 267, inciso VI, do
CPC e na Súmula nº 412 da SBDI-2, determino a extinção do
processo sem a resolução do mérito.

Publique-se
Brasília, 29 de maio de 2007.

EMMANOEL PEREIRA
Ministro Relator

PROC. Nº TST-ROMS-12.799/2002-000-02-00.6

RECORRENTE : VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A. - VASP

A D VO G A D O : DR. LUCIANO BACCIOTTE RAMOS

RECORRIDO : RICARDO CARMÁSSIO

AUTORIDADE COATO-
RA

: JUIZ TITULAR DA 51ª VARA DO TRABALHO DE
SÃO PAULO
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D E C I S Ã O
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Viação

Aérea São Paulo S.A. - VASP contra ato do Exmo. Sr. Juiz da 51ª
Vara do Trabalho de São Paulo que determinou a penhora de créditos
da Executada a empresas administradoras de cartões de crédito.

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por meio do
venerando acórdão de fls. 44-50, denegou a segurança pleiteada.

Irresignada, a Impetrante interpõe recurso ordinário (fls. 54-
70). Insiste na ocorrência de violação de direito líquido e certo seu a
ensejar a procedência do pedido.

Inicialmente, rejeito a preliminar de extinção do processo,
sem a resolução do mérito, suscitada pelo ilustre representante do
Ministério Público do Trabalho, com base na inércia da Recorrente
ante a determinação de providenciar a intimação do Recorrido para
apresentar contra-razões. Isso porque tem aplicação à espécie o dis-
posto no artigo 322 do CPC, uma vez que o Litisconsorte passivo
necessário foi regularmente citado e não integrou a presente lide.

Todavia, o recurso ordinário não merece seguimento.
Em primeiro lugar, o ato judicial atacado comportava im-

pugnação mediante a oposição de embargos à penhora - efetivamente
utilizados pela parte, como noticia a autoridade apontada como coa-
tora - e, em seguida, agravo de petição, caso necessário, o que afasta
a possibilidade de impetração do mandado de segurança, a teor do
artigo 5º, inciso II, da Lei nº 1.533/51, pois a via excepcional da
segurança não pode substituir-se ou sobrepor-se à fase processual
ordinária. O mesmo se diz quanto ao alegado excesso de penhora,
matéria oponível por meio de embargos à penhora. No mesmo sentido
o entendimento consolidado na Orientação Jurisprudencial nº 92 da
SBDI-2 do TST. Vejam-se os seguintes precedentes específicos acerca
do cabimento de recurso próprio para impugnar a ordem de penhora
em dinheiro, em se tratando de execução definitiva: ROMS-50/2003-
909-09-00.0 - Rel. Min. Emmanoel Pereira - DJU 10/09/04; ROMS-
29.766/2002-900-02-00.9 - Rel. Min. Ives Gandra Martins Filho -
DJU 21/03/03 e TST-ROMS-83.045/2003-900-02-00.5 - Rel. Min.
José Simpliciano Fontes de F. Fernandes - DJU 19/09/03.

Por outro lado, tratando-se de execução definitiva, a juris-
prudência desta Corte inclinou-se no sentido de considerar a penhora
efetivada como sendo de dinheiro, hipótese na qual não há ferimento
a direito líquido e certo da Executada, uma vez que obedecida a
gradação contida no artigo 655 do CPC, conforme se infere do en-
tendimento consubstanciado no item I da Súmula nº 417 do Tribunal
Superior do Trabalho.

Ademais, a jurisprudência desta Corte inclinou-se também no
sentido de ser admitida a possibilidade de penhora sobre a renda
mensal ou faturamento da empresa, se não comprometer o seu regular
funcionamento, o que, frise-se, não restou comprovado na hipótese
dos autos. A parte não vai além do campo das alegações, ao afirmar
que a medida lhe impôs prejuízos elevados e de impossível reparação,
fato, aliás, a contrastar com a sua afirmação no sentido de possuir
"sólido patrimônio". Incidência da Orientação Jurisprudencial nº 93
da SBDI-2 desta Corte.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 557, caput, do CPC,
denego seguimento ao recurso ordinário.

Publique-se
Brasília, 29 de maio de 2007.

EMMANOEL PEREIRA
Ministro Relator

PROC. Nº TST-AR-120.234/2004-000-00-00.9

A U TO R E S : EURÍPEDES FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR E
OUTRA

A D VO G A D O : DR. MURILLO MACEDO LOBO

RÉU : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 18ª
REGIÃO

RÉU : PAULO HENRIQUE DE CARVALHO FUSSI

RÉ : GERAIS E SILVEIRA LTDA.

RÉU : EDIR SIMÕES DE CARVALHO FUSSI

RÉU : HEITOR DIAS DE CARVALHO

D E C I S Ã O
Trata-se de ação rescisória ajuizada nesta Corte por Eurí-

pedes Ferreira dos Santos Júnior e Outra, com fulcro nos artigos 5º,
XXII e XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal de 1988 e 47,
parágrafo único, 48, 49, 472, 1ª parte, 485, V, e 495 do Código de
Processo Civil, na Súmula nº 144 do Tribunal Superior do Trabalho e
no artigo 836 da Consolidação das Leis do Trabalho, objetivando
desconstituir acórdão proferido pelo egrégio Tribunal Regional do
Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo nº TRT-AR-298/2002-
000-18-00, que julgou procedente a ação rescisória ajuizada pelo
Ministério Público em desfavor dos outros Réus da presente ação,
para rescindir as sentenças homologatórias de acordo proferidas nos
autos da Reclamação Trabalhista nº 1.951/93, originária da 8ª Vara do
Trabalho de Goiânia, por manifesta colusão das partes a fim de
fraudar a lei, extinguindo sem exame do mérito a reclamatória em
questão.

Em virtude da averbação de ineficácia da adjudicação an-
teriormente registrada junto ao Cartório de Imóveis de Goiânia, ajui-
zaram os Autores, adquirentes dos bens vendidos pelo réu Paulo
Henrique de Carvalho Fussi.

Sustentam os Autores que, apesar de terem os nomes in-
seridos na documentação colacionada com a inicial da ação rescisória
cujo julgado é a decisão rescindenda desta ação, em especial na
certidão de registro de imóvel, não foram incluídos no pólo passivo
da lide como os adquirentes dos imóveis adjudicados por Paulo Hen-
rique de Carvalho Fussi, a fim de assegurar, aos terceiros possíveis de
serem afetadas pela relação jurídica, as garantias do contraditório e da
ampla defesa. Alegam, ainda, a decadência do direito de ação do
Ministério Público, uma vez que teve conhecimento da suposta si-
mulação nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1.951/93 não no dia

em que recebeu ofício da Procuradoria do Estado de Goiás, mais sim
quando, em 22 de maio de 2000, tomou ciência da decisão proferida
em embargos de terceiros, na qual o Magistrado afirma ter ocorrido
simulação na adjudicação feita por Paulo Henrique de Carvalho Fussi
e declarou que nada tinha a se opor.

Verifica-se, no entanto, que a presente ação foi proposta
perante esta Corte, apesar de objetivar a desconstituição de acórdão
proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.

Este Tribunal Superior já consolidou jurisprudência sobre a
questão, considerando, nesses casos, inepta a petição inicial por con-
ter irregularidade processual insanável. Inteligência da Orientação
Jurisprudencial nº 70 da SBDI-2, verbis: "AÇÃO RESCISÓRIA.
MANIFESTO E INESCUSÁVEL EQUÍVOCO NO DIRECIO-
NAMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCES-
SO. O manifesto equívoco na parte em ajuizar ação rescisória no TST
para desconstituir julgado proferido pelo TRT, ou vice-versa, implica
a extinção do processo sem julgamento do mérito por inépcia da
inicial".

Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem a resolução
do mérito, por inépcia da petição inicial, com base no artigo 267,
inciso I, c/c o artigo 295, inciso I, do CPC.

Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

EMMANOEL PEREIRA
Ministro Relator

PROC. Nº TST-AR-172041/2006-000-00-00.3

A U TO R E S : JOSÉ HONORATO DE SOUZA E OUTROS

A D VO G A D A : DRA. MARIZA DOS SANTOS

RÉU : MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

A D VO G A D A : DRA. MÁRCIA APARECIDA AMORUSO HILDE-
BRAND

D E S P A C H O
Junte-se as petições de nºs 58589/2007-0 e 65851/2007-3.
Por meio do despacho de fl. 184, publicado no DJU de

13/03/2007, concedeu-se o prazo de 10 dias para a regularização da
representação dos Autores Manoel Nunes da Silva e Robélia Rosa
Nunes, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito em
relação aos respectivos Autores.

Em resposta ao referido despacho, em 8 de maio de 2007,
remarque-se que fora do prazo assinalado a advogada Dra. Mariza
dos Santos, utilizado-se do sistema de transmissão via fac-símile,
petição 58589/2007-0, requereu lhe fosse concedido o prazo de mais
15 dias para apresentar o endereço correto.

Pontue-se que apenas em 21 de maio de 2007 a causídica
protocolou a original, petição 65851/2007-3, logo, também após o
prazo de cinco dias estabelecido na Lei 9.800/99.

Assim, não tendo a advogada demonstrado a existência de
causa a justificar a não observância do despacho de fl. 184, além de
ter descumprido o comando previsto no art. 2º da Lei 9.800/99,
indefiro o pedido relativo a concessão de novo prazo.

Publique-se.
Após, voltem-me conclusos.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROC. Nº TST-CC-172.382/2006-000-00-00.8

S U S C I TA N T E : JUIZ TITULAR DA 17ª VARA DO TRABALHO DE
SÃO PAULO

S U S C I TA D O : JUIZ TITULAR DA 2ª VARA DO TRABALHO DE
CAMPINAS

D E C I S Ã O
Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juiz da

17ª Vara do Trabalho de São Paulo em face da 2ª Vara do Trabalho de
Campinas. A reclamatória trabalhista foi ajuizada por Carlos Roberto
Jacinto perante a Vara 2ª Vara do Trabalho de Campinas, a qual foi
autuada sob o nº 02936-2005-017-02-00-9, postulando direitos tra-
balhistas em face de Transbank - Segurança e Transporte de Va-
lores.

Ao analisar a exceção de incompetência em razão do lugar
oposta pela Reclamada, o Juiz para o qual foi distribuída a ação, após
ouvir o Reclamante, rejeitou o incidente processual e prosseguiu na
instrução do feito (fls. 88-85). Contudo, após o encerramento da
instrução do processo, este mesmo julgador reanalisou a questão e
concluiu pela sua incompetência, e determinou a remessa dos autos
para a uma das Varas do Trabalho de São Paulo (fls. 504-505), ao
considerar ser este o local onde o Reclamante teria sido contratado e
prestado serviços à Reclamada. Esta decisão foi assim fundamentada:
"A reclamada apresentou contestação, na qual alego a exceção de
incompetência em razão do lugar. Argüiu a prescrição. No mérito
argumento que: a jornada de trabalho foi devidamente remunerada;
passou a ser fiel na data constante da CTPS. Juntou procuração e
documentos. Produziu-se a colheita da prova oral, sendo tomado o
depoimento pessoal das partes, assim como o de três testemunhas.
Sem mais provas, encerrou-se a instrução processual. O reclamante
apresentou razões finais às fls. 490/502. É o relatório. Isto Posto,
DECIDE-SE: DA EXCEÇAÕ DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO
DO LUGAR. Analisando-se melhor a questão, determina-se o aco-
lhimento de exceção de incompetência em razão do lugar, deter-
minando-se a remessa do feito para uma das Varas do Trabalho de
São Paulo, posto que a contratação do mesmo ocorreu em São Paulo,
acreditando-se que a prestação de serviços lá, também, ocorreu, tanto
que a primitiva ação, fls. 18/23, foi ajuizada naquela cidade, sem que
constasse nesta exordial nenhum esclarecimento para o ajuizamento
do presente feito, nesta cidade".

Por sua vez, o Juízo da 17ª Vara do Trabalho de São Paulo,
a quem coube a distribuição do processo naquela jurisdição, suscitou
conflito negativo de competência ao Tribunal Superior do Trabalho
(fl. 510), ao concluir pela prorrogação de competência do Juízo da 2ª
Vara de Campinas, porquanto este teria realizado a instrução do
processo. Esta decisão recebeu a seguinte fundamentação: "O pre-
sente feito foi distribuído perante a 2ª Vara do Trabalho de Cam-
pinas/SP. Na audiência de 04/07/2005, por equívoco, aquele Juízo
recebeu em peça única tanto a exceção de incompetência relativa,
quanto a contestação. Naquela oportunidade houve por bem o Juízo
instruir integralmente o feito, tomando depoimento das partes e tes-
temunhas. Somente em 12/09/2005 houve por bem aquele Juízo aco-
lher a exceção de incompetência relativa, tendo encaminhado os autos
a esta Comarca, os quais foram distribuídos perante esta Vara do
Trabalho. É cediço que a incompetência relativa pode ser prorrogada
quando o Juízo se dá por competente em razão do lugar. No presente
feito a realização de audiência instrutória presume que, de plano, a
exceção de incompetência relativa teria sido superada. Nesse passo, a
competência da 2ª Vara do Trabalho de Campinas teria sido pror-
rogada, razão pela qual este Juízo suscita conflito negativo de com-
petência, encaminhando os autos ao E. TST (Art. 114, inciso V, da
CF/88) para que decida a quem cabe julgar o presente feito".

Contudo, nos termos dos artigos 471 do CPC e 836, caput,
da CLT, excetuando as hipótese legais, é vedado ao mesmo juízo
conhecer de questões já decididas. Na forma dos artigos 115 do CPC
e 804 da CLT, há conflito de competência quando dois ou mais juízes
se declararem competentes ou incompetentes ou ainda quando ocor-
rer, entre órgãos judiciários diversos, controvérsia acerca da reunião
ou separação de processos. Por isso, se o juízo suscitante reconheceu
primordialmente deter competência territorial para instruir e julgar o
litígio, não há conflito de competência a demandar resolução

Dessarte, não conheço do presente conflito de competência e
determino a remessa dos autos à 2ª Vara do Trabalho de Campinas, a
fim de que julgue o processo como entender de direito.

Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

EMMANOEL PEREIRA
Ministro Relator

PROC. Nº TST-AR-173704/2006-000-00-00.0

A U TO R : SERVIÇO SOCIAL DE INDÚSTRIA - SESI - DE-
PARTAMENTO REGIONAL DO PARANÁ

A D VO G A D A : DRA. MARIA LÚCIA WOOD SALDANHA

RÉ : ANA MARIA SAAD FRANCISCO

A D VO G A D O : DR. CLÁUDIO LUIZ FURTADO CORREA FRAN-
CISCO

D E S P A C H O
Declaro encerrada a instrução processual.
Intimem-se as Partes para apresentarem razões finais, su-

cessivamente, no prazo de 20 (vinte) dias, iniciando pelo Autor.
Decorrido o prazo, enviem-se os autos ao Ministério Público

do Trabalho para emissão de parecer.
Após, voltem os autos conclusos.
Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

<!ID330520-3>

PROC. Nº TST-AR-179.878/2007-000-00-00.6

A U TO R : VALDIR MARTINEZ GUTIERRES

A D VO G A D O : DR. RONALDO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA

RÉ : USINA SÃO MARTINHO S.A.

A D VO G A D A : DRA. ELIMARA APARECIDA ASSAD SALLUM

D E S P A C H O
Intime-se o Autor para manifestar-se sobre a contestação, no

prazo improrrogável de dez dias, nos termos dos arts. 326 e 327 do
CPC, em face do disposto no art. 491, "in fine", do CPC.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

IVES GANDRA MARTINS FILHO
Ministro-Relator

PROC. Nº TST-AR-180358/2007-000-00-00.0

A U TO R E S : BANCO ITAÚ S. A. E OUTRA

A D VO G A D O : DR. ARNOR SERAFIM JÚNIOR

RÉU : ROBERTO AREDES DE CARVALHO

A D VO G A D O : DR. JOSÉ TORRES DAS NEVES

D E S P A C H O
Tendo em vista que a controvérsia é eminentemente de di-

reito, dou por encerrada a instrução processual, concedendo às partes
o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para, querendo, oferecerem razões
finais.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO BARROS LEVENHAGEN
Relator
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PROC. Nº TST-AC-180939/2007-000-00-00.3

A U TO R A : BRANDÃO FILHOS S. A. - COMÉRCIO, INDÚS-
TRIA E LAVOURA

A D VO G A D O S : DRS. IGOR DUNHAM E ANTÔNIO ILAURO DE
SOUZA

RÉU : ANTÔNIO CONCEIÇÃO DE CARVALHO

D E S P A C H O
BRANDÃO FILHOS S. A. - COMÉRCIO, INDÚSTRIA E

LAVOURA ajuíza ação cautelar inominada incidental, com pedido de
liminar inaudita altera pars, visando suspender a execução em curso
nos autos da Reclamação Trabalhista nº 320/1993-008-05-00-1 ou da
praça designada, até o julgamento definitivo do Recurso Ordinário
em Ação Rescisória nº TST-ROAR-1498/2004-000-05-00-2, que in-
siste na ocorrência de violação de preceitos de lei ordinária e da coisa
julgada oriunda da decisão exeqüenda de fls. 60/66. Alega a autora
que a iminência do dano irreparável se caracterizaria pelo fato de ter
sido marcada para 26/6/2007 a nova praça para alienação do bem
imóvel de sua propriedade que garante a execução originária, o que
poderia prejudicar o resultado útil do processo principal.

No feito principal, a requerente objetiva desconstituir, me-
diante a proposição da ação rescisória de fls. 52/59, fundada no art.
485, incisos IV e V (violação dos arts. 355 a 363 do CPC e 5º,
XXXVI, da Constituição), do CPC, a sentença de fls. 71/72 e 74,
proferida em sede de embargos à execução, que teria fixado o salário
base do reclamante no valor médio de seis salários mínimos mensais,
transformando a liquidação por artigos em mero arbitramento, sem
ordenar a busca e apreensão dos recibos que provariam a percepção
do equivalente a apenas um salário mínimo, documentos que estariam
em mãos de terceiro - a Petrobrás S/A -, que teria sido excluída da
lide na fase de conhecimento e não intimada corretamente para exibi-
los.

Todavia, a autora não obteve sucesso, pois sua rescisória foi
julgada improcedente pelo TRT de origem (fls. 78/82).

A plausibilidade de êxito da pretensão veiculada no processo
principal de fato não se evidencia, pois o inciso IV do art. 485 do
CPC se refere à coisa julgada emanada de outro processo, hipótese
diversa da debatida nos autos, que pressupõe o confronto entre as
decisões prolatadas nas fases de conhecimento e execução do mesmo
processo originário. Também não vislumbro, em princípio, a apontada
ofensa aos dispositivos processuais que disciplinam a exibição de
documentos em juízo, a qual parece mesmo atrair a incidência da
Súmula nº 410 do TST como óbice à ação rescisória, pois a autora
não logra demonstrar que seu pedido de rescisão não se identificaria,
na verdade, com um mero inconformismo com a má-apreciação/in-
terpretação das provas produzidas nos autos originários. No mais,
partindo-se da premissa de que a modalidade de liqüidação do jul-
gado não transita em julgado, não se sustenta a alegação de afronta ao
art. 5º, XXXVI, da Carta Política, tendo em vista que a alteração feita
quanto à forma de execução não resulta em inobservância da coisa
julgada, como bem assentado pelo acórdão recorrido na seara res-
cisória.

Logo, indefiro a liminar pleiteada.
Cite-se o réu, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias,

contestar o pedido, nos termos do art. 802 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2007.

RENATO DE LACERDA PAIVA
Ministro Relator

PROC. Nº TST-AC-181.639/2007-000-00-00.3

A U TO R : MOTEL VERANEIO

A D VO G A D A : DRA. SANCHA MARIA F. C. R. ALENCAR

RÉ : JUÍZA DA 4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PES-
SOA/PB

D E S P A C H O
Intime-se o Autor para emendar a petição inicial, visando a

juntar aos autos as cópias autenticadas dos documentos essenciais à
análise da ação cautelar, quais sejam, a petição inicial do mandado de
segurança, o ato coator, a decisão recorrida do 13º TRT (que denegou
a segurança) e a respectiva certidão de publicação, o recurso or-
dinário e o respectivo despacho de admissibilidade, bem como o
andamento atualizado da execução, conforme o disposto no art. 830
da CLT, na Orientação Jurisprudencial 76 da SBDI-2 e na Súmula
415, ambas do TST, e nas Súmulas 634 e 635 do STF, no prazo de 10
dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos
termos do art. 267, VI, c/c os arts. 283 e 284 do CPC.

Oportuno assinalar que a declaração de autenticidade das
peças juntadas aos autos, com base no art. 544, § 1º, do CPC, feita
pela advogada, direciona-se tão-somente ao agravo de instrumento, de
modo que não pode ser utilizada amplamente, como "in casu", em
sede de ação cautelar em mandado de segurança, à míngua de amparo
legal, conforme precedentes específicos da SBDI-2 do TST.

Decorrido o prazo supra-referido, independentemente da ma-
nifestação da Parte, voltem-me os autos conclusos.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

IVES GANDRA MARTINS FILHO
Ministro-Relator

SECRETARIA DA 1ª TURMA
<!ID332606-1>

D E S PA C H O S 

PROC. Nº TST-AIRR-39/2002-042-02-40.2

A G R AVA N T E : PERFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ADVOGADA : DRA. JOENICE APARECIDA DE MOURA BARBA

A G R AVA D O : ROGÉRIO DE PAULA OLIVEIRA

ADVOGADO : DR. EDGARD RODRIGUES TRAVASSOS

DECISÃO

Contra a decisão às fls. 150, prolatada pelo 2º Tribunal Re-
gional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista, a
reclamada interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o presente agravo não merece
prosperar, porquanto intempestivo o recurso de revista da recla-
mada. Isso, porque a publicação da decisão regional deu-se no dia
1/7/2003 (terça-feira), iniciando-se o prazo em 2/7/2003 e findando
em 9/7/2003 (quarta-feira). Contudo, a reclamada protocolizou o re-
curso de revista apenas em 10/7/2003, pelo que se depreende do
carimbo de protocolo às fls. 115.

Ressalte-se, ainda, que a verificação dos pressupostos ex-
trínsecos de admissibilidade do recurso de revista realizada pelo TST
não se encontra vinculada ao juízo expendido pelos Tribunais Re-
gionais do Trabalho. A declaração do juízo de admissibilidade pri-
meiramente a respeito do cumprimento dos pressupostos extrínsecos
do recurso, assim, não vincula o órgão ad quem.

Tendo em vista os termos do art. 897, § 7°, da CLT, não se
há como prover o agravo de instrumento, ante a intempestividade do
recurso de revista. Isso, porque constitui ônus do agravante formar o
instrumento de modo a possibilitar o imediato julgamento do recurso
não admitido, que deve obedecer aos seus próprios pressupostos ex-
trínsecos, o que não se deu no caso dos autos.

Dessa forma, não conheço ao agravo de instrumento, com
base no art. 896, § 5º, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-72-2001-018-02-40-8

A G R AVA N T E : EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A

A D VO G A D O : DR. MARCELO COSTA MASCARO NASCIMENTO

A G R AVA D O : GUSTAVO CUNHA LOURENÇO

A D VO G A D A : DRA. DANIELA SKROMOV DE ALBUQUERQUE

D E C I S Ã O

Contra a decisão às fls. 184 e 185, prolatada pelo 2º Tribunal
Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
a reclamada interpõe agravo de instrumento.

Sucede que as peças trasladadas para a formação do presente
agravo não se encontram devidamente autenticadas, porque não
foram declaradas autênticas pelo subscritor do aludido agravo que
possui procuração nos autos. Cabe ressaltar que a subscritora, Dra.
Sílvia Alves Pereira (OAB/SP nº83.036), embora tenha rubricado e
assinado as peças do agravo de instrumento, não ostenta capacidade
processual representativa para tal porque não tem procuração nos
autos.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando tal omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT e na
Instrução Normativa nº 16/99, III e X, do TST.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

ministro VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-151/2004-035-01-40.2

A G R AVA N T E : LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A

A D VO G A D O : DR. LYCURGO L. NETO

A G R AVA D O : CARLOS ALBERTO DE BARROS LOUREIRO

A D VO G A D A : DRA. PAKISSA MOREIRA RIVERO

D E C I S Ã O

Contra a decisão às fls. 135, prolatada pelo 1º Tribunal Re-
gional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista, a
reclamada interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o presente agravo não merece
prosperar, porquanto intempestivo o recurso de revista da recla-
mada. Isso, porque a publicação da decisão regional deu-se no dia
26/7/2005 (3ª feira), iniciando-se o prazo para interposição do recurso
de revista em 27/7/2005 e findando em 3/8/2005 (4ªfeira), conforme
certidão às fls. 110-verso. Contudo, a reclamada protocolizou o re-
curso de revista apenas em 9/8/2005, pelo que se depreende do
carimbo de protocolo às fls. 112.

Ressalte-se, ainda, que a verificação dos pressupostos ex-
trínsecos de admissibilidade do recurso de revista, realizada pelo TST,
não se encontra vinculada ao juízo expendido pelos Tribunais Re-
gionais do Trabalho. A declaração do juízo primeiro de admissi-
bilidade a respeito do cumprimento dos pressupostos extrínsecos do
recurso não vincula o órgão ad quem.

Tendo em vista os termos do art. 897, § 7°, da CLT, não se
há como prover o agravo de instrumento, ante a intempestividade do
recurso de revista. Constitui ônus do agravante formar o instrumento
de modo a possibilitar o imediato julgamento do recurso não ad-
mitido, que deve obedecer aos seus próprios pressupostos extrínsecos,
o que não se deu no caso dos autos.

Dessa forma, nego seguimento ao agravo de instrumento,
com amparo no art. 896, § 5º, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
R E L ATO R

PROC. Nº TST-AIRR-178/2000-026-09-00.2

A G R AVA N T E : ANTÔNIO VANDERLEI MARTINS

A D VO G A D O : DR. GILBERTO TADEU DOMBROSKI

A G R AVA D A : SOCIEDADE BENEFICIENTE E RECREATIVA
UNIÃO OPERÁRIA

A D VO G A D O : DR. EROCLITO HAMILTON TESSEROLI

A G R AVA D O : JOÃO LORIVAL MATOZO

A D VO G A D O : DR. ACIR OLINSKOWSKI

D E C I S Ã O

Contra a decisão às fls. 190-191, prolatada pelo 9º Tribunal
Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
o reclamante interpõe agravo de instrumento.

Nos termos da certidão de publicação às fls. 191, a decisão
que denegou seguimento ao recurso de revista foi publicada no dia
17/1/2003 (sexta-feira), iniciando-se o prazo para interposição de
recurso no dia 20/1/2003 (segunda-feira) e findando em 27/1/2003
(segunda-feira). Sucede que a petição do agravo de instrumento foi
protocolizada apenas em 28/1/2003 (fls. 194), fora, portanto, do prazo
previsto no art. 897, caput, da CLT.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, por
intempestivo, com fulcro no art. 896, § 5º, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
R E L ATO R

PROC. Nº TST-AIRR-278/2002-661-05-40.3

A G R AVA N T E : DIRAN ALMEIDA RIBEIRO

A D VO G A D O : DR. JOÃO MENEZES CANNA BRASIL E DR. JOSÉ
S A R A I VA 

A G R AVA D O : BANCO ALVORADA S/A

A D VO G A D O : DR. GUILHERME GOMES

D E C I S Ã O

Contra a decisão às fls. 148-149, prolatada pelo 5º Tribunal
Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
o reclamante interpõe agravo de instrumento.

O referido agravo, entretanto, não merece ser conhecido.
Assim sucede, porquanto o protocolo de recebimento do re-

curso de revista encontra-se ilegível, o que impossibilita a aferição de
sua tempestividade, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 285
da SBDI-1 do TST, de seguinte teor: "AGRAVO DE INSTRUMEN-
TO. TRASLADO. CARIMBO DO PROTOCOLO DO RECURSO
ILEGÍVEL. INSERVÍVEL. DJ 11.08.03. O carimbo do protocolo da
petição recursal constitui elemento indispensável para aferição da
tempestividade do apelo, razão pela qual deverá estar legível, pois um
dado ilegível é o mesmo que a inexistência do dado."

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Ressalte-se, ainda, que o exame da admissibilidade do re-
curso de revista não está restrito apenas ao TRT de origem. Cabe ao
Tribunal Superior do Trabalho, como órgão ad quem, o reexame da
admissibilidade do recurso, independentemente do pronunciamento
do Tribunal a quo.

Inservível, igualmente, etiqueta informativa que conste a
expressão "no prazo". Daí a necessidade de trasladar peça apta à
comprovação da tempestividade do recurso de revista denegado.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT e na
Instrução Normativa nº 16/99, III e X, do TST.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
R E L ATO R

PROC. Nº TST-AIRR-304/2003-108-08-40.8

A G R AVA N T E : MINERAÇÃO RIO DO NORTE S/A

A D VO G A D O : DR. SPENCER D. DE M. FILHO

A G R AVA D O : FRANCISCO MARQUES SOUSA

A D VO G A D O : DR. ELIAS DE SOUSA MARINHO

D E C I S Ã O

Contra a decisão às fls. 10-11, prolatada pelo 8º Tribunal
Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
a reclamada interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o presente agravo não merece pros-
perar, porquanto intempestivo o recurso de revista da reclamada. Isso, por-
que a publicação da decisão regional deu-se no dia 18/12/2003 (5ª feira),
iniciando-se o prazo para interposição do recurso de revista em 19/12/2003 e
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findando em 14/1/2004 (4ª feira). Contudo, a reclamada protocolizou o re-
curso de revista apenas em 26/1/2004, pelo que se depreende do carimbo de
protocolo às fls. 64.

Ressalte-se, ainda, que a verificação dos pressupostos ex-
trínsecos de admissibilidade do recurso de revista, realizada pelo TST,
não se encontra vinculada ao juízo expendido pelos Tribunais Re-
gionais do Trabalho. A declaração do juízo primeiro de admissi-
bilidade a respeito do cumprimento dos pressupostos extrínsecos do
recurso não vincula o órgão ad quem.

Tendo em vista os termos do art. 897, § 7°, da CLT, não se
há como prover o agravo de instrumento, ante a intempestividade do
recurso de revista. Constitui ônus do agravante formar o instrumento
de modo a possibilitar o imediato julgamento do recurso não ad-
mitido, que deve obedecer aos seus próprios pressupostos extrínsecos,
o que não se deu no caso dos autos.

Dessa forma, não conheço ao agravo de instrumento, com
amparo no art. 896, § 5º, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
R E L ATO R

PROC. Nº TST-RR-348/2005-103-22-00.7 TRT - 22ª REGIÃO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE BOCAINA

A D VO G A D O : DR. ANTÔNIO DE SOUZA MACEDO JÚNIOR

RECORRIDO : FRANSUALDO MOURA FEITOSA

A D VO G A D O : DR. OSVALDO MARQUES DA SILVA

D E S P A C H O
Renove-se a intimação determinada à fl. 160, que deverá ser

procedida na pessoa do representante legal do Município. Esclareça-
se que o silêncio da parte será tomado por aquiescência à pretensão
do obreiro, com a baixa dos autos à origem.

Expeça-se a competente Carta de Ordem.
Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-428/1994-402-02-40.0

A G R AVA N T E : MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
PRAIA GRANDE

A D VO G A D O : DR. MARCELO OLIVEIRA ROCHA

A G R AVA D O : TARCÍSIO LUIZ GUELLA

A D VO G A D O : DR. ERALDO AURÉLIO RODRIGUES FRANZESE

D E C I S Ã O

Contra a decisão às fls. 262, prolatada pelo 2º Tribunal Re-
gional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista, o
reclamado interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausente a certidão de
publicação do acórdão regional proferido em sede de embargos de
declaração, o que torna impossível se aferir a tempestividade do
recurso de revista.

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, § 1º, do CPC a ela não faça expressa
menção.

Idêntica é a situação no Processo do Trabalho. A Lei nº
9.756/98 exige que a parte forme o instrumento de agravo de modo a
possibilitar o imediato julgamento do recurso de revista, caso provido
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.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com amparo
no art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-529/2002-046-02-40.4

A G R AVA N T E : COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPO-
LITANOS- CPTM

A D VO G A D O : DR. SIDNEY FERREIRA

A G R AVA D O : VALDEMIR SILVANO

A D VO G A D O : DR. PAULO FERREIRA DE MORAES

D E C I S Ã O

Contra a decisão às fls. 200, prolatada pelo 2º Tribunal Re-
gional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista, a
reclamada interpõe agravo de instrumento.

Sucede que as peças trasladadas para a formação do presente agra-
vo não se encontram autenticadas, tampouco foram declaradas autênticas
pelo subscritor do aludido recurso, Dr. Paulo Roberto Couto, conforme au-
toriza o art. 544 do Código de Processo Civil Brasileiro.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando tal omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT e na
Instrução Normativa nº 16/99, III e X, do TST.

Publique-se, após siga o trâmite legal.
Brasília, 30 de Maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-548/2001-017-04-40.3

A G R AVA N T E : EXPRESS COSMÉTICOS LTDA.

A D VO G A D O : DR. LUIZ ARMANDO X. APPEL

A G R AVA D O : RENATO SCREMIN

A D VO G A D O : DR. JOSÉ ARMANDO DA SILVA NEVES

D E C I S Ã O

Contra a decisão às fls. 12, prolatada pelo do 4º Tribunal
Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
a reclamada interpõe agravo de instrumento.

Na hipótese vertente, a reclamada foi condenada ao paga-
mento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (fls. 50). Ao recorrer
ordinariamente, depositou o valor de R$ 3.196,10 ( três mil, cento e
noventa e seis reais e dez centavos), conforme guia às fls. 65, mínimo
para garantir o juízo recursal. Contudo, apesar de o Tribunal Regional
manter a condenação, a recorrente, ao interpor o recurso de revista,
depositou apenas R$ 3.773,95 ( três mil, setecentos e setenta e três
reais e noventa e cinco centavos) (fls. 82), quantia não suficiente para
completar o valor arbitrado da condenação e para garantia do juízo,
em conformidade com o Ato nº 284/02 GP-TST, DJ de 25/7/2002.

Diante do exposto, não efetuado o depósito no valor da
condenação, nem depositado o valor fixado no Ato nº 284/02 GP-
TST, ocorreu a deserção da revista, nos termos do inciso I da Súmula
nº 128 do TST, que assim dispõe: "É ônus da parte recorrente efetuar
o depósito legal, integralmente, em relação a cada novo recurso in-
terposto, sob pena de deserção. Atingindo o valor da condenação,
nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso."

Dessa forma, nego seguimento ao agravo de instrumento,
com fulcro no art. 896, § 5º, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de Maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-650/2000-001-02-40.3

A G R AVA N T E : COIMPAR COAN S/A TRADING COMPANY

A D VO G A D O : DR. PAULO DE TARSO ANDRADE BASTOS

A G R AVA D O : JOÃO CARLOS DE LIMA NETO

A D VO G A D O : DR. JOÃO BATISTA JUSTER DA SILVA

D E c i s ã O
O presente agravo de instrumento (fls. 2-13) foi interposto

pela reclamada contra a decisão singular que denegou seguimento ao
seu recurso de revista, fls. 101-102.

Sucede que o recurso de revista não foi subscrito pelo re-
presentante da parte, sendo, pois, apócrifo.

O recurso apócrifo é considerado ato processual inexistente
e, nessa condição, inapto para produzir o escopo processual almejado,
sendo, por isso, insuscetível de ser convalidado. A assinatura da
petição de recurso pelo advogado regularmente constituído pela parte,
à data de sua protocolização, constitui pressuposto inarredável de
admissibilidade, cujo desatendimento é fatal, pois conduz à inexis-
tência jurídica do ato processual

Por outro lado, não há que se falar em direito da parte de ser
intimada para sanar a irregularidade, uma vez que o ato processual
inexistente nenhum efeito produz no mundo jurídico.

Dessa forma, nego seguimento, ao agravo de instrumento,
com amparo no art. 896, §5º, da CLT e na Orientação Jurisprudencial
nº 120 da SBDI-1 do TST.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-682/2002-371-05-40.0

A G R AVA N T E : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRAN-
CISCO - CHESF

A D VO G A D O : DR. JARLON CUPERTINO DA SILVA LEITE

A G R AVA D O : AHIAS DE ARAÚJO FARIAS

A D VO G A D O : DR. CELSO PEREIRA DE SOUZA

D E C I S Ã O

Contra a decisão às fls. 241, prolatada pelo 5º Tribunal Re-
gional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
com amparo na Súmula nº 126 do TST, a reclamada interpõe agravo
de instrumento.

Todavia, o apelo não merece prosperar, na medida em que
não combate os fundamentos da decisão agravada. Em verdade, a
reclamada limita-se a insistir nas violações de dispositivos da Cons-
tituição Federal veiculadas nas razões do recurso de revista, não
atacando, portanto, os fundamentos esposados na decisão denegatória,
no sentido de que a admissibilidade do referido apelo não esbarraria
no óbice citado.

Falta-lhe, assim, a necessária motivação. Os argumentos tra-
zidos no agravo de instrumento demonstram a inadequação do re-
médio processual utilizado.

Dessa forma, não conheço do agravo em comento, com am-
paro na Súmula nº 422 do TST e com fundamento no art. 557, caput,
do CPC.

Publique-se, após siga o trâmite legal.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-794/1999-241-04-40.0

A G R AVA N T E : ZATON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

A D VO G A D O : DR. AIRTON CARLOS DE SOUZA CUNHA

A G R AVA D O S : CLAUDIOMIRO MARTINS GONÇALVES E OUTROS

A D VO G A D O : DR. VALDEMAR A. LEMOS DA SILVA

A G R AVA D O : WANDERLY DIAS DA SILVEIRA

A D VO G A D O : DR. DIRCEU JOSÉ SEBBEN

A G R AVA D O : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 4ª RE-
GIÃO

PROCURADORA : DRA. MÁRCIA MEDEIROS DE FARIAS

A G R AVA D O : JOSÉ VIANA DA SILVEIRA

A G R AVA D O : ADAIR MIGUEL SILVEIRA PADILHA

D E C I S Ã O
O presente agravo de instrumento (fls. 02-07) foi interposto

pela reclamada contra a decisão singular que denegou processamento
ao seu recurso de revista.

Oferecidas contraminuta e contra-razões (fls. 143-216).
Ausente o parecer do Ministério Público do Trabalho, nos

termos do art. 82, § 2º, do RITST.
O instrumento encontra-se irregularmente formado, uma

vez que ausente o traslado de peça essencial e obrigatória à formação
do instrumento, a saber, a cópia da certidão de publicação do acórdão
regional proferido em embargos de declaração, o que torna inviável
aferir-se a tempestividade do recurso de revista.

Ressalte-se que a verificação dos pressupostos extrínsecos de
admissibilidade do referido apelo, realizada pelo TST, não se encontra
vinculada ao juízo expendido pelos Tribunais Regionais do Trabalho,
motivo pelo qual a referida certidão de publicação revela-se indis-
pensável à formação do agravo de instrumento.

Note-se, por último, que, nos termos da Instrução Normativa
nº 16/99, item X, desta Corte e da reiterada jurisprudência do Excelso
Pretório, cabe à parte zelar pela correta formação do instrumento, não
comportando, pois, a omissão em conversão em diligência para suprir
a ausência de peças, ainda que obrigatórias ou necessárias.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-846/2003-421-05-41.4

A G R AVA N T E : SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO
DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

A D VO G A D O : DR. AUGUSTO SÉRGIO DO DESTERRO SANTOS

A G R AVA D A : BISCOITOS GUARANY INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO LTDA.

A D VO G A D A : DRA. DANIELA MACHADO CARVALHO

D E C I S Ã O

Contra a decisão às fls. 143, prolatada pelo 5º Tribunal Re-
gional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista, o
reclamante interpõe agravo de instrumento.

O referido agravo, entretanto, não merece ser conhecido.
Assim sucede, porquanto o protocolo de recebimento do re-

curso de revista encontra-se ilegível, o que impossibilita a aferição de
sua tempestividade, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 285
da SBDI-1 do TST, de seguinte teor: "AGRAVO DE INSTRUMEN-
TO. TRASLADO. CARIMBO DO PROTOCOLO DO RECURSO
ILEGÍVEL. INSERVÍVEL. DJ 11.08.03. O carimbo do protocolo da
petição recursal constitui elemento indispensável para aferição da
tempestividade do apelo, razão pela qual deverá estar legível, pois um
dado ilegível é o mesmo que a inexistência do dado."

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Ressalte-se, ainda, que o exame da admissibilidade do re-
curso de revista não está restrito apenas ao TRT de origem. Cabe ao
Tribunal Superior do Trabalho, como órgão ad quem, o reexame da
admissibilidade do recurso, independentemente do pronunciamento
do Tribunal a quo.

Inservível, igualmente, etiqueta informativa que conste a
expressão "no prazo". Daí a necessidade de trasladar peça apta à
comprovação da tempestividade do recurso de revista denegado.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT e na
Instrução Normativa nº 16/99, III e X, do TST.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
R E L ATO R
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PROC. Nº TST-AIRR-999/2002-019-09-40.7

A G R AVA N T E : CORBEL - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
BEBIDAS LTDA.

A D VO G A D A : DRA. FRANCISLAINE GUIDONI DE BIASI

A G R AVA D O : JURANDIR BARBOSA

A D VO G A D O : DR. LELIO SHIRAHISHI TOMANAGA

D E C I S Ã O

Contra a decisão às fls. 125 e 126, prolatada pelo 9º Tribunal
Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
a reclamada interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o presente agravo não merece
prosperar, porquanto intempestivo o recurso de revista da recla-
mada. Isso, porque a publicação da decisão regional deu-se no dia
23/7/2004 (6ª feira), iniciando-se o prazo para a interposição do
recurso de revista em 26/7/2004 e findando em 2/8/2004 (2ª feira),
conforme certidão às fls. 92. Contudo, a reclamada protocolizou o
recurso de revista apenas em 4/8/2004, pelo que se depreende do
carimbo de protocolo às fls. 93.

Ressalte-se, ainda, que a verificação dos pressupostos ex-
trínsecos de admissibilidade do recurso de revista realizada pelo TST
não se encontra vinculada ao juízo expendido pelos Tribunais Re-
gionais do Trabalho. A declaração do juízo primeiro de admissi-
bilidade a respeito do cumprimento dos pressupostos extrínsecos do
recurso não vincula o órgão ad quem.

Tendo em vista os termos do art. 897, § 7°, da CLT, não se
há como prover o agravo de instrumento, ante a intempestividade do
recurso de revista. Isso, porque constitui ônus do agravante formar o
instrumento de modo a possibilitar o imediato julgamento do recurso
não admitido, que deve obedecer aos seus próprios pressupostos ex-
trínsecos, o que não se deu no caso dos autos.

Dessa forma, nego seguimento ao agravo de instrumento,
com amparo no art. 896, § 5º, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
R E L ATO R

PROC. Nº TST-AIRR-1008/2000-004-15-40.0

A G R AVA N T E : OLINDA JOSÉ CAPELLI

A D VO G A D O : DR. ANDRÉ ALVES DOS SANTOS PEREIRA

A G R AVA D A : DROGACENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA.

A D VO G A D A : DRA. IRANI MARTINS ROSA

D E C I S Ã O

Contra a decisão às fls. 166-167, prolatada pelo 15º Tribunal
Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
a reclamante interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausente a certidão de
publicação do acórdão regional proferido em sede de embargos de-
claratórios, o que torna impossível aferir-se a tempestividade do re-
curso de revista.

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, § 1º, do CPC a ela não faça expressa
menção.

Idêntica é a situação no Processo do Trabalho. A Lei nº
9.756/98 exige que a parte forme o instrumento de agravo de modo a
possibilitar o imediato julgamento do recurso de revista, caso provido
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.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com amparo
no art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1009/2003-003-23-40.7

A G R AVA N T E : MARILUCE DA CONCEIÇÃO MOREIRA

A D VO G A D A : DRA. EVANEIDE MARTINS DE FREITAS

A G R AVA D O : ESTADO DE MATO GROSSO

PROCURADORA : DRA. MARIA HELENA DOS SANTOS SOUZA

D E C I S Ã O

Contra a decisão prolatada pelo 23° Tribunal Regional do
Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista, a reclamante
interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o presente agravo não se afigura
regularmente constituído, porquanto ausente o traslado das razões do
recurso de revista, o que impossibilita aferir-se a tempestividade do
referido recurso e, tampouco, analisar-se o agravo de instrumento.
Vale ressaltar que a juntada de qualquer peça essencial posteriormente
à interposição do recurso não regulariza o traslado, haja vista ter se
operado a p re c l u s ã o . 

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa n° 16/99, X, do TST.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
amparo no art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1011/2003-002-23-40.0

A G R AVA N T E : MARLENE GONZAGA DE ARRUDA METELO

A D VO G A D A : DRA. EVANEIDE MARTINS DE FREITAS

A G R AVA D O : ESTADO DE MATO GROSSO

PROCURADOR : DR. WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA

D E C I S Ã O

Contra a decisão prolatada pelo 23° Tribunal Regional do
Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista, a reclamante
interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o presente agravo não se afigura
regularmente constituído, porquanto ausente o traslado das razões do
recurso de revista, o que impossibilita aferir-se a tempestividade do
referido recurso e, tampouco, analisar-se o agravo. Vale ressaltar que
a juntada de qualquer peça essencial posteriormente à interposição
do recurso não regulariza o instrumento, haja vista ter se operado a
preclusão.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa n° 16/99, X, do TST.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
amparo no art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1012/2003-035-15-40.9

A G R AVA N T E : ADEMIR MODENEZ

A D VO G A D A : DRA. GISELE GLEREAN BOCCATO

A G R AVA D A : CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO
PA U L O 

A D VO G A D O : DR. SYLVIO LUÍS PILA JIMENES

D E C I S Ã O

Contra a decisão às fls. 105-106, prolatada pelo 15º Tribunal
Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
o reclamante interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o presente agravo não se afigura
regularmente constituído, uma vez que ausente o traslado ou a pro-
curação que outorgou poderes à advogada do agravante, Dra. Gisele
Glerean Boccato (OAB/SP nº 194.489).

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir irregularidade na sua formação, a
teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
base no art. 897, § 5º, I, da CLT, por inexistente.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

ministro VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1254/2001-464-02-40.0

A G R AVA N T E : JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA

A D VO G A D O : DR. MARCOS MARCÍLIO DIAS DOS SANTOS

A G R AVA D A : MULTIBRÁS S/A ELETRODOMÉSTICOS

A D VO G A D O : DR. MARCELO COSTA MASCARO NASCIMENTO

A G R AVA D A : MULTI PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S/C
LT D A . 

A D VO G A D O : DR. DRÁUSIO APPARECIDO VILLAS BOAS RAN-
GEL

D E C I S Ã O

Contra a decisão do 2º Tribunal Regional do Trabalho (fls.
256), que denegou seguimento ao recurso de revista, o reclamante
interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, uma vez que as peças essenciais
para a formação do referido recurso, foram trasladadas fora do octídio
legal, como se percebe às fls. 24, tampouco foram declaradas au-
tênticas pelo subscritor do aludido recurso, conforme autoriza o art.
544 do Código de Processo Civil Brasileiro.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT e na
Instrução Normativa nº 16/99, III e X, do TST.

Publique-se, após siga o trâmite legal.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1322/2003-670-09-40.2

A G R AVA N T E : VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA.

A D VO G A D A : DRA. CRISTIANE PARUCKER LEMOS FLEISCH-
FRESSER

A G R AVA D A : MERCEDES CARMEN ALVES DE OLIVEIRA

A D VO G A D O : DR. MOACIR SALMÓRIA

A G R AVA D A : SODEXHO DO BRASIL COMERCIAL LTDA

D E C I S Ã O

Contra a decisão às fls. 189, prolatada pelo 9º Tribunal Re-
gional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista, a
reclamada interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o presente agravo encontra-se
irregularmente formado. A cópia trasladada da guia de recolhi-
mento dos depósitos recursais (fls. 183) não resta apta à efetiva
comprovação do respcetivo recolhimento na ocasião da interposição
do recurso de revista, o que enseja o não-conhecimento do apelo, nos
termos do art. 897, § 5º, inciso I, da CLT.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Ressalte-se, ainda, que o exame da admissibilidade do re-
curso de revista não está restrito apenas ao TRT de origem. Cabe ao
Tribunal Superior do Trabalho, como órgão ad quem, o reexame da
admissibilidade do recurso, independentemente do pronunciamento
do Tribunal a quo.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
supedâneo nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, inciso I, da
C LT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
R E L ATO R

PROC. Nº TST-AIRR-1799/2002-027-12-40.0 TRT - 12ª REGIÃO

A G R AVA N T E : SONAE DISTRIBUIÇÃO BRASIL S.A.

A D VO G A D O : DR. GUSTAVO VILLAR MELLO GUIMARÃES

A G R AVA D A : MARIA DO CARMO DA SILVA PLÁCIDO

A D VO G A D O : DR. IREMAR GAVA

D E S P A C H O
Junte-se.
Diga a parte contrária sobre o requerimento patronal de al-

teração da razão social da empresa agravante, sendo que seu silêncio
importará em total concordância com os termos da petição em apreço,
no prazo de 5 dias.

Após, conclusos.
Brasília, 01 de novembro de 2006.

GUILHERME BASTOS
Juiz Convocado - Relator

PROC. Nº TST-AIRR-2346/2001-043-02-40.3

A G R AVA N T E : ANGEL GRIMALDO BELMONTE

A D VO G A D O : DR. MÁRIO AMARAL VIEIRA JÚNIOR

A G R AVA D O : CLUB ATHLETICO PAULISTANO

A D VO G A D A : DRA. MARIA HELOÍSA DE BARROS SILVA

D E C I S Ã O

Contra a decisão do 2º Tribunal Regional do Trabalho (fls.
211), que denegou seguimento ao recurso de revista, o reclamante
interpõe agravo de instrumento.

Sucede que as peças trasladadas para a formação do presente
agravo não se encontram autenticadas, tampouco foram declaradas
autênticas pelo subscritor do aludido recurso, conforme autoriza o art.
544 do Código de Processo Civil Brasileiro.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT e na
Instrução Normativa nº 16/99, III e X, do TST.

Publique-se, após siga o trâmite legal.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-78026/2003-900-04-00-6

A G R AVA N T E : PAULO ROBERTO SPEROTTO

A D VO G A D O : DR. MARCO ANTONIO BORGES SILVEIRA

A G R AVA D O : METALNAVE S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA

A D VO G A D O : DR. ALDO PIRES DE MIRANDA

D E C I S Ã O

Contra decisão às fl. 64, prolatada pelo 4º Tribunal Regional
do Trabalho da 12ª Região, que denegou seguimento ao recurso de
revista, o reclamante interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, que o agravo de instrumento não merece pros-
perar , pois a certidão de fls. 04 consigna que as razões estão apó-
crifas, não aproveitando o agravante a assinatura apenas na petição de
encaminhamento.

O recurso apócrifo é considerado ato processual inexistente
e, nessa condição, inapto para produzir o escopo processual almejado,
sendo, por isso, insuscetível de ser convalidado. A assinatura da
petição de recurso pelo advogado regularmente constituído pela parte,
à data de sua protocolização, constitui pressuposto inarredável de
admissibilidade, cujo desatendimento é fatal, pois conduz à inexis-
tência jurídica do ato processual
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Por outro lado, não há que se falar em direito da parte de ser
intimada para sanar a irregularidade, uma vez que o ato processual
inexistente nenhum efeito produz no mundo jurídico.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com base no
artigo 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-778297/2001.0

A G R AVA N T E : LEÓGENES PEREIRA PASSOS MOBÍLIO

A D VO G A D O : DR. JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES TORRES

A G R AVA D A : LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A

A D VO G A D O : DR. LYCURGO LEITE NETO

D E C I S Ã O

Contra a decisão às fls. 287, prolatada pelo 1º Tribunal Re-
gional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista, o
reclamante interpõe agravo de instrumento.

Todavia, o apelo não merece prosperar, na medida em que
não combate os fundamentos da decisão agravada. Em verdade, a
reclamante limita-se a insistir nos argumentos trazidos nas razões do
recurso de revista, repetindo, ipsisliteris, essas razões, não atacando,
portanto, os fundamentos esposados na decisão denegatória, preten-
dendo o reexame de matéria eminentemente de fatos e provas.

Falta-lhe, assim, a necessária motivação. As razões veicu-
ladas no agravo de instrumento demonstram a inadequação do re-
médio processual utilizado.

Dessa forma, não conheço do agravo em comento, com
amparo na Súmula nº 422 do TST e fundamentado no art. 557, caput,
do CPC.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
R E L ATO R

PROC. Nº TST-AG-ED-RR-870/2003-029-12-00.6

AGRAVANTE E EMBAR-
GADA

: CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
S.A. - CELESC

A D VO G A D O : DR. LYCURGO LEITE NETO

AGRAVADO E EMBAR-
GANTE

: CARLOS CEZAR FERNANDES DA SILVA

A D VO G A D O : DR. GILBERTO XAVIER ANTUNES

D E S P A C H O
O Agravado e Embargante opõe embargos de declaração (fl.

295), requerendo seja sanada omissão acerca dos pedidos relativos
aos reflexos do adicional de periculosidade e honorários assisten-
ciais.

Ante a possibilidade de atribuição de efeito modificativo ao
julgado, concedo o prazo de cinco dias à parte contrária, para, que-
rendo, apresentar impugnação (Orientação Jurisprudencial nº 142 da
SBDI-1).

Fica sobrestada a análise do agravo regimental interposto
pela CELESC.

Publique-se.
Após, voltem conclusos.
Brasília, 29 de maio de 2007.

EMMANOEL PEREIRA
Ministro Relator

PROC. Nº TST-AIRR-575.652/1999.5

A G R AVA N T E : APLIC - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AUTO-PE-
ÇAS LTDA.

A D VO G A D O : DR. MAURÍCIO GRANADEIRO GUIMARÃES

A G R AVA D O : ANTÔNIO RAMOS FIGUEIREDO

A D VO G A D O : DR. ROBERTO HIROMI SONODA

D E C I S Ã O
A Reclamada interpõe agravo de instrumento ao despacho de

fls. 96-97, mediante o qual foi denegado seguimento ao recurso de
revista.

Na minuta de fls. 02-05, a Reclamada argúi a incompetência
dos Tribunais Regionais para negar seguimento ao recurso de revista,
com base na análise do mérito da decisão, e aduz que a peça recursal
possui todos os requisitos para sua admissibilidade.

O agravo de instrumento encontra-se regularmente interpos-
to.

Inicialmente, esclareça-se que, ao contrário do esposado nas
razões de agravo de instrumento, é justamente o Tribunal Regional do
Trabalho o órgão competente para exercer o primeiro juízo de ad-
missibilidade do recurso de revista, seja no tocante à aferição dos
requisitos extrínsecos, seja com relação aos intrínsecos, consoante
previsão do artigo 896, § 1º, da CLT. Cabe, pois, ao Tribunal de
origem, de forma sucinta e motivada - conforme ocorreu -, o primeiro
juízo de admissibilidade, expondo se houve, ou não, caracterização de
divergência jurisprudencial e (ou) afronta direta a dispositivo de lei e
(ou) constitucional, bem como contrariedade às Súmulas e Orien-
tações desta Corte, não havendo que falar em invasão de competência
ou violação do direito adquirido.

Rejeita-se, portanto, a argüição.
Quanto ao mérito, veja-se.

<!ID332606-2>

A Reclamada requer a nulidade do acórdão do Regional por
negativa de prestação jurisdicional, sob a alegação de que, mesmo
instado a se manifestar via embargos de declaração, o Regional não
adotou pronunciamento acerca dos seguintes pontos: a) preliminar
argüida em contra-razões da Reclamada ao recurso ordinário adesivo
do Reclamante, no que se refere à possibilidade de prorrogação de
jornada em trabalho insalubre, e b) ausência de manifestação sobre o
laudo pericial. Aponta violação dos artigos 832 da CLT, 458, 535 a
538 do CPC e 93, IX, da Constituição de 1988.

De pronto, inviabiliza-se o exame da suposta ofensa aos
artigos 535 a 538 do CPC, por força da Orientação Jurisprudencial n°
115 da SBDI-1, na qual se estabelece só se admitir o conhecimento
do recurso, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação
jurisdicional, por violação dos artigos 93, IX, da Constituição de
1988, 832 da CLT e (ou) 458 do CPC.

Quanto ao primeiro ponto de omissão apontado pela Re-
clamada, que se refere ao fato de o Regional não haver-se pro-
nunciado quanto à preliminar contida em contra-razões da empresa ao
recurso ordinário adesivo do Reclamante, referente à prorrogação de
jornada em trabalho insalubre, não tem razão a Reclamada.

Mesmo que o Regional não tenha emitido tese sobre a ar-
güição formulada em contra-razões, vê-se, no acórdão recorrido (fl.
86), que houve claro pronunciamento, explicitando-se sobre o porquê
de não ter sido apreciada a preliminar de não-conhecimento do re-
curso ordinário do Reclamante no que se refere à possibilidade de
prorrogação de jornada em trabalho em insalubridade.

Não fosse isso, observa-se que o Regional, quando da apre-
ciação do recurso adesivo do Reclamante, lhe negou provimento, e,
com isso, manteve a sentença, o que acarretou a improcedência do
pedido de horas extras (fl. 74). Logo, evidencia-se que, mesmo ine-
xistindo pronunciamento acerca da questão formulada na preliminar
argüida em contra-razões, a improcedência do pedido de horas extras
formulado pelo Reclamante denota que tal silêncio não redundou em
prejuízos à Reclamada, o que torna definitiva a conclusão quanto à
inexistência de prejuízos a justificar o reconhecimento de nulidade da
decisão proferida pelo Regional em sede declaratória pela suposta
ausência de prestação jurisdicional.

Quanto ao segundo ponto de omissão apontado pela Re-
clamada, que, no seu entender, teria gerado a negativa de prestação
jurisdicional, por ausência de manifestação sobre o laudo pericial,
também não viabiliza a pretensão recursal, tendo em vista o explícito
pronunciamento do Regional a seu respeito, conforme, a seguir, re-
gistrado: "Quanto aos equipamentos de proteção individual, consoante
a fundamentação de voto, o tema culminou analisado e decidido. É
que, afora a indicação no laudo, repriso '... a recorrente não trouxe
evidência eficaz de circunstância conducente a eliminação, diminui-
ção da nocividade, sequer do fornecimento, fiscalização e uso opor-
tuno de adequado equipamento de proteção...'" (fls. 86-87).

Assim, não demonstrada a negativa de prestação jurisdicio-
nal, restam incólumes os artigos 832 da CLT, 458 do CPC e 93, IX,
da Constituição de 1988.

Com fundamento no artigo 557, caput, do Código de Pro-
cesso Civil, denego seguimento ao agravo de instrumento.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

EMMANOEL PEREIRA
Ministro Relator

PROC. Nº TST-AIRR-227/2002-008-02-40.0

A G R AVA N T E : BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - BA-
N E S PA 

ADVOGADO : DR. ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO

A G R AVA D O : VALDEIR GOMES DA SILVA

ADVOGADO : DR. YOSHIHIKO HISAYAMA

A G R AVA D A : ESTRELA AZUL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, SE-
GURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.

ADVOGADO : DR. ADHEMAR FERREIRA DE CARVALHO NETTO

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida às fls. 226/227, mediante a qual se denegou se-
guimento ao recurso de revista empresarial, com arrimo na Súmula nº
331 do Tribunal Superior do Trabalho.

Não obstante os argumentos do recorrente, não merece re-
paro a decisão agravada, cabendo enfatizar que a matéria em debate
- responsabilidade subsidiária - não comporta mais questionamentos,
porque já pacificada no seio do Judiciário trabalhista, a teor da Sú-
mula nº 331, item IV, do TST, com a redação que lhe emprestou a
Resolução nº 96/2000, resultante do julgamento do Incidente de Uni-
formização de Jurisprudência suscitado no Processo nº TST-IUJ-RR-
297.751/96.

Tal decisão teve por intuito justamente dirimir as contro-
vérsias existentes em torno da interpretação do artigo 71 da Lei nº
8.666/93. O referido item IV da Súmula nº 331 passou, então, a
vigorar com a seguinte redação: "IV - O inadimplemento das obri-
gações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsa-
bilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obri-
gações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das au-
tarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das so-
ciedades de economia mista, desde que hajam participado da relação
processual e constem também do título executivo judicial (artigo 71
da Lei nº 8.666/93)".

Cumpre salientar que a edição de súmulas por este Tribunal
Superior pressupõe a análise exaustiva do tema, à luz de toda a
legislação pertinente, o que afasta qualquer possibilidade de reco-
nhecimento de violação de dispositivo de lei ou da Constituição
Federal, bem como de dissenso jurisprudencial.

Assim, revelando a decisão recorrida sintonia com a Súmula
nº 331, IV, do TST, o agravo de instrumento não prospera, em face do
óbice contido no § 5º do artigo 896 da Consolidação das Leis do
Tr a b a l h o .

Com esses fundamentos, nego seguimento ao agravo de
instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-328/2004-008-16-40.6

A G R AVA N T E : FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO

A D VO G A D O : DR. JOSÉ CALDAS GOIS JÚNIOR

A G R AVA D A : SORAIA TELES HOLANDA

A D VO G A D A : DRA. SILVANA CRISTINA REIS LOUREIRO

A G R AVA D O : INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E
ECONOMIA - ISAE

A D VO G A D O : DR. NAZIANO PANTOJA FILIZOLA

D E C I S Ã O

Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-
nocrática proferida às fls. 204/205, mediante a qual se denegou se-
guimento ao recurso de revista empresarial.

Ao proceder ao juízo de admissibilidade, o Tribunal Re-
gional considerou irregular a representação processual, porquanto o
substabelecimento juntado às fls. 78/79, de que resultaria a outorga de
poderes ao subscritor do recurso de revista, bem como do agravo de
instrumento, não foi devidamente autenticado. A autenticação do do-
cumento apresentado em cópia é medida que se impõe, em ob-
servância ao disposto no artigo 830 da Consolidação das Leis do
Trabalho, segundo o qual "o documento juntado para prova só será
aceito se estiver no original ou em certidão autêntica, ou quando
conferida a respectiva pública-forma ou cópia perante o juiz ou tri-
bunal" - hipóteses não configuradas no presente caso.

Indiscutível, no caso, a pertinência do entendimento con-
substanciado na Súmula nº 164 desta Corte uniformizadora, no sen-
tido de que o não-cumprimento das determinações contidas nos §§ 1º
e 2º do artigo 5º da Lei nº 8.906, de 4/7/94, e do artigo 37, parágrafo
único, do Código de Processo Civil importa o não-conhecimento do
recurso, porque inexistente. Frise-se, ainda, que não resta configu-
rado, na hipótese, o mandato tácito.

Observe-se, por fim, que, de acordo com o disposto na Sú-
mula nº 383, II, do Tribunal Superior do Trabalho, a regra impositiva
da concessão de prazo para a regularização do mandato, prevista no
artigo 13 do Código de Processo Civil, é inaplicável em sede re-
cursal. Verificada a irregularidade da representação, não há falar em
suspensão do processo, a fim de assegurar à parte oportunidade para
sanar o defeito. Resulta inexorável, daí, a decretação da inexistência
do recurso interposto, nos termos da Súmula nº 164 do TST.

Ante o exposto, com base no artigo 896, § 5º, da Con-
solidação das Leis do Trabalho, nego seguimento ao agravo.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-336/2003-020-10-40.8

A G R AVA N T E : UNIÃO (CÂMARA DOS DEPUTADOS)

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

A G R AVA D O : ANTÔNIO CAIXETA DA FONSECA

A D VO G A D A : DR.A SILVANETE CÂNDIDA SENA

A G R AVA D A : PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.

D E C I S Ã O

Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-
nocrática proferida às fls. 85/86, mediante a qual se denegou se-
guimento ao recurso de revista interposto pela reclamada, com arrimo
na Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho.

Não obstante os argumentos da recorrente, não merece re-
paro a decisão agravada, cabendo enfatizar que a matéria em debate
- responsabilidade subsidiária - não comporta mais questionamentos,
porque já pacificada no seio do Judiciário trabalhista, a teor da Sú-
mula nº 331, item IV, do TST, com a redação que lhe emprestou a
Resolução nº 96/2000, resultante do julgamento do Incidente de Uni-
formização de Jurisprudência suscitado no Processo nº TST-IUJ-RR-
297.751/96.

Tal decisão teve por intuito justamente dirimir as contro-
vérsias existentes em torno da interpretação do artigo 71 da Lei nº
8.666/93. O referido item IV da Súmula nº 331 passou, então, a
vigorar com a seguinte redação: " IV - o inadimplemento das obri-
gações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsa-
bilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obri-
gações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das au-
tarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das so-
ciedades de economia mista, desde que hajam participado da relação
processual e constem também do título executivo judicial (artigo 71
da Lei nº 8.666/93)".

Cumpre salientar que a edição de súmulas por este Tribunal
Superior pressupõe a análise exaustiva do tema, à luz de toda a
legislação pertinente, o que afasta qualquer possibilidade de reco-
nhecimento de violação de dispositivo de lei ou da Constituição
Federal, bem como de dissenso jurisprudencial.
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Revelando a decisão recorrida sintonia com a Súmula 331,
IV, do TST, o agravo de instrumento não prospera, em face do óbice
contido no § 5º do artigo 896 da Consolidação das Leis do Tra-
balho.

Com esses fundamentos, nego seguimento ao agravo de
instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-372/2004-751-04-40.0

A G R AVA N T E : MUNICÍPIO DE SANTA ROSA

PROCURADORA : DRA. LÊDA FÁTIMA ALMEIDA DOS SANTOS

A G R AVA D O : ARVÍDIO CAPELETTI (ESPÓLIO DE)

ADVOGADO : DR. CARLOS WILLI CAL

D E C I S ã o
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida às fls. 38/39, mediante a qual se denegou se-
guimento ao recurso de revista interposto pelo reclamado.

O agravo não preenche os pressupostos de admissibilidade
previstos em lei. O reclamado deixou de promover o traslado do
comprovante de intimação, na pessoa do Procurador do Município, do
acórdão prolatado pelo egrégio Tribunal Regional à época do jul-
gamento do recurso ordinário - peça imprescindível à aferição da
tempestividade do recurso de revista. A ausência de tal documento
impede o conhecimento do presente agravo, nos termos do § 5º do
artigo 897 da Consolidação das Leis do Trabalho. Registre-se que,
contando-se recursal a partir da data da publicação do acórdão pro-
latado pelo do Tribunal Regional, resultaria intempetivo o recurso de
revista.

Cabe lembrar que o preenchimento dos requisitos de ad-
missibilidade deve ser verificado pelo relator do recurso, sem em-
bargo do exame prévio procedido pelo presidente do Tribunal Re-
gional. A aferição da regularidade formal do apelo está sujeita a
duplo exame, sem que esta instância superior esteja vinculada ao
decidido pelo juízo de origem. Nesse caso, o juízo de origem exerce
precariamente jurisdição típica da instância superior, consoante se
extrai dos artigos 541, 543 e 544 do Código de Processo Civil.

Frise-se que o § 5º do artigo 897 da Consolidação das Leis
do Trabalho estabelece a obrigatoriedade do traslado de todas as
peças necessárias ao imediato julgamento do recurso denegado, caso
provido o agravo, resultando daí que o inciso I do dispositivo legal
mencionado não esgota o rol das peças imprescindíveis à formação
do instrumento. É o caso da certidão de intimação, na pessoa do
Procurador do Município, do acórdão prolatado pelo egrégio Tribunal
Regional na oportunidade do julgamento do recurso ordinário.

Oportuno ressaltar que cabe à parte velar pela correta for-
mação do instrumento, não se admitindo a conversão do julgamento
em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que de traslado
obrigatório ou essenciais à compreensão da controvérsia.

Diante do exposto, com arrimo no § 5º do artigo 897 da
Consolidação das Leis do Trabalho, não conheço do agravo.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-375/2003-042-15-40.5

A G R AVA N T E : CHEVRON BRASIL LTDA.

ADVOGADA : DRA. IVONETE APARECIDA GAIOTTO MACHADO

A G R AVA D O : MIGUEL SCALIANTE

ADVOGADO : DR. JOSÉ DE PAIVA MAGALHÃES

A G R AVA D A : MARTINS TRANSPORTES GERAIS LTDA.

ADVOGADO : MÁRCIO ANTÔNIO CORTIZO PERES

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida à fl. 379, mediante a qual se denegou seguimento
ao recurso de revista empresarial, com arrimo na Súmula nº 331 do
Tribunal Superior do Trabalho.

Não obstante os argumentos da agravante, não merece reparo
a decisão agravada, cabendo enfatizar que a matéria em debate -
responsabilidade subsidiária - não comporta mais questionamentos,
porque já pacificada no seio do Judiciário trabalhista, a teor da Sú-
mula nº 331, item IV, do TST, com a redação que lhe emprestou a
Resolução nº 96/2000, resultante do julgamento do Incidente de Uni-
formização de Jurisprudência suscitado no Processo nº TST-IUJ-RR-
297.751/96.

Tal decisão teve por intuito justamente dirimir as contro-
vérsias existentes em torno da interpretação do artigo 71 da Lei nº
8.666/93. O referido item IV da Súmula nº 331 passou, então, a
vigorar com a seguinte redação: "IV - O inadimplemento das obri-
gações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsa-
bilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obri-
gações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das au-
tarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das so-
ciedades de economia mista, desde que hajam participado da relação
processual e constem também do título executivo judicial (artigo 71
da Lei nº 8.666/93)".

Cumpre salientar que a edição de súmulas por este Tribunal
Superior pressupõe a análise exaustiva do tema, à luz de toda a
legislação pertinente, o que afasta qualquer possibilidade de reco-
nhecimento de violação de dispositivo de lei ou da Constituição
Federal, bem como de dissenso jurisprudencial.

Ressalte-se que a hipótese dos autos é de típico contrato de
prestação de serviços, consoante infere-se da decisão do Tribunal
Regional (fls. 357/358), de forma que não há falar em contrariedade
à Orientação Jurisprudencial nº 191 da SBDI-I desta Corte superior,
nem em afronta ao artigo 455 da Consolidação das Leis do Tra-
balho.

Revelando a decisão recorrida sintonia com a Súmula nº 331,
IV, do TST, o agravo de instrumento não prospera, em face do óbice
contido no § 5º do artigo 896 da Consolidação das Leis do Tra-
balho.

Com esses fundamentos, nego seguimento ao agravo de
instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-393/2002-291-04-40.2

A G R AVA N T E : RÁPIDO 900 DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
LT D A . 

ADVOGADA : DRA. PATRÍCIA DORNELES

A G R AVA D O : JORGE DE OLIVEIRA LOPES

ADVOGADA : DRA. CRISTIANE BOHN

A G R AVA D O : OSVALDO DE OLIVEIRA LOPES - ME

A G R AVA D A : BASF S.A.

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida às fls. 100/101, mediante a qual se denegou se-
guimento ao recurso de revista empresarial, com arrimo na Súmula nº
331 do Tribunal Superior do Trabalho.

Não obstante os argumentos da agravante, não merece reparo
a decisão agravada, cabendo enfatizar que a matéria em debate -
responsabilidade subsidiária - não comporta mais questionamentos,
porque já pacificada no seio do Judiciário trabalhista, a teor da Sú-
mula nº 331, item IV, do TST, com a redação que lhe emprestou a
Resolução nº 96/2000, resultante do julgamento do Incidente de Uni-
formização de Jurisprudência suscitado no Processo nº TST-IUJ-RR-
297.751/96.

Tal decisão teve por intuito justamente dirimir as contro-
vérsias existentes em torno da interpretação do artigo 71 da Lei nº
8.666/93. O referido item IV da Súmula nº 331 passou, então, a
vigorar com a seguinte redação: "IV - O inadimplemento das obri-
gações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsa-
bilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obri-
gações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das au-
tarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das so-
ciedades de economia mista, desde que hajam participado da relação
processual e constem também do título executivo judicial (artigo 71
da Lei nº 8.666/93)".

Cumpre salientar que a edição de súmulas por este Tribunal
Superior pressupõe a análise exaustiva do tema, à luz de toda a
legislação pertinente, o que afasta qualquer possibilidade de reco-
nhecimento de violação de dispositivo de lei ou da Constituição
Federal, bem como de dissenso jurisprudencial.

Assim, revelando a decisão recorrida sintonia com a Súmula
nº 331, IV, do TST, o agravo de instrumento não prospera, em face do
óbice contido no § 5º do artigo 896 da Consolidação das Leis do
Tr a b a l h o .

Com esses fundamentos, nego seguimento ao agravo de
instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-568/2004-103-03-40.8

A G R AVA N T E : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR : DR. JEFERSON CARLOS CARÚS GUEDES

A G R AVA D O : FRANCISCO APARECIDO FERREIRA DA SILVA

A D VO G A D A : DRA. HÉRICA HELENA GOMES BRAGA VALA-
DARES

A G R AVA D O : ERNESTO AUGUSTO FONSECA

D E C I S Ã O

Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-
nocrática proferida às fls. 65/66, mediante a qual se denegou se-
guimento ao recurso de revista interposto pelo INSS.

O agravo não preenche os pressupostos de admissibilidade
previstos em lei. O agravante deixou de promover o traslado do
comprovante de intimação, na pessoa do Procurador Federal, do acór-
dão prolatado pelo egrégio Tribunal Regional por ocasião do jul-
gamento do agravo de petição - peça imprescindível à aferição da
tempestividade do recurso de revista. A ausência de tal documento
impede o conhecimento do presente agravo, nos termos do § 5º do
artigo 897 da Consolidação das Leis do Trabalho. Registre-se que,
contando-se o prazo recursal a partir da data da publicação do acór-
dão prolatado pelo do Tribunal Regional, resultaria intempetivo o
recurso de revista.

Cabe lembrar que o preenchimento dos requisitos de ad-
missibilidade deve ser constatado pelo relator do recurso, sem em-
bargo do exame prévio procedido pelo presidente do Tribunal Re-
gional. A aferição da regularidade formal do apelo está sujeita a
duplo exame, sem que esta instância ad quem esteja vinculada ao
decidido pelo juízo a quo. Nesse caso, o juízo de origem exerce
precariamente jurisdição típica da instância superior, consoante se
extrai dos artigos 541, 543 e 544 do Código de Processo Civil.

Frise-se que o § 5º do artigo 897 da Consolidação das Leis
do Trabalho erige a obrigatoriedade do traslado de todas as peças
necessárias ao imediato julgamento do recurso denegado, caso pro-
vido o agravo, resultando daí que o inciso I do dispositivo legal
mencionado não esgota o rol das peças imprescindíveis à formação
do instrumento. É o caso da certidão de intimação pessoal do acórdão
prolatado pelo egrégio Tribunal Regional à época do julgamento dos
embargos de declaração.

Oportuno ressaltar que cabe à parte velar pela correta for-
mação do instrumento, não se admitindo a conversão do julgamento
em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que de traslado
obrigatório ou essenciais à compreensão da controvérsia.

Diante do exposto, com arrimo no § 5º do artigo 897 da
Consolidação das Leis do Trabalho, não conheço do agravo.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-710/2003-053-15-40.9

A G R AVA N T E : PIRELLI PNEUS S.A.

A D VO G A D A : DR.ª MARY ÂNGELA BENITES DAS NEVES

A G R AVA D O : REGINALDO SANTOS DE OLIVEIRA

A D VO G A D A : DR.ª SABRINA MORY

A G R AVA D A : N. F. GOMES & CIA. LTDA.

D E C I S Ã O

Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-
nocrática proferida à fl. 115, mediante a qual se denegou seguimento
ao recurso de revista empresarial, com arrimo na Súmula nº 331 do
Tribunal Superior do Trabalho.

Não obstante os argumentos da recorrente, não merece reparo
a decisão agravada, cabendo enfatizar que a matéria em debate -
responsabilidade subsidiária - não comporta mais questionamentos,
porque já pacificada no seio do Judiciário trabalhista, a teor da Sú-
mula nº 331, item IV, do TST, com a redação que lhe emprestou a
Resolução nº 96/2000, resultante do julgamento do Incidente de Uni-
formização de Jurisprudência suscitado no Processo nº TST-IUJ-RR-
297.751/96.

Tal decisão teve por intuito justamente dirimir as contro-
vérsias existentes em torno da interpretação do artigo 71 da Lei nº
8.666/93. O referido item IV da Súmula nº 331 passou, então, a
vigorar com a seguinte redação: "IV - O inadimplemento das obri-
gações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsa-
bilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obri-
gações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das au-
tarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das so-
ciedades de economia mista, desde que hajam participado da relação
processual e constem também do título executivo judicial (artigo 71
da Lei nº 8.666/93)".

Cumpre salientar que a edição de súmulas por este Tribunal
Superior pressupõe a análise exaustiva do tema, à luz de toda a
legislação pertinente, o que afasta qualquer possibilidade de reco-
nhecimento de violação de dispositivo de lei ou da Constituição
Federal, bem como de dissenso jurisprudencial.

Revelando a decisão recorrida sintonia com a Súmula nº 331,
IV, do TST, o agravo de instrumento não prospera, em face do óbice
contido no § 5º do artigo 896 da Consolidação das Leis do Tra-
balho.

Com esses fundamentos, nego seguimento ao agravo de
instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-763/2004-121-05-41.1

A G R AVA N T E : PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

ADVOGADO : DRA. ALINE SILVA DE FRANÇA

A G R AVA D O : RENIVALDO DE FRANÇA

ADVOGADO : DR. GILSONEI MOURA SILVA

A G R AVA D A : CALORISOL ENGENHARIA LTDA.

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida às fls. 160/161, mediante a qual se denegou se-
guimento ao recurso de revista empresarial, com arrimo na Súmula nº
331 do Tribunal Superior do Trabalho.

Não obstante os argumentos da recorrente, não merece reparo
a decisão agravada, cabendo enfatizar que a matéria em debate -
responsabilidade subsidiária - não comporta mais questionamentos,
porque já pacificada no seio do Judiciário trabalhista, a teor da Sú-
mula nº 331, item IV, do TST, com a redação que lhe emprestou a
Resolução nº 96/2000, resultante do julgamento do Incidente de Uni-
formização de Jurisprudência suscitado no Processo nº TST-IUJ-RR-
297.751/96.
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Tal decisão teve por intuito justamente dirimir as contro-
vérsias existentes em torno da interpretação do artigo 71 da Lei nº
8.666/93. O referido item IV da Súmula nº 331 passou, então, a
vigorar com a seguinte redação: "IV - O inadimplemento das obri-
gações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsa-
bilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obri-
gações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das au-
tarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das so-
ciedades de economia mista, desde que hajam participado da relação
processual e constem também do título executivo judicial (artigo 71
da Lei nº 8.666/93)".

Cumpre salientar que a ediçã,,,o de súmulas por este Tribunal
Superior pressupõe a análise exaustiva do tema, à luz de toda a
legislação pertinente, o que afasta qualquer possibilidade de reco-
nhecimento de violação de dispositivo de lei ou da Constituição
Federal, bem como de dissenso jurisprudencial.

Revelando a decisão recorrida sintonia com a Súmula nº 331,
IV, do TST, o agravo de instrumento não prospera, em face do óbice
contido no § 5º do artigo 896 da Consolidação das Leis do Tra-
balho.

Com esses fundamentos, nego seguimento ao agravo de
instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-805/2003-057-01-40.4

A G R AVA N T E : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
- CEDAE.

A D VO G A D A : DRA. WILMA TEIXEIRA VIANA

A G R AVA D O : CARLOS ALBERTO GANIME MARTINS

A D VO G A D O : DR. CELESTINO DA SILVA NETO

D E C I S Ã O

Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-
nocrática proferida à fl. 55, mediante a qual se denegou seguimento
ao recurso de revista patronal.

O agravo não preenche os pressupostos de admissibilidade
previstos em lei. O agravante carreou para os autos traslado in-
completo da procuração outorgada ao reclamado, à fl. 16. Constatou-
se a ausência de partes importantes do referido documento, nas quais
constariam a assinatura dos representantes legais da parte ou do
escrivão do cartório, além da especificação dos poderes outorgados. O
referido documento, em sua integralidade, é peça que deve acom-
panhar, necessariamente, a petição de interposição do agravo de ins-
trumento, nos termos do inciso I do § 5º do artigo 897 da Con-
solidação das Leis do Trabalho.

Cabe lembrar que o preenchimento dos requisitos de ad-
missibilidade deve ser verificado pelo relator do recurso, sem em-
bargo do exame prévio procedido pelo presidente do Tribunal Re-
gional. A aferição da regularidade formal do apelo está sujeita a
duplo exame, sem que esta instância superior esteja vinculada ao
decidido pelo juízo de origem. Nesse caso, o juízo de origem exerce
precariamente jurisdição típica da instância superior, consoante se
extrai dos artigos 541, 543 e 544 do Código de Processo Civil.

Tem plena aplicabilidade à hipótese dos autos a previsão
inserta no inciso III da Instrução Normativa nº 16 do Tribunal Su-
perior do Trabalho, de seguinte teor: "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".

Oportuno ressaltar que cabe à parte velar pela correta for-
mação do instrumento, não se admitindo a conversão do julgamento
em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que de traslado
obrigatório ou essenciais à compreensão da controvérsia.

Diante do exposto, com arrimo no § 5º do artigo 897 da
Consolidação das Leis do Trabalho, não conheço do agravo.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-840/2002-057-15-40.6

A G R AVA N T E : BANCO NOSSA CAIXA S.A.

ADVOGADO : DR. ADALBERTO GODOY E DR. JOSÉ ALBERTO
COUTO MACIEL

A G R AVA D O : RICARDO DA SILVA PEREIRA

ADVOGADO : DR. NILSON APARECIDO CARREIRA MÔNICO

A G R AVA D A : OFFICIO SERVIÇOS GERAIS LTDA.

ADVOGADA : DRA. TÂNIA MARIA CASTELO BRANCO PINHEI-
RO

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida à fl. 588, mediante a qual se denegou seguimento
ao recurso de revista empresarial, com arrimo na Súmula nº 331 do
Tribunal Superior do Trabalho.

Não obstante os argumentos do recorrente, não merece re-
paro a decisão agravada, cabendo enfatizar que a matéria em debate
- responsabilidade subsidiária - não comporta mais questionamentos,
porque já pacificada no seio do Judiciário trabalhista, a teor da Sú-
mula nº 331, item IV, do TST, com a redação que lhe emprestou a
Resolução nº 96/2000, resultante do julgamento do Incidente de Uni-
formização de Jurisprudência suscitado no Processo nº TST-IUJ-RR-
297.751/96.

Tal decisão teve por intuito justamente dirimir as contro-
vérsias existentes em torno da interpretação do artigo 71 da Lei nº
8.666/93. O referido item IV da Súmula nº 331 passou, então, a
vigorar com a seguinte redação: "IV - O inadimplemento das obri-
gações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsa-
bilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obri-
gações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das au-
tarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das so-
ciedades de economia mista, desde que hajam participado da relação
processual e constem também do título executivo judicial (artigo 71
da Lei nº 8.666/93)".

Cumpre salientar que a edição de súmulas por este Tribunal
Superior pressupõe a análise exaustiva do tema, à luz de toda a
legislação pertinente, o que afasta qualquer possibilidade de reco-
nhecimento de violação de dispositivo de lei ou da Constituição
Federal, bem como de dissenso jurisprudencial.

Revelando a decisão recorrida sintonia com a Súmula nº 331,
IV, do TST, o agravo de instrumento não prospera, em face do óbice
contido no § 5º do artigo 896 da Consolidação das Leis do Tra-
balho.

Com esses fundamentos, nego seguimento ao agravo de
instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-924/2003-007-16-40.9

A G R AVA N T E : ISAAC RIBEIRO SILVA

A D VO G A D O : DR. JOSÉ CARLOS MINEIRO

A G R AVA D O : BANCO DO BRASIL S/A.

A D VO G A D O : DRA. ENEIDA DE VARGAS E BERNARDES

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática, mediante a qual se denegou seguimento ao recurso de
revista obreiro.

O agravo não preenche os pressupostos de admissibilidade
previstos em lei. O reclamante deixou de promover o traslado da
cópia das razões do recurso de revista - peça necessária à perfeita
compreensão da controvérsia e ao imediato julgamento do recurso,
caso viesse a ser provido o agravo. Tal omissão acarreta o não-
conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do § 5º do artigo
897 da norma consolidada.

Cabe lembrar que o preenchimento dos requisitos de ad-
missibilidade deve ser constatado pelo relator do recurso, sem em-
bargo do exame prévio procedido pelo presidente do Tribunal Re-
gional. A aferição da regularidade formal do apelo está sujeita a
duplo exame, sem que esta instância ad quem esteja vinculada ao
decidido pelo juízo a quo. Nesse caso, o juízo de origem exerce
precariamente jurisdição típica da instância superior, consoante se
extrai dos artigos 541, 543 e 544 do Código de Processo Civil.

Frise-se que o § 5º do artigo 897 da Consolidação das Leis
do Trabalho erige a obrigatoriedade do traslado de todas as peças
necessárias ao imediato julgamento do recurso denegado, caso pro-
vido o agravo, resultando daí que o inciso I do dispositivo legal
mencionado não esgota o rol das peças imprescindíveis à formação
do instrumento. É o caso da razões do recurso de revista.

Oportuno ressaltar que cabe à parte velar pela correta for-
mação do instrumento, não se admitindo a conversão do julgamento
em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que de traslado
obrigatório ou essenciais à compreensão da controvérsia.

Diante do exposto, com arrimo no § 5º do artigo 897 da
Consolidação das Leis do Trabalho, não conheço do agravo.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1.019/1996-003-05-40.0

A G R AVA N T E : RAIMUNDO NONATO MUTTI

A D VO G A D O : DR. MAGNO ÂNGELO PINHEIRO DE FREITAS

A G R AVA D O : EDSON CRUZ DAMIÃO

A D VO G A D O : DR. JÂNIO DE ALMEIDA SILVEIRA

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida à fl. 120, mediante a qual se denegou seguimento
ao recurso de revista do executado.

O agravo não preenche os pressupostos de admissibilidade
previstos em lei. O reclamado deixou de promover o traslado da
certidão de intimação do acórdão prolatado pelo egrégio Tribunal
Regional por ocasião do julgamento dos embargos de declaração -
peça imprescindível à aferição da tempestividade do recurso de re-
vista. A ausência de tal documento impede o conhecimento do pre-
sente agravo, nos termos do § 5º do artigo 897 da Consolidação das
Leis do Trabalho.

Cabe lembrar que o preenchimento dos requisitos de ad-
missibilidade deve ser constatado pelo relator do recurso, sem em-
bargo do exame prévio procedido pelo presidente do Tribunal Re-
gional. A aferição da regularidade formal do apelo está sujeita a
duplo exame, sem que esta instância ad quem esteja vinculada ao
decidido pelo juízo a quo. Nesse caso, o juízo de origem exerce
precariamente jurisdição típica da instância superior, consoante se
extrai dos artigos 541, 543 e 544 do Código de Processo Civil.

Frise-se que o § 5º do artigo 897 da Consolidação das Leis
do Trabalho erige a obrigatoriedade do traslado de todas as peças
necessárias ao imediato julgamento do recurso denegado, caso pro-
vido o agravo, resultando daí que o inciso I do dispositivo legal
mencionado não esgota o rol das peças imprescindíveis à formação
do instrumento. É o caso da certidão de intimação do acórdão pro-
latado pelo egrégio Tribunal Regional à época do julgamento dos
embargos de declaração.

Oportuno ressaltar que cabe à parte velar pela correta for-
mação do instrumento, não se admitindo a conversão do julgamento
em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que de traslado
obrigatório ou essenciais à compreensão da controvérsia.

Diante do exposto, com arrimo no § 5º do artigo 897 da
Consolidação das Leis do Trabalho, não conheço do agravo.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1.112/2004-654-09-40.6

A G R AVA N T E : PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

ADVOGADO : DR. IGOR COELHO FERREIRA DE MIRANDA

A G R AVA D A : JOEDNA DE FIGUEIREDO

ADVOGADO : DR. MARCIUS FONTOURA LASS

A G R AVA D A : QUALIDADE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA.

A G R AVA D O : GERALDO J. COAN & CIA. LTDA.

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida à fl. 65, mediante a qual se denegou seguimento
ao recurso de revista empresarial, com arrimo na Súmula nº 331 do
Tribunal Superior do Trabalho.

Não obstante os argumentos da recorrente, não merece reparo
a decisão agravada, cabendo enfatizar que a matéria em debate -
responsabilidade subsidiária - não comporta mais questionamentos,
porque já pacificada no seio do Judiciário trabalhista, a teor da Sú-
mula nº 331, item IV, do TST, com a redação que lhe emprestou a
Resolução nº 96/2000, resultante do julgamento do Incidente de Uni-
formização de Jurisprudência suscitado no Processo nº TST-IUJ-RR-
297.751/96.

Tal decisão teve por intuito justamente dirimir as contro-
vérsias existentes em torno da interpretação do artigo 71 da Lei nº
8.666/93. O referido item IV da Súmula nº 331 passou, então, a
vigorar com a seguinte redação: "IV - O inadimplemento das obri-
gações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsa-
bilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obri-
gações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das au-
tarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das so-
ciedades de economia mista, desde que hajam participado da relação
processual e constem também do título executivo judicial (artigo 71
da Lei nº 8.666/93)".

Cumpre salientar que a edição de súmulas por este Tribunal
Superior pressupõe a análise exaustiva do tema, à luz de toda a
legislação pertinente, o que afasta qualquer possibilidade de reco-
nhecimento de violação de dispositivo de lei ou da Constituição
Federal, bem como de dissenso jurisprudencial.

Revelando a decisão recorrida sintonia com a Súmula nº 331,
IV, do TST, o agravo de instrumento não prospera, em face do óbice
contido no § 5º do artigo 896 da Consolidação das Leis do Tra-
balho.

Com esses fundamentos, nego seguimento ao agravo de
instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1.297/2003-013-06-40.0

A G R AVA N T E : FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE

A D VO G A D O : DR. JOSÉ LUÍS LEAL LIBONATI

A G R AVA D A : MARINÊS DUARTE DOS SANTOS ALVES

A D VO G A D O : DR. FERNANDO JOSÉ DA SILVA MOURA

A G R AVA D A : REALIZA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.

D E C I S Ã O

Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-
nocrática proferida à fl. 17, mediante a qual se denegou seguimento
ao recurso de revista empresarial, com arrimo na Súmula nº 331 do
Tribunal Superior do Trabalho.

Não obstante os argumentos da recorrente, não merece reparo a
decisão agravada, cabendo enfatizar que a matéria em debate - responsa-
bilidade subsidiária - não comporta mais questionamentos, porque já pa-
cificada no seio do Judiciário trabalhista, a teor da Súmula nº 331, item IV,
do TST, com a redação que lhe emprestou a Resolução nº 96/2000, re-
sultante do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
suscitado no Processo nº TST-IUJ-RR-297.751/96.

Tal decisão teve por intuito justamente dirimir as contro-
vérsias existentes em torno da interpretação do artigo 71 da Lei nº
8.666/93. O referido item IV da Súmula nº 331 passou, então, a
vigorar com a seguinte redação: "IV - O inadimplemento das obri-
gações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsa-
bilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obri-
gações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das au-
tarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das so-
ciedades de economia mista, desde que hajam participado da relação
processual e constem também do título executivo judicial (artigo 71
da Lei nº 8.666/93)".
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Cumpre salientar que a edição de súmulas por este Tribunal
Superior pressupõe a análise exaustiva do tema, à luz de toda a
legislação pertinente, o que afasta qualquer possibilidade de reco-
nhecimento de violação de dispositivo de lei ou da Constituição
Federal, bem como de dissenso jurisprudencial.

Assim, revelando a decisão recorrida sintonia com a Súmula
nº 331, IV, do TST, o agravo de instrumento não prospera, em face do
óbice contido no § 5º do artigo 896 da Consolidação das Leis do
Tr a b a l h o .

Com esses fundamentos, nego seguimento ao agravo de ins-
trumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1.558/2005-001-15-40.4

A G R AVA N T E : PACKTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS PLÁSTICOS LTDA.

A D VO G A D O : DR. EDSON MACIEL ZANELLA

A G R AVA D O : MARIA EDILEUZA DE OLIVEIRA ENCARNAÇÃO
HORA

A D VO G A D O : DR. LUIZ FERNANDO MIORIM

D E C I S Ã O

Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-
nocrática proferida à fl. 81, mediante a qual se denegou seguimento
ao recurso de revista empresarial.

O agravo não preenche os pressupostos de admissibilidade
previstos em lei. A reclamada deixou de promover o traslado da
comprovação do depósito recursal e do recolhimento das custas -
peças que, nos termos do inciso I do § 5º do artigo 897 da Con-
solidação das Leis do Trabalho, devem obrigatoriamente acompanhar
a petição de interposição do recurso, sob pena de não conhecimen-
to.

Cabe lembrar que o preenchimento dos requisitos de ad-
missibilidade deve ser constatado pelo relator do recurso, sem em-
bargo do exame prévio procedido pelo presidente do Tribunal Re-
gional. A aferição da regularidade formal do apelo está sujeita a
duplo exame, sem que esta instância ad quem esteja vinculada ao
decidido pelo juízo a quo. Nesse caso, o juízo de origem exerce
precariamente jurisdição típica da instância superior, consoante se
extrai dos artigos 541, 543 e 544 do Código de Processo Civil.

Tem plena aplicabilidade à hipótese dos autos a previsão
inserta no inciso III da Instrução Normativa nº 16 do Tribunal Su-
perior do Trabalho, de seguinte teor: "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".

Oportuno ressaltar que cabe à parte velar pela correta for-
mação do instrumento, não se admitindo a conversão do julgamento
em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que de traslado
obrigatório ou essenciais à compreensão da controvérsia.

Diante do exposto, com arrimo no § 5º do artigo 897 da
Consolidação das Leis do Trabalho, não conheço do agravo de ins-
trumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1.672/2001-361-02-40.0

A G R AVA N T E : PHILIPS DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO : DR. LUIZ BERNARDO ALVAREZ

A G R AVA D O : JOÃO BOSCO DE MORAES

ADVOGADO : DR. SADY CUPERTINO DA SILVA

A G R AVA D A : INSTEMON INSTALAÇÕES E MONTAGENS LT-
DA.

ADVOGADO : DR. DANILO ELIAS RUAS

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida às fls. 127/128, mediante a qual se denegou se-
guimento ao recurso de revista empresarial, com arrimo na Súmula nº
331 do Tribunal Superior do Trabalho.

Não obstante os argumentos da recorrente, não merece reparo
a decisão agravada, cabendo enfatizar que a matéria em debate -
responsabilidade subsidiária - não comporta mais questionamentos,
porque já pacificada no seio do Judiciário trabalhista, a teor da Sú-
mula nº 331, item IV, do TST, com a redação que lhe emprestou a
Resolução nº 96/2000, resultante do julgamento do Incidente de Uni-
formização de Jurisprudência suscitado no Processo nº TST-IUJ-RR-
297.751/96.

Tal decisão teve por intuito justamente dirimir as contro-
vérsias existentes em torno da interpretação do artigo 71 da Lei nº
8.666/93. O referido item IV da Súmula nº 331 passou, então, a
vigorar com a seguinte redação: "IV - O inadimplemento das obri-
gações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsa-
bilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obri-
gações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das au-
tarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das so-
ciedades de economia mista, desde que hajam participado da relação
processual e constem também do título executivo judicial (artigo 71
da Lei nº 8.666/93)".

Cumpre salientar que a edição de súmulas por este Tribunal
Superior pressupõe a análise exaustiva do tema, à luz de toda a
legislação pertinente, o que afasta qualquer possibilidade de reco-
nhecimento de violação de dispositivo de lei ou da Constituição
Federal, bem como de dissenso jurisprudencial.

Revelando a decisão recorrida sintonia com a Súmula nº 331,
IV, do TST, o agravo de instrumento não prospera, em face do óbice
contido no § 5º do artigo 896 da Consolidação das Leis do Tra-
balho.

Com esses fundamentos, nego seguimento ao agravo de
instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

<!ID332606-3>

PROC. Nº TST-AIRR-1.776/2002-042-02-40.2

A G R AVA N T E : CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CABESP

ADVOGADO : DR. ANTÔNIO MANOEL LEITE

A G R AVA D A : IGNEZ NASS DA CUNHA

ADVOGADO : DR. IZIDRO MENDES CARDOSO

A G R AVA D A : MONTEPE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA LTDA.

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida às fls. 42/43, mediante a qual se denegou se-
guimento ao recurso de revista empresarial, com arrimo na Súmula nº
331 do Tribunal Superior do Trabalho.

Não obstante os argumentos da recorrente, não merece reparo
a decisão agravada, cabendo enfatizar que a matéria em debate -
responsabilidade subsidiária - não comporta mais questionamentos,
porque já pacificada no seio do Judiciário trabalhista, a teor da Sú-
mula nº 331, item IV, do TST, com a redação que lhe emprestou a
Resolução nº 96/2000, resultante do julgamento do Incidente de Uni-
formização de Jurisprudência suscitado no Processo nº TST-IUJ-RR-
297.751/96.

Tal decisão teve por intuito justamente dirimir as contro-
vérsias existentes em torno da interpretação do artigo 71 da Lei nº
8.666/93. O referido item IV da Súmula nº 331 passou, então, a
vigorar com a seguinte redação: "IV - O inadimplemento das obri-
gações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsa-
bilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obri-
gações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das au-
tarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das so-
ciedades de economia mista, desde que hajam participado da relação
processual e constem também do título executivo judicial (artigo 71
da Lei nº 8.666/93)".

Cumpre salientar que a edição de súmulas por este Tribunal
Superior pressupõe a análise exaustiva do tema, à luz de toda a
legislação pertinente, o que afasta qualquer possibilidade de reco-
nhecimento de violação de dispositivo de lei ou da Constituição
Federal, bem como de dissenso jurisprudencial.

Revelando a decisão recorrida sintonia com a Súmula nº 331, IV,
do TST, o agravo de instrumento não prospera, em face do óbice contido no
§ 5º do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Com esses fundamentos, nego seguimento ao agravo de ins-
trumento.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1.791/2002-020-02-40.3

A G R AVA N T E : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

ADVOGADO : DR. SÉRGIO RICARDO DO NASCIMENTO CARDIM

A G R AVA D O : RENATO MARTINS DE ANDRADE

ADVOGADA : DRA. MAGDA BORBA DE OLIVEIRA

A G R AVA D A : SMP PARQUEAMENTO E ESTACIONAMENTO
LT D A . 

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida às fls. 78/80, mediante a qual se denegou se-
guimento ao recurso de revista empresarial, com arrimo na Súmula nº
331 do Tribunal Superior do Trabalho.

Não obstante os argumentos da recorrente, não merece reparo
a decisão agravada, cabendo enfatizar que a matéria em debate -
responsabilidade subsidiária - não comporta mais questionamentos,
porque já pacificada no seio do Judiciário trabalhista, a teor da Sú-
mula nº 331, item IV, do TST, com a redação que lhe emprestou a
Resolução nº 96/2000, resultante do julgamento do Incidente de Uni-
formização de Jurisprudência suscitado no Processo nº TST-IUJ-RR-
297.751/96.

Tal decisão teve por intuito justamente dirimir as contro-
vérsias existentes em torno da interpretação do artigo 71 da Lei nº
8.666/93. O referido item IV da Súmula nº 331 passou, então, a
vigorar com a seguinte redação: "IV - O inadimplemento das obri-
gações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsa-
bilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obri-
gações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das au-
tarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das so-
ciedades de economia mista, desde que hajam participado da relação
processual e constem também do título executivo judicial (artigo 71
da Lei nº 8.666/93)".

Cumpre salientar que a edição de súmulas por este Tribunal
Superior pressupõe a análise exaustiva do tema, à luz de toda a
legislação pertinente, o que afasta qualquer possibilidade de reco-
nhecimento de violação de dispositivo de lei ou da Constituição
Federal, bem como de dissenso jurisprudencial.

Assim, revelando a decisão recorrida sintonia com a Súmula
nº 331, IV, do TST, o agravo de instrumento não prospera, em face do
óbice contido no § 5º do artigo 896 da Consolidação das Leis do
Tr a b a l h o .

Com esses fundamentos, nego seguimento ao agravo de
instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1.851/1999-371-02-40.9

A G R AVA N T E : MARCOS BOCATTO

ADVOGADO : DR. ANDRÉ RIBEIRO SOARES

A G R AVA D O : UNIÃO MOGI DAS CRUZES FUTEBOL CLUBE

ADVOGADO : DR. EPAMINONDAS MURILO VIEIRA NOGUEIRA

D E C I S Ã O

Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-
nocrática proferida às fls. 67/68, mediante a qual se denegou se-
guimento ao recurso de revista obreiro.

O agravo não preenche os pressupostos de admissibilidade
previstos em lei. O carimbo de protocolo aposto na petição de in-
terposição do recurso de revista à fl. 49 encontra-se ilegível. Resulta,
daí, impossível verificar a data da interposição do apelo - providência
imprescindível à aferição da sua tempestividade, caso seja provido o
agravo de instrumento. O § 5º do artigo 897 da Consolidação das
Leis do Trabalho e a Instrução Normativa nº 16/1999, itens III e IX,
do Tribunal Superior do Trabalho determinam a formação do ins-
trumento de agravo de modo que possibilite o imediato julgamento do
recurso de revista.

Cabe lembrar que o preenchimento dos requisitos de ad-
missibilidade deve ser constatado pelo relator do recurso, sem em-
bargo do exame prévio procedido pelo presidente do Tribunal Re-
gional. A aferição da regularidade formal do apelo está sujeita a
duplo exame, sem que esta instância ad quem esteja vinculada ao
decidido pelo juízo a quo. Nesse caso, o juízo de origem exerce
precariamente jurisdição típica da instância superior, consoante se
extrai dos artigos 541, 543 e 544 do Código de Processo Civil.

Observa-se que a egrégia SBDI-I fixou, mediante a Orien-
tação Jurisprudencial nº 285, entendimento no sentido de que "o
carimbo do protocolo da petição recursal constitui elemento indis-
pensável para aferição da tempestividade do agravo de instrumento,
razão pela qual deverá estar legível, pois um dado ilegível é o mesmo
que a inexistência do dado". A Orientação Jurisprudencial nº 284 da
SBDI-I, a seu turno, dispõe: "a etiqueta adesiva na qual consta a
expressão 'no prazo' não se presta à aferição de tempestividade do
recurso, pois sua finalidade é tão-somente servir de controle pro-
cessual interno do TRT e sequer contém a assinatura do funcionário
responsável por sua elaboração".

Oportuno ressaltar que cabe à parte velar pela correta for-
mação do instrumento, não se admitindo a conversão do julgamento
em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que de traslado
obrigatório ou essenciais à compreensão da controvérsia.

Diante do exposto, não conheço do agravo, com arrimo no
artigo 897, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-2.576/1996-064-02-40.5

A G R AVA N T E : BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SU-
DAMERIS S/A

A D VO G A D A : DRA. FERNANDA TÁPIAS ROSSETO

A G R AVA D O : CLÓVIS ANTÔNIO GOMES DE ARAÚJO

A D VO G A D O : DR. DEJAIR PASSERINE DA SILVA

D E C I S Ã O

Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-
nocrática proferida à fl. 223/225, mediante a qual se denegou se-
guimento ao recurso de revista empresarial.

O agravo não preenche os pressupostos de admissibilidade
previstos em lei. Os advogados subscritores do agravo de instru-
mento, bem como do recurso de revista, Dra. Fernanda Tápias Ros-
seto e Dr. Alexander Amaral Machado, não figuram entre os pro-
curadores nomeados por meio do instrumento de mandato outorgado
pelo reclamado, anexado à fl. 19. Em conseqüência, o substabe-
lecimento acostado à fl. 221 é inválido, por ter sido subscrito pelo
advogado acima nominado.

Afigura-se irregular a representação processual quando o
subscritor do agravo não demonstra estar investido de poderes para
representar a parte em juízo.

Incumbe à parte demonstrar, no momento da interposição do
recurso, o preenchimento dos seus pressupostos extrínsecos de ad-
missibilidade. Nesse sentido já decidiu a egrégia 2ª Turma do Su-
premo Tribunal Federal à época do julgamento do processo RE-ED-
AgR-AgR-281.287/RJ (DJU de 4/4/2003), em acórdão da lavra ilustre
do Ministro CARLOS MÁRIO VELLOSO. Tal entendimento restou
consagrado pela pacífica jurisprudência desta Corte superior traba-
lhista, cristalizada no item II da Súmula nº 383, que encerra tese no
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sentido da inaplicabilidade do artigo 13 do Código de Processo Civil
aos processos que se encontram em fase recursal. Assim, verificada a
irregularidade da representação, não há falar em suspensão do pro-
cesso, a fim de assegurar à parte oportunidade para sanar o defeito.

Cumpre destacar que do entendimento cristalizado na Sú-
mula nº 164 desta Corte superior resulta inexistente o recurso in-
terposto por advogado desprovido de procuração nos autos. Com
efeito, o advogado que subscreveu o agravo de instrumento deixou de
comprovar, na ocasião oportuna, a sua regular investidura em poderes
de representação da parte. Inafastável, daí, a inexistência do recur-
so.

Pelo exposto, com base no artigo 896, § 5º, da Consolidação
das Leis do Trabalho, não conheço do agravo, por irregularidade de
representação.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-11.147/2004-651-09-40.4

A G R AVA N T E : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ -
S A N E PA R 

ADVOGADA : DRA. MOEMA REFFO SUCKOW MANZOCCHI

A G R AVA D O : LUIZ BOPP

ADVOGADO : DR. VALDOMIRO SANTIN

A G R AVA D A : SAMEC COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.

ADVOGADO : DR. JOSÉ JOSILDO ALVES DE ANDRADE

A G R AVA D O : CONSÓRCIO LFM-DM-SEF PARANASAN

ADVOGADO : DR. JOSÉ CARLOS FARAH

A G R AVA D A : DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

ADVOGADO : DR. JOSÉ CARLOS FARAH

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida à fl. 214, mediante a qual se denegou seguimento
ao recurso de revista empresarial, com arrimo na Súmula nº 331 do
Tribunal Superior do Trabalho.

Não obstante os argumentos da recorrente, não merece reparo
a decisão agravada, cabendo enfatizar que a matéria em debate -
responsabilidade subsidiária - não comporta mais questionamentos,
porque já pacificada no seio do Judiciário trabalhista, a teor da Sú-
mula nº 331, item IV, do TST, com a redação que lhe emprestou a
Resolução nº 96/2000, resultante do julgamento do Incidente de Uni-
formização de Jurisprudência suscitado no Processo nº TST-IUJ-RR-
297.751/96.

Tal decisão teve por intuito justamente dirimir as contro-
vérsias existentes em torno da interpretação do artigo 71 da Lei nº
8.666/93. O referido item IV da Súmula nº 331 passou, então, a
vigorar com a seguinte redação: "IV - O inadimplemento das obri-
gações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsa-
bilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obri-
gações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das au-
tarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das so-
ciedades de economia mista, desde que hajam participado da relação
processual e constem também do título executivo judicial (artigo 71
da Lei nº 8.666/93)".

Cumpre salientar que a edição de súmulas por este Tribunal
Superior pressupõe a análise exaustiva do tema, à luz de toda a
legislação pertinente, o que afasta qualquer possibilidade de reco-
nhecimento de violação de dispositivo de lei ou da Constituição
Federal, bem como de dissenso jurisprudencial.

Revelando a decisão recorrida sintonia com a Súmula nº 331,
IV, do TST, o agravo de instrumento não prospera, em face do óbice
contido no § 5º do artigo 896 da Consolidação das Leis do Tra-
balho.

Com esses fundamentos, nego seguimento ao agravo de
instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-ED-RR-723.136/2001.5

EMBARGANTES : ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGU-
ROS UNIBANCO LTDA. E UNIBANCO - UNIÃO
DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

A D VO G A D A : DRA CRISTIANA RODRIGUES GONTIJO

EMBARGADA : GISELLE LEITE TEIXEIRA

A D VO G A D O : DR. MARCELINO BARROSO DA COSTA

D E S P A C H O
Os presentes embargos de declaração objetivam modificar o

decidido no acórdão embargado. Assim, CONCEDO o prazo de 5
(cinco) dias à parte contrária para que se manifeste, querendo. A
providência se impõe em respeito ao princípio do contraditório, de
acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consa-
grada no âmbito desta Corte superior mediante decisão da Subseção
Especializada em Dissídios Individuais, em sua composição plena.

Determina-se, na oportunidade, a retificação da autuação, a
fim de que constem como reclamados ADMINSTRADORA E COR-
RETORA DE SEGUROS UNIBANCO LTDA. e UNIBANCO -
UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., em face da ocorrência
da sucessão trabalhista comprovada nos autos.

Após, conclusos.
Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-RR-617.008/1999.9 TRT - 2ª REGIÃO

RECORRENTE : BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BA-
N E S PA 

A D VO G A D O : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDO : DURVAL JOSÉ CARRARA

A D VO G A D A : DRA. MARINA AIDAR DE BARROS FAGUNDES

D E C I S Ã O
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, mediante o

acórdão de fls. 492-494, negou provimento ao recurso ordinário in-
terposto pelo Reclamado quanto aos temas "transação extrajudicial -
efeitos - plano de incentivo à aposentadoria", "adicional noturno -
integração na complementação de aposentadoria", "gratificação se-
mestral" e "correção monetária - reajuste de 10,80% - norma coletiva
complementação aposentadoria".

Opostos embargos de declaração pelo Reclamado (fls. 499-
501 e 506-507), o Regional negou-lhes provimento (fls. 505 e 510).

O Reclamado interpõe recurso de revista, suscitando, preliminar-
mente, a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdi-
cional. No mérito, pretende a reforma da decisão. Indica violação dos artigos
832 da CLT, 1.030 e 1.090 do Código Civil de 1916 e 5º, II, XXXV e LV, e
93, IX, da Constituição de 1988. Transcreve arestos para o confronto de teses
(fls. 511-528).

Admitido o recurso por meio do despacho de fl. 531, foi
objeto de contra-razões (fls. 536-581).

Preenchidos os requisitos de recorribilidade no concernente à
tempestividade, à regularidade de representação e ao preparo.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACÓRDÃO RECOR-
RIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

O Reclamado suscita a nulidade do acórdão recorrido por
negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o Regional
não se manifestou sobre as alegações produzidas nos embargos de
declaração. Indica violação dos artigos 832 da CLT e 5º, XXXV e LV,
e 93, IX, da Constituição de 1988 (fls. 513-515).

Contudo, o Reclamado não aponta em que aspectos con-
sistiram as supostas omissões.

Inviável, pois, aferir-se a suscitada nulidade sem a indicação
expressa dos pontos supostamente não examinados pelo Regional.
Ressalte-se que a argüição de nulidade de decisão, por negativa de
prestação jurisdicional requer a expressa delimitação da matéria ob-
jeto de inconformismo, em face da natureza extraordinária do recurso
de revista, não sendo suficiente que as alegadas omissões estejam
consignadas nos embargos de declaração.

Dessa forma, conclui-se que o recurso, quanto à preliminar,
apresenta-se desfundamentado.

Nego seguimento.
2. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITOS. PLANO

DE INCENTIVO À APOSENTADORIA.
O Regional afastou a pretendida quitação plena de todas as

parcelas oriundas do extinto contrato de emprego, sob o fundamento
de que é inaplicável a regra de Direito Civil, porquanto a matéria é
regida pelas normas da CLT (fl. 493).

O Reclamado alega que o acórdão impugnado violou o teor
do artigo 1.030 do Código Civil de 1916. Transcreve arestos para o
cotejo de teses (fls. 515-517).

Entretanto, a decisão recorrida não merece reforma, por-
quanto o entendimento do Regional se alinha à jurisprudência desta
Corte, firmada na Orientação Jurisprudencial nº 270 da SBDI-1. In-
cidente o teor da Súmula nº 333 desta Corte.

Não se divisa, pois, ofensa ao dispositivo de lei indicado,
assim como a análise dos arestos transcritos para o cotejo encontra
óbice no artigo 896, § 4º, da CLT.

Nego seguimento.
3. ADICIONAL NOTURNO. INTEGRAÇÃO NA COM-

PLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
Quanto ao adicional noturno, o Regional concluiu que, "pela

sua habitualidade, deve compor a remuneração para efeito de cálculo
da complementação" (fl. 493).

O Reclamado sustenta que o Regulamento de Pessoal do
Banco não assegura a integração do adicional noturno na comple-
mentação de aposentadoria. Indica violação dos arts. 1.090 do Código
Civil de 1916e 5º, II, da Constituição de 1988. Transcreve arestos
para o confronto de teses.

Todavia, não há manifestação no acórdão recorrido sobre a
tese sustentada pelo Reclamado. Com efeito, a ausência de preques-
tionamento do tema inviabiliza o exame dos dispositivos de lei e da
Constituição da República indicados, bem como impede o cotejo de
teses entre a decisão do Regional e as possíveis antíteses contem-
pladas nos arestos transcritos nas razões recursais. Incidente o en-
tendimento consubstanciado na Súmula 297 do TST.

Nego seguimento.
4. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL.
Com relação ao tema, o Regional consignou o seguinte:

"Restou demonstrado que foi assegurada a percepção da gratificação
estipulada em acordo coletivo a todos os funcionários do Banespa.
Tendo-se em conta a existência de quadro de carreira, submetem-se
os empregados, preenchidos os requisitos, a idênticas regras. Vedado,
que é pelo sistema legal, tratamento desigual para situações iguais. A

barreira invocada pelo Reclamado de não publicação de balanço se-
mestral, não encontra ressonância na ausência de pagamento do be-
nefício" (fl. 494).

O Reclamado alega que alguns empregados recebiam a gra-
tificação semestral por força de acordo coletivo, firmado nas suas
bases territoriais, o que não é o caso do Reclamante. Aduz que o
Regulamento de Pessoal só prevê o recebimento da parcela após
apurada a existência de lucro, mediante a publicação de balanços.
Transcreve arestos para o confronto de teses e indica afronta ao artigo
611 da CLT.

Porém, o Regional, examinando as provas dos autos, decidiu
com base no princípio da isonomia. Assim, eventual reexame do
conjunto probatório encontra o óbice da Súmula nº 126 do Tribunal
Superior do Trabalho.

Em face da conotação fática delineada no acórdão recorrido,
inviável é o exame dos arestos transcritos, porquanto não enfrentam
os mesmos aspectos abordados pelo Regional. Incidentes as orien-
tações previstas nas Súmulas nos 23 e 296 desta Corte.

Nego seguimento.
5. CORREÇÃO MONETÁRIA. REAJUSTE DE 10,80%.

NORMA COLETIVA COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADO-
RIA.

O Regional manteve a condenação do Reclamado à proceder
à correção monetária sobre o reajuste por ele concedido. Para tanto,
consignou que a "norma coletiva da categoria 1996/1997 previu, em
sua cláusula primeira, o reajuste de 10,80% a partir de 1º de setembro
de 1996, concedido aos bancários. (...) Restou demonstrado que tais
parcelas vencidas tão somente foram pagas em março de 1997, sem a
devida correção monetária" (fl. 494).

O Reclamado sustenta que assinou protocolo prévio, em
10/3/97, com o sindicato da categoria para quitar o reajuste sem a
obrigação do pagamento de correção monetária. Indica violação do
artigo 1.090 do Código Civil.

Entretanto, a matéria prevista no artigo 1.090 do Código
Civil de 1916 carece de prequestionamento, o que atrai o enten-
dimento consubstanciado na Súmula nº 297 desta Corte.

Nego seguimento.
6. CONCLUSÃO:
Ante o exposto, e com fulcro no artigo 557, caput, do CPC,

nego seguimento ao recurso de revista.
Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

EMMANOEL PEREIRA
Ministro Relator

PROC. Nº TST-RR-647.722/2000.3 TRT - 2ª REGIÃO

RECORRENTE : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE
DADOS - SERPRO

A D VO G A D O : DR. ROGÉRIO AVELAR

RECORRIDOS : AGAMENON ARAÚJO DOS SANTOS E OUTROS

A D VO G A D O : DR. CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA

D E C I S Ã O
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, mediante o

acórdão de fls. 220-222, negou provimento ao recurso ordinário in-
terposto pelo Reclamado quanto aos temas: "prescrição" e "regimento
interno - interstícios - coisa julgada".

O Reclamado interpõe recurso de revista, suscitando, pre-
liminarmente, nulidade do acórdão recorrido por negativa de pres-
tação jurisdicional. No mérito, pretende a reforma da decisão. Indica
violação dos artigos 832 da CLT e 5º, XXXVI e LV, 7º, XXVI, e 93,
IX, da Constituição de 1988. Transcreve arestos para o confronto de
teses (fls. 224-240).

Despacho de admissibilidade à fl. 241.
Contra-razões às fls. 243-253.
Preenchidos os requisitos de recorribilidade no concernente à

tempestividade, à regularidade de representação e ao preparo.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACÓRDÃO RECOR-

RIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
O Reclamado suscita nulidade do acórdão recorrido por ne-

gativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o Regional
não fundamentou adequadamente o tema "prescrição do direito de
ação - Súmula nº 294 do TST". Indica violação dos artigos 832 da
CLT e 5º, LV, e 93, IX, da Constituição de 1988 (fls. 225-230).

Entretanto, compulsando os autos, constata-se que sequer
houve a oposição de embargos de declaração ao acórdão de fls. 220-
222. Assim, não instado o Regional, com vistas a pronunciar-se sobre
eventuais vícios constatados no julgado, não é razoável dizer que
houve negativa de prestação jurisdicional.

Nego seguimento.
2. REGIMENTO INTERNO. INTERSTÍCIOS. COISA

JULGADA.
Quanto ao tema, o Regional concluiu: "Não houve revogação

do regimento interno da recorrente e tampouco extinção dos inters-
tícios, como se vê da cópia de fls. 40-42 e, ainda, não foi discutido
em referido dissídio o regimento de administração de Recursos Hu-
manos. Portanto, não colhe a interpretação extensiva pretendida pela
recorrente não havendo que se falar em incompatibilidade absoluta
entre a aplicação dos aumentos fixos com a manutenção de inters-
tícios de 10% sobre referências salariais. No demais, não está em
discussão o referido dissídio e não se cogita de derrogação do re-
gimento da empresa. Não houve desrespeito à coisa julgada, mas
mera aplicação do direito ao caso concreto" (fls. 221-222).

O Reclamado sustenta que transitou em julgado o dissídio
coletivo que tornou inoperante o Regimento de Administração de
Recursos Humanos do SERPRO. Indica violação dos artigos 5º,
XXXVI, e 7º, XXVI, da Constituição da República. Transcreve ares-
tos para o confronto de teses (fls. 231-239).
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Porém, o Regional consignou expressamente que não houve
revogação do Regimento Interno, nem caracterização da coisa jul-
gada. Fixada tal premissa fática no acórdão recorrido, o revolvimento
do conjunto fático-probatório encontra o óbice da Súmula nº 126 do
Tribunal Superior do Trabalho.

Em decorrência da conotação fática delineada no acórdão
recorrido, não há como se caracterizar a indicada violação dos men-
cionados dispositivos constitucionais. Resulta, também, inviável o
exame da jurisprudência transcrita para esse fim.

Nego seguimento.
3. CONCLUSÃO:
Ante o exposto, e com supedâneo no artigo 557, caput, do

CPC, nego seguimento ao recurso de revista.
Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

EMMANOEL PEREIRA
Ministro Relator

PROC. Nº TST-RR-389/2003-242-02-00-1 TRT - 2a REGIÃO

RECORRENTE : MCDONALD'S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT-
DA.

A D VO G A D O : DR. MARCELO PIMENTEL

RECORRIDO : JOELMA DE LIRA FREIRE

ADVOGADO : DR. ANTÔNIO LOPES CAMPOS FERNANDES

D E S P A C H O
Junte-se.
Trata-se de manifestação de desistência do recurso por parte

do recorrente, por meio da petição protocolizada sob o número TST-
Pet-68323/2007-6.

A petição encontra-se subscrita por procurador regularmente
habilitado pela reclamada, investido de poderes para representação
em juízo (instrumento de mandato à fl. 248).

Nos termos do inciso V do art. 104 do RITST e do art. 501
do CPC, homologo a desistência.

Cumpridas as formalidades legais, retornem os autos ao Juí-
zo de origem, para a adoção das providências cabíveis.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

DORA MARIA DA COSTA
Relatora

PROC. Nº TST-RR-652740/2000.0 TRT - 1a REGIÃO

RECORRENTE : TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A. -
TELEMIG

A D VO G A D O : DR. WELBER NERY SOUZA

RECORRIDO : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELE-
COMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - SINT-
TEL/MG

ADVOGADO : DR. NELSON HENRIQUE REZENDE PEREIRA

D E S P A C H O
Junte-se.
Anote-se.
Procedam-se às devidas retificações dos registros relativos

aos presentes autos, conforme comprovado pela petição TST-Pet-
61499/2007-7, alterando-se a denominação do reclamado, TELECO-
MUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS S.A. - TELEMIG, para que
conste, na capa, como recorrente TELEMAR NORTE LESTE S.A.

Após, retornem os autos ao STGP.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2007.

DORA MARIA DA COSTA
Relatora

PROC. Nº TST-RR-289/2001-102-04-00.5

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE PELOTAS

PROCURADORA : DRA. CARINA DELGADO LOUZADA

RECORRIDA : MARISA NUNES ALMEIDA

A D VO G A D O : DR. ROGÉRIO BOLDT FONSECA

D E c i s ã O
Houve por bem o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Re-

gião, mediante acórdão prolatado às fls. 252/258, em sede de recurso
ordinário interposto pela reclamante, reformar a decisão proferida
pelo juízo de primeiro grau para condenar o reclamado ao pagamento
de indenização, a ser apurada em liquidação de sentença, equivalente
às vantagens econômicas a que faria jus a obreira, caso válido o
contrato de trabalho. Impôs, assim, ao demandado a obrigação de
pagar as seguites verbas: horas extras com integrações; férias ven-
cidas e proporcionais, acrescidas de 1/3; décimo terceiro salário;
aviso prévio; FGTS com acréscimo de 40%.

Inconformado, o reclamado interpõe recurso de revista. Ale-
ga que o reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho gera
direito apenas ao pagamento da contraprestação relativos aos dias
laborados. Esgrime com afronta aos artigos 37, II, § 2o, da Carta
Magna, além de colacionar arestos. Reputa contrariada a Súmula nº
363 do Tribunal Superior do Trabalho.

O recurso de revista alcança conhecimento, porquanto o en-
tendimento sufragado pela Corte regional destoa da tese consagrada
pela Súmula nº 363 desta Corte uniformizadora, que assim dispõe: "A
contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia apro-
vação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e
§ 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação
pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o
valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos de-
pósitos do FGTS".

Nos termos da Súmula em comento, ainda que nulo o con-
trato de trabalho, são devidos ao prestador dos serviços apenas o
pagamento da contraprestação pelos dias efetivamente trabalhados e
não pagos, respeitado o valor da hora do salário mínimo, além do
recolhimento dos valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, sem a indenização de 40%. Observa-se, no caso concreto,
que o reclamado foi condenado ao pagamento das horas extras tra-
balhadas e não remuneradas, bem como do valor correspondente aos
depósitos do FGTS. Importante ressaltar, porém, que a indenização de
40% sobre o saldo do Fundo não é devida, por se tratar de parcela
rescisória de índole tipicamente trabalhista - incompatível, portanto,
com a nulidade contratual decretada.

Ante o exposto, e por força do que estatui o artigo 557, § 1º-
A, do Código de Processo Civil, aplicável ao Processo do Trabalho,
nos termos da Instrução Normativa nº 17 desta Corte superior tra-
balhista, conheço do recurso de revista por contrariedade à Súmula nº
363 e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para limitar a con-
denação ao pagamento dos valores relativos às horas extras traba-
lhadas e não remuneradas, de forma simples, sem incidência de adi-
cional, e aos depósitos do FGTS, sem a indenização de 40%.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

lelio bentes corrêa
Relator

PROC. Nº TST-RR-441/2004-101-11-00.8

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE PARINTINS

PROCURADORA : DR.ª ANACLEY GARCIA ARAÚJO DA SILVA

RECORRIDA : RAIMUNDA MARIA PINHEIRO TEIXEIRA

D E c i s ã O
Houve por bem o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª

Região, mediante acórdão prolatado às fls. 60/63, em sede de remessa
necessária e de recurso ordinário voluntariamente interposto pelo re-
clamado, confirmar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau no
tocante à condenação ao pagamento de 10/12 de 13º salário do ano de
2000, 13º salário integral do ano de 2001, 6/12 de 13º salário do ano
de 2003, férias em dobro referentes ao período de 2001/2002 acres-
cidas do terço constitucional, férias simples referentes ao período de
2002/2003 acrescidas do terço constitucional, 6/12 de férias pro-
porcionais acrescidas do terço constitucional, FGTS acrescido da in-
denização de 40% e anotação na CTPS da autora.

Inconformado, o reclamado interpõe recurso de revista. Ale-
ga que o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional deve ser re-
formado, julgando-se improcedentes os pedidos constantes na petição
inicial. Esgrime com afronta ao artigo 37, II e § 2º, da Carta Magna,
além de colacionar arestos. Aponta contrariedade à Orientação Ju-
risprudencial nº 85 da SBDI-I do Tribunal Superior do Trabalho.

Quanto aos efeitos da nulidade do contrato, o recurso de
revista alcança conhecimento por violação do artigo 37, II e § 2º, da
Constituição da República. A hipótese sob exame refere-se à con-
tratação de servidor público, procedida na vigência da atual Cons-
tituição Federal, sem a observância do disposto no artigo 37, II, da
Carta Magna - o que acarreta a nulidade do ato, na espécie. O § 2º do
citado dispositivo constitucional preconiza que a não-observância do
disposto no inciso II implicará a nulidade do ato e a punição da
autoridade responsável, nos termos da lei.

A contratação, em tais circunstâncias, dá ao trabalhador o
direito de receber somente o valor correspondente à contraprestação
pelo labor, efetivamente, prestado, equivalente ao salário em sentido
estrito, respeitado o valor do salário mínimo-hora, bem como os
depósitos do FGTS, sem a indenização de 40%, nos termos do dis-
posto na Súmula nº 363 do TST, que assim dispõe: "A contratação de
servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso
público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe
conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em
relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do
salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS".
Importante ressaltar que a indenização de 40% sobre o saldo do
FGTS não é devida, por se tratar de parcela rescisória de índole
tipicamente trabalhista - incompatível, portanto, com a nulidade con-
tratual decretada.

Ante o exposto, e por força do que estatui o artigo 557, § 1º-
A, do Código de Processo Civil, aplicável ao Processo do Trabalho,
nos termos da Instrução Normativa nº 17 desta Corte superior tra-
balhista, conheço do recurso de revista por violação do artigo 37, II e
§ 2º, da Constituição Federal, e, no mérito dou-lhe parcial pro-
vimento para restringir a condenação ao pagamento dos valores re-
ferentes ao depósito do FGTS, sem a indenização de 40%, nos termos
do disposto na Súmula nº 363 desta Corte superior.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

lelio bentes corrÊa
Relator

PROC. Nº TST-RR-449/2003-201-11-00.1

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE MANAQUIRI

A D VO G A D A : DR.A KATHLEEN DOS SANTOS SENNA

RECORRIDO : PATRICK DE ALMEIDA VALENTE

A D VO G A D O : DR. LUIZ DE SOUZA JÚNIOR

D E c i s ã O
Houve por bem o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª

Região, mediante acórdão prolatado às fls. 81/83, em sede de remessa
necessária e de recurso ordinário voluntariamente interposto pelo re-
clamado, manter a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que
deferiu o pagamento de aviso prévio, 10/12 de 13º salário do ano de
1999, 13º salário do ano de 2000, 8/12 de 13º salário do ano de 2003,

férias referentes ao período de 1999/2000, férias em dobro referentes
aos períodos de 2000/2001 e 2001/2002 acrescidas do terço cons-
titucional, férias referentes ao período de 2002/2003 acrescida do
terço constitucional, 6/12 de férias proporcionais acrescidas do terço
constitucional, FGTS do período laborado acrescido da indenização
de 40%, "salário" retido do mês de julho de 2003 e anotação na CTPS
do reclamante.

Inconformado, o reclamado interpõe recurso de revista. Ale-
ga que o reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho importa,
apenas, na contraprestação das horas efetivamente trabalhadas. Re-
puta afronta aos artigos 3º, do Código Civil, 37, II e IX, da Cons-
tituição Federal, contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 85 do
Tribunal Superior do Trabalho, além de colacionar arestos.

O recurso de revista alcança conhecimento, porquanto o en-
tendimento da Corte regional não guarda sintonia com o disposto na
atual redação da Súmula nº 363, resultado da conversão da Orien-
tação Jurisprudencial nº 85 desta Corte uniformizadora, que assim
dispõe: "A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem
prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo
art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da
contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas,
respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes
aos depósitos do FGTS".

Nos termos da Súmula em comento, ainda que nulo o con-
trato de trabalho, são devidos ao prestador dos serviços apenas o
pagamento da contraprestação pelos dias efetivamente trabalhados e
não pagos, além do recolhimento dos valores relativos ao FGTS.
Importante ressaltar, porém, que a indenização de 40% sobre o saldo
do FGTS não é devida, por ser parcela rescisória de índole tipi-
camente trabalhista - incompatível, portanto, com a nulidade con-
tratual decretada.

Ante o exposto, e por força do que estatui o artigo 557, § 1º-
a, do Código de Processo Civil, aplicável ao Processo do Trabalho,
nos termos da Instrução Normativa nº 17 desta Corte superior tra-
balhista, conheço do recurso de revista por contrariedade à Súmula nº
363 e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para restringir a con-
denação ao pagamento dos valores referentes à contraprestação das
horas efetivamente trabalhadas e não remuneradas e ao depósito dos
valores do FGTS de todo o período laborado, sem a indenização de
40%.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

lelio bentes corrêa
Relator

PROC. Nº TST-RR-963/2002-061-19-00.0

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE TRAIPU

ADVOGADO : DR. GLEYSON JORGE HOLANDA RIBEIRO

RECORRIDO : JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADA : DRA. KARLA HELENA BOMFIM BELO

D E c i s ã O
Houve por bem o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª

Região, mediante acórdão prolatado às fls. 57/60, em sede de re-
exame necessário e de recurso ordinário voluntariamente interposto
pelo reclamado, confirmar a decisão proferida pelo juízo de primeiro
grau, mantendo a condenação do reclamado a proceder à anotação da
CTPS do autor, ao pagamento das diferenças salariais com base no
salário mínimo do período não atingido pela prescrição qüinqüenal,
da remuneração relativa aos meses de setembro a dezembro de 2000
e dos valores do FGTS, sem a indenização de 40%.

Inconformado, o reclamado interpõe recurso de revista. Ale-
ga que o acórdão do Tribunal Regional deve ser reformado, a fim de
que seja declarada a nulidade da contratação, com efeito ex tunc,
julgando-se improcedentes os pedidos constantes da inicial. Indica
afronta ao artigo 37, II e § 2º, da Constituição Federal, contrariedade
à Súmula nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho e à Orientação
Jurisprudencial nº 85 da SBDI-I desta Corte superior, além de co-
lacionar arestos.

Quanto aos efeitos da nulidade do contrato, o recurso de
revista alcança conhecimento por contrariedade à Súmula nº 363
desta Corte uniformizadora, que assim dispõe: "A contratação de
servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso
público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe
conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em
relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do
salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS".

Nos termos da Súmula em comento, ainda que nulo o contrato de
trabalho, são devidos ao prestador dos serviços o pagamento dos salários
pelos dias efetivamente trabalhados e não pagos, além do recolhimento dos
valores relativos ao FGTS. No caso concreto, postulou-se, além de outros
títulos, o pagamento do valor correspondente ao FGTS com a indenização
de 40%. Importante ressaltar, porém, que a indenização de 40% sobre o
saldo do FGTS não é devida, por se tratar de parcela rescisória de índole
tipicamente trabalhista - incompatível, portanto, com a nulidade contratual
decretada.

Ante o exposto, e por força do que estatui o artigo 557, § 1º-A, do
Código de Processo Civil, aplicável ao Processo do Trabalho, nos termos da
Instrução Normativa nº 17 desta Corte superior trabalhista, conheço do re-
curso de revista por contrariedade à Súmula nº 363 e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para restringir a condenação ao pagamento das diferen-
ças salariais com base no salário mínimo do período não atingido pela pres-
crição qüinqüenal, da remuneração relativa aos meses de setembro a de-
zembro de 2000 e dos valores do FGTS.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

lelio bentes corrÊa
Relator
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PROC. Nº TST-RR-1.364/2000-002-22-00-8

RECORRENTE : SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANS-
PORTES E TRÂNSITO - STRANS

PROCURADOR : DR. JOSÉ WILSON FERREIRA DE ARAÚJO JÚ-
NIOR

RECORRIDO : MÁRCIO SANDRO PAIVA SOUSA

A D VO G A D O : DR. OSMA VIANA DE OLIVEIRA

D E c i s ã O
Houve por bem o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª

Região, mediante acórdão prolatado às fls. 108/113, em sede de
reexame necessário e de recurso ordinário voluntariamente interposto
pelo reclamado, manter a decisão proferida pelo juízo de primeiro
grau, que declarara a existência de relação de emprego entre as partes,
não obstante a contratação do autor sem prévia aprovação em con-
curso público na vigência da Constituição Federal de 1988.

Inconformada, a reclamada interpõe recurso de revista. Alega
que o acórdão do Tribunal Regional deve ser reformado, a fim de
declarar-se a nulidade da contratação, com efeitos ex tunc, julgando-
se improcedente o pedido de reconhecimento do vínculo de emprego
entre as partes. Esgrime com afronta ao artigo 37, inciso II, da
Constituição Federal. Reputa contrariada a Súmula nº 363 do Tribunal
Superior do Trabalho, além de colacionar arestos.

O recurso de revista alcança conhecimento, porquanto o en-
tendimento sufragado pela Corte regional destoa da tese consagrada
na Súmula nº 363 desta Corte uniformizadora, que assim dispõe: "A
contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia apro-
vação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e
§ 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação
pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o
valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos de-
pósitos do FGTS".

Nos termos da Súmula em comento, não há possibilidade de
reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes.

Ante o exposto, e por força do que estatui o artigo 557, § 1º-
A, do Código de Processo Civil, aplicável ao Processo do Trabalho,
nos termos da Instrução Normativa nº 17 desta Corte superior tra-
balhista, conheço do recurso de revista por contrariedade à Súmula nº
363 e, no mérito, dou-lhe provimento para, reconhecendo a nulidade
da contratação, julgar improcedente o pedido de reconhecimento de
vínculo de emprego. Invertem-se os ônus da sucumbência, dos quais
fica isento o reclamante, na forma do artigo 790 da Consolidação das
Leis do Trabalho.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

lelio bentes corrêa
Relator

PROC. Nº TST-RR-8.221/2002-005-11-00-8

RECORRENTE : MANAUS ENERGIA S.A.

A D VO G A D A : DRA. JÚNIA DE ABREU GUIMARÃES SOUTO

RECORRIDO : PEDRO DE FREITAS FILHO

A D VO G A D O : DR. JOSÉ MARTINS DE ARAÚJO

D E c i s ã O
Houve por bem o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª

Região, mediante acórdão prolatado à fl. 66, em sede de reexame
necessário e de recurso ordinário voluntariamente interposto pela re-
clamada, confirmar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau no
tocante à condenação da empresa ao pagamento de aviso prévio, 13º
salário, férias proporcionais acrescidas de 1/3, FGTS com a inde-
nização de 40%, seguro desemprego, PIS e vale-transporte, bem co-
mo à anotação da CTPS do reclamante, em face do reconhecimento
do vínculo de emprego entre as partes, não obstante a contratação do
autor após a promulgação da atual Constituição Federal, sem prévia
aprovação em concurso público.

Inconformada, a reclamada interpõe recurso de revista. Alega
que a declaração da nulidade do contrato de trabalho importa apenas
no reconhecimento do direito aos salários. Esgrime com afronta aos
artigos 37, II, § 2o, da Carta, além de colacionar arestos. Reputa
contrariada a Súmula nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho.

Quanto aos efeitos da nulidade do contrato, o recurso de
revista alcança conhecimento por contrariedade à Súmula nº 363
desta Corte uniformizadora, que assim dispõe: "A contratação de
servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso
público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe
conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em
relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do
salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS".

Nos termos da Súmula em comento, ainda que nulo o con-
trato de trabalho, são devidos ao prestador dos serviços o pagamento
dos salários pelos dias efetivamente trabalhados e não pagos, além do
recolhimento dos valores relativos ao FGTS. No caso concreto, pos-
tulou-se, além de outros títulos, o pagamento do valor correspondente
aos depósitos do FGTS. Importante ressaltar, porém, que a inde-
nização de 40% sobre o saldo do FGTS não é devida, por se tratar de
parcela rescisória de índole tipicamente trabalhista - incompatível,
portanto, com a nulidade contratual decretada.

Ante o exposto, e por força do que estatui o artigo 557, § 1º-
A, do Código de Processo Civil, aplicável ao Processo do Trabalho,
nos termos da Instrução Normativa nº 17 desta Corte superior tra-
balhista, conheço do recurso de revista por contrariedade à Súmula nº
363 e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para restringir a con-
denação da reclamada ao pagamento dos valores relativos aos de-
pósitos do FGTS, sem a indenização de 40%.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

lelio bentes corrêa
Relator

PROC. Nº TST-RR-79.501/2003-900-11-00-3

RECORRENTE : VIMAN - VIAÇÃO MANAUENSE LTDA.

A D VO G A D O : DR. ALBERTO PEDRINI JÚNIOR

RECORRIDO : ADONAI LOPES DA SILVA

A D VO G A D A : DRA. LÚCIA ANDREA VALLE DE SOUZA

D E C I S Ã O
Trata-se de recurso de revista interposto à decisão proferida

pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, por meio da qual
não se conheceu do recurso ordinário patronal, por deserção, por-
quanto a cópia do comprovante do pagamento das custas processuais,
anexada à fl. 24, não se encontrava autenticada.

O presente recurso, todavia, não reúne condições de pros-
seguir, porque deserto. Tratam-se os presentes autos de inquérito para
apuração de falta grave, em que a alçada foi arbitrada no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), consoante se vê da decisão lavrada à fl.
205. Por ocasião da interposição do seu recurso ordinário, a re-
clamada depositou a quantia de R$ 2.801,49 (dois mil oitocentos e
um reais e quarenta e nove centavos), como se constata à fl. 260.

À época da interposição do recurso de revista (21/11/2002),
estava em vigor o Ato TST/GP nº 284/02, que fixava o valor de R$
6.970,05 (seis mil, novecentos e setenta reais, e cinco centavos) como
limite mínimo para o depósito recursal garantidor do inconformismo
extraordinário. O depósito efetuado pela reclamada, conforme com-
provante juntado à fl. 298, montou a R$ 4.171,00 (quatro mil cento e
setenta e um reais).

Caberia à reclamada, na hipótese, depositar o valor fixado
pelo Ato TST/GP nº 284/02 ou complementar o depósito até que
atingisse o valor arbitrado à condenação - o que, no caso, não ocor-
reu.

Resulta, daí, que a reclamada desatendeu os termos da Ins-
trução Normativa nº 3/93 do Tribunal Superior do Trabalho bem
como da Súmula nº 128, I, também desta Corte uniformizadora, que
consagram a necessidade de novo depósito por ocasião da inter-
posição de cada recurso, salvo se a soma dos valores depositados
alcançar o valor da condenação.

Nego seguimento ao recurso com arrimo no artigo 896, § 5º,
da Consolidação das Leis do Trabalho.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

<!ID332607-1>

PROC. Nº TST-AIRR-1278/2004-089-03-40.0TRT - 3ª REGIÃO

A G R AVA N T E : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR : DR. JEFERSON CARLOS CARÚS GUEDES

A G R AVA D A : EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E CO-
MÉRCIO S.A. - EBEC

ADVOGADO : DR. MURILO CÉSAR CRUZ FEDERICI

A G R AVA D O : AVILAR BERNARDO ROCHA

ADVOGADA : DR.ª IVANILDE ALVARENGA BARBOSA

D E S P A C H O

Junte-se a petição de nº 130470/2006-3.
Indefiro o pedido de reabertura de prazo recursal, por falta de

amparo legal. Acresça-se, ainda, que o INSS foi regularmente in-
timado à fl. 74.

Publique-se.
Brasília, 1º de março de 2007.

joão oreste dalazen
Ministro Relator

PROC. Nº TST-AIRR-15/2002-463-02-40.7 TRT - 02ª REGIÃO

A G R AVA N T E : BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BA-
NESPA E OUTRO

A D VO G A D O : DR. ARNOR SERAFIM JÚNIOR

A G R AVA D A : ROSÂNGELA PACHECO VALENTIM DE OLIVEI-
RA

A D VO G A D O : DR. CELSO FERRAREZE

D E S P A C H O

Junte-se.
Diga a parte contrária sobre o requerimento patronal de al-

teração da razão social do banco agravante, sendo que seu silêncio
importará em total concordância com os termos da petição em apreço,
no prazo de 5 dias.

Após, conclusos.
Brasília, 01 de novembro de 2006.

GUILHERME BASTOS
Juiz Convocado - Relator

PROC. Nº TST-AIRR-43/2002-023-01-40.8

A G R AVA N T E : SAINT CLAIR LIMA CAMPOS

A D VO G A D A : DRA. MARISTELA CAMPOS TAVARES DE ALMEI-
DA

A G R AVA D A : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELE-
TROBRÁS

A D VO G A D O S : DRS. MÁRIO JORGE RODRIGUES DE PINHO E
EDUARDO ANTÔNIO L. FERRÃO

A G R AVA D A : FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SO-
CIAL - ELETROS

A D VO G A D O : DR. JOSÉ CARLOS PAIVA FERNANDES

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 153, prolatada pelo 1º Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
o reclamante interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausente a certidão de
publicação do acórdão regional, o que torna impossível se aferir a
tempestividade do recurso de revista.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com base no
art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-58/1998-007-04-40.3

A G R AVA N T E : HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
S/A

A D VO G A D A : DRA. MARIA LUIZA SOUZA NUNES LEAL

A G R AVA D A : JACI MOTA ÁVILA

A D VO G A D O : DR. RENATO KLIEMANN PAESE

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 294-295, prolatada pelo 4º Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
o reclamado interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausente a certidão de
publicação do acórdão regional, o que torna impossível se aferir a
tempestividade do recurso de revista.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com base no
art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007 .

MINISTRO vieira de mello filho
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-62/2000-001-16-40.3

A G R AVA N T E : SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS

A D VO G A D A : DRª. LARISSA ABDALLA BRITTO FIALHO

A G R AVA D O : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 16ª
REGIÃO

PROCURADOR : DR. MAURÍCIO PESSOA LIMA

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 126-128, prolatada pelo 16º Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
o sindicato representante das empresas interpõe agravo de instru-
mento.

Verifica-se, no entanto, que o protocolo do recurso de re-
vista, fls. 110-125, encontra-se ilegível, o que impossibilita a aferição
da tempestividade, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 285
da SBDI-1 do TST, de seguinte teor: "AGRAVO DE INSTRUMEN-
TO. TRASLADO. CARIMBO DO PROTOCOLO DO RECURSO
ILEGÍVEL. INSERVÍVEL. DJ 11.08.03;O carimbo do protocolo da
petição recursal constitui elemento indispensável para aferição da
tempestividade do apelo, razão pela qual deverá estar legível, pois um
dado ilegível é o mesmo que a inexistência do dado."

Eficaz ressaltar que, consoante Instrução Normativa nº
16/99, item X, desta Corte, cabe à parte velar pela correta formação
do instrumento, não comportando a omissão na conversão do agravo
em diligência para suprir ausência de peças, ainda que obrigatórias ou
necessárias.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
supedâneo no art. 897, § 5º, inciso I, da CLT, nos termos da Orien-
tação Jurisprudencial nº 285 da SBDI-1 do TST e consoante a Ins-
trução Normativa nº 16/99, item X, desta Corte.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator
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PROC. Nº TST-AIRR-97/2001-058-15-40.0

A G R AVA N T E : SUCOCÍTRICO CUTRALE LTDA.

A D VO G A D A : DRA. ANTÔNIA REGINA TANCINI PESTANA

A G R AVA D O : DIMAS CASSITAS JÚNIOR

A D VO G A D A : DRA. ROBERTA MOREIRA CASTRO

A G R AVA D A : COOPERATIVA DE TRABALHO DOS TRABALHA-
DORES RURAIS DE BEBEDOURO E REGIÃO LT-
DA. - COOPERAGRI

A D VO G A D O : DR. CARLOS LUIZ GALVÃO MOURA JÚNIOR

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 118, prolatada pelo 15º Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
a reclamada interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausente a certidão de
publicação do acórdão regional, o que torna impossível se aferir a
tempestividade do recurso de revista.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com base no
art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-162/2001-371-04-40.1

A G R AVA N T E : CALÇADOS MYRABEL LTDA.

A D VO G A D A : DRA. FÁTIMA TERESINHA DE LEÃO

A G R AVA D O : ALCIDES BATISTA DA SILVA

A D VO G A D O : DR. AMILTON PAULO BONALDO

D E C I S Ã O
Contra a decisão às fls. 157-159, prolatada pelo 4° Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
a reclamada interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausente a certidão de
publicação do acórdão regional proferido em sede de embargos de
declaração, o que torna impossível se aferir a tempestividade do
recurso de revista.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa n° 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com fun-
damento no art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-175/2005-659-09-40.8

A G R AVA N T E : MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA

A D VO G A D A : DRA. MARIA DE FÁTIMA M. C. DE SOUZA

A G R AVA D O : ALCI DOS SANTOS

A D VO G A D O : DR. AMORITI TRINCO RIBEIRO

A G R AVA D A : EXITUS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

D E c i s ã O
Contra a decisão do 9º Tribunal Regional do Trabalho (fls.

98 e 99), que denegou seguimento ao recurso de revista, o Município
interpõe agravo de instrumento.

Sucede que as peças trasladadas para a formação do presente
agravo não se encontram autenticadas, tampouco foram declaradas
autênticas pela subscritora do aludido recurso, conforme autoriza o
art. 544 do Código de Processo Civil Brasileiro.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT e na
Instrução Normativa nº 16/99, III e X, do TST.

Publique-se, após siga o trâmite legal.
Brasília, 31 de Maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-185/1989-002-22-40.1

A G R AVA N T E : ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADOR : DR. WILLIAN GUIMARÃES SANTOS DE CARVA-
LHO

A G R AVA D O S : FRANCISCO ANTÔNIO DE MOURA REGO E OU-
TROS

A D VO G A D O : DR. EVERALDO BARBOSA DANTAS

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 228-229, prolatada pelo 22º Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
com base na ausência de vulneração ao dispositivo constitucional
invocado, o reclamado interpõe agravo de instrumento.

Contraminuta e contra-razões às fls. 236-241.
Parecer do Ministério Público do Trabalho (fls. 244-245)

pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento.

O presente agravo não merece alcançar conhecimento, por-
quanto o protocolo de recebimento do recurso de revista encontra-se
ilegível, o que impossibilita a aferição de sua tempestividade, nos
termos da Orientação Jurisprudencial nº 285 da SBDI-1 do TST, de
seguinte teor: "Agravo de instrumento. Traslado. Carimbo do pro-
tocolo do recurso ilegível. Inservível. Dj de 11/8/2003. O carimbo do
protocolo da petição recursal constitui elemento indispensável para
aferição da tempestividade do apelo, razão pela qual deverá estar
legível, pois um dado ilegível é o mesmo que a inexistência do
dado".

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Ressalte-se, ainda, que o exame da admissibilidade do re-
curso de revista não está restrito apenas ao TRT de origem. Cabe ao
Tribunal Superior do Trabalho, como órgão ad quem, o reexame da
admissibilidade do recurso, independentemente do pronunciamento
do Tribunal a quo.

Inservível, igualmente, protocolo que conste a expressão "no
prazo". Daí a necessidade de trasladar peça apta à comprovação da
tempestividade do recurso de revista denegado.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT e na
Instrução Normativa nº 16/99, III e X, do TST.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

ministro VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-234/2001-451-04-40.4

A G R AVA N T E : CONSÓRCIO UNIVIAS

A D VO G A D A : DRA. SUSANA SOARES DAITX

A G R AVA D O : JOSÉ CARLOS DE LIMA LINDNER

A D VO G A D O : DR. PEDRO LUCIANO O. DORNELLES

D E C I S Ã O
Contra a decisão às fls. 100-102, prolatada pelo 4° Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
o reclamado interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausente a certidão de
publicação do acórdão regional proferido em sede de embargos de
declaração, o que torna impossível se aferir a tempestividade do
recurso de revista.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa n° 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com fun-
damento no art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-249/2003-023-03-40.8

A G R AVA N T E : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

A D VO G A D A : DRA. ÂNGELA CRISTINA BARBOSA LEITE

A G R AVA D A : ALESSANDRA CASSINI DO VALLE

A D VO G A D A : DRA. MAGUI PARENTONI MARTINS

A G R AVA D A : ELETRODADOS S/A

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 250, prolatada pelo 3º Tribunal Re-

gional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista, o
reclamado interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausente a certidão de
publicação do acórdão regional, o que torna impossível se aferir a
tempestividade do recurso de revista.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com base no
art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-252/2000-018-04-40.8

A G R AVA N T E : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO -
DEMHAB

PROCURADORA : DRA. ELISABETH REBOLLO

A G R AVA D O : ELI FERREIRA DORNELLES

A D VO G A D A : DRA. CARMEM MARTIN LOPES

D E C I S Ã O
O presente agravo de instrumento (fls. 02-07) foi interposto

pelo reclamado contra a decisão singular que denegou processamento
ao seu recurso de revista.

Não oferecidas contraminuta e contra-razões.
Parecer do Ministério Público do Trabalho (fls. 85), opinando pelo

não-conhecimento do agravo de instrumento, ante a ausência de juntada in-
tegral da cópia das razões do recurso de revista.

Conforme suscitado pelo Ministério Público do Trabalho, o
instrumento encontra-se irregularmente formado, uma vez que au-
sente o traslado de peça essencial e obrigatória à formação do ins-
trumento, a saber, cópia integral das razões do recurso de revista, o
que torna inviável o julgamento do referido agravo. Frize-se que o
traslado do recurso de revista está incompleto, estando ausente a folha
que conferia a assinatura do subscritor das razões do apelo.

Ressalte-se, ainda, que a verificação dos pressupostos ex-
trínsecos de admissibilidade do referido apelo realizada pelo TST não
se encontra vinculada ao juízo expendido pelos Tribunais Regionais
do Trabalho, motivo pelo qual a referida peça revela-se indispensável
à formação do agravo de instrumento.

Note-se, por último, que, nos termos da Instrução Normativa
nº 16/99, item X, desta Corte e da reiterada jurisprudência do Excelso
Pretório, cabe à parte velar pela correta formação do instrumento, não
comportando, pois, a omissão conversão em diligência para suprir a
ausência de peças, ainda que obrigatórias ou necessárias.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

ministro VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-ED-RR-287/2000-047-02-00.9 TRT - 2ª Região

A G R AVA N T E S : ANA MARIA SANCHES MARIN E OUTROS

A D VO G A D O : DR. ALEXANDRE TALANCKAS

A G R AVA D A : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

A D VO G A D O : DR. SÉRGIO SOARES BARBOSA

D E C I S Ã O
Em homenagem aos princípios da fungibilidade e da ce-

leridade processual, nos moldes da Súmula nº 421, item II, do TST e
do § 1º do artigo 557 do CPC, recebo o presente recurso, denominado
de "embargos de declaração", como agravo.

Mediante a r. decisão de fls. 269/270, dei provimento ao
recurso de revista interposto pela Reclamada para declarar a pres-
crição total do direito de ação e extinguir o processo, com julgamento
de mérito. Em face de tal provimento, julguei prejudicado o exame do
recurso no tocante ao tema "complementação de aposentadoria - Cai-
xa Econômica Federal - auxílio-alimentação - supressão".

Os Reclamantes, no arrazoado do agravo, sustentam a não-
ocorrência de prescrição. Aduzem que as aposentadorias foram con-
cedidas em 1999 e o ajuizamento da Reclamação Trabalhista, em
03/02/2000.

Compulsando os autos, constata-se que a aposentação dos
Reclamantes ocorrera em 1999 e o ajuizamento da ação em
03/02/2000.

Evidenciado o aludido equívoco, reconsidero a v. decisão
agravada, determinando a reautuação para que conste como Recor-
rente CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e Recorridos ANA
MARIA SANCHES MARIN E OUTROS.

Após, à pauta, para julgamento do recurso de revista da
Caixa Econômica Federal - CEF.

Julgo prejudicado o exame do agravo.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2007.

JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Relator

PROC. Nº TST-AIRR-299/2002-030-01-40.3 TRT - 1ª REGIÃO

A G R AVA N T E : TELERJ CELULAR S.A.

A D VO G A D O : DR. NELSON OSMAR MONTEIRO GUIMARÃES

A G R AVA D O : OMAR CRUZ RIBAMAR DA COSTA

A D VO G A D A : DRA. JUREMA DA SILVA ANTUNES

D E S P A C H O

Junte-se.
Diga a parte contrária sobre o requerimento patronal de al-

teração da razão social da empresa agravante, sendo que seu silêncio
importará em total concordância com os termos da petição em apreço,
no prazo de 5 dias.

Após, conclusos.
Brasília, 18 de dezembro de 2006.

GUILHERME BASTOS
Juiz Convocado - Relator

PROC. Nº TST-AIRR-302/1999-007-04-40.9

A G R AVA N T E : FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO
SOCIAL - FGTAS

PROCURADORA : DRA. ROBERTA DE CESARO KAEMMERER

A G R AVA D O S : IARA ARAGONES MARTINS E OUTROS

A D VO G A D O : DR. CELSO HAGEMANN

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 235-137, prolatada pelo 4º Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
a reclamada interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o presente agravo não se afigura
regularmente constituído, porquanto ausente cópia da procuração ou-
torgada pela agravada Clélia Nunes Admar.
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Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
base no art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
R E L ATO R

PROCESSO Nº TST-AIRR-304/2001-007-10-40.0

A G R AVA N T E : COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

A D VO G A D O : DR. ANDERSON FONSECA MACHADO

A G R AVA D O : DANIEL DE ARAÚJO DA SILVA

A D VO G A D O : DR. HAROLDO TEIXEIRA BÍLIO

D E C I S Ã O
Contra a decisão às fls. 91, prolatada pelo 10° Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
a reclamada interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausentes as certidões
de publicação do acórdão regional proferido em sede de recurso
ordinário e de intimação da decisão que negou seguimento a revista,
o que torna impossível se aferir a tempestividade do recurso de
revista e do presente agravo de instrumento.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa n° 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com fun-
damento no art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-311/2002-026-02-40.5

A G R AVA N T E : SINDICATO DOS PRÁTICOS DE FARMÁCIA E
DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE DRO-
GAS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMA-
CÊUTICOS DE SÃO PAULO

A D VO G A D A : DRA. MARIA APARECIDA BIAZZOTTO CHAHIN

A G R AVA D A : FUNDAÇÃO ANTÔNIO E HELENA ZERRENNER -
INSTITUIÇÃO NACIONAL DE BENEFICÊNCIA

A D VO G A D O : DR. ANÍBAL JOÃO

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 242-243, prolatada pelo 2º Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
o reclamante interpõe agravo de instrumento.

O referido agravo, entretanto, não merece ser conhecido.
Assim sucede, porquanto o protocolo de recebimento do re-

curso de revista encontra-se ilegível (fls. 233), o que impossibilita a
aferição de sua tempestividade, nos termos da Orientação Jurispru-
dencial nº 285 da SBDI-1 do TST, de seguinte teor: "AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRASLADO. CARIMBO DO PROTOCOLO DO
RECURSO ILEGÍVEL. INSERVÍVEL. DJ 11.08.03. O carimbo do
protocolo da petição recursal constitui elemento indispensável para
aferição da tempestividade do apelo, razão pela qual deverá estar
legível, pois um dado ilegível é o mesmo que a inexistência do
dado."

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Ressalte-se, ainda, que o exame da admissibilidade do re-
curso de revista não está restrito apenas ao TRT de origem. Cabe ao
Tribunal Superior do Trabalho, como órgão ad quem, o reexame da
admissibilidade do recurso, independentemente do pronunciamento
do Tribunal a quo.

Inservível, igualmente, etiqueta informativa que conste a
expressão "no prazo". Daí a necessidade de trasladar peça apta à
comprovação da tempestividade do recurso de revista denegado.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT e na
Instrução Normativa nº 16/99, III e X, do TST.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
R E L ATO R

PROC. Nº TST-AIRR-327/2002-071-15-40.1

A G R AVA N T E : GRABER SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

A D VO G A D O : DR. JOSÉ DI SIERVI

A G R AVA D O : SILVIEL ZAMARIAN

A D VO G A D O : DR. MILTON DE JESUS FACIO

A G R AVA D A : MAHLE METAL LEVE S/A

A D VO G A D O : DR. JOSÉ HENRIQUE ORRIN CAMASSARI

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 75-76, prolatada pelo 15º Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
a reclamada interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o presente agravo encontra-se
irregularmente formado, porquanto não trasladadas as cópias da
guia do DARF e da guia de recolhimento dos depósitos recursais, de
forma a comprovar o recolhimento das custas processuais, bem como
os referidos depósitos, o que enseja o não-conhecimento do apelo,
nos termos do art. 897, § 5º, inciso I, da CLT.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Ressalte-se, ainda, que o exame da admissibilidade do re-
curso de revista não está restrito apenas ao TRT de origem. Cabe ao
Tribunal Superior do Trabalho, como órgão ad quem, o reexame da
admissibilidade do recurso independentemente do pronunciamento do
Tribunal a quo.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
supedâneo nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, inciso I, da
C LT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
R E L ATO R

PROC. Nº TST-AIRR-369/2002-005-01-40.3

A G R AVA N T E : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

A D VO G A D A : DRA. IARA COSTA ANIBOLETE

A G R AVA D O S : EDMUNDO PEREIRA RANGEL E OUTROS

A D VO G A D O : DR. CÉSAR ROMERO VIANNA JÚNIOR

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 139-140, prolatada pelo 1º Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
a reclamada interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento é ma-
nifestamente intempestivo.

Nos termos da certidão de publicação da decisão denegatória
do recurso de revista, fls. 140v; esta fora publicada em 9/12/2003
(terça-feira), inciando-se o prazo para interposição do recurso de
revista em 10/12/2003 (quarta-feira) e encerrando-se em 17/12/2003
(quarta-feira). Contudo, a reclamada protocolizou o agravo de ins-
trumento apenas em 8/1/2004 (quinta-feira), extrapolando, portanto, o
prazo previsto no art. 897, caput, da CLT.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
base no art. 896, § 5º, da CLT, por intempestivo.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-384/2000-751-04-40.1

A G R AVA N T E : SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELE-
CIMENTOS BANCÁRIOS DE SANTA ROSA

A D VO G A D O : DR. RUY RODRIGUES DE RODRIGUES

A G R AVA D O : BANCO DO BRASIL S/A

A D VO G A D O : DR. LUIZ DE FRANÇA PINHEIRO TORRES

D E C I S Ã O
O presente agravo de instrumento (fls. 2-5) foi interposto

pelo reclamante contra a decisão singular que denegou seguimento ao
seu recurso de revista, fls. 70-71.

Sucede que o instrumento se encontra irregularmente for-
mado, uma vez que ausente o traslado ou a procuração que outorgou
poderes ao advogado do agravado, Dr. Moisés Vogt (OAB/RS nº
30.125) que, inclusive, subscreveu a contraminuta ao agravo de ins-
trumento, que não merece ser conhecida.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir irregularidade na sua formação, a
teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

ministro VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-392/2000-431-01-40.5

A G R AVA N T E : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

A D VO G A D O : DR. OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES

A G R AVA D O : ROBERTO AUGUSTO VALENTIM DA SILVA

A D VO G A D O : DR. OSCAR MUQUICHE BAPTISTA

D E C I S Ã O
O presente agravo de instrumento (fls. 2-8) foi interposto

pela reclamada contra a decisão singular que denegou processamento
ao seu recurso de revista.

Apresentadas contraminuta às fls. 102-105 e contra-razões
às fls. 106-110.

O instrumento encontra-se irregularmente formado, uma
vez que ausente o traslado de peças essenciais e obrigatórias à sua
formação, a saber, cópia das certidões de publicação do acórdão
regional que julgou o recurso ordinário, bem como dos embargos de
declaração, o que impossibilita a aferição da tempestividade do re-
curso de revista.

Ressalte-se que a verificação dos pressupostos extrínsecos de
admissibilidade do referido apelo, realizada pelo TST, não se encontra
vinculada ao juízo expendido pelos Tribunais Regionais do Trabalho,
motivo pelo qual as referidas certidões de publicação revelam-se
indispensáveis à formação do agravo de instrumento.

Note-se que, nos termos da Instrução Normativa nº 16/99,
item X, desta Corte e da reiterada jurisprudência do Excelso Pretório,
cabe à parte zelar pela correta formação do instrumento, não com-
portando a omissão em conversão do agravo em diligência para suprir
a ausência de peças, ainda que obrigatórias ou necessárias.

Desta forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º e I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
R E L ATO R

PROC. Nº TST-AIRR-405/2002-063-01-40.0

A G R AVA N T E : IRMÃOS LOUREIRO CONFECÇÕES LTDA

A D VO G A D O : DR. SEBASTIÃO JOSÉ DA MOTTA

A G R AVA D O : MARCELO LEAL GONSALES

A D VO G A D O : DR. ALFREDO FERREIRA DONALD FILHO

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 16, prolatada pelo 1º Tribunal Re-

gional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista, a
reclamada interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento não
merece prosperar, porquanto encontra-se irregularmente formado,
ausente a certidão de publicação do acórdão regional, em sede de
embargos declaratórios, o que torna impossível aferir-se a tempes-
tividade do recurso de revista.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com amparo
no art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-431/2002-023-07-40.6

A G R AVA N T E : ESTRELA DO VALE DISTRIBUIDORA LTDA.

A D VO G A D O : DR. MARCELLO DESIDÉRIO

A G R AVA D O : CÍCERO NETO DA SILVA

A D VO G A D O : DR. ROBERTO ALBINO FERREIRA

D E C I S Ã O
Contra a decisão às fls. 9, prolatada pelo 7° Tribunal Re-

gional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista, a
reclamada interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausente a certidão de
publicação do acórdão regional proferido em sede de recurso or-
dinário, o que torna impossível se aferir a tempestividade do recurso
de revista.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa n° 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com fun-
damento no art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-462/2003-007-18-40-9

A G R AVA N T E : SUELMA LUIZ DE CARVALHO LOPES

A D VO G A D O : DR. JOÃO HERONDINO PEREIRA DOS SANTOS

A G R AVA D O : BANCO BEG S/A

A D VO G A D O : DR. JOSÉ MARIA RIEMMA

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 140-141, prolatada pelo 18º Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
a reclamante interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausente a certidão de
publicação do acórdão regional, o que torna impossível se aferir a
tempestividade do recurso de revista.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com base no
art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
Relator
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PROCESSO Nº TST-AIRR-482/2001-017-10-40.9

A G R AVA N T E : COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

A D VO G A D O : DR. ANDERSON FONSECA MACHADO

A G R AVA D O : MÁRIO MENDES DO PRADO

A D VO G A D O : DR. JÚLIO CÉSAR BORGES DE RESENDE

D E C I S Ã O
Contra a decisão às fls. 125-126, prolatada pelo 10° Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
a reclamada interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausentes as certidões
de publicação do acórdão regional proferido em sede de recurso
ordinário e de intimação da decisão que negou seguimento à revista,
o que torna impossível se aferir a tempestividade do recurso de
revista e do presente agravo de instrumento.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa n° 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com fun-
damento no art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-482/2002-068-15-40.5

A G R AVA N T E : AGRO BERTOLO LTDA.

A D VO G A D O : DR. LUÍS ANTÔNIO ROSSI

A G R AVA D O : NILSON CARLOS DE MELO

A D VO G A D O : DR. OSMAR JOSÉ FACIN

D E c i s ã O
Contra a decisão do 15º Tribunal Regional do Trabalho (fls.

136), que denegou seguimento ao recurso de revista, a reclamada
interpõe agravo de instrumento.

Sucede que as peças trasladadas para a formação do presente
agravo não se encontram autenticadas, tampouco foram declaradas
autênticas pelo subscritor do aludido recurso, conforme autoriza o art.
544 do Código de Processo Civil Brasileiro.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT e na
Instrução Normativa nº 16/99, III e X, do TST.

Publique-se, após siga o trâmite legal.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-505/1998-151-17-40.0

A G R AVA N T E : JESSE TAVARES SIMÕES DOS SANTOS

A D VO G A D O : DR. JOSÉ VICENTE BAÍA

A G R AVA D O : BANCO DO BRASIL S/A

A D VO G A D O : DR. LUIZ DE FRANÇA PINHEIRO TORRES

A G R AVA D A : SEG - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA E
TRANSPORTE DE VALORES S/A

D E c i s ã O
Contra a decisão prolatada pelo 17º Tribunal Regional do

Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista, o recla-
mante interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o presente agravo não se afigura
regularmente constituído, porquanto ausentes cópia da decisão agra-
vada, bem como a sua respectiva certidão de publicação, o que torna
impossível se aferir a tempestividade do agravo de instrumento.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
base no art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
R E L ATO R

PROCESSO Nº TST-AIRR-524/2002-002-22-40.8

A G R AVA N T E : BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS
LT D A . 

A D VO G A D O : DR. NELSON NERY COSTA

A G R AVA D O : ÂNGELO CAVALCANTE DA SILVA

A D VO G A D A : DRA. HILDA GLÍCIA BARBOSA CAVALCANTI

D E C I S Ã O
Contra a decisão às fls. 14-16, prolatada pelo 22° Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
a reclamada interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausente a certidão de
publicação do acórdão regional proferido em sede de embargos de
declaração, o que torna impossível se aferir a tempestividade do
recurso de revista.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa n° 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com fun-
damento no art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-544/2001-021-04-40.4 TRT - 4ª REGIÃO

A G R AVA N T E : BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A.

A D VO G A D O : DR. LUIZ GUSTAVO GUERRA ESTIVALETE

A G R AVA D O : IVO OLIVEIRA CARVALHO

A D VO G A D O : DR. CAIO MÚCIO TORINO

D E S P A C H O

Junte-se.
Diga a parte contrária sobre o requerimento patronal de al-

teração da razão social do banco agravante, sendo que seu silêncio
importará em total concordância com os termos da petição em apreço,
no prazo de 5 dias.

Após, conclusos.
Brasília, 14 de novembro de 2006.

GUILHERME BASTOS
Juiz Convocado - Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-552/1993-048-01-40.5

A G R AVA N T E : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE
DADOS - SERPRO

A D VO G A D O : DR. ROGÉRIO AVELAR

A G R AVA D A : HAYDÉE MARA FRAGOSO WYLLIE

A D VO G A D A : DR. GERLÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO

D E C I S Ã O
Contra a decisão às fls. 135-136, prolatada pelo 1° Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
o reclamado interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausente a certidão de
publicação do acórdão regional proferido em sede de embargos de
declaração, o que torna impossível se aferir a tempestividade do
recurso de revista.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa n° 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com fun-
damento no art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-575/2001-028-04-40.0

A G R AVA N T E : JÚLIO CÉSAR FAGAN FACCIN

A D VO G A D O : DR. CELSO HAGEMANN

A G R AVA D A : COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -
CORSAN

A D VO G A D O : DR. GUILHERME GUIMARÃES

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 79-80, prolatada pelo 4º Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
o reclamante interpõe agravo de instrumento.

O referido agravo, entretanto, não merece ser conhecido.
Assim sucede, porquanto o protocolo de recebimento do re-

curso de revista encontra-se ilegível, o que impossibilita a aferição de
sua tempestividade, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 285
da SBDI-1 do TST, de seguinte teor: "Agravo de instrumento. Tras-
lado. Carimbo do protocolo do recurso ilegível. Inservível. Dj. de
11/8/2003. O carimbo do protocolo da petição recursal constitui ele-
mento indispensável para aferição da tempestividade do apelo, razão
pela qual deverá estar legível, pois um dado ilegível é o mesmo que
a inexistência do dado".

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Ressalte-se, ainda, que o exame da admissibilidade do re-
curso de revista não está restrito apenas ao TRT de origem. Cabe ao
Tribunal Superior do Trabalho, como órgão ad quem, o reexame da
admissibilidade do recurso, independentemente do pronunciamento
do Tribunal a quo.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT e na
Instrução Normativa nº 16/99, III e X, do TST.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

<!ID332607-2>

PROC. Nº TST-AIRR-589/2002-010-07-40.0

A G R AVA N T E : MARCOS AURÉLIO MARINHO BRUNET

A D VO G A D A : DRA. ANATALIA MASSILON PONTES

A G R AVA D A : LOTIL - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LT D A . 

A D VO G A D A : DRA. MARIA DO SOCORRO ANDRADE LEITE

D E c i s ã O
Contra a decisão do 7º Tribunal Regional do Trabalho (fls.

66), que denegou seguimento ao recurso de revista, o reclamante
interpõe agravo de instrumento.

Sucede que as peças trasladadas para a formação do presente
agravo não se encontram autenticadas, tampouco foram declaradas
autênticas pela subscritora do aludido recurso, conforme autoriza o
art. 544 do Código de Processo Civil Brasileiro.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT e na
Instrução Normativa nº 16/99, III e X, do TST.

Publique-se, após siga o trâmite legal.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-600/2001-026-04-40.2

A G R AVA N T E : ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SPEN-
GLER LTDA

A D VO G A D O : DR. ENIO LEMES DA SILVA

A G R AVA D O S : LEANDRO ZINELLI

A D VO G A D A : DRA. LORYS COUTO FONSECA

D E c i s ã O
O presente agravo de instrumento (fls. 02-07) foi interposto

pela reclamada, contra a decisão singular que denegou seguimento ao
seu recurso de revista.

Verifica-se, no entanto, que o presente agravo não se afigura
regularmente constituído porquanto, analisando o seu traslado, infere-
se que não foram juntadas cópias do recurso de revista encaminhado
via fac-símile e devido protocolo de recebimento do Tribunal. Isto
porque, tendo em vista a data do protocolo lançado na petição do
recurso de revista e a numeração das folhas trasladadas, presume-se
tenha havido a juntada via fac-símile do referido recurso, cujas cópias
não estão nos presentes autos, impedindo a verificação da tempes-
tividade daquele recurso.

Ressalte-se, ainda, que a verificação dos pressupostos ex-
trínsecos de admissibilidade do recurso de revista, realizada pelo TST,
não se encontra vinculada ao juízo expendido pelos Tribunais Re-
gionais do Trabalho.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento no art. 897, § 5º, I, da CLT e na Instrução Normativa nº
16/99, III e X, do TST.

Publique-se.
Brasília, 31 de Maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-693/2001-111-15-40.4

A G R AVA N T E : GRUPO AGROPECUÁRIO MARISTELA LTDA.

ADVOGADA : DRA. ADRIANA BERTONI BARBIERI

A G R AVA D O : SIDNEI APARECIDO DE OLIVEIRA

ADVOGADA : DRA. SILVIA MARIA DUARTE PINSDORF

D E c i s ã O
O presente agravo de instrumento (fls. 02-06) foi interposto

pela reclamada.
O instrumento encontra-se irregularmente formado, uma vez

que a cópia da decisão que denegou seguimento ao recurso de
revista está incompleta, desatendendo, assim, ao disposto no art. 897,
§ 5º, da CLT, o que impossibilita a análise do recurso.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, por
inadmissível, com fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, §
5º, I, da CLT e na Instrução Normativa nº 16/99, III e X, do TST.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

ministro vieira de mello filho
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-770/2003-314-02-40.4

A G R AVA N T E : NEC DO BRASIL S/A

A D VO G A D A : DRA. LUCIANA YURIE MATSUMOTO PASQUALINI

A G R AVA D A : SOLANGE APARECIDA DE ALMEIDA ROCHA

A D VO G A D O : DR. LUIZ TURGANTE NETTO

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 136-137, prolatada pelo 2º Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
a reclamada interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o presente agravo não se afigura
regularmente constituído, uma vez que a subscritora do agravo de
instrumento não possui poderes para atuar nos autos. Às fls. 3, revela
a agravante o rol dos documentos que estariam sendo acostados e
dentre eles consta a procuração outorgada aos seus advogados. Pro-
curação que não consta dos presentes autos.
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Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
base no art. 897, § 5º, I, da CLT, por inexistente.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

ministro VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-778/2001-118-15-40.7

A G R AVA N T E : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR : DR. VINÍCIOS MARCONDES DE ARAÚJO

A G R AVA D O S : ANTÔNIO CARLOS SETTE E JANE APARECIDA
DOMINGUES

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 109-110, prolatada pelo 15º Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
o reclamado interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento é ma-
nifestamente intempestivo.

Nos termos da certidão às fls. 109-110, o INSS foi intimado
da denegação do recurso de revista em 18/9/2003 (quinta-feira) ini-
ciando-se o prazo para interposição do agravo de instrumento em
19/9/2003 (sexta-feira) e encerrando-se em 6/10/2003 (segunda-feira).
Contudo, o reclamado protocolizou o agravo de instrumento apenas
em 8/10/2003 (quarta-feira), extrapolando, portanto, o prazo previsto
no art. 897, caput, da CLT e no Decreto Lei nº 779.

Dessa forma, nego seguimento ao agravo de instrumento,
com amparo no art. 896, § 5º, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-792/2002-080-15-40.3

A G R AVA N T E : BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - BA-
N E S PA 

A D VO G A D O : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

A G R AVA D O S : CRISTINA APARECIDA MORALE MONTANARI E
OUTROS

A D VO G A D O : DR. EDNIR APARECIDO VIEIRA

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 92-93, prolatada pelo 15º Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
o reclamado interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausente a certidão de
publicação do acórdão regional em sede de embargos de declaração,
o que torna impossível se aferir a tempestividade do recurso de
revista.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com base no
art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007 .

MINISTRO vieira de mello filho
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-794/2004-028-01-40.8

A G R AVA N T E : JAYME VENTURA MENDES

A D VO G A D O : DR. DALMO LUIZ MARINHO RIBEIRO

A G R AVA D O : BANCO HSBC S/A

A D VO G A D O : DR. DENIZARD SILVEIRA NETO

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 133, prolatada pelo 1º Tribunal Re-

gional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista, o
reclamante interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausente a certidão de
publicação do acórdão regional, o que torna impossível se aferir a
tempestividade do recurso de revista.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com base no
art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-798/2003-664-09-40.4

A G R AVA N T E : MUNICÍPIO DE LONDRINA

A D VO G A D A : DRA. ANA LÚCIA BOHMANN

A G R AVA D O : ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA

A D VO G A D A : DRA. LIANA YURI FUKUDA

D E C I S Ã O
Contra a decisão às fls. 10, prolatada pelo 9° Tribunal Re-

gional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista, o
reclamado interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausente a certidão de
publicação do acórdão regional proferido em sede de embargos de
declaração, o que torna impossível se aferir a tempestividade do
recurso de revista.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa n° 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com fun-
damento no art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-810/2003-732-04-40.1TRT - 4ª REGIÃO

A G R AVA N T E : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR : DR. JEFERSON CARLOS CARÚS GUEDES

A G R AVA D O : CLÁUDIO ALCI A. DA SILVA

A D VO G A D A : DR.ª JENNY LETÍCIA ATZ

A G R AVA D A : FLÁVIA GENEHR DE CARVALHO

A D VO G A D O : DR. ELICEU WERNER SCHERER

A G R AVA D A : VIVIAN WEINZ

A D VO G A D A : DR.ª KARINE GOLDANI MUNIZ CORSETTI

D E S P A C H O

Junte-se a petição de nº 132981/2006-1.
Indefiro o pedido de reabertura de prazo recursal, por falta de am-
paro legal. Acresça-se, ainda, que o INSS foi regularmente inti-
mado à fl. 71.
Publique-se.

Brasília, 1º de março de 2007.

joão oreste dalazen
Ministro Relator

PROC. Nº TST-A-AIRR-813/2002-036-03-40.8 TRT - 3ª RE-
GIÃO

A G R AVA N T E S : COMPANHIA MINEIRA DE REFRESCOS E OU-
TRA

A D VO G A D O : DR. DANIEL FELIPE APOLÔNIO GONÇALVES
VIEIRA

A G R AVA D O S : JOSÉ EUGÊNIO VALÉRIO E OUTROS

A D VO G A D A : DRA. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

D E S P A C H O

1. Junte-se a petição de nº 58815/2007-3.
2. Indefiro, porquanto o documento apresentado pelas Agra-

vantes em amparo ao pedido de declaração de nulidade do julgamento
do feito carece de autenticação, mostrando-se inservível ao fim co-
limado, a teor do disposto no artigo 830 da CLT.

3. Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2007.

joão oreste dalazen
Ministro Relator

PROC. Nº TST-AIRR-817/2004-037-03-40.4TRT - 3ª REGIÃO

A G R AVA N T E : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR : DR. JEFERSON CARLOS CARÚS GUEDES

A G R AVA D O : SEBASTIÃO FERREIRA DA ROCHA

A D VO G A D O : DR. MARCO ANTÔNIO LADEIRA DA SILVA

A G R AVA D A : FPA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONS-
TRUÇÃO LTDA.

A D VO G A D O : DR. JOÃO CARLOS QUIRINO

D E S P A C H O

Junte-se a petição de nº 129708/2006-7.
Indefiro o pedido de reabertura de prazo recursal, por falta de

amparo legal. Acresça-se, ainda, que o INSS foi regularmente in-
timado à fl. 68.

Publique-se.
Brasília, 1º de março de 2007.

joão oreste dalazen
Ministro Relator

PROC. Nº TST-AIRR-825/2001-008-02-40.8

A G R AVA N T E : JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA LIMA

A D VO G A D O : DR. MAURO SÉRGIO GODOY

A G R AVA D A : COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTA-
DO DE SÃO PAULO - SABESP

A D VO G A D O : DR. EDSON ALVES VIANA

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 81, prolatada pelo 2º Tribunal Re-

gional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista, o
reclamante interpõe agravo de instrumento.

O referido agravo, entretanto, não merece ser conhecido.
Assim sucede, porquanto o protocolo de recebimento do re-

curso de revista encontra-se ilegível, o que impossibilita a aferição de
sua tempestividade, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 285
da SBDI-1 do TST, de seguinte teor: "Agravo de Instrumento. Tras-
lado. Carimbo do protocolo do recurso ilegível. Inservível. Dj de
11/8/2003. O carimbo do protocolo da petição recursal constitui ele-
mento indispensável para aferição da tempestividade do apelo, razão
pela qual deverá estar legível, pois um dado ilegível é o mesmo que
a inexistência do dado".

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Ressalte-se, ainda, que o exame da admissibilidade do re-
curso de revista não está restrito apenas ao TRT de origem. Cabe ao
Tribunal Superior do Trabalho, como órgão ad quem, o reexame da
admissibilidade do recurso, independentemente do pronunciamento
do Tribunal a quo.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT e na
Instrução Normativa nº 16/99, III e X, do TST.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-835/1999-002-04-40.9

A G R AVA N T E : COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRI-
CA - CEEE

A D VO G A D O : DR. JORGE SANT'ANNA BOPP

A G R AVA D O : PAULO ROGÉRIO DAMIAN PERLIN

A D VO G A D O : DR. CELSO HEGEMANN

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 126-128, prolatada pelo 4º Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
a reclamada interpõe agravo de instrumento.

O referido agravo, entretanto, não merece ser conhecido.
Assim sucede, porquanto o protocolo de recebimento do re-

curso de revista encontra-se ilegível(fls.118), o que impossibilita a
aferição de sua tempestividade, nos termos da Orientação Jurispru-
dencial nº 285 da SBDI-1 do TST, de seguinte teor: "AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRASLADO. CARIMBO DO PROTOCOLO DO
RECURSO ILEGÍVEL. INSERVÍVEL. DJ 11.08.03. O carimbo do
protocolo da petição recursal constitui elemento indispensável para
aferição da tempestividade do apelo, razão pela qual deverá estar
legível, pois um dado ilegível é o mesmo que a inexistência do
dado."

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Ressalte-se, ainda, que o exame da admissibilidade do re-
curso de revista não está restrito apenas ao TRT de origem. Cabe ao
Tribunal Superior do Trabalho, como órgão ad quem, o reexame da
admissibilidade do recurso, independentemente do pronunciamento
do Tribunal a quo.

Inservível, igualmente, etiqueta informativa que conste a
expressão "no prazo". Daí a necessidade de trasladar peça apta à
comprovação da tempestividade do recurso de revista denegado.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT e na
Instrução Normativa nº 16/99, III e X, do TST.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
R E L ATO R

PROC. Nº TST-AIRR-847/2000-032-15-40.0

A G R AVA N T E : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TE-
LESP

A D VO G A D O : DR. MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA

A G R AVA D A : PALMIRA APARECIDA BIZZO

A D VO G A D O : DR. RUBENS GARCIA FILHO

D E c i s ã O
Contra a decisão do 15º Tribunal Regional do Trabalho (fls.

183-184), que denegou seguimento ao recurso de revista, a reclamada
interpõe agravo de instrumento.

Sucede que as peças trasladadas para a formação do presente
agravo não se encontram autenticadas, tampouco foram declaradas
autênticas pelos subscritores do aludido recurso, conforme autoriza o
art. 544 do Código de Processo Civil Brasileiro.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT e na
Instrução Normativa nº 16/99, III e X, do TST.

Publique-se, após siga o trâmite legal.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator
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PROC. Nº TST-AIRR-857/2000-069-01-40.8

A G R AVA N T E : BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A -
EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A D VO G A D O S : DRS. RAFAEL F.H. CAVALCANTE E ROGÉRIO
AV E L A R 

A G R AVA D O : WILSON DE SOUZA

A D VO G A D A : DRA. MARLA SUEDY RODRIGUES ESCUDERO

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 83 e 84, prolatada pelo 1º Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
o reclamado interpõe agravo de instrumento.

Sucede que as peças trasladadas para a formação do presente
agravo não se encontram autenticadas, tampouco foram declaradas
autênticas pelos subscritores do aludido recurso, Dr. Carlos Roberto
Siqueira Castro e Dra. Ana Paula Monte-Mor Palma, conforme au-
toriza o art. 544 do Código de Processo Civil Brasileiro.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando tal omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT e na
Instrução Normativa nº 16/99, III e X, do TST.

Publique-se, após siga o trâmite legal.
Brasília, 31 de Maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-883/2003-002-10-40.1

A G R AVA N T E : BRASIL TELECOM S/A - TELEBRASÍLIA

A D VO G A D O : DR. JOSÉ A. C. MACIEL

A G R AVA D A : SISTEMA ENGENHARIA LTDA.

A D VO G A D O : DRA. RÚBIA MARA PILOTTO BARCO

A G R AVA D O : MAGNUN MARTINS AMARAL

A D VO G A D A : DR. ANDRÉ JORGE ROCHA DE ALMEIDA

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 311-314, prolatada pelo 10º Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
aos fundamentos de que, em procedimento sumaríssimo, a invocação
de orientação jurisprudencial da SBDI-1 do TST esbarra no disposto
no art. 896, § 6º, da CLT, de que a ofensa aos dispositivos cons-
titucionais invocados no citado apelo não se revela prequestionada, o
que atrai o óbice da Súmula nº 297 do TST à hipótese dos autos, e de
que a pretensão da recorrente esbarraria no óbice da Súmula nº 126
do TST, a reclamada interpõe agravo de instrumento.

Todavia, o apelo não merece prosperar, à medida que não
combate os fundamentos da decisão agravada. Em verdade, a re-
clamada limita-se em insistir nas razões trazidas nas razões do re-
curso de revista, não atacando, portanto, os fundamentos esposados
na decisão denegatória, no sentido de que a admissibilidade do re-
ferido apelo não esbarraria nos óbices acima apontados.

Falta-lhe, assim, a necessária motivação. Os argumentos tra-
zidos no agravo em questão demonstram a inadequação do remédio
processual utilizado.

Dessa forma, não conheço do agravo em comento, com apoio
na Súmula nº 422 do TST e fundamentado no art. 557, caput, do
CPC.

Publique-se, após siga o trâmite legal.
Brasília, 30 de maio de 2007.

ministro VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-950/2000-007-18-40.3

A G R AVA N T E : COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO -
CONAB

A D VO G A D A : DRA. CARLA VALENTE BRANDÃO

A G R AVA D O : DONIZETH ALVES NETO

A D VO G A D O : DR. CARLOS RUBENS FERREIRA

D E c i s ã O
Contra a decisão prolatada pelo 18° Tribunal Regional do

Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista, a reclamada
interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o presente agravo não se afigura
regularmente constituído, porquanto ausente o traslado das razões do
recurso de revista, o que impossibilita se aferir a tempestividade do
referido recurso e, tampouco, analisar-se o agravo.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa n° 16/99, X, do TST.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
base no art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-978/2003-004-18-40.4

A G R AVA N T E S : ABÍLIO DIAS FERREIRA E OUTROS

A D VO G A D A : DRA. GIZELI COSTA D'ABADIA NUNES DE SOUZA

A G R AVA D A : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA-
FOS - ECT

A D VO G A D O : DR. ASSIR BARBOSA DA SILVA

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 96-97, prolatada pelo 18º Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
os reclamantes interpõem agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausente a certidão de
publicação do acórdão regional, o que torna impossível se aferir a
tempestividade do recurso de revista.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com base no
art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1044/2003-007-18-40.9

A G R AVA N T E S : MAURÍCIO BUENO DE CASTRO E OUTROS

A D VO G A D O : DR. WOLMY BARBOSA DE FREITAS

A G R AVA D A : COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - CELG

A D VO G A D O : DRA. THEMIS CRISTINA FERREIRA SILVA

D E c i s ã O
Contra a decisão prolatada pelo 18° Tribunal Regional do

Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista, os recla-
mantes interpõem agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausente o traslado das
razões do recurso de revista, o que impossibilita se aferir a tem-
pestividade do referido recurso e, tampouco, a análise do agravo.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa n° 16/99, X, do TST.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
base no art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-1052/2000-059-01-40.4

A G R AVA N T E : LUIZ ALBANO ALVES DA SILVA

A D VO G A D O : DR. FAUSTO ALLEGRETTO JÚNIOR

A G R AVA D O : BANCO ABN AMRO REAL S/A

A D VO G A D A : DRA. OLINDA MARIA RABELLO

D E C I S Ã O
Contra a decisão às fls. 69-70, prolatada pelo 1° Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
o reclamante interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausente a certidão de
publicação do acórdão regional proferido em sede de embargos de
declaração, o que torna impossível se aferir a tempestividade do
recurso de revista.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa n° 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com fun-
damento no art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-1080/1999-011-02-40.1

A G R AVA N T E : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDA-
DE DE SÃO PAULO S/A

A D VO G A D O S : DRS. CLÁUDIA GARCIA S. NUNES E LYCURGO
LEITE NETO

A G R AVA D O : JOSÉ ADAUTO PEREIRA DA SILVA

A D VO G A D A : DRA. RITA DE CÁSSIA B. LOPES

D E C I S Ã O
Contra a decisão às fls. 186, prolatada pelo 2° Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
a reclamada interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausente a certidão de
publicação do acórdão regional proferido em sede de recurso or-
dinário, o que torna impossível se aferir a tempestividade do recurso
de revista.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa n° 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com fun-
damento no art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1122/2003-001-15-40.3

A G R AVA N T E : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CP-
FL

A D VO G A D O : DR. URSULINO SANTOS FILHO

A G R AVA D O S : LIA MARA BORIN PRADO E OUTROS

A D VO G A D A : DRA. GISELE GLEREAN BOCCATO

D E c i s ã O
Contra a decisão do 15º Tribunal Regional do Trabalho (fls.

170-172), que denegou seguimento ao recurso de revista, a reclamada
interpõe agravo de instrumento.

Sucede que as peças trasladadas para a formação do presente
agravo não se encontram autenticadas, tampouco foram declaradas
autênticas pela subscritora do aludido recurso, conforme autoriza o
art. 544 do Código de Processo Civil Brasileiro.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT e na
Instrução Normativa nº 16/99, III e X, do TST.

Publique-se, após siga o trâmite legal.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1139/2003-017-02-40.7

A G R AVA N T E : BANCO BRADESCO S/A

A D VO G A D O : DR. CAIO SCHIPANI

A G R AVA D O : PÉRSIO DOS SANTOS

A D VO G A D O : DR. DEJAIR PASSERINE DA SILVA

D E C I S Ã O
O presente agravo de instrumento (fls. 02-14) foi interposto

pelo reclamado contra a decisão singular que denegou processamento
ao seu recurso de revista.

Oferecidas contraminuta e contra-razões (fls. 418-438).
Ausente o parecer do Ministério Público do Trabalho, nos

termos do art. 82, § 2º, do RITST.
O instrumento encontra-se irregularmente formado, uma

vez que ausente o traslado de peça essencial e obrigatória à sua
formação, a saber, cópia de todas as folhas, exceto as duas primeiras,
da decisão que negou seguimento ao recurso de revista, o que torna
inviável o julgamento do agravo de instrumento, já que as folhas
trasladadas não trazem os fundamentos pelos quais a Presidência da
Corte Regional reputou o citado recurso inadmissível.

Note-se, ainda, que, nos termos da Instrução Normativa nº
16/99, item X, desta Corte e da reiterada jurisprudência do Excelso
Pretório, cabe à parte velar pela correta formação do instrumento, não
comportando, pois, a omissão na conversão em diligência para suprir
a ausência de peças, ainda que obrigatórias ou necessárias.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

ministro VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1189/1997-027-01-40.8

A G R AVA N T E : INSOL - INDÚSTRIA DE SORVETES LTDA.

A D VO G A D A : DRA. LUZIA DE ANDRADE COSTA FREITAS

A G R AVA D O : JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO SILVA

A D VO G A D A : DRA. CRISTINA FIORENTINI BARBOSA POR-
TELLA

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 183-184, prolatada pelo 1º Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
a reclamada interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausente a certidão de
publicação do acórdão regional, o que torna impossível se aferir a
tempestividade do recurso de revista.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com base no
art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília,31 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-1211/2002-001-22-40.0

A G R AVA N T E : EVOLUON EMPREENDIMENTOS LTDA.

A D VO G A D O : DR. SÍLVIO AUGUSTO DE MOURA FÉ

A G R AVA D O : CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA

A D VO G A D O : DR. EDILANDO BARROSO DE OLIVEIRA

D E C I S Ã O
Contra a decisão às fls. 13-16, prolatada pelo 22° Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
a reclamada interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausente a certidão de
publicação do acórdão regional proferido em sede de embargos de
declaração, o que torna impossível se aferir a tempestividade do
recurso de revista.
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Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa n° 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com fun-
damento no art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-1236/2001-030-04-40.7

A G R AVA N T E : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

A D VO G A D O : DR. ANDRÉ YOKOMIZO ACEIRO

A G R AVA D A : ANGELA ALLES RODRIGUES

A D VO G A D O : DR. GASPAR PEDRO VIECELI

D E C I S Ã O
Contra a decisão às fls. 161-162, prolatada pelo 4° Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
a reclamada interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausente a certidão de
publicação do acórdão regional proferido em sede de recurso or-
dinário, o que torna impossível se aferir a tempestividade do recurso
de revista.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa n° 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com fun-
damento no art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1297/2005-016-08-40.0

A G R AVA N T E : LUIZ SÉRGIO FADEL

A D VO G A D O : DR. WALDEMAR NOVA DA COSTA FILHO

A G R AVA D A : NESTLÉ BRASIL LTDA.

A D VO G A D A : DRA. DANIELLE CARVALHO DOS SANTOS

D E C I S Ã O
Contra a decisão às fls. 11, prolatada pelo 8º Tribunal Re-

gional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista, o
reclamante interpõe agravo de instrumento.

Nos termos da certidão de publicação às fls. 12, a decisão
que indeferiu o processamento do agravo regimental interposto contra
decisão de que denegou seguimento ao recuso de revista, foi pu-
blicada no dia 26/6/2006 (segunda-feira), iniciando-se o prazo para
interposição do recurso cabível no dia 27/6/2006 (terça-feira) e fin-
dando em 4/7/2006 (terça-feira). Sucede que a petição do agravo de
instrumento foi protocolizada apenas em 7/7/2006 conforme certidão
às fls. 06, fora, portanto, do prazo previsto no art. 897, caput, da
C LT.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, por
intempestivo, com fulcro no art. 896, § 5º, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
R E L ATO R

PROC. Nº TST-AIRR-1.310/2002-006-17-40.1

A G R AVA N T E : ELIEZER GONÇALVES BARBOSA

A D VO G A D O : DR. LAÉCIO CARLOS GUIMARÃES

A G R AVA D O S : AFONSO DOMINGOS DE ANDRADE E OUTRA

A D VO G A D O : DR. ÉLIO FERREIRA DE MATOS JÚNIOR

A G R AVA D A : SENTINELA SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂN-
CIA LTDA.

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida à fl. 152, mediante a qual se denegou seguimento
ao recurso de revista interposto pelo terceiro-embargante sob o fun-
damento de que a procuração mediante a qual são conferidos poderes
ao subscritor do apelo encontra-se em cópia não autenticada, de-
satendendo à exigência contida no artigo 830 da Consolidação das
Leis do Trabalho.

Irretocável a decisão agravada. Com efeito, a procuração
acostada à fl. 37, de que resultaria a outorga de poderes ao subscritor
do recurso de revista, não foi devidamente autenticada. A auten-
ticação do documento apresentado em cópia é medida que se impõe,
em observância ao disposto no artigo 830 da CLT, segundo o qual "o
documento juntado para prova só será aceito se estiver no original ou
em certidão autêntica, ou quando conferida a respectiva pública-
forma ou cópia perante o juiz ou tribunal" - hipóteses não con-
figuradas no presente caso.

Indiscutível, no caso, a pertinência do entendimento con-
substanciado na Súmula nº 164 desta Corte uniformizadora, no sen-
tido de que o não-cumprimento das determinações contidas nos §§ 1º
e 2º do artigo 5º da Lei nº 8.906, de 4/7/94, e do artigo 37, parágrafo
único, do Código de Processo Civil importa o não-conhecimento do
recurso, porque inexistente. Frise-se, ainda, que não resta configu-
rado, na hipótese, o mandato tácito.

Observe-se, por fim, que, de acordo com o disposto na Sú-
mula nº 383, II, do Tribunal Superior do Trabalho, a regra impositiva
da concessão de prazo para a regularização do mandato, prevista no
artigo 13 do Código de Processo Civil, é inaplicável em sede recursal.
Verificada a irregularidade da representação, não há falar em sus-
pensão do processo, a fim de assegurar à parte oportunidade para
sanar o defeito. Resulta inexorável daí, a decretação da inexistência
do recurso interposto, nos termos da Súmula nº 164 do TST.

Ante o exposto, com base no artigo 896, § 5º, da Con-
solidação das Leis do Trabalho, nego seguimento ao agravo.

Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1409/1995-131-05-40.7

A G R AVA N T E : MILLS DO BRASIL ESTRUTURAS E SERVIÇOS
LT D A . 

A D VO G A D O : DR. CARLOS FREDERICO G. ANDRADE

A G R AVA D O : JOSÉ ROBERTO BATISTA DA SILVA

A D VO G A D A : DRA. MARILENA GALVÃO B. TANAJURA

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 147, prolatada pelo 5º Tribunal Re-

gional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista, a
reclamada interpõe agravo de instrumento.

O referido agravo, entretanto, não merece ser conhecido.
Assim sucede, porquanto o protocolo de recebimento do re-

curso de revista encontra-se ilegível, o que impossibilita a aferição de
sua tempestividade, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 285
da SBDI-1 do TST, de seguinte teor: "Agravo de Instrumento. Tras-
lado. Carimbo do protocolo do recurso ilegível. Inservível. Dj de
11/8/2003. O carimbo do protocolo da petição recursal constitui ele-
mento indispensável para aferição da tempestividade do apelo, razão
pela qual deverá estar legível, pois um dado ilegível é o mesmo que
a inexistência do dado".

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Ressalte-se, ainda, que o exame da admissibilidade do re-
curso de revista não está restrito apenas ao TRT de origem. Cabe ao
Tribunal Superior do Trabalho, como órgão ad quem, o reexame da
admissibilidade do recurso, independentemente do pronunciamento
do Tribunal a quo.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT e na
Instrução Normativa nº 16/99, III e X, do TST.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1467/1997-028-15-40.7 TRT - 15ª RE-
GIÃO

A G R AVA N T E : MARIA DAS GRAÇAS GUIMARÃES DUARTE

A D VO G A D O : DR. NILTON LOURENÇO CÂNDIDO

A G R AVA D O : BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

A D VO G A D O : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

D E S P A C H O

Junte-se.
Diga a parte contrária sobre o requerimento patronal de al-

teração da razão social do banco agravado, sendo que seu silêncio
importará em total concordância com os termos da petição em apreço,
no prazo de 5 dias.

Após, conclusos.
Brasília, 18 de abril de 2007.

GUILHERME BASTOS
Juiz Convocado - Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1492/2002-015-05-40.7 TRT - 5ª REGIÃO

A G R AVA N T E : TELEBAHIA CELULAR S.A.

A D VO G A D A : DRA. LÍVIA ALVES LUZ BOLOGNESI

A G R AVA D A : CARLA DANIELA SOBRAL CHAGAS

A D VO G A D O : DR. ARY CLÁUDIO CYRNE LOPES

D E S P A C H O

Junte-se.
Diga a parte contrária sobre o requerimento patronal de al-

teração da razão social da empresa agravante, sendo que seu silêncio
importará em total concordância com os termos da petição em apreço,
no prazo de 5 dias.

Após, conclusos.
Brasília, 18 de dezembro de 2006.

GUILHERME BASTOS
Juiz Convocado - Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-1514/2002-302-01-40.9

A G R AVA N T E : LETÍCIA DE SOUZA CARVALHO ALVES

A D VO G A D A : DRA. MARIA ISABEL RODRIGUES

A G R AVA D A : DENTSPLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

A D VO G A D O : DR. BRUNO DE MEDEIROS TOCANTINS

A G R AVA D A : MEET MINAS RECURSOS HUMANOS LTDA.

A D VO G A D O : DR. ANTÔNIO SIMÕES DA COSTA

D E C I S Ã O
Contra a decisão às fls. 57, prolatada pelo 1° Tribunal Re-

gional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista, a
reclamante interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausente a certidão de
publicação do acórdão regional proferido em sede de embargos de
declaração, o que torna impossível se aferir a tempestividade do
recurso de revista.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa n° 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com fun-
damento no art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

<!ID332607-3>

PROCESSO Nº TST-AIRR-1564/1998-066-02-40.8

A G R AVA N T E : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDA-
DE DE SÃO PAULO S/A

A D VO G A D O : DR. LYCURGO LEITE NETO

A G R AVA D O : LUIZ CARLOS BEZERRA DE CARVALHO

A D VO G A D O : DR. MIGUEL RICARDO GATTI CALMON NO-
GUEIRA DA GAMA

D E C I S Ã O
Contra a decisão às fls. 97, prolatada pelo 2° Tribunal Re-

gional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista, a
reclamada interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausente a certidão de
publicação do acórdão regional proferido em sede de recuso or-
dinário, o que torna impossível se aferir a tempestividade do recurso
de revista.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa n° 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com fun-
damento no art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1565/2000-014-15-40.8

A G R AVA N T E : BANCO DO BRASIL S/A

A D VO G A D O : DR. ANTÔNIO R. FRANCO CARRON

A G R AVA D O : FRANCISCO OLMOS SERRADOR

A D VO G A D A : DRA. ANA LÚCIA FERRAZ DE ARRUDA ZANEL-
LA

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 158-160, prolatada pelo 15º Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
o reclamado interpõe agravo de instrumento.

O referido agravo, entretanto, não merece ser conhecido.
Assim sucede, porquanto o protocolo de recebimento do re-

curso de revista encontra-se ilegível (fls. 118), o que impossibilita a
aferição de sua tempestividade, nos termos da Orientação Jurispru-
dencial nº 285 da SBDI-1 do TST, de seguinte teor: "AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRASLADO. CARIMBO DO PROTOCOLO DO
RECURSO ILEGÍVEL. INSERVÍVEL. DJ 11.08.03. O carimbo do
protocolo da petição recursal constitui elemento indispensável para
aferição da tempestividade do apelo, razão pela qual deverá estar
legível, pois um dado ilegível é o mesmo que a inexistência do
dado."

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Ressalte-se, ainda, que o exame de admissibilidade do re-
curso de revista não está restrito apenas ao TRT de origem. Cabe ao
Tribunal Superior do Trabalho, como órgão ad quem, o reexame da
admissibilidade do recurso, independentemente do pronunciamento
do Tribunal a quo.

Inservível, igualmente, etiqueta informativa que conste a
expressão "no prazo". Daí a necessidade de trasladar peça apta à
comprovação da tempestividade do recurso de revista denegado.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT e na
Instrução Normativa nº 16/99, III e X, do TST.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
R E L ATO R

PROC. Nº TST-AIRR-1621/1999-431-02-40.9

A G R AVA N T E : EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES E TRÂN-
SITO DE SANTO ANDRÉ - EPT

A D VO G A D A : DRA. LÚCIA HELENA MARQUES MIOTO

A G R AVA D O : WALDIR DOS SANTOS ROBERTO

A D VO G A D O : DR. WANDERLEY DOS SANTOS ROBERTO
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D E C I S Ã O
O presente agravo de instrumento (fls. 02-04) foi interposto

pela reclamada contra a decisão singular que denegou seguimento ao
seu recurso de revista.

Porém, o instrumento encontra-se irregularmente formado,
uma vez que ausente a integralidade de peça necessária à sua for-
mação, qual seja, o recurso de revista, que veio aos autos às fls. 46-
47, porém de forma incompleta.

Como cediço, cumpre à parte agravante providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT e na
Instrução Normativa nº 16/99, III e X, do TST.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

ministro VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1631/2000-007-15-40.1

A G R AVA N T E : MASSA FALIDA DE MAGNA TÊXTIL LTDA.

ADVOGADA : DRA. SÍLVIA MARIA PINCINATO

A G R AVA D O : VALENTINO EVANGELISTA DA CRUZ

ADVOGADO : DR. DIRCEU DA COSTA

D E c i s ã O
O presente agravo de instrumento (fls. 02-08) foi interposto

pela reclamada.
O instrumento encontra-se irregularmente formado, uma vez

que a cópia da decisão que denegou seguimento ao recurso de
revista está incompleta, desatendendo, assim, o disposto no art. 897,
§ 5º, da CLT, impossibilitando a análise do recurso.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, por
inadmissível, com fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, §
5º, I, da CLT e na Instrução Normativa nº 16/99, III e X, do TST.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

ministro vieira de mello filho
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1765/2002-202-04-40.9

A G R AVA N T E : COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMEN-
TO - CORSAN

A D VO G A D O : DR. FABIANO LAROCA ALTAMIRANDA

A G R AVA D O : PAULO RENATO MENDES

A D VO G A D A : DRA. LADY DA SILVA CALVETE

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 103-104, prolatada pelo 4º Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
a reclamada interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o presente agravo não se afigura
regularmente constituído, porquanto ausente a cópia do acórdão pro-
ferido em recurso ordinário e a respectiva certidão de publicação,
tornando impossível a análise da matéria e a verificação da tem-
pestividade do recurso de revista.

Ressalte-se que, nos termos da Instrução Normativa nº 16/99,
item X, desta Corte, cabe à parte zelar pela correta formação do
instrumento, não comportando a omissão em conversão do agravo em
diligência para suprir a ausência de peças, ainda que obrigatórias ou
necessárias.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
base no art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
R E L ATO R

PROC. Nº TST-AIRR-1817/2003-053-15-40.4 TRT - 15ª RE-
GIÃO

A G R AVA N T E : BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BA-
N E S PA 

A D VO G A D A : DRA. KARINA ROBERTA COLIN GONZAGA RI-
BEIRO

A G R AVA D A : GLÓRIA PENNA

A D VO G A D O : DR. MÁRCIO RODRIGO ROMANELLI BASSO

D E S P A C H O

Junte-se.
Diga a parte contrária sobre o requerimento patronal de al-

teração da razão social do banco agravante, sendo que seu silêncio
importará em total concordância com os termos da petição em apreço,
no prazo de 5 dias.

Após, conclusos.
Brasília, 30 de novembro de 2006.

GUILHERME BASTOS
Juiz Convocado - Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1849/1998-076-15-40.5 TRT - 15ª RE-
GIÃO

A G R AVA N T E : BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BA-
N E S PA 

A D VO G A D O : DR. JORGE DONIZETI SANCHEZ

A G R AVA D O : JOSÉ LUIZ BROCANELLI

A D VO G A D O : DR. ANTÔNIO THALES GOUVEA RUSSO

D E S P A C H O

Junte-se.
Diga a parte contrária sobre o requerimento patronal de al-

teração da razão social do banco agravante, sendo que seu silêncio
importará em total concordância com os termos da petição em apreço,
no prazo de 5 dias.

Após, conclusos.
Brasília, 01 de novembro de 2006.

GUILHERME BASTOS
Juiz Convocado - Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1898/2002-433-02-40.0

A G R AVA N T E : BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - BA-
N E S PA 

A D VO G A D O : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

A G R AVA D A : ROSANA ARASHIRO OKAYAMA

A D VO G A D A : DRA. CRISTINA CAPP

D E C I S Ã O
O presente agravo de instrumento (fls. 2-9) foi interposto

pelo reclamado contra a decisão singular que denegou seguimento ao
seu recurso de revista, fls. 120-121.

Sucede que o instrumento se encontra irregularmente for-
mado, uma vez que ausente o traslado ou a procuração outorgando
poderes à subscritora do agravo de instrumento, Dra. Ana Carolina
Cabral de Mello (OAB/SP nº 196.751).

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir irregularidade na sua formação, a
teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

ministro VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-2193/2000-020-15-40.9

A G R AVA N T E : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR : DR. LEONARDO MONTANHOLI DOS SANTOS

A G R AVA D O : JOSÉ GERALDO DOS SANTOS

A D VO G A D O : DR. FRANCISCO JOSÉ MARCONDES EVANGE-
L I S TA 

A G R AVA D A : RODOVIÁRIO TURISMO SÃO JOSÉ LTDA.

A D VO G A D O : JOSÉ DOS SANTOS

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 134, prolatada pelo 15º Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
o INSS interpõe agravo de instrumento.

O referido agravo, entretanto, não merece ser conhecido.
Assim sucede, porquanto o protocolo de recebimento do re-

curso de revista encontra-se ilegível (fls. 110), o que impossibilita a
aferição de sua tempestividade, nos termos da Orientação Jurispru-
dencial nº 285 da SBDI-1 do TST, de seguinte teor: "AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRASLADO. CARIMBO DO PROTOCOLO DO
RECURSO ILEGÍVEL. INSERVÍVEL. DJ 11.08.03. O carimbo do
protocolo da petição recursal constitui elemento indispensável para
aferição da tempestividade do apelo, razão pela qual deverá estar
legível, pois um dado ilegível é o mesmo que a inexistência do
dado."

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Ressalte-se, ainda, que o exame da admissibilidade do re-
curso de revista não está restrito apenas ao TRT de origem. Cabe ao
Tribunal Superior do Trabalho, como órgão ad quem, o reexame da
admissibilidade do recurso, independentemente do pronunciamento
do Tribunal a quo.

Inservível, igualmente, etiqueta informativa que conste a
expressão "no prazo". Daí a necessidade de trasladar peça apta à
comprovação da tempestividade do recurso de revista denegado.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT e na
Instrução Normativa nº 16/99, III e X, do TST.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007 .

MINISTRO vieira de mello filho
R E L ATO R

PROC. Nº TST-AIRR-2670/2001-067-02-40.1TRT - 2ª REGIÃO

A G R AVA N T E : BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

A D VO G A D O : DR. ASSAD LUIZ THOMÉ

A G R AVA D O : MARCOS CÉSAR BAPTISTA

A D VO G A D O : DR. DONATO ANTONIO SECONDO

D E S P A C H O

Junte-se.
Diga a parte contrária sobre o requerimento patronal de al-

teração da razão social do banco agravante, sendo que seu silêncio
importará em total concordância com os termos da petição em apreço,
no prazo de 5 dias.

Após, conclusos.
Brasília, 01 de novembro de 2006.

GUILHERME BASTOS
Juiz Convocado - Relator

PROC. Nº TST-ED-AIRR-2.725/2005-078-02-40.0

A G R AVA N T E : USIPARTS S/A - SISTEMAS AUTOMOTIVOS

A D VO G A D O : HÉLIO FRANCIO

A G R AVA D O : ORLANDO SANCHES PRADO

A D VO G A D O : NENI FERREIRA CAVALCANTE CORRÊA

D E S PA C H O 
Aplicando à hipótese o princípio da fungibilidade recursal,

determino a reautuação do feito como agravo, recurso cabível na
hipótese, nos termos da Súmula nº 421, II, desta Corte superior.

À Secretaria da Primeira Turma, para as providências ca-
bíveis.

Após, à pauta.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-2889/1998-046-15-40.2

A G R AVA N T E : NIVALDO BISPO DE SOUSA

A D VO G A D O : DR. LUÍS ROBERTO OLÍMPIO

A G R AVA D A : USINA SANTA LÚCIA S/A

A D VO G A D O : DR. NOEDY DE CASTRO MELLO

A G R AVA D A : MORAES MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUS-
TRIAL S/C LTDA.

A D VO G A D O : DR. NOEDY DE CASTRO MELLO

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 118 e 119, prolatada pelo 15º Tri-

bunal Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de
revista, o reclamante interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o presente agravo não merece
prosperar, porquanto intempestivo o recurso de revista do recla-
mante. Isso, porque a publicação da decisão regional deu-se no dia
25/07/2003 (6ª feira), iniciando-se o prazo em 28/07/2003 (2ª feira) e
findando-se em 4/8/2003 (2ª feira), conforme certidão às fls. 109.
Contudo, o reclamante protocolizou o recurso de revista apenas em
21/08/2003, pelo que se depreende do carimbo de protocolo às fls.
11 0 .

Ressalte-se, ainda, que a verificação dos pressupostos ex-
trínsecos de admissibilidade do recurso de revista realizada pelo TST
não se encontra vinculada ao juízo expendido pelos Tribunais Re-
gionais do Trabalho. A declaração do juízo primeiro de admissi-
bilidade a respeito do cumprimento dos pressupostos extrínsecos do
recurso, não vincula o órgão ad quem.

Tendo em vista os termos do art. 897, § 7°, da CLT, não se
há como prover o agravo de instrumento, ante a intempestividade do
recurso de revista. Isso, porque constitui ônus do agravante formar o
instrumento de modo a possibilitar o imediato julgamento do recurso
não admitido, que deve obedecer aos seus próprios pressupostos ex-
trínsecos, o que não se deu no caso dos autos.

Dessa forma, nego seguimento ao agravo de instrumento,
com base no art. 896, § 5º, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-3319/2005-008-19-40.1

A G R AVA N T E : MÁRCIO JOSÉ JATOBÁ ALMEIDA

A D VO G A D A : DRA. SAMYA DAMASCENO CALUMBY ESTE-
VA M 

A G R AVA D A : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

A D VO G A D A : DRA. BÁRBARA BIANCA SENA

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 265-267, prolatada pelo 19º Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista
em relação aos temas "auxílio-alimentação - supressão" e "prescri-
ção", com base na Súmula nº 126 do TST e na ausência de interesse
em recorrer, respectivamente, o reclamante interpõe agravo de ins-
trumento.

Todavia, o apelo não merece prosperar, à medida que não
combate os fundamentos da decisão agravada. Em verdade, o
reclamante limita-se a insistir nas violações de dispositivos de lei e da
Constituição Federal, na contrariedade à Súmula nº 327 do TST,
assim como na divergência jurisprudencial, veiculadas nas razões do
recurso de revista, não atacando, portanto, os fundamentos esposados
na decisão denegatória, no sentido de que a admissibilidade do re-
ferido apelo não esbarraria nos óbices acima elencados.
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Falta-lhe, assim, a necessária motivação. Os argumentos tra-
zidos no agravo de instrumento demonstram a inadequação do re-
médio processual utilizado.

Dessa forma, não conheço do agravo em comento, com base
na Súmula nº 422 do TST e com fundamento no art. 557, caput, do
CPC.

Publique-se, após siga o trâmite legal.
Brasília, 30 de maio de 2007.

ministro VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-29037/2003-902-02-40.0

A G R AVA N T E : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDA-
DE DE SÃO PAULO S/A

A D VO G A D A : DRA. KARINA MAZARÁ

A G R AVA D O : LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

A D VO G A D A : DRA. VANDERLÚCIA DIAS ANTONIASSI

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 184, prolatada pelo 2º Tribunal Re-

gional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista, a
reclamada interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o agravo de instrumento en-
contra-se irregularmente formado, porquanto ausente a certidão de
publicação do acórdão regional, o que torna impossível se aferir a
tempestividade do recurso de revista.

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Não conheço, pois, do agravo de instrumento, com base no
art. 897, § 5º, I, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
Relator

PROC. Nº TST-RR-39702/2002-900-02-00.6

RECORRENTE : OGDEN SERVIÇO DE ATENDIMENTO AEROTER-
RESTRE LTDA.

A D VO G A D O S : DRS. OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES SÓLON
DE ALMEIDA CUNHA

RECORRIDA : ADELIANA DE LIMA SALES

A D VO G A D O : DR. MIGUEL TAVARES

D E S P A C H O

Junte-se.
Diga a parte contrária sobre o requerido, no prazo de 5

dias.
Após, conclusos.
Brasília, 09 de março de 2006.

GUILHERME BASTOS
Juiz Convocado - Relator

PROC. Nº TST-AIRR-75057/2003-900-04-00.5

A G R AVA N T E : SANATÓRIO BELÉM

A D VO G A D O : DR. ERNANI PROPP JÚNIOR

A G R AVA D A : MARIZA DOS SANTOS MATOS (ESPÓLIO DE)

A D VO G A D O : DR. RAFAEL MARTINS COSTA

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 114-115, prolatada pelo 4º Tribunal

Regional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
o reclamado interpõe agravo de instrumento.

O referido agravo, entretanto, não merece ser conhecido.
Assim sucede, porquanto o protocolo de recebimento do re-

curso de revista encontra-se ilegível, o que impossibilita a aferição de
sua tempestividade, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 285
da SBDI-1 do TST, de seguinte teor: "Agravo De Instrumento. Tras-
lado. Carimbo do protocolo do recurso ilegível. Inservível. Dj de
11/8/2003. O carimbo do protocolo da petição recursal constitui ele-
mento indispensável para aferição da tempestividade do apelo, razão
pela qual deverá estar legível, pois um dado ilegível é o mesmo que
a inexistência do dado".

Como cediço, cumpre à parte recorrente providenciar a cor-
reta formação do instrumento, não comportando a omissão na con-
versão em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que
essenciais, a teor da Instrução Normativa nº 16/99, X, do TST.

Ressalte-se, ainda, que o exame da admissibilidade do re-
curso de revista não está restrito apenas ao TRT de origem. Cabe ao
Tribunal Superior do Trabalho, como órgão ad quem, o reexame da
admissibilidade do recurso, independentemente do pronunciamento
do Tribunal a quo.

Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com
fundamento nos arts. 557, caput, do CPC e 897, § 5º, I, da CLT e na
Instrução Normativa nº 16/99, III e X, do TST.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-77943/2003-900-01-00-0

A G R AVA N T E : MÁRIO SÉRGIO MACHADO DE FRIAS

A D VO G A D O : DR. PEDRO PAULO GOUVÊA DE MAGALHÃES

A G R AVA D O : UNISYS BRASIL LTDA

A D VO G A D O : DR. LUIZ ANTÔNIO SARMENTO DE ANDRADE

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 133, prolatada pelo 1º Tribunal Re-

gional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista, o
reclamante interpõe agravo de instrumento.

Verifica-se, no entanto, que o presente agravo não merece
prosperar, porquanto intempestivo o recurso de revista do recla-
mante. Isso, porque a publicação da decisão regional deu-se no dia
12/9/02 (5ª feira), iniciando-se o prazo em 13/9/02 e findando-se em
01/11/03 (2ªfeira) conforme certidão às fls.113-verso. Contudo, a Au-
tarquia protocolizou o recurso de revista posteriormente, no dia
02/12/03, conforme o carimbo de protocolo às fls. 114.

Ressalte-se, ainda, que a verificação dos pressupostos ex-
trínsecos de admissibilidade do recurso de revista realizada pelo TST
não se encontra vinculada ao juízo expendido pelos Tribunais Re-
gionais do Trabalho. A declaração do juízo de admissibilidade pri-
meiramente a respeito do cumprimento dos pressupostos extrínsecos
do recurso, assim, não vincula o órgão ad quem.

Tendo em vista os termos do art. 897, § 7°, da CLT, não se
há como prover o agravo de instrumento, ante a intempestividade do
recurso de revista. Isso, porque constitui ônus do agravante formar o
instrumento de modo a possibilitar o imediato julgamento do recurso
não admitido, que deve obedecer aos seus próprios pressupostos ex-
trínsecos, o que não se deu no caso dos autos.

Dessa forma, nego seguimento ao agravo de instrumento,
com base no art. 896, § 5º, da CLT.

Publique-se.
Brasília, de Maio de 2007.

MINISTRO vieira de mello filho
Relator

PROC. Nº TST-ED-RR-85011/2003-900-01-00.0

EMBARGANTE : FLORIPES SAMUEL DA SILVA

A D VO G A D O : DR. RAIMUNDO NONATO COSTA LEITE FRANÇA

EMBARGADA : REAL BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA
DE BENEFICÊNCIA DO RIO DE JANEIRO

ADVOGADO : DR. CARLOS EDUARDO BOSÍSIO

D E S P A C H O

Considerando que os Embargos Declaratórios oferecidos pelo
Reclamante - FLORIPES SAMUEL DA SILVA - às fls. 156-159,
objetiva modificar o decidido no acórdão embargado, CONCEDO
prazo de 5 (cinco) dias a Reclamada para, querendo, apresentar ma-
nifestação.

Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

MINISTRO VIEIRA DE MELLO FILHO
R E L ATO R

PROC. Nº TST-AIRR-92016/2003-900-02-00.4 TRT - 2ª RE-
GIÃO

A G R AVA N T E : BANCO VEJA S/A

A D VO G A D A : DRA. AMANDA PINTO SEDENHO

A G R AVA D O S : IRTON NUNES E SEG - SERVIÇOS ESPECIAIS
DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES
S.A.

A D VO G A D O : DR. HORÁCIO GUILHERME DOS SANTOS

D E S P A C H O

Junte-se.
Ao peticionante para comprovar o cumprimento da forma-

lidade a que alude o art. 45 do CPC, ficando advertido de que, até o
atendimento de tal determinação, continuará a representar o man-
dante. Prazo de 10 (dez) dias.

Publique-se.
Brasília, 15 de março de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-RR-594068/1999.7 TRT - 15ª REGIÃO

RECORRENTE : BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BA-
N E S PA 

A D VO G A D O : DR. ARNOR SERAFIM JÚNIOR

RECORRIDA : TEREZINHA ALVES DOS SANTOS

A D VO G A D O : DR. RENATO RUSSO

D E S P A C H O

Junte-se.
Diga a parte contrária sobre o requerimento patronal de al-

teração da razão social do banco Recorrente, sendo que seu silêncio
importará em total concordância com os termos da petição em apreço,
no prazo de 5 dias.

Após, conclusos.
Brasília, 12 de fevereiro de 2007.

GUILHERME BASTOS
Juiz Convocado - Relator

PROC. Nº TST-RR-666580/00.0 TRT-1ª REGIÃO

RECORRENTE : BANCO ITAÚ S.A.

A D VO G A D A : DRA. MARIA APARECIDA PESTANA DE ARRU-
DA

RECORRIDO : PAULO CESAR RIBEIRO

A D VO G A D O : DR. MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO

D E S P A C H O

Junte-se.
Diga a parte contrária sobre o requerido, no prazo de 5

dias.
Após, conclusos.
Brasília, 10 de abril de 2006.

GUILHERME BASTOS
Juiz Convocado - Relator

PROC. Nº TST-RR-704477/2000.8 TRT - 1ª REGIÃO

RECORRENTE : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - CERJ

ADVOGADO : DR. RICARDO CESAR RODRIGUES PEREIRA

RECORRIDO : SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

ADVOGADO : DR. MÁRIO SÉRGIO MEDEIROS PINHEIRO

D E S P A C H O
O agravo de instrumento interposto pela reclamada (AIRR-

500896/1998.9) foi conhecido e provido pela 2ª Turma deste Tribunal
(fls. 114-117).

Considerando-se que o processo já foi apreciado pela 2ª
Turma desta Corte, tem-se que se operou a sua prevenção para a
apreciação do presente recurso de revista, interposto pela reclamada
às fls. 73-76/84-89, nos termos do art. 97 do Regimento Interno desta
Corte: "O processo já apreciado pelo Pleno, pela Seção Adminis-
trativa, por uma das Seções Especializadas ou por um das Turma,
retornando a novo exame, será distribuído ao mesmo colegiado e ao
mesmo relator ou Redator do acórdão. Na ausência definitiva do
Relator ou do Redator do acórdão anterior, o processo será distribuído
ao Juiz convocado para a vaga ou ao novo titular que vier a integrar
o órgão prevento".

Registre-se, ainda, o disposto no art. 2º da Resolução Ad-
ministrativa nº 1.124/2006 do Tribunal Pleno: "Os processos que
retornarem às Turmas para prosseguir no julgamento ou para que seja
proferida nova decisão, cuja relatoria coube a Magistrado removido
para novo órgão, serão redistribuídos no âmbito da Turma de ori-
gem".

DETERMINO, portanto, a remessa dos autos à Egrégia 2ª
Turma desta Corte, para as providências cabíveis no sentido de re-
distribuição do feito, em decorrência da prevenção verificada.

Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2007.

ministro VIEIRA DE MELLO FILHO
R E L ATO R

PROC. Nº TST-RR-707582/2000.9 TRT - 9ª REGIÃO

RECORRENTE : BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO : DR. LUZIMAR DE SOUZA AZEREDO BASTOS

RECORRIDA : FRANCISCA ALDEIDES TASSI

ADVOGADO : DR. JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO

D E S P A C H O
O agravo de instrumento interposto pelo reclamado (AIRR-

653489/2000.1) foi conhecido e provido pela 2ª Turma deste Tribunal
(fls. 668-670).

Considerando-se que o processo já foi apreciado pela 2ª
Turma desta Corte, tem-se que se operou a sua prevenção para a
apreciação do presente recurso de revista, interposto pelo reclamado
às fls. 627-644, nos termos do art. 97 do Regimento Interno desta
Corte: "O processo já apreciado pelo Pleno, pela Seção Adminis-
trativa, por uma das Seções Especializadas ou por um das Turma,
retornando a novo exame, será distribuído ao mesmo colegiado e ao
mesmo relator ou Redator do acórdão. Na ausência definitiva do
Relator ou do Redator do acórdão anterior, o processo será distribuído
ao Juiz convocado para a vaga ou ao novo titular que vier a integrar
o órgão prevento".

Registre-se, ainda, o disposto no art. 2º da Resolução Ad-
ministrativa nº 1.124/2006 do Tribunal Pleno: "Os processos que
retornarem às Turmas para prosseguir no julgamento ou para que seja
proferida nova decisão, cuja relatoria coube a Magistrado removido
para novo órgão, serão redistribuídos no âmbito da Turma de ori-
gem".

DETERMINO, portanto, a remessa dos autos à Egrégia 2ª
Turma desta Corte, para as providências cabíveis no sentido de re-
distribuição do feito, em decorrência da prevenção verificada.

Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2007.

ministro VIEIRA DE MELLO FILHO
R E L ATO R

PROC. Nº TST-RR-709857/2000.2 TRT - 6ª REGIÃO

RECORRENTE SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN-
DUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE
PERNAMBUCO - SENAI/PE

ADVOGADO : DR. PEDRO PAULO PEREIRA NÓBREGA

RECORRIDO : HERONIDES AZEVEDO DE ALMEIDA PEREIRA

ADVOGADO : DR. VANCRILIO MARQUES TÔRRES

D E C I S Ã O
O 6º Tribunal Regional do Trabalho, mediante a decisão às

fls. 253-256, deu provimento parcial ao recurso ordinário interposto
pelo reclamado, para determinar as deduções dos valores já reco-
lhidos a título de FGTS e que os descontos do INSS e do Imposto de
Renda sejam retidos pelo empregador, do crédito do reclamante.
Manteve a decisão da Vara do Trabalho que deferira o pagamento de
horas extraordinárias, da multa prevista no art. 477 da CLT e que
entendera que é trintenária a prescrição do direito de reclamar contra
o não-recolhimento do FGTS.
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Inconformado, o reclamado interpõe o presente recurso de
revista (fls. 258-266), com fundamento no art. 896 da CLT. Insurge-
se contra a decisão regional no tocante à prescrição do FGTS, de-
ferimento de horas extraordinárias e multa prevista no art. 477 da
CLT. Indica violação dos arts. 818 da CLT; 333, I, do CPC e 5º, II, da
Constituição Federal e divergência jurisprudencial.

O recurso foi admitido pela decisão singular às fls. 269.
Foram apresentadas contra-razões, conforme petição juntada

às fls. 273-276.
Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público do

Trabalho, à míngua de interesse público a tutelar.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE REVISTA

ARGÜIDA EM CONTRA-RAZÕES
A decisão proferida no recurso ordinário interposto pelo re-

clamado foi publicada no dia 25 de julho de 2000 (terça-feira) e,
assim, o prazo para interposição do recurso de revista começou a fluir
no dia 26 de julho de 2000 (quarta-feira) e terminou no dia 2 de
agosto de 2000 (quarta-feira).

Todavia, o recurso de revista foi protocolado junto ao Tri-
bunal Regional do Trabalho apenas no dia 3 de agosto de 2000
(quinta-feira), após o transcurso do octídio legal.

Frise-se que a Súmula nº 385 preconiza que cabe ao re-
corrente comprovar, quando da interposição do recurso, a existência
de feriado local que justifique a prorrogação do seu prazo.

Logo, o recurso de revista não merece seguimento, por in-
tempestividade.

Diante do exposto, com fundamento no art. 896, § 5º, in fine,
da CLT, nego seguimento ao recurso de revista.

Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2007.

ministro VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-733389/2001.7

A G R AVA N T E : JOVINO DANTAS BARBOSA

A D VO G A D O : DR. AVANIR PEREIRA DA SILVA

A G R AVA D O : MUNICÍPIO DE OSASCO

PROCURADORA : DRA. CLÉIA MARILZE RIZZI DA SILVA

D E c i s ã O
Contra a decisão às fls. 294, prolatada pelo 2º Tribunal Re-

gional do Trabalho, que denegou seguimento ao recurso de revista,
com base na Súmula nº 126 do TST, o reclamante interpõe agravo de
instrumento.

Contraminuta e contra-razões às fls. 311-321.
Parecer do Ministério Público do Trabalho às fls. 327-328,

pela reforma da decisão agravada.
Todavia, o apelo não merece prosperar, à medida que não

combate os fundamentos da decisão agravada. Em verdade, o
reclamante limita-se em insistir nos argumentos trazidos nas razões
do recurso de revista, não atacando, portanto, os fundamentos es-
posados na decisão denegatória, no sentido de que a admissibilidade
do referido apelo não esbarraria no óbice acima apontado.

Falta-lhe, assim, a necessária motivação. Os argumentos tra-
zidos no agravo em questão demonstram a inadequação do remédio
processual utilizado.

Dessa forma, não conheço do agravo em comento, com apoio
na Súmula nº 422 do TST e fundamentado no art. 557, caput, do
CPC.

Publique-se, após siga o trâmite legal.
Brasília, 30 de maio de 2007.

ministro VIEIRA DE MELLO FILHO
Relator

PROC. Nº TST-RR-775.113/2001.4TRT - 9ª REGIÃO

RECORRENTE : TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S.A. - TELE-
PA R 

A D VO G A D O : DR. INDALÉCIO GOMES NETO

RECORRIDA : MARIA GLÓRIA BENEDET

A D VO G A D O : DR. NILTON CORREIA

D E S P A C H O

Considerando a documentação juntada aos autos às fls.
453/482, comprovando a alteração contratual ocorrida, determino à
Secretaria da Primeira Turma que proceda à retificação da deno-
minação da Reclamada no pólo passivo da relação processual, a fim
de que passe a constar como recorrente BRASIL TELECOM S/A.

Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
PRESIDENTE DA 1ª TURMALBC/fmr

PROC. Nº TST-RR-796915/2001.6TRT - 2ª REGIÃO

RECORRENTE : POWER - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGI-
LÂNCIA LTDA.

A D VO G A D O : DR. OSVALDO ARVATE JÚNIOR

RECORRIDO : JUAREZ AIRES TUSEN

A D VO G A D O : DR. INAMAR MACHADO LIMA

D E S P A C H O

Vistos, etc.
Indefiro o pretendido pela parte - desarquivamento e ex-

pedição de alvará judicial -, considerando que o presente processo
ainda se encontra em fase de estudo por este Relator para posterior
julgamento perante a egrégia 1ª Turma.

Brasília, 17 de abril de 2007.

GUILHERME BASTOS
Juiz Convocado - Relator

PROC. Nº TST-AIRO-10.001/2005-000-22-40.0

A G R AVA N T E : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA

ADVOGADA : DRA. ÂNGELA OLIVEIRA BALEEIRO

A G R AVA D O : JOÃO RIBEIRO DE CARVALHO

ADVOGADA : DRA. JOANA D'ARC GONÇALVES LIMA EZEQUIEL

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida à fl. 72/73, mediante a qual se denegou segui-
mento ao recurso ordinário obreiro por irregularidade de represen-
tação.

Alega a agravante que a cautelar ora proposta prescinde de
autos principais para sua sobrevivência, nos quais deverá conter pro-
curação outorgando aos subscritores do recurso ordinário poderes
amplos e específicos.

Não procede o inconformismo ora veiculado. Afigura-se ir-
regular a representação processual quando o subscritor do recurso não
demonstra estar investido de poderes para representar a parte em juízo
no momento de sua interposição.

Incumbe à parte demonstrar, no momento da interposição do
recurso, o preenchimento dos seus pressupostos extrínsecos de ad-
missibilidade. Nesse sentido já decidiu a egrégia 2ª Turma do Su-
premo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do processo RE-
ED-AgR-AgR-281.287/RJ (DJU de 4/4/2003), em acórdão da lavra
ilustre do Ministro CARLOS MÁRIO VELLOSO. Tal entendimento
restou consagrado pela pacífica jurisprudência desta Corte superior
trabalhista, cristalizada no item II da Súmula nº 383, que encerra tese
no sentido da inaplicabilidade do artigo 13 do Código de Processo
Civil aos processos que se encontram em fase recursal. Assim, uma
vez verificada a irregularidade da representação, não há falar em
suspensão do processo, a fim de assegurar à parte oportunidade para
sanar o defeito.

Cumpre destacar que do entendimento cristalizado na Sú-
mula nº 164 desta Corte superior resulta inexistente o recurso in-
terposto por advogado desprovido de procuração nos autos. Con-
soante assinalado pelo juízo de admissibilidade de origem, o ad-
vogado que subscreveu o recurso ordinário não comprovara, na oca-
sião oportuna, a sua regular investidura em poderes de representação
da parte. Inafastável, daí, a inexistência do recurso.

Imperioso, portanto, negar seguimento ao presente agravo em
face da manifesta consonância da decisão denegatória de seguimento
do recurso de revista com o referido verbete sumular.

Pelo exposto, com base no artigo 896, § 5º, da Consolidação
das Leis do Trabalho, nego seguimento ao agravo.

Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-32.215/2002-900-02-00.2

A G R AVA N T E S : SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELE-
CIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO E OU-
TRO

ADVOGADO : DR. JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO.

A G R AVA D O : BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BA-
N E S PA 

ADVOGADO : DR. VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

D E C I S Ã O
O Sindicato reclamante e outro interpõem o agravo de ins-

trumento de fls. 1.284-1.288 ao despacho de admissibilidade de fl.
1.279, mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
denegou seguimento ao recurso de revista, sob o fundamento de que
a matéria relativa ao ajuizamento de ação civil pública, com vistas ao
pleito de percepção de gratificação semestral e participação nos lu-
cros, é eminentemente interpretativa, e os arestos transcritos são in-
servíveis.

No agravo de instrumento, o Sindicato pugna pela reforma
do despacho de admissibilidade.

O agravo de instrumento é tempestivo, está subscrito por
advogado habilitado e foi processado nos próprios autos.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CABIMENTO. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

O Regional manteve a sentença na qual se extingüiu o pro-
cesso sem a resolução de mérito, por concluir incabível ação civil
pública para se pleitear a percepção de gratificação semestral e de
participação nos lucros. Para tanto, registrou que a aludida ação "não
é meio adequado para a defesa de interesses que não possuem na-
tureza eletiva, como no presente caso, posto que se trata de pedido de
natureza individual e patrimonial, passível de ser apreciado através de
reclamatória. E, nem se alegue que se trata de interesses coletivos,
vez que esses são transindividuais, de natureza indivisível, também
não se poderá falar de interesses individuais homogêneos, pois esses
dizem respeito ao interesse público, interesse maior da sociedade, que
tampouco é o caso dos autos" (fls. 1.244-1.245).

O Sindicato, em suas razões de revista, sustentou o cabi-
mento de ação civil pública para pleitear direitos individuais ho-
mogêneos e patrimoniais. Indica violação do artigo 1º da Lei nº
7.347/85 e transcreve dois arestos para o confronto de teses.

Entretanto, o recurso não prospera, porquanto o artigo 1º da
Lei nº 7.347/85 é constituído de vários incisos e parágrafo único, e o
Sindicato não indicou qual destes dispositivos entende violado, razão
por que incide a orientação consubstanciada no item I da Súmula nº
221 do TST.

Por outro lado, os paradigmas de fl. 1.254 são inservíveis ao
fim pretendido, visto que provenientes do mesmo Regional prolator
da decisão recorrida, hipótese não contemplada na alínea "a" do
artigo 896 da CLT. Finalmente, o Sindicato não transcreveu os tre-
chos dos acórdãos trazidos na íntegra a fls. 1.264-1.278, para de-
monstrar o conflito de teses, o que atrai os termos da Súmula nº 337,
item I, desta Corte.

Com fundamento no artigo 557, caput, do Código de Pro-
cesso Civil, denego seguimento ao agravo de instrumento.

Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2007.

EMMANOEL PEREIRA
Ministro Relator

<!ID332607-4>

PROC. Nº TST-AIRR-855/2005-097-03-41.4 TRT - 3a REGIÃO

A G R AVA N T E : UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTU-
RA - UBEC

A D VO G A D A : DRA. LETÍCIA CHAGAS RIBEIRO DE VASCON-
CELLOS

A G R AVA D O : SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE
MINAS GERAIS

A D VO G A D O : DR. WILLIAM LUIZ FANTINI

D E S P A C H O

Junte-se.
Considerando a existência de outros advogados constituídos

que subsistem na representação e integram a autuação do feito, defiro
o pedido.

Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2007.

JUÍZA CONVOCADA DORA MARIA DA COSTA
Relatora

PROC. Nº TST-AIRR-97/2005-005-17-40.7

A G R AVA N T E : CERLUCE BIAZATTI

ADVOGADO : DR. SEDNO ALEXANDRE PELISSARI

A G R AVA D O : BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO : DR. ATÍLIO AUGUSTO SEGANTIN BRAGA

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida às fls. 345/347, mediante a qual se denegou se-
guimento ao recurso de revista obreiro.

O agravo não preenche os pressupostos de admissibilidade
previstos em lei. O carimbo de protocolo aposto na petição de in-
terposição do recurso de revista à fl. 331 encontra-se ilegível. Resulta,
daí, impossível verificar a data da interposição do apelo - providência
imprescindível à aferição da sua tempestividade, caso seja provido o
agravo de instrumento. O § 5º do artigo 897 da Consolidação das Leis
do Trabalho e a Instrução Normativa nº 16/1999, itens III e IX, do
Tribunal Superior do Trabalho determinam a formação do instru-
mento de agravo de modo que possibilite o imediato julgamento do
recurso de revista.

Cabe lembrar que o preenchimento dos requisitos de ad-
missibilidade deve ser constatado pelo relator do recurso, sem em-
bargo do exame prévio procedido pelo presidente do Tribunal Re-
gional. A aferição da regularidade formal do apelo está sujeita a
duplo exame, sem que esta instância ad quem esteja vinculada ao
decidido pelo juízo a quo. Nesse caso, o juízo de origem exerce
precariamente jurisdição típica da instância superior, consoante se
extrai dos artigos 541, 543 e 544 do Código de Processo Civil.

A egrégia SBDI-I fixou, mediante a Orientação Jurispru-
dencial nº 285, entendimento no sentido de que "o carimbo do pro-
tocolo da petição recursal constitui elemento indispensável para afe-
rição da tempestividade do agravo de instrumento, razão pela qual
deverá estar legível, pois um dado ilegível é o mesmo que a ine-
xistência do dado".

Oportuno ressaltar que cabe à parte velar pela correta for-
mação do instrumento, não se admitindo a conversão do julgamento
em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que de traslado
obrigatório ou essenciais à compreensão da controvérsia.

Diante do exposto, não conheço do agravo, com arrimo no
artigo 897, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-320/1997-411-06-40.0

A G R AVA N T E : BANCO DE PERNAMBUCO S.A. - BANDEPE

ADVOGADO : DR. JOSÉ CARLOS DE SOUZA MELO

A G R AVA D O : CHARLES FRANCISCO DE ALENCAR VASCON-
CELOS
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D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida às fls. 300/301, mediante a qual se denegou se-
guimento ao recurso de revista patronal.

O agravo não preenche os pressupostos de admissibilidade
previstos em lei. O carimbo de protocolo aposto na petição de in-
terposição do recurso de revista à fl. 280 encontra-se ilegível. Resulta,
daí, impossível verificar a data da interposição do apelo - providência
imprescindível à aferição da sua tempestividade, caso seja provido o
agravo de instrumento. O § 5º do artigo 897 da Consolidação das Leis
do Trabalho e a Instrução Normativa nº 16/1999, itens III e IX, do
Tribunal Superior do Trabalho determinam a formação do instru-
mento de agravo de modo que possibilite o imediato julgamento do
recurso de revista.

Cabe lembrar que o preenchimento dos requisitos de ad-
missibilidade deve ser constatado pelo relator do recurso, sem em-
bargo do exame prévio procedido pelo presidente do Tribunal Re-
gional. A aferição da regularidade formal do apelo está sujeita a
duplo exame, sem que esta instância ad quem esteja vinculada ao
decidido pelo juízo a quo. Nesse caso, o juízo de origem exerce
precariamente jurisdição típica da instância superior, consoante se
extrai dos artigos 541, 543 e 544 do Código de Processo Civil.

A egrégia SBDI-I fixou, mediante a Orientação Jurispru-
dencial nº 285, entendimento no sentido de que "o carimbo do pro-
tocolo da petição recursal constitui elemento indispensável para afe-
rição da tempestividade do agravo de instrumento, razão pela qual
deverá estar legível, pois um dado ilegível é o mesmo que a ine-
xistência do dado".

Oportuno ressaltar que cabe à parte velar pela correta for-
mação do instrumento, não se admitindo a conversão do julgamento
em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que de traslado
obrigatório ou essenciais à compreensão da controvérsia.

Diante do exposto, não conheço do agravo, com arrimo no
artigo 897, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-423/1997-008-17-43.2

A G R AVA N T E : BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO

A D VO G A D O : DR. RICARDO QUINTAS CARNEIRO

A G R AVA D A : LECY RIBEIRO MOTA

A D VO G A D O : DR. ANTÔNIO AUGUSTO DALAPÍCOLA SAM-
PA I O 

D E C I S Ã O
O reclamado interpõe agravo de instrumento à decisão pro-

ferida à fl. 1301, mediante a qual se denegou seguimento a seu
recurso de revista, por incabível, ante a incidência da regra con-
sagrada na Súmula nº 214 desta Corte superior. Em suas razões de
agravo (fls. 02/55), o reclamado alega que o recurso de revista me-
rece ser processado por violação de dispositivos da Constituição da
República e divergência jurisprudencial e que não se poderia atribuir
à decisão recorrida o caráter de interlocutória. O recurso de revista
empresarial foi interposto à decisão proferida pelo Tribunal Regional
mediante a qual se deu provimento ao agravo de petição obreiro, para
determinar a continuidade da execução com o retorno doa autos à
MM. Vara de origem para apreciação dos embargos à execução e da
impugnação.

Afigura-se indisfarçável a natureza interlocutória da decisão
proferida pela Corte regional, uma vez que não põe termo ao processo
na instância ordinária, mas tão-somente decide questão incidente. Na
lição do eminente Professor Manoel Antônio Teixeira Filho, define-se
como incidente "todo fato superveniente, que, tendo ou não ligação
com o mérito da causa, necessita ser resolvido pelo juiz" (in "A
Sentença no Processo Trabalhista", LTr, SP, 1994, p. 200). Desse
modo, não se tendo completado o pronunciamento do Juízo de origem
sobre o mérito e, portanto, não se esgotando a prestação jurisdicional
na instância ordinária, tem-se que o acórdão prolatado pelo Tribunal
Regional não comporta ataque imediato por meio de recurso de re-
vista, impondo-se à parte que renove a insurgência no momento
processual oportuno.

Incide no caso a orientação consagrada na Súmula nº 214
desta Corte uniformizadora, de seguinte teor: "Na Justiça do Tra-
balho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões inter-
locutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de de-
cisão: a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula ou
Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho; b) sus-
cetível de impugnação mediante recurso para o mesmo Tribunal; c)
que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos
autos para Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo
excepcionado, consoante o disposto no art. 799, § 2º, da CLT".

Referida construção jurisprudencial lastreia-se em princípio
basilar do Processo do Trabalho, relativo à irrecorribilidade das de-
cisões interlocutórias, cujo suposto legal revela-se insculpido no ar-
tigo 893, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, que dispõe: "os
incidentes do processo são resolvidos pelo próprio Juízo ou Tribunal,
admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocu-
tórias somente em recursos da decisão definitiva".

De se ressaltar que a hipótese dos autos não se enquadra nas
exceções previstas na referida súmula, razão por que inarredável a
aplicação da sua primeira parte, consagratória do entendimento de
que as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, nos
termos do artigo 893, § 1º, da CLT. Diante desse dispositivo legal,
sobre o qual se erige a jurisprudência consubstanciada na Súmula nº
214 do TST, não se verifica a possibilidade de viabilização do recurso
de revista interposto pelo ora agravante.

Frisa-se, por fim, que não procede a argüição de negativa de
prestação jurisdicional, em face de se ter denegado seguimento ao
recurso de revista. O Tribunal Regional, ao proceder ao primeiro
juízo de admissibilidade, apenas cumpriu exigência legal, uma vez
que o conhecimento do recurso está sujeito a duplo exame, sendo
certo que a decisão do Juízo a quo não vincula a do Juízo ad quem.
Ademais, assegura-se à parte, no caso de denegação, a faculdade de
ver reexaminada a decisão por meio do competente agravo de ins-
trumento, via ora utilizada pela reclamada.

Com esses fundamentos, e com arrimo no § 5º do artigo 896
da CLT, nego seguimento ao agravo de instrumento.

Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-489/2001-033-01-40.9

A G R AVA N T E : BANCO CENTRAL DO BRASIL

PROCURADOR : DR. ANTONIO CARLOS FIALHO ESTEVES

A G R AVA D O : MÁRCIO ALEXANDRE PEREIRA CHAVES

ADVOGADO : DR. CELSO BRAGA GONÇALVES ROMA

A G R AVA D O : SENAC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ES-
TADO DO RIO DE JANEIRO

ADVOGADA : DRA. FLÁVIA SCIO BRANDÃO

A G R AVA D O : SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN-
DUSTRIAL - SENAI

A G R AVA D O : CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL CHAR-
LES DE GAULLE

D E c i s ã o
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida às fls. 22/24, mediante a qual se denegou se-
guimento ao recurso de revista interposto pelo reclamado, com arrimo
na Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho.

Não obstante os argumentos do recorrente, não merece re-
paro a decisão do Tribunal Regional, cabendo enfatizar que a matéria
em debate - responsabilidade subsidiária - não comporta mais ques-
tionamentos, porque já pacificada no seio do Judiciário Trabalhista, a
teor da Súmula nº 331, item IV, do TST, com a redação que lhe
emprestou a Resolução nº 96/2000, resultante do julgamento do In-
cidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado no Processo nº
TST-IUJ-RR-297.751/96.

Tal decisão teve por intuito justamente dirimir as contro-
vérsias existentes em torno da interpretação do artigo 71 da Lei nº
8.666/93. O referido item IV da Súmula nº 331 passou, então, a
vigorar com a seguinte redação: "IV - O inadimplemento das obri-
gações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsa-
bilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obri-
gações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das au-
tarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das so-
ciedades de economia mista, desde que hajam participado da relação
processual e constem também do título executivo judicial (artigo 71
da Lei nº 8.666/93)".

Cumpre salientar que a edição de súmulas por este Tribunal
Superior pressupõe a análise exaustiva do tema, à luz de toda a
legislação pertinente, o que afasta qualquer possibilidade de reco-
nhecimento de violação de dispositivo de lei ou da Constituição
Federal, bem como de dissenso jurisprudencial.

Revelando a decisão recorrida sintonia com a Súmula nº 331,
IV, do TST, o agravo de instrumento não prospera, em face do óbice
contido no § 5º do artigo 896 da Consolidação das Leis do Tra-
balho.

Com esses fundamentos, nego seguimento ao agravo de
instrumento.

Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-559/2002-020-02-40.8

A G R AVA N T E : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS,
A PA RT - 

HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDA-
RIAS, POUSADAS,

RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES, LANCHONETES,

SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCERIAS, BUF-
FETS, FAST-FOODS E

ASSEMELHADOS DE SÃO PAULO E REGIÃO

A D VO G A D A : DRA. RITA DE C. B. LOPES

A G R AVA D A : DIQUIM BAR E LANCHES LTDA. - ME

D E C I S ã o
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida à fl. 147/149, mediante a qual se denegou se-
guimento ao recurso de revista do sindicato reclamante.

O agravo não preenche os pressupostos de admissibilidade
previstos em lei, por deficiência do instrumento. As peças obriga-
tórias à respectiva formação não estão autenticadas (fls. 12/30 e
68/151) - contrariando, portanto, o que preceituam o item IX da
Instrução Normativa nº 16/99 do Tribunal Superior do Trabalho e os
artigos 830 da Consolidação das Leis do Trabalho e 365, III, e 384 do
Código de Processo Civil.

Registre-se que o entendimento consagrado pelo excelso Su-
premo Tribunal Federal, no sentido da prescindibilidade da declaração
de autenticidade, que deve ser presumida, assim como a assunção de
responsabilidade pelo advogado, a partir da simples juntada das peças
que formam o instrumento, não vincula esta Corte superior, por se
tratar de matéria processual, revestida de índole infraconstitucional.
Assim é que, com a ressalva do entendimento pessoal deste Relator,
tem a egrégia SBDI-I decidido ser indispensável a declaração ex-
pressa do advogado de que as cópias são autênticas, sob sua res-
ponsabilidade. Nesse sentido foram decididos, entre outros, os se-
guintes julgados por aquele órgão uniformizador: E-AIRR-
1.491/2001-001-05-40.9, publicado no DJU de 1º/7/2005, e E-AIRR-
1.762/2000-106-03-40.6, publicado no DJU de 15/4/2005.

De outro lado, os documentos às fls. 45/67 contm auten-
ticação inválida, que consiste em carimbo no qual consta tão-somente
a informação "confere com o original" e a sigla do sindicato agra-
vante - contrariando, portanto, o que preceituam o item IX da Ins-
trução Normativa nº 16/99 do Tribunal Superior do Trabalho e os
artigos 830 da Consolidação das Leis do Trabalho e 365, III, e 384 do
Código de Processo Civil. Não há nos autos, ademais, declaração de
autenticidade das peças, firmada na forma do artigo 544, § 1º, do
Código de Processo Civil.

Observe-se, finalmente, que, nos termos da Instrução Nor-
mativa nº 16/99, item X, desta Corte superior e da reiterada ju-
risprudência do excelso Pretório, cabe à parte velar pela correta for-
mação do instrumento, não se admitindo a conversão do julgamento
em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que de traslado
obrigatório ou essenciais à compreensão da controvérsia.

Diante do exposto, com arrimo no artigo 897, § 5º, da Con-
solidação das Leis do Trabalho, não conheço do agravo de ins-
trumento.

Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-756/2005-020-03-40.4

A G R AVA N T E : BANCO ABN AMRO REAL S.A.

ADVOGADO : DR. GLAUCIO GONÇALVES GOIS

A G R AVA D A : MARIA BELTRÃO DIAS VAL

ADVOGADO : DR. JOSÉ FRANCISCO GOMES D'AVILA

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida às fls. 930/932, mediante a qual se denegou se-
guimento ao recurso de revista patronal.

O agravo não preenche os pressupostos de admissibilidade
previstos em lei. O carimbo de protocolo aposto na petição de in-
terposição do recurso de revista à fl. 924 encontra-se ilegível. Resulta,
daí, impossível verificar a data da interposição do apelo - providência
imprescindível à aferição da sua tempestividade, caso seja provido o
agravo de instrumento. O § 5º do artigo 897 da Consolidação das Leis
do Trabalho e a Instrução Normativa nº 16/1999, itens III e IX, do
Tribunal Superior do Trabalho determinam a formação do instru-
mento de agravo de modo que possibilite o imediato julgamento do
recurso de revista.

Cabe lembrar que o preenchimento dos requisitos de ad-
missibilidade deve ser constatado pelo relator do recurso, sem em-
bargo do exame prévio procedido pelo presidente do Tribunal Re-
gional. A aferição da regularidade formal do apelo está sujeita a
duplo exame, sem que esta instância ad quem esteja vinculada ao
decidido pelo juízo a quo. Nesse caso, o juízo de origem exerce
precariamente jurisdição típica da instância superior, consoante se
extrai dos artigos 541, 543 e 544 do Código de Processo Civil.

A egrégia SBDI-I fixou, mediante a Orientação Jurispru-
dencial nº 285, entendimento no sentido de que "o carimbo do pro-
tocolo da petição recursal constitui elemento indispensável para afe-
rição da tempestividade do agravo de instrumento, razão pela qual
deverá estar legível, pois um dado ilegível é o mesmo que a ine-
xistência do dado".

Oportuno ressaltar que cabe à parte velar pela correta for-
mação do instrumento, não se admitindo a conversão do julgamento
em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que de traslado
obrigatório ou essenciais à compreensão da controvérsia.

Diante do exposto, não conheço do agravo, com arrimo no
artigo 897, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-840/2002-002-13-40.9

A G R AVA N T E : JOSÉ BOSCO DIAS DA CRUZ

A D VO G A D O : DR. JOSÉ CLETO LIMA DE OLIVEIRA

A G R AVA D O : BANCO ABN AMRO REAL S.A.

A D VO G A D O : DR. JOSÉ MÁRIO PORTO JÚNIOR

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida à fl. 185, mediante a qual se denegou seguimento
ao recurso de revista obreiro.

O agravo não preenche os pressupostos de admissibilidade pre-
vistos em lei. O reclamante deixou de promover o traslado da certidão de
intimação do acórdão prolatado pelo egrégio Tribunal Regional por ocasião
do julgamento dos embargos de declaração - peça imprescindível à aferição
da tempestividade do recurso de revista. A ausência de tal documento im-
pede o conhecimento do presente agravo, nos termos do § 5º do artigo 897
da Consolidação das Leis do Trabalho.
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Cabe lembrar que o preenchimento dos requisitos de ad-
missibilidade deve ser constatado pelo relator do recurso, sem em-
bargo do exame prévio procedido pelo presidente do Tribunal Re-
gional. A aferição da regularidade formal do apelo está sujeita a
duplo exame, sem que esta instância ad quem esteja vinculada ao
decidido pelo juízo a quo. Nesse caso, o juízo de origem exerce
precariamente jurisdição típica da instância superior, consoante se
extrai dos artigos 541, 543 e 544 do Código de Processo Civil.

Frise-se que o § 5º do artigo 897 da Consolidação das Leis
do Trabalho erige a obrigatoriedade do traslado de todas as peças
necessárias ao imediato julgamento do recurso denegado, caso pro-
vido o agravo, resultando daí que o inciso I do dispositivo legal
mencionado não esgota o rol das peças imprescindíveis à formação
do instrumento. É o caso da certidão de intimação do acórdão pro-
latado pelo egrégio Tribunal Regional por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração.

Oportuno ressaltar que cabe à parte velar pela correta for-
mação do instrumento, não se admitindo a conversão do julgamento
em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que de traslado
obrigatório ou essenciais à compreensão da controvérsia.

Diante do exposto, com arrimo no § 5º do artigo 897 da
Consolidação das Leis do Trabalho, não conheço do agravo de ins-
trumento.

Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1.228/1998-263-01-40.8

A G R AVA N T E : VANDREGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTES DE
GÁS LTDA.

A D VO G A D O : DR. MAURÍCIO RODRIGUES CAPELA

A G R AVA D O : JUVENIL LEANDRO DE FRANÇA

A D VO G A D O : DR. PAULO ROBERTO COUTO

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida à fl. 84, mediante a qual se denegou seguimento
ao recurso de revista empresarial por irregularidade de representação.
Alega a agravante que os autos foram objeto de restauração e que, por
isso, a procuração apresenta-se em cópia reprográfica. Alega ainda
que a procuração trasladada à fl. 06 foi juntada pelo agravado por
ocasião da restauração de autos.

Não procede o inconformismo ora veiculado. Afigura-se ir-
regular a representação processual quando o subscritor do recurso de
revista não demonstra estar investido em poderes suficientes para
legitimar a representação da parte em juízo, no momento de sua
interposição.

Na hipótese, o subscritor do recurso de revista, Dr. Maurício
Rodrigues Capela, trouxe aos autos apenas cópia de procuração - fl.
6, sem a devida autenticação - contrariando, portanto, o que pre-
ceituam os artigos 830 da Consolidação das Leis do Trabalho e 365,
III, e 384 do Código de Processo Civil.

A autenticação do documento apresentado em cópia é me-
dida que se impõe, em observância ao disposto no artigo 830 da
Consolidação das Leis do Trabalho, segundo o qual "o documento
juntado para prova só será aceito se estiver no original ou em certidão
autêntica, ou quando conferida a respectiva pública-forma ou cópia
perante o juiz ou tribunal" - hipóteses não configuradas nos presentes
autos. Ressalte-se que a agravante não alega sequer a impossibilidade
de juntada ao autos de procuração original ou de cópia autenticada do
referido documento.

Incumbe à parte demonstrar, no momento da interposição do
recurso, o preenchimento dos seus pressupostos extrínsecos de ad-
missibilidade. Nesse sentido já decidiu a egrégia 2ª Turma do Su-
premo Tribunal Federal quando do julgamento do processo RE-ED-
AgR-AgR-281287/RJ (DJU de 4/4/2003), em acórdão da lavra ilustre
do Ministro CARLOS MÁRIO VELLOSO. Tal entendimento restou
consagrado pela pacífica jurisprudência desta Corte superior traba-
lhista, cristalizada no item II da Súmula nº 383, que encerra tese no
sentido da inaplicabilidade do artigo 13 do Código de Processo Civil
aos processos que se encontram em fase recursal. Assim, uma vez
verificada a irregularidade da representação, não há falar em sus-
pensão do processo, a fim de assegurar à parte oportunidade para
sanar o defeito.

Cumpre destacar que do entendimento cristalizado na Sú-
mula nº 164 desta Corte superior resulta inexistente o recurso in-
terposto por advogado desprovido de procuração nos autos. Con-
soante assinalado pelo juízo de admissibilidade ad quo, o advogado
que subscreveu o recurso de revista não logrou comprovar, na ocasião
oportuna, a sua regular investidura em poderes de representação da
parte. Inafastável, daí, a inexistência do recurso.

Imperioso, portanto, negar seguimento ao presente agravo em
face da manifesta consonância da decisão denegatória de seguimento
do recurso de revista com o referido verbete sumular.

Pelo exposto, com base no artigo 896, § 5º, da Consolidação
das Leis do Trabalho, nego seguimento ao agravo.

Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1.268/2003-020-04-40.7

A G R AVA N T E : ATENTO BRASIL S.A.

A D VO G A D A : DRª. SELENA MARIA BUJAK

A G R AVA D O : MARLON DREYER AGUILAR

A D VO G A D A : DRª. DANIELA RODRIGUES CHAPLIN

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida às fls. 404, mediante a qual se denegou segui-
mento ao recurso de revista empresarial, por deserto.

A MM. Vara de origem arbitrou à condenação o valor de R$
R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme se vê da sentença prolatada às
fls. 282/293. Por ocasião da interposição do seu recurso ordinário, o
reclamado depositou a quantia de R$ 4.678,13 (quatro mil seiscentos
e setenta e oito reais e treze centavos), como se constata à fl. 334.

Verifica-se que, à ocasião da interposição do recurso de re-
vista (fls. 384/402), em 14/6/2006, a agravante não depositou valor
algum, restando, portanto, irremediavelmente deserto o apelo, visto
que inobservado o disposto na Súmula nº 128, I, desta Corte superior,
que assim dispõe: "DEPÓSITO RECURSAL. I - É ônus da parte
recorrente efetuar o depósito legal, integralmente, em relação a cada
novo recurso interposto, sob pena de deserção. Atingido o valor da
condenação, nenhum depósito mais é exigido para qualquer recur-
so".

Manifestamente deserto o recurso de revista, não há con-
dições de prosperar o agravo de instrumento. Incensurável a decisão
agravada, que encontra respaldo na súmula suso mencionada.

Dessa forma, nego seguimento ao recurso, por manifesta-
mente improcedente, com arrimo no artigo 896, § 5º, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1.368/2004-021-03-40.6

A G R AVA N T E : BANCO CITIBANK S.A.

ADVOGADO : DR. ERNESTO DE MEIRELLES SALVO

A G R AVA D A : AMANDA CARUSO SATURNINO

ADVOGADO : DR. ERNANY FERREIRA SANTOS

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida à fl. 75, mediante a qual se denegou seguimento
ao recurso de revista patronal.

O agravo não preenche os pressupostos de admissibilidade
previstos em lei. O carimbo de protocolo aposto na petição de in-
terposição do recurso de revista à fl. 69 encontra-se ilegível. Resulta,
daí, impossível verificar a data da interposição do apelo - providência
imprescindível à aferição da sua tempestividade, caso seja provido o
agravo de instrumento. O § 5º do artigo 897 da Consolidação das Leis
do Trabalho e a Instrução Normativa nº 16/1999, itens III e IX, do
Tribunal Superior do Trabalho determinam a formação do instru-
mento de agravo de modo que possibilite o imediato julgamento do
recurso de revista.

Cabe lembrar que o preenchimento dos requisitos de ad-
missibilidade deve ser constatado pelo relator do recurso, sem em-
bargo do exame prévio procedido pelo presidente do Tribunal Re-
gional. A aferição da regularidade formal do apelo está sujeita a
duplo exame, sem que esta instância ad quem esteja vinculada ao
decidido pelo juízo a quo. Nesse caso, o juízo de origem exerce
precariamente jurisdição típica da instância superior, consoante se
extrai dos artigos 541, 543 e 544 do Código de Processo Civil.

A egrégia SBDI-I fixou, mediante a Orientação Jurispru-
dencial nº 285, entendimento no sentido de que "o carimbo do pro-
tocolo da petição recursal constitui elemento indispensável para afe-
rição da tempestividade do agravo de instrumento, razão pela qual
deverá estar legível, pois um dado ilegível é o mesmo que a ine-
xistência do dado".

Oportuno ressaltar que cabe à parte velar pela correta for-
mação do instrumento, não se admitindo a conversão do julgamento
em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que de traslado
obrigatório ou essenciais à compreensão da controvérsia.

Diante do exposto, não conheço do agravo, com arrimo no
artigo 897, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1.370/1998-040-02-40.0

A G R AVA N T E : BANCO ABN AMRO REAL S.A.

ADVOGADO : DR. ALEXANDER AMARAL MACHADO

A G R AVA D O : LAWRENCE BASSANI

ADVOGADA : DRA. JOSEFA IVANA DE SANTANA CARNAVAL

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida às fls. 142/144, mediante a qual se denegou se-
guimento ao recurso de revista patronal.

O agravo não preenche os pressupostos de admissibilidade
previstos em lei. O carimbo de protocolo aposto na petição de in-
terposição do recurso de revista à fl. 120 encontra-se ilegível. Resulta,
daí, impossível verificar a data da interposição do apelo - providência
imprescindível à aferição da sua tempestividade, caso seja provido o
agravo de instrumento. O § 5º do artigo 897 da Consolidação das Leis
do Trabalho e a Instrução Normativa nº 16/1999, itens III e IX, do
Tribunal Superior do Trabalho determinam a formação do instru-
mento de agravo de modo que possibilite o imediato julgamento do
recurso de revista.

Além disso, o agravante não trasladou cópia do acórdão do
Tribunal Regional referente ao julgamento dos embargos de decla-
ração - peça necessária à perfeita compreensão da controvérsia e ao
imediato julgamento do recurso, caso viesse a ser provido o agravo.
Tal omissão igualmente acarreta o não-conhecimento do agravo de
instrumento, nos termos do § 5º do artigo 897 da norma conso-
lidada.

Cabe lembrar que o preenchimento dos requisitos de ad-
missibilidade deve ser constatado pelo relator do recurso, sem em-
bargo do exame prévio procedido pelo presidente do Tribunal Re-
gional. A aferição da regularidade formal do apelo está sujeita a
duplo exame, sem que esta instância ad quem esteja vinculada ao
decidido pelo juízo a quo. Nesse caso, o juízo de origem exerce
precariamente jurisdição típica da instância superior, consoante se
extrai dos artigos 541, 543 e 544 do Código de Processo Civil.

A egrégia SBDI-I fixou, mediante a Orientação Jurispru-
dencial nº 285, entendimento no sentido de que "o carimbo do pro-
tocolo da petição recursal constitui elemento indispensável para afe-
rição da tempestividade do agravo de instrumento, razão pela qual
deverá estar legível, pois um dado ilegível é o mesmo que a ine-
xistência do dado".

Frise-se que o § 5º do artigo 897 da Consolidação das Leis
do Trabalho erige a obrigatoriedade do traslado de todas as peças
necessárias ao imediato julgamento do recurso denegado, caso pro-
vido o agravo, resultando daí que o inciso I do dispositivo legal
mencionado não esgota o rol das peças imprescindíveis à formação
do instrumento. É o caso da cópia do acórdão do Tribunal Regional
referente ao julgamento dos embargos de declaração.

Oportuno ressaltar que cabe à parte velar pela correta for-
mação do instrumento, não se admitindo a conversão do julgamento
em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que de traslado
obrigatório ou essenciais à compreensão da controvérsia.

Diante do exposto, não conheço do agravo, com arrimo no
artigo 897, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1.610/2003-011-03-40.3

A G R AVA N T E : PEDRO LUIZ ROGEDO

A D VO G A D O : DR. JÚLIO MAGALHÃES PIRES DUARTE

A G R AVA D A S : ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL MÁ-
RIO PENNA E OUTRA

A D VO G A D O : DR. JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA ROCHA

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática, mediante a qual se denegou seguimento ao recurso de
revista obreiro.

O agravo não preenche os pressupostos de admissibilidade
previstos em lei. O reclamante deixou de colacionar cópias da petição
inicial e da contestação - peças que, nos termos do inciso I do § 5º do
artigo 897 da Consolidação das Leis do Trabalho, devem obriga-
toriamente acompanhar a petição de interposição, sob pena de não
conhecimento.

Cabe lembrar que o preenchimento dos requisitos de ad-
missibilidade deve ser constatado pelo relator do recurso, sem em-
bargo do exame prévio procedido pelo presidente do Tribunal Re-
gional. A aferição da regularidade formal do apelo está sujeita a
duplo exame, sem que esta instância ad quem esteja vinculada ao
decidido pelo juízo a quo. Nesse caso, o juízo de origem exerce
precariamente jurisdição típica da instância superior, consoante se
extrai dos artigos 541, 543 e 544 do Código de Processo Civil.

Oportuno ressaltar que cabe à parte velar pela correta for-
mação do instrumento, não se admitindo a conversão do julgamento
em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que de traslado
obrigatório ou essenciais à compreensão da controvérsia.

Diante do exposto, com arrimo no § 5º do artigo 897 da
Consolidação das Leis do Trabalho, não conheço do agravo.

Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1.980/2005-771-04-40.8

A G R AVA N T E : AVIPAL S.A. - AVICULTURA E AGROPECUÁRIA

A D VO G A D A : DRA. LUCIANA CARVALHO DE ARAÚJO DIEHL

A G R AVA D A : LUCIANA DE OLIVEIRA MACIEL

A D VO G A D O : DR. JOSÉ PAULO DA SILVEIRA

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida às fls. 90/92, mediante a qual se denegou se-
guimento ao recurso de revista patronal.

Consoante certidão lavrada à fl. 78, a parte decisória dos
embargos de declaração foi publicada no Diário de Justiça estadual
em 17/7/2006 (segunda-feira). Iniciada a contagem do prazo para a
interposição do agravo de instrumento em 18/7/2006 (terça-feira),
tem-se que findou em 25/7/2006 (terça-feira).

Verifica-se do registro mecânico lançado na petição do agra-
vo, à fl. 80, que o recurso somente foi interposto em 26/7/2006,
quando já inexoravelmente esgotado o prazo recursal. Extemporâneo,
portanto, o apelo, a teor do disposto no artigo 6o da Lei nº 5584/70,
combinado com o artigo 1o, III, do Decreto-Lei nº 779/69.
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Cabe lembrar que os requisitos de admissibilidade devem ser
aferidos pelo relator do recurso, independentemente do exame prévio
efetuado pelo presidente do Tribunal Regional, tendo em vista que a
regularidade formal do apelo está sujeita a duplo exame, sem que a
decisão do juízo a quo vincule a do juízo ad quem. Nesse caso, o
juízo de origem exerce precariamente jurisdição típica da instância
superior, consoante se extrai dos artigos 541, 543 e 544 do Código de
Processo Civil.

Oportuno mencionar que esta colenda Corte superior fixou,
mediante a Súmula de nº 385, entendimento no sentido de que "cabe
à parte comprovar, quando da interposição do recurso, a existência de
feriado local que justifique a prorrogação do prazo recursal".

Diante do exposto, com arrimo no § 5º do artigo 896 da
Consolidação das Leis do Trabalho, nego seguimento ao agravo de
instrumento.

Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-AIRR-47.368/2002-900-02-00.4

A G R AVA N T E : MUNICÍPIO DE CUBATÃO

ADVOGADO : DR. VICTOR AUGUSTO LOVECCHIO

A G R AVA D O : CLÁUDIO LUIZ MEDEIROS

ADVOGADA : DRA. ANA CRISTINA MENEZES RODRIGUES

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão mo-

nocrática proferida à fl. 167, mediante a qual se denegou seguimento
ao recurso de revista interposto pelo reclamado.

O agravo não preenche os pressupostos de admissibilidade
previstos em lei. Com efeito, o carimbo de protocolo aposto na
petição de interposição do recurso de revista à fl. 162 encontra-se
ilegível. Resulta impossível, daí, verificar a data da interposição do
apelo providência imprescindível à aferição da sua tempestividade,
caso seja provido o agravo de instrumento. O § 5º do artigo 897 da
Consolidação das Leis do Trabalho e a Instrução Normativa nº
16/1999, itens III e IX, do Tribunal Superior do Trabalho determinam
a formação do instrumento de agravo de modo a possibilitar o ime-
diato julgamento do recurso de revista.

Cabe lembrar que os requisitos de admissibilidade devem ser
aferidos pelo relator do recurso, independentemente do exame prévio
efetuado pelo presidente do Tribunal Regional, tendo em vista que o
exame da regularidade formal do apelo está sujeito a duplo exame,
sem que a decisão do juízo a quo vincule a do juízo ad quem. Nesse
caso, o juízo de origem exerce precariamente jurisdição típica da
instância superior, consoante se extrai dos artigos 541, 543 e 544 do
Código de Processo Civil.

Observa-se que a egrégia SBDI-I fixou, mediante a Orien-
tação Jurisprudencial nº 285, entendimento no sentido de que "o
carimbo do protocolo da petição recursal constitui elemento indis-
pensável para aferição da tempestividade do agravo de instrumento,
razão pela qual deverá estar legível, pois um dado ilegível é o mesmo
que a inexistência do dado". A Orientação Jurisprudencial nº 284 da
SBDI-I a seu turno, dispõe: "a etiqueta adesiva na qual consta a
expressão 'no prazo' não se presta à aferição de tempestividade do
recurso, pois sua finalidade é tão-somente servir de controle pro-
cessual interno do TRT e sequer contém a assinatura do funcionário
responsável por sua elaboração".

Oportuno ressaltar que cabe à parte velar pela correta for-
mação do instrumento, não se admitindo a conversão do julgamento
em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que de traslado
obrigatório ou essenciais à compreensão da controvérsia.

Diante do exposto, não conheço do agravo, com arrimo no
artigo 897, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-ED-AIRR-921/2003-014-10-40.6

EMBARGANTE : UNIÃO

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

EMBARGADA : SILVANA SILVA NEIVA

ADVOGADA : DRA. SILVANETE CÂNDIDA SENA

EMBARGADO : CENTRO DE TREINAMENTO E ADMINISTRA-
ÇÃO LTDA. - CTA

D E S P A C H O
Aplicando à hipótese o princípio da fungibilidade recursal,

determino a reautuação do feito como agravo, recurso cabível na
hipótese, nos termos da Súmula no 421, II, desta Corte superior.

À Secretaria da Primeira Turma, para as providências ca-
bíveis.

Após, à pauta.
Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-ED-AIRR-1.274/2003-009-02-40.8

EMBARGANTE : JOÃO ROBERTO NAPOLI

ADVOGADO : DR. CAMILO RAMALHO CORREIA

EMBARGADA : ERICSSON SERVIÇOS DE TELECOMUNICA-
ÇÕES LTDA.

ADVOGADA : DRA. PRISCILA MARA PERESI

D E C I S Ã O
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo recla-

mante em face da decisão monocrática proferida às fls. 75/76, me-
diante a qual não se conheceu do agravo de instrumento em face da
ilegibilidade do carimbo de protocolo aposto na petição do recurso de
revista. Requer o embargante seja esclarecido qual dado do carimbo
de protocolo encontra-se ilegível.

Os embargos serão processados e julgados na forma da Sú-
mula nº 421, I, do TST.

A pretensão do ora embargante não encontra amparo no
artigo 535 do CPC, uma vez que não há falar em omissão, con-
tradição ou obscuridade na espécie. Ao examinar o agravo de ins-
trumento, concluiu-se pela ilegibilidade do carimbo de protocolo
aposto na petição de interposição do recurso de revista - circunstância
que inviabiliza aferir a data de sua interposição. O dado ilegível da
que se refere a decisão agravada já restou devidamente explicitado, a
saber: a data da sua protocolização do recurso de revista.

Esclareça-se que não há nos autos elementos objetivos que
autorizem concluir pela tempestividade do recurso de revista, uma
vez que não há na decisão monocrática proferida pela Juíza Pre-
sidente do Tribunal de origem referência alguma à data da pro-
tocolização do recurso, o que afasta a incidência da Orientação Ju-
risprudencial Transitória nº 18 da SBDI-I do TST. Não é demais
salientar que incumbe ao agravante velar pela regularidade do ins-
trumento, fazendo vir aos autos todos os documentos necessários ao
exame do agravo de instrumento e do próprio recurso de revista, cujo
julgamento deverá restar viabilizado, caso provido o agravo. Ressalte-
se que a juntada posterior de documento não supre a deficiência do
traslado.

Conclui-se daí que, se o embargante não se conforma com a
decisão proferida, daí não resulta, necessariamente, o reconhecimento
de omissão no julgado. A omissão apta a justificar a declaração
almejada refere-se a tema não examinado sobre o qual deveria pro-
nunciar-se o julgador.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de decla-
ração.

Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-RR-464.372/1998.9 TRT - 2ª REGIÃO

RECORRENTE : CELSO ZUIM

A D VO G A D A : DRA. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDA : EMPRESA JORNALÍSTICA DIÁRIO POPULAR
LT D A . 

A D VO G A D O : DR. CARLOS VIEIRA COTRIM

D E C I S Ã O
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, mediante o

acórdão de fls. 126-127, negou provimento ao recurso ordinário in-
terposto pelo Reclamante quanto aos temas: "horas extras", "acúmulo
de funções" e "adicional de insalubridade".

O Reclamante interpõe recurso de revista, pretendendo a
reforma da decisão. Indica violação dos arts. 5º, 74, § 2º, 460 e 818
da CLT; 333, 396 e 436 do CPC; e 5º, caput, da Constituição de 1988
e contrariedade à Súmula nº 159 do TST. Transcreve arestos para o
confronto de teses (fls. 129-141).

Admitido o recurso por meio do despacho de fl. 144, foi
objeto de contra-razões (fls. 146-148).

Preenchidos os requisitos de recorribilidade no concernente à
tempestividade e à regularidade de representação.

1. HORAS EXTRAS.
O Regional concluiu que o Reclamante não provara suas

alegações no tocante às horas extras. Para tanto, consignou que "o
horário de trabalho declarado pelo autor, em depoimento, apresenta-se
contraditório com a inicial e com sua própria testemunha (...) Além
do que, essa testemunha não trabalhou no mesmo local do Recla-
mante durante todo o período contratual" (fl. 126).

O Reclamante sustenta que resultou cabalmente demonstrada
a sobrejornada. Além disso, a Reclamada não juntara os documentos
destinados a provar suas alegações. Indica violação dos artigos 74, §
2º, e 818 da CLT e 333 e 396 do CPC. Transcreve arestos para o
confronto de teses (fls. 133-197).

Entretanto, é inadmissível o recurso.
Com efeito, extrai-se da transcrição acima que o Regional

deu plena eficácia às disposições insertas nos artigos 333, inciso I, do
CPC e 818 da CLT. De fato, segundo a lei, compete ao Autor de-
monstrar o fato constitutivo de seu direito. Ademais, o Regional bem
aplicou o princípio do livre convencimento motivado (artigo 131 do
CPC).

Finalmente, a matéria não foi prequestionada diante do teor
dos artigos 74, § 2º, da CLT e 396 do CPC. Incidente a Súmula nº
297 do TST.

Nego seguimento.

2. ACÚMULO DE FUNÇÕES.
O Regional concluiu pela ausência do acúmulo de funções,

porquanto apenas constatada a ocorrência de promoções, consignadas
na CTPS e em fichas de registro. Asseverou que o próprio Re-
clamante admitira trabalhar na oficina quando do afastamento do
encarregado (fl. 126).

O Reclamante alega que tem direito às diferenças salariais,
porque sua contratação se dera para o exercício do cargo de re-
cepcionista e, logo após, estava substituindo o encarregado da oficina,
sem que tivesse aumento salarial. Indica violação dos artigos 5º e 468
da CLT e 5º, caput, da Constituição de 1988, bem como contrariedade
à Súmula nº 159 do Tribunal Superior do Trabalho. Transcreve ares-
tos para o confronto de teses (fls. 130-133).

Contudo, a decisão recorrida não merece reforma, visto que
foi proferida em consonância com a nova redação conferida à Súmula
159 desta Corte, de seguinte teor: "Vago o cargo em definitivo, o
empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao do
antecessor".

Dessa forma, não resta caracterizada a violação dos artigos 5º
e 460 da CLT e 5º, caput, da Constituição de 1988.

Nego seguimento.
3. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
Com base no laudo pericial e na prova oral produzida, o

Regional concluiu que o Reclamante não estava sujeito aos efeitos de
agentes insalubres na atividade por ele exercida (fl. 127).

O Reclamante argumenta que o encarregado de oficina es-
tava sujeito a agentes insalubres. Afirma que a decisão dever ser
reformada, porquanto resulta demonstrada a insalubridade pela prova
oral, não devendo estar o juiz adstrito ao laudo pericial. Indica vio-
lação do artigo 436 do CPC e transcreve arestos para o confronto de
teses (fls. 137-139).

Porém, o Regional consignou expressamente que o perito
não constatara a insalubridade, corroborando o depoimento da Re-
clamada no sentido de que a pintura, a funilaria e os reparos eram
feitos por particulares contratados, cujo encaminhamento era pro-
videnciado pelo Reclamante. Fixada tal premissa fática no acórdão
recorrido, o revolvimento do conjunto fático-probatório encontra o
óbice da Súmula nº 126 do TST.

Em decorrência da conotação fática delineada no acórdão
recorrido, resulta inviável o exame da jurisprudência transcrita para
esse fim.

Ademais, decidindo o Regional também com apoio na prova
oral, deu plena aplicação do artigo 436 do CPC.

Nego seguimento.
4. CONCLUSÃO:
Ante o exposto, e com supedâneo nos artigos 896, § 5º, da

CLT e 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso de revista.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2007.

EMMANOEL PEREIRA
Ministro Relator
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PROC. Nº TST-RR-542.899/1999.9

RECORRENTE : BANCO BRADESCO S.A.

A D VO G A D O : DR. VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

RECORRIDO : DOUGLAS FERNANDES VIANA

A D VO G A D A : DRA. MARISTELA GONÇALVES

D E S P A C H O

O Banco Bradesco S.A. requereu a desistência do recurso
interposto, solicitando a baixa dos autos.

Determino à Secretaria da 5ª Turma que providencie a baixa
dos autos ao Juízo de origem, conforme o despacho de fls. 249.

Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2007.

EMMANOEL PEREIRA
Ministro Relator

PROC. Nº TST-RR-536/2005-001-22-00.4 TRT - 22a REGIÃO

RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

A D VO G A D O : DR. RICARDO MARTINS VILARINHO

RECORRIDO : ARNALDO MIRANDA SANTOS

A D VO G A D A : DRA. JOARA RODRIGUES DE ARAÚJO

D E S P A C H O

Junte-se as petições TST-Pet-62626/2007-5 e TST-Pet-
61020/2007-2.

Tendo em vista que a Dra. Luciana de Melo Castelo Branco
Freitas, OAB-PI 3.180, não possui poderes de representação expres-
sos nos autos, concedo à requerente o prazo de 5 (cinco) dias para
regularizar a representação, sob pena de indeferimento do pedido de
desistência.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MINISTRA DORA MARIA DA COSTA
Relatora

PROC. Nº TST-RR-919/2003-040-15-01.4 TRT - 15a REGIÃO
RECORRENTE : DAYSE DO AMARAL

A D VO G A D O : DR. CELSO FERRAREZE

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BA-
NESPA E OUTROS

A D VO G A D A : DRA. MARIA SIRLEI DE MARTIN VASSOLER



Nº 107, terça-feira, 5 de junho de 2007 1 1387ISSN 1677-7018

D E S P A C H O

Juntem-se as petições TST-Pet-54451/2007-2 e TST-Pet-
43521/2007-7.

Tendo em vista o silêncio da reclamante em relação ao des-
pacho de fls. 871, determino a retificação dos registros relativos aos
presentes autos, conforme comprovado pela petição TST-Pet-
7278/2007-2, juntada às fls. 872/885, alterando-se a denominação do
reclamado, Banco do Estado de São Paulo S.A., e de seus pro-
curadores, para que conste na capa como recorrido Banco Santander
Banespa S.A., tendo como causídico o Dr. Willian Marcondes San-
tana.

Após, retornem os autos ao STGP.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2007.

DORA MARIA DA COSTA
Ministra Relatora

PROC. Nº TST-RR-1254/2004-089-15-00.0 TRT - 15a REGIÃO

RECORRENTE : SILVIA CALIMAN

A D VO G A D A : DRA. GISLÂNDIA FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

A D VO G A D O : DR. RINALDO DA SILVA PRUDENTE

D E S P A C H O

A recorrente Silvia Caliman, por meio da petição TST-Pet-
5533/2007-5, assinada por advogada com poderes especiais (fl. 14),
requer a desistência da ação e do recurso interposto.

Concedo à Caixa Econômica Federal - CEF o prazo de 5
(cinco) dias, a fim de que se manifeste acerca do pedido de de-
sistência da ação formulado por Silvia Caliman, nos termos do pa-
rágrafo 4o do art. 267 do CPC. Interpretando-se o silêncio como
concordância.

Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2007.

MINISTRA DORA MARIA DA COSTA
Relatora

PROC. Nº TST-RR-23250/2002-902-02-00-3 TRT - 2a REGIÃO

RECORRENTE : SANKO DO BRASIL S.A. - INSTALAÇÃO, SERVI-
ÇOS TÉCNICOS

A D VO G A D O : DR. RICARDO HIDEAQUI INABA

RECORRIDO : ANTÔNIO VICENTE MARTINS

A D VO G A D O : DR. VALTER TAVARES

D E S P A C H O

Junte-se a petição aos autos, alertando sua subscritora que a
recda destes autos não é a Dow Química S/A.

Publique-se
Brasília, 17 de maio de 2007.

MINISTRA DORA MARIA DA COSTA
Relatora

PROC. Nº TST-RR-28384/2003-013-11-00.2 TRT - 11a REGIÃO

RECORRENTE : MAURÍCIO ALLE DE AQUINO

A D VO G A D O : DR. ADEMÁRIO DO ROSÁRIO AZEVEDO

RECORRIDO : TELEMAR NORTE LESTE S.A.

A D VO G A D O : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDO : ENERTEL ENGENHARIA LTDA.

A D VO G A D O : DR. RODRIGO RODRIGUES DIAS DE ALMEIDA

D E S P A C H O

Junte-se.
Considerando a existência de outros advogados constituídos

que subsistem na representação e integram a autuação do feito, defiro
o pedido.

Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2007.

JUÍZA CONVOCADA DORA MARIA DA COSTA
Relatora

PROC. Nº TST-RR-44049/2002-900-12-00.2 TRT - 12a REGIÃO

RECORRENTE : INÁCIO PAVANELLO E OUTRO

A D VO G A D O : DR. JOHNES SCHATTENBERG

RECORRIDO : CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
S.A. - CELESC

A D VO G A D O : DR. LYCURGO LEITE NETO

D E S P A C H O

Junte-se a petição aos autos, cientificando seu subscritor que
a recda destes autos não é Celesc Distribuição S.A.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MINISTRA DORA MARIA DA COSTA
Relatora

PROC. Nº TST-RR-44884/2002-900-11-00.8 TRT - 11a REGIÃO

RECORRENTE : TELEMAR NORTE LESTE S.A.

A D VO G A D O : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

A D VO G A D O : DR. FABRÍCIO GUEDES HALINSKI

RECORRIDO : JOSÉ ANTÔNIO MALVEIRA DE LIMA E OU-
TROS

A D VO G A D O : DR. WAGNER RICARDO FERREIRA PENHA

D E S P A C H O

Junte-se.
Considerando a existência de outros advogados constituídos

que subsistem na representação e integram a autuação do feito, defiro
o pedido.

Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2007.

JUÍZA CONVOCADA DORA MARIA DA COSTA
Relatora

PROC. Nº TST-RR-86003/2003-900-04-00.5 TRT - 4a REGIÃO

RECORRENTE : ZIVI S.A. - CUTELARIA

A D VO G A D O : DR. RODRIGO STERZI RIBAS

RECORRIDO : LUÍS ADOLFO GAELZER SIGOT

A D VO G A D O : DR. MÁRIO CELSO KELLERMANN

D E S P A C H O

Junte-se a petição aos autos, alertando seu subscritor de que
o recdo não consta da autuação do processo.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MINISTRA DORA MARIA DA COSTA
Relatora

PROC. Nº TST-RR-705911/2000.2 TRT - 10a REGIÃO

A G R AVA N T E : GLEI CHAVES

A D VO G A D O : DR. MÁRCIO GONTIJO

A G R AVA D O : BANCO DO BRASIL S.A.

A D VO G A D O : DR. LUIZ DE FRANÇA PINHEIRO TORRES

D E S P A C H O

Junte-se.
Traga o requerente, querendo, documento que comprove fa-

zer jus ao benefício.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2007.

JUÍZA CONVOCADA DORA MARIA DA COSTA
Relatora

PROC. Nº TST-RR-00076/2001-181-17-00.4

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

ADVOGADO : DR. AGENÁRIO GOMES FILHO

RECORRIDAS : MARIA JOSÉ MORAIS CARDOSO E OUTRAS

ADVOGADO : DR. EDGAR TEIXEIRA SENA

D E C I S Ã o
Houve por bem o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª

Região, mediante acórdão prolatado às fls. 110/115, em sede de re-
exame necessário e de recurso ordinário voluntariamente interposto
pelas reclamantes, acrescer à condenação o pagamento de aviso pré-
vio, 13º salário, férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço
constitucional e multa do artigo 477 da Consolidação das Leis do
Tr a b a l h o .

Confirmou a sentença no tocante à condenação do reclamado
ao pagamento do FGTS com a indenização de 40%.

Inconformado, o reclamado interpõe recurso de revista. Ale-
ga que o reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho importa,
apenas, na contraprestação das horas efetivamente trabalhadas. Es-
grime com afronta aos artigos 37, II, § 2º, da Carta Magna, 8º,
parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho, 82, 130, 145,
III, V, do Código Civil. Reputa contrariada a Súmula nº 363 do
Tribunal Superior do Trabalho.

Quantos aos efeitos da nulidade do contrato, o recurso de
revista alcança conhecimento por contrariedade à Súmula nº 363
desta Corte uniformizadora, que assim dispõe: "A contratação de
servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso
público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe
conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em
relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do
salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS".

Nos termos da Súmula em comento, ainda que nulo o con-
trato de trabalho, são devidos ao prestador dos serviços o pagamento
dos salários pelos dias efetivamente trabalhados e não pagos, além do
recolhimento dos valores relativos ao FGTS. Importante ressaltar,
porém, que a indenização de 40% sobre o saldo do FGTS não é
devida, por se tratar de parcela rescisória de índole tipicamente tra-
balhista - incompatível, portanto, com a nulidade contratual decre-
tada.

Ante o exposto, e por força do que estatui o artigo 557, § 1º-
A, do Código de Processo Civil, aplicável ao Processo do Trabalho,
nos termos da Instrução Normativa nº 17 desta Corte superior tra-
balhista, conheço do recurso de revista por contrariedade à Súmula nº
363 e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para restringir a con-
denação ao pagamento dos valores referentes ao depósito do FGTS,
sem a multa de 40%.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

lelio bentes corrÊa
Relator

PROC. Nº TST-RR-399/2002-096-03-00.6

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE UNAÍ

A D VO G A D O : DR. RONEY LUIZ TORRES A. DA SILVA

RECORRIDA : MARIA NOGUEIRA DE JESUS

A D VO G A D O : DR. ALBERTO PEREIRA COELHO

D E c i s ã O
Houve por bem o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Re-

gião, mediante acórdão prolatado às fls. 60/61, em sede de reexame
necessário e de recurso ordinário voluntariamente interposto pelo
reclamado, reformar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau a
fim de excluir da condenação a obrigação de proceder a anotação na
CTPS, de expedir guia CD/SD, e de pagar aviso prévio, férias in-
tegrais e proporcionais, 13º salários e indenização de 40% do FGTS,
em face da nulidade do contrato celebrado após a promulgação da
atual Constituição Federal, sem prévia aprovação em concurso pú-
blico da contratada.

Inconformado o reclamado interpõe recurso de revista. Alega
que o reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho não gera
direito aos depósitos do FGTS. Colaciona arestos.

O recurso de revista não alcança conhecimento, porquanto o
entendimento da Corte regional guarda sintonia com o disposto na
atual redação da súmula nº 363 desta Corte uniformizadora, que
assim dispõe: "A contratação de servidor público, após a CF/1988,
sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no res-
pectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo o direito ao pa-
gamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas
trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos
valores referentes aos depósitos de FGTS".

Nego seguimento ao recurso de revista com arrimo no artigo
896, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2007.

lelio bentes corrêa
Relator

PROC. Nº TST-RR-617/2000-056-15-00.6

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA

ADVOGADA : DRA. MARILZA GERALDI MARINHO PEREIRA

RECORRIDO : JOSÉ ROSA BARBOSA JÚNIOR

ADVOGADA : DRA. MARIA DURCÍLIA PIRES DE ANDRADE E
S I LVA 

RECORRIDO : MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA O & Z LT-
DA

ADVOGADA : DR. CARLOS ROBERTO ANIZI

D E C I S Ã O
Trata-se de recurso de revista interposto à decisão proferida

às fls. 139/141, mediante a qual fora mantida a responsabilidade
subsidiária do Município, com lastro na Súmula nº 331, IV, do Tri-
bunal Superior do Trabalho.

Não obstante os argumentos da recorrente, não merece reparo
a decisão do Tribunal Regional, cabendo enfatizar que a matéria em
debate - responsabilidade subsidiária - não comporta mais questio-
namentos, porque já pacificada no seio do Judiciário Trabalhista, a
teor da Súmula nº 331, item IV, do TST, com a redação que lhe
emprestou a Resolução nº 96/2000, resultante do julgamento do In-
cidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado no Processo nº
TST-IUJ-RR-297.751/96.

Tal decisão teve por intuito justamente dirimir as contro-
vérsias existentes em torno da interpretação do artigo 71 da Lei nº
8.666/93. O referido item IV da Súmula nº 331 passou, então, a
vigorar com a seguinte redação: "IV - O inadimplemento das obri-
gações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsa-
bilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obri-
gações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das au-
tarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das so-
ciedades de economia mista, desde que hajam participado da relação
processual e constem também do título executivo judicial (artigo 71
da Lei nº 8.666/93)".

Cumpre salientar que a edição de súmulas por este Tribunal
Superior pressupõe a análise exaustiva do tema, à luz de toda a
legislação pertinente, o que afasta qualquer possibilidade de reco-
nhecimento de violação de dispositivo de lei ou da Constituição
Federal, bem como de dissenso jurisprudencial.

Ressalte-se que a hipótese dos autos é de típico contrato de
prestação de serviços, consoante infere-se da decisão do Tribunal
Regional (fl.140), de forma que não há falar em contrariedade à
Orientação Jurisprudencial 191, nem afronta ao artigo 455 da CLT.

Revelando a decisão recorrida sintonia com o verbete nº 331,
IV, do TST, o recurso de revista não prospera, em face do óbice
contido no § 5º do artigo 896 da Consolidação das Leis do Tra-
balho.

Com esses fundamentos, nego seguimento ao recurso de
revista.

Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-RR-968/1994-054-15-00.5

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE DUMONT

A D VO G A D O : DR. ANTÔNIO D. C. R. DE SOUZA

RECORRIDO : MARCO ANTÔNIO ASSAD BARBOSA

A D VO G A D O : DR. CLÓVIS GUIDO DEBIASI
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D E c i s ã O
Houve por bem o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª

Região, mediante acórdão prolatado às fls. 316/317, em sede de
reexame necessário e de recurso ordinário voluntariamente interposto
pelo reclamado, manter a decisão proferida pelo juízo de primeiro
grau, que condenara o Município ao pagamento de diferenças re-
sultantes da não-observância do piso salarial, horas extaordinárias
acrescidas de 50% e reflexos, salário por força dos plantões aos finais
de semana e reflexos, verbas rescisórias, multa do artigo 477 da
Consolidação das Leis do Trabalho, multa das Leis Complementares
de nos 06/71 e 27/71 resultante do não cadastramento do autor no
PIS, bem como anotação da CTPS, comprovação da regularidade dos
depósitos do FGTS, inclusive da indenização de 40%.

Inconformado, o reclamado interpõe recurso de revista. Ale-
ga que o reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho importa,
apenas, contraprestação das horas efetivamente trabalhadas. Indica
violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal, além de colacionar
arestos.

O recurso de revista alcança conhecimento, porquanto de-
monstrado dissenso com aresto à fl. 327 que consagra tese no sentido
de que o contrato nulo gera direito somente à retribuição pelos dias
trabalhados. A hipótese sob exame refere-se à contratação de servidor
público, procedida na vigência da atual Constituição Federal, sem a
observância do disposto no artigo 37, II, da Carta Magna - o que
acarreta a nulidade do ato.

Tem-se que o ato nulo, em verdade, não gera efeitos entre as
partes, uma vez que não se constitui direito contra a lei. A despeito,
todavia, da nulidade do contrato de trabalho, não há como se em-
prestar a tal declaração efeito retroativo, uma vez que o reclamante já
prestou seus serviços ao empregador, não havendo como ser restituída
a sua força de trabalho.

A contratação, em tais circunstâncias, dá ao trabalhador o
direito de receber somente o valor correspondente à contraprestação
pelo labor, efetivamente prestado, relativamente ao número de horas
trabalhadas, respeitado o valor do salário mínimo-hora, bem assim a
quantia correspondente aos depósitos do FGTS (esta última parcela
em razão de disposição legal expressa - MP nº 2.164 de 24/8/2001).
Restam excluídas as demais verbas próprias da relação de emprego,
ante a irregularidade do contrato.

Assim dispõe a Súmula nº 363 do TST: "A contratação de
servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso
público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe
conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em
relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do
salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS".

Ante o exposto e por força do que estatui o artigo 557, § 1º-
A, do CPC, aplicável ao Processo do Trabalho, nos termos da Ins-
trução Normativa nº 17 do TST, conheço do recurso de revista por
divergência jurisprudencial e, no mérito, dou-lhe parcial provimento
para restringir a condenação do reclamado ao pagamento, de forma
simples e sem reflexos, dos valores referentes às horas extras e aos
plantões trabalhados e não remunerados e aos depósitos do FGTS,
sem a indenização de 40%, na forma da Súmula nº 363 do Tribunal
Superior do Trabalho.

Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2007.

lelio bentes corrêa
Relator

PROC. Nº TST-RR-88.136/2003-900-01-00.2

RECORRENTE : NET RIO S.A.

ADVOGADO : DR. ANDRÉ RICARDO SMITH DA COSTA

RECORRIDO : MISAEL FRANCELINO DE OLIVEIRA

ADVOGADO : DR. ANTÔNIO BATISTA DOS SANTOS

D E C I S Ã O
O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por meio do

acórdão prolatado às fls. 270/274, rejeitou a argüição de nulidade da
sentença por julgamento extra petita e por ilegitimidade passiva e deu
provimento parcial ao recurso ordinário interposto pela reclamada
para excluir da condenação o pagamento dos honorários advoca-
tícios.

Inconformada, a reclamada interpõe recurso de revista. Busca
a reforma da decisão proferida pelo Tribunal Regional, reafirmando a
ocorrência de julgamento extra petita. Esgrime com afronta aos ar-
tigos 840 da Consolidação das Leis do Trabalho e 282, IV, 286, 295,
I e parágrafo único, e 460 do Código de Processo Civil. Transcreve
arestos a confronto (fls. 276/279).

Admitido o recurso de revista por meio da decisão mo-
nocrática proferida às fls. 283/284, contra-razões foram oferecidas às
fls. 286/288.

O recurso, no entanto, não preenche os pressupostos de ad-
missibilidade previstos em lei. O substabelecimento acostado à fl.
199, mediante o qual foram outorgados poderes ao advogado subs-
critor do presente recurso, Dr. André Ricardo Smith da Costa, foi
firmado pelo Dr. Márcio Ioshida em 23 de outubro de 1998, quando
ainda não estava regularmente investido em poderes de representação
da reclamada, nos presentes autos. Com efeito, o substabelecimento
acostado à fl. 202, outorgado ao Dr. Márcio Ioshida pelo Dr. Romário
Silva de Melo, encontra-se datado de 30 de outubro de 1998. Resulta
manifesta, daí, a irregularidade de representação do subscritor do
presente recurso, uma vez que os poderes a ele outorgados foram
conferidos por quem ainda não detinha poderes para tanto. Oportuno
trazer a lume o entendimento consagrado no item IV da Súmula nº
395 desta Corte superior, no sentido de que "configura-se a irre-
gularidade de representação se o substabelecimento é anterior à ou-
torga passada ao substabelecente".

Pelo exposto e com base no artigo 896, § 5º, da CLT, nego
seguimento ao recurso de revista, porque inexistente, diante da ir-
regularidade de representação constatada.

Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator

PROC. Nº TST-RR-99.155/2003-900-04-00.8

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CACEQUI

A D VO G A D O : DR. NEMER DA SILVA AHMAD

RECORRIDO : CEZARINO DA SILVA MARTINS

A D VO G A D O : DR. JEFFERSON M. CHIARELLI

D E c i s ã O
Houve por bem o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Re-

gião, mediante acórdão prolatado às fls. 180/183, em sede de reexame
necessário e de recurso ordinário voluntariamente interposto pelo
reclamado, confirmar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau
no tocante à condenação do Município ao pagamento de aviso prévio
e FGTS com a indenização de 40%, mesmo reconhecendo a nulidade
do contrato celebrado após a promulgação da atual Constituição Fe-
deral, sem prévia aprovação em concurso público do contratado.

Inconformado, o reclamado interpõe recurso de revista. Ale-
ga que o reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho importa,
apenas, contraprestação das horas efetivamente trabalhadas. Indica
violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal, além de colacionar
arestos. Reputa contrariada a Súmula nº 363 do Tribunal Superior do
Tr a b a l h o .

Quanto aos efeitos da nulidade do contrato, o recurso de
revista alcança conhecimento por contrariedade à Súmula nº 363
desta Corte uniformizadora, que assim dispõe: "A contratação de
servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso
público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe
conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em
relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do
salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS".

Nos termos da Súmula em comento, ainda que nulo o con-
trato de trabalho, são devidos ao prestador dos serviços o pagamento
dos salários pelos dias efetivamente trabalhados e não pagos, além do
recolhimento dos valores relativos ao FGTS. Importante ressaltar,
porém, que a indenização de 40% sobre o saldo do FGTS não é
devida, por se tratar de parcela rescisória de índole tipicamente tra-
balhista - incompatível, portanto, com a nulidade contratual decre-
tada.

Ante o exposto, e por força do que estatui o artigo 557, § 1º-
A, do Código de Processo Civil, aplicável ao Processo do Trabalho,
nos termos da Instrução Normativa nº 17 desta Corte superior tra-
balhista, conheço do recurso de revista por contrariedade à Súmula nº
363 e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para restringir a con-
denação do reclamado ao pagamento dos valores relativos aos de-
pósitos do FGTS, sem a indenização de 40%.

Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2007.

LELIO BENTES CORRÊA
Relator<!ID332608-0>

PROCESSO COM DESPA-
CHO

: "JUNTE-SE. VISTAS ÀS PARTES CARLOS AMORIM
E

FABCAR VEÍCULOS LTDA PELO PRAZO SUCESSI-
VO DE 05 (CINCO) DIAS. APÓS,

CONCLUSOS. BRASÍLIA, 30 DE ABRIL DE 2007." LÉ-
LIO BENTES CORRÊA - MINISTRO

R E L ATO R . 

PROCESSO : AIRR - 1292/2004-071-09-40.2 TRT DA 9A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

A G R AVA N T E ( S ) : CARLOS AMORIM

ADVOGADO : DR(A). ÁLVARO CARNEIRO DE AZEVEDO

A G R AVA D O ( S ) : FABCAR VEÍCULOS LTDA.

ADVOGADA : DR(A). MÁRCIA ADRIANA MANSANO

Brasília, 01 de junho de 2007

ALEX ALEXANDER ABDALLAH JÚNIOR
Diretor da Secretaria da 1a. Turma<!ID332609-0>

PROCESSO COM DESPA-
CHO

: "JUNTE-SE. DIGA A RECLAMADA, NO PRAZO DE
05 (CINCO) DIAS

, SOBRE O INTERESSE DE PROSSEGUIR NA VIA
RECURSAL, FICANDO ADVERTIDA DE QUE O SI-
LÊNCIO SERÁ TOMADO POR ANUÊNCIA À

PRETENSÃO DO RECLAMENTE, DEDUZIDA NA
PRESENTE PETIÇÃO. BS, 25/05/07." LÉLIO ENTES
CORRÊA -

MINISTRO RELATOR.

PROCESSO : RR - 2453/1999-433-02-00.7 TRT DA 2A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

RECORRENTE(S) : CAMERATI PRODUÇÃO ARTÍSTICA EDITORIAL E
COMÉRCIO LTDA.

ADVOGADO : DR(A). CIRLENE AMARILIS GUARDA GOMES

RECORRIDO(S) : VLADIMIR FACCINE GANZERLA

ADVOGADA : DR(A). ANA LUIZA TROCCOLI

Brasília, 01 de junho de 2007

ALEX ALEXANDER ABDALLAH JÚNIOR
Diretor da Secretaria da 1a. Turma

<!ID332610-0>

PROCESSO COM DESPA-
CHO

: "JUNTE-SE. VISTA À PARTE CONTRÁRIA, PELO
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, APÓS

, VOLTEM-ME CONCLUSOS. PUBLIQUE-SE. BSB,
25/05/07." LÉLIO BENTES CORRÊA - MINISTRO RE-
L ATO R 

PROCESSO : RR - 722656/2001.5 TRT DA 3A. REGIÃO

R E L ATO R : MIN. LELIO BENTES CORRÊA

RECORRENTE(S) : MARIA CRISTINA CORTEZ E SILVA

ADVOGADO : DR(A). JUAREZ DOS SANTOS REIS

RECORRENTE(S) : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

ADVOGADO : DR(A). NELSON JOSÉ RODRIGUES SOARES

RECORRIDO(S) : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS -
FUNCEF

ADVOGADA : DR(A). TATIANA DE OLIVEIRA SILVA

Brasília, 01 de junho de 2007

ALEX ALEXANDER ABDALLAH JÚNIOR
Diretor da Secretaria da 1a. Turma

SECRETARIA DA 2ª TURMA
<!ID326816-0>

D E S PA C H O S 

PROCESSO Nº TST-AC-181159-2007-000-00-00.5TST

A U TO R A : SUE MENESES ZELAYA

A D VO G A D O : DR. MARCO AURÉLIO GODOIS BRITO

RÉU : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

D E S P A C H O
Por meio do despacho de fl. 35 concedeu-se à Autora prazo

de 10 (dez) dias, para fornecimento de cópias autenticadas das peças
do processo principal necessárias à análise dos pedidos veiculados na
exordial, sob pena de seu indeferimento.

Em resposta ao despacho, petição de fl. 38, a Autora juntou,
às fls. 39/51, cópias das decisões proferidas em primeiro e segundo
graus. Contudo, tais cópias não se encontram autenticadas na forma
exigida pelo art. 830, da CLT e determinada no primeiro despacho
proferido. Ademais, não se pode analisar o fumus boni iuris, requisto
para o deferimento do provimento cautelar, sem o exame da pro-
babilidade de êxito do recurso principal, Recurso de Revista, cuja
cópia sequer veio aos autos.

Dessa forma, tenho por desatendida a determinação do des-
pacho de fls. 35, motivo pelo qual, indefiro a petição inicial e e julgo
extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 267, I
do CPC.

Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-ED-AIRR-139/2005-014-10-40.9TRT - 1ª
REGIÃO

EMBARGANTE : UNIÃO

PROCURADOR : MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

EMBARGADA : CRISTIANE BANDEIRA DA SILVA

A D VO G A D O : RODRIGUES MENEZES DE CARVALHO

EMBARGADA : RJA SERVIÇOS LTDA.

D E S P A C H O
Considerando que a UNIÃO pleiteia, por meio de seus Em-

bargos de Declaração de fls. 163-169, efeito modificativo ao julgado
de fls. 149-159, em respeito ao princípio do contraditório, a teor do
que dispõe a Orientação Jurisprudêncial nº 142 da SBDI-1 do TST,
concedo as Embargadas o prazo de 05 (cinco) dias para, querendo,
manifestarem-se sobre os Embargos Declaratórios interpostos.

Publique-se.
Voltem-me conclusos.
Brasília, 29 de maio de 2007.

JOSENILDO DOS SANTOS CARVALHO
Juiz Convocado

Relator

PROCESSO Nº TST-ED-AIRR-147/2005-141-14-40.4TRT - 9ª
REGIÃO

EMBARGANTE : FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

A D VO G A D A : ÁNGELA CAMINOTTO

EMBARGADA : PACA - PROTEÇÃO AMBIENTAL CACOALENSE

EMBARGADA : MARIA IZA MARTINOWSKI

D E S P A C H O
Considerando que a FUNASA pleiteia, por meio de seus

Embargos de Declaração de fls. 91-107, efeito modificativo ao jul-
gado de fls. 82-87, em respeito ao princípio do contraditório, a teor
do que dispõe a Orientação Jurisprudêncial nº 142 da SBDI-1 do TST,
concedo às Embargadas o prazo de 05 (cinco) dias para, querendo,
manifestarem-se sobre os Embargos Declaratórios interpostos.

Publique-se.
Voltem-me conclusos.
Brasília, 29 de maio de 2007.

JOSENILDO DOS SANTOS CARVALHO
Juiz Convocado

Relator
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PROCESSO Nº TST-ED-AIRR-168/1997-002-10-40.0TRT - 10ª
REGIÃO

EMBARGANTE : BRASIL TELECOM S.A. - TELEBRASÍLIA

A D VO G A D O : JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

EMBARGADO : AGEMIRO FRANCISCO MACHADO

A D VO G A D O : ANDRÉ JORGE ROCHA DE ALMEIDA

D E S P A C H O
Considerando que a Reclamada pleiteia, por meio de seus

Embargos de Declaração de fls. 701-703, efeito modificativo ao jul-
gado de fls. 697-698, em respeito ao princípio do contraditório, a teor
do que dispõe a Orientação Jurisprudêncial nº 142 da SBDI-1 do TST,
concedo ao Embargado o prazo de 05 (cinco) dias para, querendo,
manifestar-se sobre os Embargos Declaratórios interpostos.

Publique-se.
Voltem-me conclusos.
Brasília, 29 de maio de 2007.

JOSENILDO DOS SANTOS CARVALHO
Juiz Convocado

Relator

PROCESSO Nº TST-ED-RR-206/2005-761-04-40.2 TRT - 4ª RE-
GIÃO

EMBARGANTE : COMPANHIA PETROQUÍMICA DO SUL - COPE-
SUL

A D VO G A D O : ROBERTO PIERRI BERSCH

EMBARGADO : CARLOS FRANCISCO GEESDORF

A D VO G A D O : CÉSIO SANDOVAL PEIXOTO

D E S P A C H O
Considerando que a Reclamada pleiteia, por meio de seus

Embargos de Declaração de fls. 215-218, efeito modificativo ao jul-
gado de fls. 203-209, em respeito ao princípio do contraditório, a teor
do que dispõe a Orientação Jurisprudêncial nº 142 da SBDI-1 do TST,
CONCEDO ao Embargado o prazo de 05 (cinco) dias para, querendo,
manifestar-se sobre os Embargos Declaratórios interpostos.

Publique-se.
Voltem-me conclusos.
Brasília, 30 de maio de 2007.

JOSENILDO DOS SANTOS CARVALHO
Juiz Convocado

Relator

PROCESSO Nº TST-ED-AIRR-226/2004-022-05-40.7

EMBARGANTE : EDITORA MODERNA LTDA.

A D VO G A D O : DR. BENTO LUIZ FREIRE VILLA NOVA

EMBARGADO : JOSÉ AIRTON ANDRADE VIANA DE MELO

A D VO G A D O : DR. PAULO MIGUEL DA COSTA ANDRADE

D E S P A C H O
Tendo em vista o disposto no inciso II da Súmula nº 421, que

dispõe sobre os embargos de declaração opostos contra decisão mo-
nocrática de provimento ou denegação de recurso, prevista no art. 557
do CPC, no sentido de que "Postulando o embargante efeito mo-
dificativo, os embargos declaratórios deverão ser submetidos ao pro-
nunciamento do Colegiado, convertidos em agravo, em face dos prin-
cípios da fungibilidade e celeridade processual", determino a reau-
tuação do processo, como agravo em agravo de instrumento em
recurso de revista, devendo constar como Agravante EDITORA MO-
DERNA LTDA. e como Agravado JOSÉ AIRTON ANDRADE VIA-
NA DE MELO.

Após, à pauta, para julgamento.
Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

RENATO DE LACERDA PAIVA
Ministro Relator

PROCESSO Nº TST-ED-RR-267/2004-201-04-00.0TRT - 4ª RE-
GIÃO

EMBARGANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS

A D VO G A D O : DR. IGOR COELHO FERREIRA DE MIRANDA

EMBARGADO : ADOLFO VALDIR DONNER

A D VO G A D O : DR. AMAURI CELUPPI

EMBARGADA : FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SO-
CIAL - PETROS

A D VO G A D O : DR. MARCUS F. H. CALDEIRA

D E S P A C H O
Considerando que a primeira Reclamada pleiteia, por meio

de seus Embargos de Declaração, efeito modificativo ao julgado, em
respeito ao princípio do contraditório, afirmado por meio de Orien-
tação Jurisprudencial 142 da SBDI-1 do TST e pela jurisprudência
análoga do Supremo Tribunal Federal, concedo aos Embargados o
prazo de 05 (cinco) dias para, querendo, manifestarem-se sobre os
Embargos Declaratórios opostos.

Publique-se.
Voltem-me conclusos.
Brasília, 29 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-ED-AIRR-288/2005-007-21-40.0

EMBARGANTE : POTIGUAR ALIMENTOS DO MAR LTDA.

A D VO G A D O : DR. EIDER FURTADO DE MENDONÇA E MENE-
ZES FILHO

EMBARGADO : NELSON QUINTINO OLIVEIRA

A D VO G A D O : DR. ROBERTO ZILVAN T. ALBUQUERQUE

D E S P A C H O
Tendo em vista o disposto no inciso II da Súmula nº 421, que

dispõe sobre os embargos de declaração opostos contra decisão mo-
nocrática de provimento ou denegação de recurso, prevista no art. 557
do CPC, no sentido de que "Postulando o embargante efeito mo-
dificativo, os embargos declaratórios deverão ser submetidos ao pro-
nunciamento do Colegiado, convertidos em agravo, em face dos prin-
cípios da fungibilidade e celeridade processual", determino a reau-
tuação do processo, como agravo em agravo de instrumento em
recurso de revista, devendo constar como Agravante POTIGUAR
ALIMENTOS DO MAR LTDA. e como Agravado NELSON QUIN-
TINO OLIVEIRA.

Após, à pauta, para julgamento.
Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2007.

RENATO DE LACERDA PAIVA
Ministro Relator

PROCESSO Nº TST-ED-AIRR-329/2006-251-18-40.0

EMBARGANTE : AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA.

A D VO G A D A : DRA. ELIANE OLIVEIRA DE PLATON AZEVEDO

EMBARGADO : ANTÔNIO NUNES DE SOUSA

A D VO G A D O : DR. MILTON CAMPOS

D E S P A C H O
Tendo em vista o disposto no inciso II da Súmula nº 421, que

dispõe sobre os embargos de declaração opostos contra decisão mo-
nocrática de provimento ou denegação de recurso, prevista no art. 557
do CPC, no sentido de que "Postulando o embargante efeito mo-
dificativo, os embargos declaratórios deverão ser submetidos ao pro-
nunciamento do Colegiado, convertidos em agravo, em face dos prin-
cípios da fungibilidade e celeridade processual", determino a reau-
tuação do processo, como agravo em agravo de instrumento em
recurso de revista, devendo constar como Agravante AGROPECUÁ-
RIA VALE DO ARAGUAIA LTDA. e como Agravado ANTÔNIO
NUNES DE SOUSA.

Após, à pauta, para julgamento.
Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2007.

RENATO DE LACERDA PAIVA
Ministro Relator

PROCESSO Nº TST-ED-AIRR-384/1999-029-02-40-0 TRT - 2ª
REGIÃO

EMBARGANTE : JORGE DE LIMA

A D VO G A D O : ROBSON FREITAS MELO

EMBARGADO : DURATEX S.A.

A D VO G A D O : CLAUDIO MERCADANTE

D E S P A C H O
Considerando que o Reclamante pleiteia, por meio de seus

Embargos de Declaração de fls. 146-148, efeito modificativo ao jul-
gado de fls. 136-142, em respeito ao princípio do contraditório, a teor
do que dispõe a Orientação Jurisprudêncial nº 142 da SBDI-1 do TST,
CONCEDO à Embargada o prazo de 05 (cinco) dias para, querendo,
manifestar-se sobre os Embargos Declaratórios interpostos.

Publique-se.
Voltem-me conclusos.
Brasília, 29 de maio de 2007.

JOSENILDO DOS SANTOS CARVALHO
Juiz Convocado

Relator

PROCESSO Nº TST-ED-AIRR-455/2005-011-10-40.1TRT - 1ª
REGIÃO

EMBARGANTE : UNIÃO

PROCURADOR : MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

EMBARGADA : GILMA RODRIGUES FERREIRA

A D VO G A D O : JOMAR ALVES MORENO

EMBARGADA : MÚLTIPLA PRESTADORA DE SERVIÇOS E HI-
GIENIZAÇÃO LTDA.

D E S P A C H O
Considerando que a UNIÃO pleiteia, por meio de seus Em-

bargos de Declaração de fls. 88-93, efeito modificativo ao julgado de
fls. 80-84, em respeito ao princípio do contraditório, a teor do que
dispõe a Orientação Jurisprudêncial nº 142 da SBDI-1 do TST, con-
cedo às Embargadas o prazo de 05 (cinco) dias para, querendo,
manifestarem-se sobre os Embargos Declaratórios interpostos.

Publique-se.
Voltem-me conclusos.
Brasília, 29 de maio de 2007.

JOSENILDO DOS SANTOS CARVALHO
Juiz Convocado

Relator

PROCESSO Nº TST- ED-AIRR-525/2004-024-01-40.6TRT - 1ª
REGIÃO

EMBARGANTE : LUIZ CARLOS MONTEIRO DUQUE

A D VO G A D A : DRª GERLÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO

EMBARGADO : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE
DADOS - SERPRO

A D VO G A D O : DR. ROGÉRIO AVELAR

D E S P A C H O
Em respeito ao direito à ampla defesa e ao contraditório,

constitucionalmente assegurados, bem como em atenção à Orientação
Jurisprudencial 142 da colenda SBDI-1, concedo o prazo de 5 (cinco)
dias ao Embargado para, querendo, impugnar os Embargos Decla-
ratórios apresentados.

Após, voltem-me conclusos os autos.
Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-ED-RR-623/2003-089-03-00.2TRT - 3ª RE-
GIÃO

EMBARGANTE : ACESITA S.A.

A D VO G A D O : DR. VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

EMBARGADOS : NILSON JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS

A D VO G A D A : DRA. JOYCE DE OLIVEIRA ALMEIDA

D E S P A C H O
Considerando que a Reclamada pleiteia, por meio de seus

Embargos de Declaração, efeito modificativo ao julgado, em respeito
ao princípio do contraditório, afirmado por meio de Orientação Ju-
risprudencial 142 da SBDI-1 do TST e pela jurisprudência análoga do
Supremo Tribunal Federal, concedo aos Embargados o prazo de 05
(cinco) dias para, querendo, manifestar-se sobre os Embargos De-
claratórios opostos.

Publique-se.
Voltem-me conclusos.
Brasília, 28 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-ED-AIRR-647/2003-008-01-40.2 TRT - 1ª
REGIÃO

EMBARGANTE : BIMBO DO BRASIL LTDA.

A D VO G A D O : JOSÉ SCALFONE NETO

EMBARGADO : WILSON FLÁVIO DE FRIAS CARVALHO

A D VO G A D A : TATIANA LIMA FALCÃO C. FAUSTINO

D E S P A C H O
Considerando que o Reclamado pleiteia, por meio de seus

Embargos de Declaração de fls. 176/177, efeito modificativo ao jul-
gado de fls. 170-172, em respeito ao princípio do contraditório, a teor
do que dispõe a Orientação Jurisprudêncial nº 142 da SBDI-1 do TST,
CONCEDO ao Embargado o prazo de 05 (cinco) dias para, querendo,
manifestar-se sobre os Embargos Declaratórios interpostos.

Publique-se.
Voltem-me conclusos.
Brasília, 29 de maio de 2007.

JOSENILDO DOS SANTOS CARVALHO
Juiz Convocado

Relator

PROCESSO Nº TST-ED-AIRR-661/1997-011-01-40.0TRT - 1ª
REGIÃO

EMBARGANTE : UNI-STEIN PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LT-
DA.

A D VO G A D O : GUSTAVO GONÇALVES PAIVA DE FREITAS

EMBARGADO : JOSÉ EDUARDO COSTA RANGEL

A D VO G A D O : CHRISTOVÃO PIRAGIBE TOSTES MALTA

D E S P A C H O
Considerando que a Reclamada pleiteia, por meio de seus

Embargos de Declaração de fls. 178-185, efeito modificativo ao jul-
gado de fls. 167-168, em respeito ao princípio do contraditório, a teor
do que dispõe a Orientação Jurisprudêncial nº 142 da SBDI-1 do TST,
concedo ao Embargado o prazo de 05 (cinco) dias para, querendo,
manifestar-se sobre os Embargos Declaratórios interpostos.

Publique-se.
Voltem-me conclusos.
Brasília, 29 de maio de 2007.

JOSENILDO DOS SANTOS CARVALHO
Juiz Convocado

Relator

PROCESSO Nº TST-ED-AIRR-724/2000-018-04-40.2TRT - 4ª
REGIÃO

EMBARGANTE : UNIÃO FEDERAL

PROCURADOR : MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

EMBARGADA : MARTA REGINA MARQUES

A D VO G A D O : EVARISTO LUIZ HEIS
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D E S P A C H O
Considerando que a UNIÃO FEDERAL pleiteia, por meio de

seus Embargos de Declaração de fls. 142-147, efeito modificativo ao
julgado de fls. 135-138, em respeito ao princípio do contraditório, a
teor do que dispõe a Orientação Jurisprudêncial nº 142 da SBDI-1 do
TST, concedo à Embargada o prazo de 05 (cinco) dias para, querendo,
manifestar-se sobre os Embargos Declaratórios interpostos.

Publique-se.
Voltem-me conclusos.
Brasília, 29 de maio de 2007.

JOSENILDO DOS SANTOS CARVALHO
Juiz Convocado

Relator

PROCESSO Nº TST-ED-AIRR-777/2005-007-16-40.9TRT - 16ª
REGIÃO

EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE PIO XII

A D VO G A D O : DR. MÁRCIO LERAY COSTA

EMBARGADO : ANTÔNIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO

D E S P A C H O
Tendo em vista o disposto no inciso II da Súmula nº 421, que

dispõe sobre os embargos de declaração opostos contra decisão mo-
nocrática de provimento ou denegação de recurso, prevista no art. 557
do CPC, no sentido de que "Postulando o embargante efeito mo-
dificativo, os embargos declaratórios deverão ser submetidos ao pro-
nunciamento do Colegiado, convertidos em agravo, em face dos prin-
cípios da fungibilidade e celeridade processual", determino a reau-
tuação do processo, como agravo em agravo de instrumento em
recurso de revista, devendo constar como Agravante MUNICÍPIO
DE PIO XII e como Agravado ANTÔNIO JOSÉ DA CONCEI-
ÇÃO.

Após, à pauta, para julgamento.
Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

RENATO DE LACERDA PAIVA
Ministro Relator

PROCESSO Nº TST-ED-AIRR-845/2005-009-10-40.5

EMBARGANTE : UNIÃO

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

EMBARGADO : MATRIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

EMBARGADO : ENÓI CASTRO LIMA

A D VO G A D O : DR. EDSON DIAS QUIXABA

D E S P A C H O
Tendo em vista o disposto no inciso II da Súmula nº 421, que

dispõe sobre os embargos de declaração opostos contra decisão mo-
nocrática de provimento ou denegação de recurso, prevista no art. 557
do CPC, no sentido de que "Postulando o embargante efeito mo-
dificativo, os embargos declaratórios deverão ser submetidos ao pro-
nunciamento do Colegiado, convertidos em agravo, em face dos prin-
cípios da fungibilidade e celeridade processual", determino a reau-
tuação do processo, como agravo em agravo de instrumento em
recurso de revista, devendo constar como Agravante UNIÃO e como
Agravados ENÓI CASTRO LIMA e MATRIX SERVIÇOS ESPE-
CIALIZADOS LTDA.

Após, à pauta, para julgamento.
Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2007.

RENATO DE LACERDA PAIVA
Ministro Relator

PROCESSO Nº TST-ED-AIRR-848/2004-033-03-40.0TRT - 3ª
REGIÃO

EMBARGANTE : ACESITA S.A.

A D VO G A D O : VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

EMBARGADOS : EDEN JOSÉ DE REZENDE DUTRA E OUTROS

A D VO G A D A : JOYCE DE OLIVEIRA ALMEIDA

D E S P A C H O
Considerando que a Reclamada pleiteia, por meio de seus

Embargos de Declaração de fls. 215-217, efeito modificativo ao jul-
gado de fls. 207-213, em respeito ao princípio do contraditório, a teor
do que dispõe a Orientação Jurisprudêncial nº 142 da SBDI-1 do TST,
concedo aos Embargados o prazo de 05 (cinco) dias para, querendo,
manifestarem-se sobre os Embargos Declaratórios interpostos.

Publique-se.
Voltem-me conclusos.
Brasília, 29 de maio de 2007.

JOSENILDO DOS SANTOS CARVALHO
Juiz Convocado

Relator

PROCESSO Nº TST-ED-AIRR-860/2006-010-18-40.0TRT - 18ª
REGIÃO

EMBARGANTE : GETTUR - GETÚLIO TRANSPORTES E TURISMO
LT D A . 

A D VO G A D O : VINICIUS MEIRELES ROCHA

EMBARGADO : ELVÉCIO CATARINA DE CARVALHO

A D VO G A D A : ELVIRA MARTINS MENDONÇA

D E S P A C H O
Considerando que a Reclamada pleiteia, por meio de seus

Embargos de Declaração de fls. 77-79, efeito modificativo ao julgado
de fls. 73-75, em respeito ao princípio do contraditório, a teor do que
dispõe a Orientação Jurisprudêncial nº 142 da SBDI-1 do TST, con-
cedo ao Embargado o prazo de 05 (cinco) dias para, querendo, ma-
nifestar-se sobre os Embargos Declaratórios interpostos.

Publique-se.
Voltem-me conclusos.
Brasília, 29 de maio de 2007.

JOSENILDO DOS SANTOS CARVALHO
Juiz Convocado

Relator

PROCESSO Nº TST-ED-AIRR-964/2005-003-16-40.7TRT - 16ª
REGIÃO

EMBARGANTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO -
CEMAR

A D VO G A D A : LYCURGO LEITE NETO

EMBARGADA : RAIMUNDA NONATA MARTINS PEREIRA

A D VO G A D O : GEDECY FONTES DE MEDEIROS FILHO

D E S P A C H O
Considerando que a Reclamada pleiteia, por meio de seus

Embargos de Declaração de fls. 108-112, efeito modificativo ao jul-
gado de fls. 99-105, em respeito ao princípio do contraditório, a teor
do que dispõe a Orientação Jurisprudêncial nº 142 da SBDI-1 do TST,
CONCEDO à Embargada o prazo de 05 (cinco) dias para, querendo,
manifestar-se sobre os Embargos Declaratórios interpostos.

Publique-se.
Voltem-me conclusos.
Brasília, 29 de maio de 2007.

JOSENILDO DOS SANTOS CARVALHO
Juiz Convocado

Relator

PROCESSO Nº TST-ED-AIRR-1010/2002-161-18-40.7 TRT - 18ª
REGIÃO

EMBARGANTE : CLÁUDIO ANTÔNIO GIROLDO

A D VO G A D O : FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES COSTA

EMBARGADO : DARIUZAN ALVES RIBEIRO

A D VO G A D O : NEIDE MARIA MONTES

D E S P A C H O
Considerando que o Reclamante pleiteia, por meio de seus

Embargos de Declaração de fls. 257-260, efeito modificativo ao jul-
gado de fls. 249-251, em respeito ao princípio do contraditório, a teor
do que dispõe a Orientação Jurisprudêncial nº 142 da SBDI-1 do TST,
CONCEDO ao Embargado o prazo de 05 (cinco) dias para, querendo,
manifestar-se sobre os Embargos Declaratórios interpostos.

Publique-se.
Voltem-me conclusos.
Brasília, 29 de maio de 2007.

JOSENILDO DOS SANTOS CARVALHO
Juiz Convocado

Relator
PROCESSO TST N.º. AIRR - 1062/2002-005-13-40.4

A G R AVA N T E : BANCO ABN AMRO REAL S/A

A D VO G A D O : DRA. LUCIANA COSTA ARTEIRO

A G R AVA D O : ROSÂNGELA LIMA BARBOSA

D E S P A C H O
Foi exarado na petição protocolizada sob o nº 3892/2006.1,

juntada às fls. 67/68, despacho do seguinte teor: " J. Comprove a
condição de idoso. Brasília, 07/02/200. Luiz Carlos Gomes Godói -
Juiz Convocado".

Brasília, 31 de maio de 2007.
Juhan Cury

Diretora da Secretaria da 2ª Turma

PROCESSO Nº TST-ED-RR-1108/2001-002-07-00.3TRT - 7ª RE-
GIÃO

EMBARGANTE : FRANCISCO NOGUEIRA MESQUITA

A D VO G A D O S : DRS. CARLOS EUDENES GOMES DA FROTA E
CASSIANO PEREIRA VIANA

EMBARGADA : COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ -
CAGECE

A D VO G A D O : DR. ANTÔNIO CLETO GOMES

D E S P A C H O
Considerando que o Reclamante pleiteia, por meio de seus

Embargos de Declaração, efeito modificativo ao julgado, em respeito
ao princípio do contraditório, afirmado por meio de Orientação Ju-
risprudencial 142 da SBDI-1 do TST e pela jurisprudência análoga do
Supremo Tribunal Federal, concedo à Embargada o prazo de 05
(cinco) dias para, querendo, manifestar-se sobre os Embargos De-
claratórios opostos.

Publique-se.
Voltem-me conclusos.
Brasília, 28 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-ED-AIRR-1475/1993-035-02-40.9 TRT - 2ª
REGIÃO

EMBARGANTE : ACMW INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

A D VO G A D A : REGIANE TEDESCO

EMBARGADA : LAPEFER COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE LAMI-
NADOS

A D VO G A D A : ALESSANDRA JULIANO

EMBARGADO : JOSUÉ ANTÔNIO DA SILVA

A D VO G A D O : JOAQUIM NUNES DA COSTA

D E S P A C H O
Considerando que a Reclamada pleiteia, por meio de seus

Embargos de Declaração de fls. 360-363, efeito modificativo ao jul-
gado de fls. 352-353, em respeito ao princípio do contraditório, a teor
do que dispõe a Orientação Jurisprudêncial nº 142 da SBDI-1 do TST,
CONCEDO aos Embargados o prazo de 05 (cinco) dias para, que-
rendo, manifestarem-se sobre os Embargos Declaratórios interpos-
tos.

Publique-se.
Voltem-me conclusos.
Brasília, 30 de maio de 2007.

JOSENILDO DOS SANTOS CARVALHO
Juiz Convocado

Relator

PROCESSO Nº TST-ED-AIRR-1785/1997-093-09-41.2 TRT - 9ª
REGIÃO

EMBARGANTE : DOMINGOS ABRANTES

A D VO G A D O : ÁLIDO DEPINÉ

EMBARGADO : BANCO DO BRASIL S.A.

A D VO G A D O : MARCO AURÉLIO AGUIAR BARRETO

D E S P A C H O
Considerando que o Reclamante pleiteia, por meio de seus

Embargos de Declaração de fls. 462-467, efeito modificativo ao jul-
gado de fls. 448-454, em respeito ao princípio do contraditório, a teor
do que dispõe a Orientação Jurisprudêncial nº 142 da SBDI-1 do TST,
concedo ao Embargado o prazo de 05 (cinco) dias para, querendo,
manifestar-se sobre os Embargos Declaratórios interpostos.

Publique-se.
Voltem-me conclusos.
Brasília, 29 de maio de 2007.

JOSENILDO DOS SANTOS CARVALHO
Juiz Convocado

Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-17012/2004-011-09-40.4TRT - 9ª RE-
GIÃO

A G R AVA N T E : CENTER DESIGN GRÁFICA E EDITORA LTDA.

A D VO G A D O : DR. MARCELO ARTHUR MENEGASSI FERNAN-
DES

A G R AVA D A : SIRLENE RIBEIRO

A D VO G A D A : DRª ZILDA SUIZANI CIAGNIWODA

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02/06) interposto

contra o r. despacho que denegou seguimento ao Recurso de Re-
vista.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento e contra-razões ao
Recurso de Revista foram apresentadas às fls. 11/17. Os autos não
foram enviados ao d. Ministério Público do Trabalho, por força do
art. 82, parágrafo 2º, II, do RITST.

É o breve relatório.
Compulsando-se os autos, verifica-se óbice intransponível ao

conhecimento do Agravo de Instrumento. A Agravante deixou de
trazer aos autos cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva
intimação, das procurações outorgadas aos advogados da Agravante e
do Agravado, da petição inicial, da contestação, da petição do Re-
curso de Revista e da certidão de publicação da conclusão do acórdão
do Recurso Ordinário, peças indispensáveis ao conhecimento do
Agravo de Instrumento.

Sem o traslado dessas peças, não há como proceder ao ime-
diato julgamento do Recurso de Revista, conforme redação do artigo
897, § 5º, da CLT, dada pela Lei 9.756/98.

Assim, inegável reconhecer-se a manifesta inadmissibilidade
do Apelo, ante a ausência de peças essenciais à sua formação.

Considerando que é dever da parte interessada velar pela
completa formação do Instrumento (item X da Instrução Normativa
16/99 do TST), nego seguimento ao Apelo, com fulcro nos arts. 897,
§ 5º, da CLT e 557, caput, do CPC.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-RR-86.051/2003-900-04-00.3 TRT - 4ª RE-
GIÃO

RECORRENTE : CELULAR CRT S.A.

A D VO G A D O : DR. THIAGO GUEDES

RECORRIDA : MARIA ALZIRA BERNARDES KLEIN

A D VO G A D O : DR. DÉLCIO CAYE
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D E S P A C H O
J. Anote-se em termos.
Ciência à recorrida.
Publique-se.
Brasília, 05 de fevereiro de 2007.

renato de lacerda paiva
Ministro Relator

PROCESSO Nº TST-AC-180337/2007-000-00-00.0

A U TO R E S : FELÍCIO BRANDI (ESPÓLIO DE) E OUTRA

A D VO G A D O : DR. ALBERTO MAGNO DE ANDRADE PINTO
GONTIJO MENDES

RÉU : HUMBERTO DA COSTA FERNANDES (ESPÓLIO
DE)

RÉU : ALBERTO JOSÉ TADEU DE MORAES

D E S P A C H O
Considerando que os ofícios de citação dos réus foram de-

volvidos em razão de sua não-localização, consoante a certidão de fl.
379 e a informação de fl. 382, e tendo em vista a necessidade de
cumprimento da determinação contida no despacho de fl. 369, in-
timem-se os autores, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, sob
pena de indeferimento, nos termos dos arts. 267, I, 282, II, e 284,
caput e parágrafo único, do CPC, emendem sua petição inicial, for-
necendo o endereço correto, completo e atualizado dos réus.

Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2007.

renato de lacerda paiva
Ministro Relator

<!ID327739-1>

PROCESSO Nº TST-RR-124133/2004-900-04-00.0TRT - 4ª REGIÃO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO

A D VO G A D O : DR. OLDEMAR MENEGHINI BUENO

RECORRIDO : ROBERTO CARLOS DORNELES

A D VO G A D O : DR. ADAIR PINTO DA SILVA

D E S P A C H O
O eg. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por meio

do acórdão de fls. 220-225, deu provimento parcial ao Recurso Vo-
luntário do Reclamado. No que interessa, reconheceu a nulidade da
contratação, ante o disposto no art. 37, II, da CF/88, mas geradora de
efeitos, condenando o Reclamado ao pagamento das verbas resci-
sórias.

De tal decisão, interpõe Recurso de Revista o Município de
Campo Novo (fls. 228-234) alegando, em síntese, que a decisão
regional viola o art. 37, § 2º, da CF/88 e diverge dos arestos que
colaciona.

O exame global do presente Recurso de Revista autoriza o
uso da faculdade prevista na Instrução Normativa 17/2000 do TST, na
forma que se segue:

NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. EFEI-
TO S 

Relativamente à matéria, o Tribunal de origem manifestou-se
no seguinte sentido: "O ente público é objetivamente responsável
pelos atos de seus agentes não lhe sendo permitido beneficiar-se de
inobservância da lei. A regra segundo a qual a ninguém é dado
beneficiar-se da própria torpeza não excetua o ente público, de modo
que não se concebe venha auferir benefício pela ilegalidade cometida,
sob pena de enriquecimento ilícito. De outra parte, ao trabalhador é
impossível restituir a situação ao status quo anterior pois não há
possibilidade de restituir-lhe a força de trabalho despendida, razão
pela qual não se pode dar ao contrato de trabalho nulo o mesmo
tratamento dado pela civil aos demais contratos que versam sobre
direitos patrimoniais. No âmbito do Direito do Trabalho, o ato nulo
produz efeitos. Assim, não sendo o contrato formalmente válido, não
merece reparo a sentença na parte em que deferiu são devidas as
parcelas dele decorrentes a título indenizatório" (fls. 222-223).

Nas razões recursais, o Recorrente alega que a decisão re-
gional viola o art. 37, § 2º, da CF/88 e diverge dos arestos que
colaciona.

Com razão.
Os arestos trazidos para o confronto à fl. 231 mostram-se

aptos a promover a admissibilidade do Apelo, na medida em que
consignam que a contratação de servidor público sem a prévia apro-
vação em concurso público é nula, não gerando quaisquer efeitos,
senão o pagamento do salário em sentido estrito.

Quanto ao mérito propriamente dito, esta Corte firmou o
entendimento no seguinte sentido: "CONTRATO NULO. EFEITOS
- Nova redação - Res. 121/2003, DJ 21.11.2003. A contratação de
servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso
público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe
conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em
relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do
salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS".

No caso, o Reclamante foi contratada sem a prévia apro-
vação em concurso público, em total afronta ao dispositivo cons-
titucional indicado.

Tratando-se de prestação de serviços que não pode ser res-
tituída à trabalhadora, seriam devidos os valores relativos às horas
trabalhadas e os depósitos relativos ao FGTS.

Assim, com fulcro no art. 557, § 1º, do CPC, dou pro-
vimento parcial ao Apelo, para restringir a condenação ao reco-
lhimento do FGTS de toda a contratualidade, sem a multa de 40%, e
ao pagamento dos salários retidos.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-4/2006-068-03-40.4TRT - 3ª REGIÃO

A G R AVA N T E : VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A.

A D VO G A D A : DRA. LUCIANA NUNES GOUVÊA

A G R AVA D O : JOSÉ ISAIAS DA SILVA

A D VO G A D O : DR. WELLINGTON DE ALMEIDA

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-14), interposto

contra o r. despacho de fls. 103-104, que denegou seguimento ao
Recurso de Revista de fls. 90-101, ante o óbice das Súmulas 126 e
296 do TST.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento e contra-razões ao
Recurso de Revista não foram apresentadas. Os autos não foram
enviados ao d. Ministério Público do Trabalho, por força do art. 82,
parágrafo 2º, II, do RITST.

É o breve relatório.
O recurso é tempestivo (fls. 02-105), procuração à fls. 09-26,

e possui regularidade de traslado.
O eg. TRT da 3ª Região, por meio do v. acórdão de fls. 76-

80, negou provimento ao Recurso Ordinário da Reclamada, con-
signando: "(...) Analisando-se o feito, verifica-se que o autor in-
formou que 'o depoente participava de plantões e viajava como pas-
sageiro, sendo certo que ambas as condições eram registradas na
folha de ponto; o depoente era obrigado a comparecer com uma hora
de antecedência, quando estava em Muriaé, esclarecendo que a an-
tecedência era de duas horas, quando o serviço era prestado fora de
Muriaé; a ré só permitia o registro de 30 minutos, em Muriaé, en-
quanto que, fora de Muriaé, a permissão era para assinar uma hora' (f.
26). No mesmo sentido, a testemunha arrolada pelo recorrido afirmou
que 'a ré exigia o comparecimento do motorista com antecedência de
uma hora do horário previsto para o início da viagem, tempo des-
tinado à verificação do veículo, inclusive água, óleo, pneu e outros
itens; a ré só permitia assinalar na ficha de ponto antecedência de 30
minutos; fora de Muriaé, a antecedência exigida pela ré era de duas
horas, permitindo o registro, em tais casos, de uma hora; o tempo de
antecedência fora de Muriaé era utilizado pelo motorista para higiene
pessoal e verificação do veículo' (f. 26/27). Ao que parece, quando
havia viagens partindo de Muriaé, era registrado somente os 30 mi-
nutos anteriores à jornada contratual e, nas viagens para Rio ou São
Paulo, apesar de ser exigida a antecedência de 2 horas, somente era
registrada uma hora. Entretanto, ficou comprovado que o restante do
tempo o autor ficava à disposição da empresa, ocupando-se, neste
lapso temporal de verificação do veículo e de higiene pessoal, con-
forme afirmado pela única testemunha trazida a juízo. Desta forma,
diante do que foi exposto, tornam-se irrelevantes os argumentos de
que não havia efetivo labor nos minutos que antecediam a jornada e
de que o tempo fora da direção do veículo não era tempo à disposição
da empresa, sendo de inteira aplicação o artigo 4º da CLT, que
informa que constitui tempo de 'serviço efetivo o período em que o
empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou exe-
cutando ordens'. Acrescente-se, também, que, mesmo que as horas
questionadas representem a concretização de atividades pessoais -
tomar banho, café, ginástica - ou instrutivo-recreativas - reuniões -,
não há como impedir que o trabalhador seja remunerado por este
tempo, em virtude justamente do fato de que todas estas benesses
concedidas pelo empregador acabam revertendo em seu próprio be-
nefício. Assim, repita-se, não procede a tese recorrente, no sentido de
que o trabalho fora da direção não poderia ser considerado como
tempo à disposição do empregador. (...)."

Dessa decisão, a Reclamada opôs Embargos Declaratórios às
fls. 82-85, aos quais foi negado provimento pelo acórdão de fls. 87-
88.

Por meio do Recurso de Revista de fls. 90-101, a Recorrente
alega que a decisão regional violou os arts. 7º, XXVI, e 8º, III, da CF,
e traz divergência para confronto.

Sem razão.
A Recorrente alega que não pode ser condenada ao pa-

gamento das horas extras antes de o motorista assumir a direção do
veículo; o Regional, ao entender que as atividades realizadas no
período contestado se revertem em benefício do empregador, des-
considera norma coletiva; não há dúvida de que o descanso do mo-
torista de ônibus entre uma viagem e outra, a ginástica e a ali-
mentação, não é só bom para o empregado, como também para a
empresa, mas o fato de ser "benesse" também para a empresa não
afasta a aplicação dos ACTs, porque não pode o Regional condicionar
a aplicação de uma norma onde a mesma não se limita; e que foi
pactuado com o Sindicato representante da categoria do Recorrido
que o tempo de permanência do motorista no alojamento da empresa
não se configuraria como à disposição do empregador, conforme
previsão na cláusula 13ª, parágrafo 1º, do Acordo Coletivo.

De início, por esses fundamentos o Recurso de Revista da
Reclamada não alcança conhecimento. A tese recursal funda-se na
premissa fática de que o período controvertido era gasto para des-
canso, alimentação, lazer e higiene pessoal do motorista, entretanto,
tal aspecto contraria a decisão regional, no sentido de que, durante o
referido período, o Reclamante exercia outras atividades laborais para
a Reclamada, pois restou comprovado que era responsável pelas ope-
rações de revisão do veículo, o que, por si só, já configura tempo de
efetivo exercício ou à disposição do empregador, nos moldes do art.
4º da CLT. Portanto, desconstituir tal assertiva importaria em novo

exame das provas dos autos, procedimento vedado nesta instância
recursal, nos termos da Súmula 126 do TST. Incólumes os arts. 7º,
XXVI, e 8º, III, da CF, tidos como violados.

Por outro lado, o Recurso de Revista não alcança conhe-
cimento por meio da divergência jurisprudencial colacionada. A tese
do v. acórdão do Regional está assentada essencialmente no fato de
que o tempo destinado a descanso do empregado era, na realidade, de
efetivo exercício de tarefas a ele incumbidas. No entanto, nenhum dos
arestos trazidos para o cotejo parte dessa premissa fática. Incidência
da Súmula 296 do TST.

Assim, pelos mesmos fundamentos do despacho agravado,
mantém-se a ordem de obstaculização do Recurso de Revista, ante o
óbice das Súmulas 126 e 296 do TST. A Recorrente não logrou êxito
em atender o comando previsto no art. 896 da CLT.

Portanto, com base no art. 557, caput, do CPC, nego se-
guimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
M I N I S T R O - R E L ATO R

PROCESSO Nº TST-AIRR-8/2004-251-02-40.0TRT - 2ª RE-
GIÃO

A G R AVA N T E : ARMANDO CÂNDIDO DE JESUS FILHO

A D VO G A D O : DR. JOSÉ ABÍLIO LOPES

A G R AVA D A : COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA

A D VO G A D O : DR. SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-04) interposto

contra o r. despacho de fls. 115-117, que denegou seguimento ao
Recurso de Revista de fls. 96-114.

Contraminuta e contra-razões, fls. 120-157.
Os autos não foram enviados ao d. Ministério Público do

Trabalho, por força do artigo 82, § 2º, II, do Regimento Interno do
Tribunal Superior do Trabalho.

É o breve relatório.
O Apelo é tempestivo (fls. 02 e 118), está subscrito por

advogado habilitado (fl. 19) e apresenta regularidade de traslado.
O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por

meio do v. acórdão de fls. 92-94, negou provimento ao Recurso
Ordinário do Reclamante, a fim de manter a r. sentença de fls. 47-48,
deixando fundamentado que "(...) O direito de ação teve origem no
momento em que a Lei Complementar 110/2001, determinou a apli-
cação dos índices expurgados para a devida recomposição do fundo
de garantia dos trabalhadores (...). O exame dos autos revela que a
ação foi proposta em 07.01.2004, portanto, dois anos após o advento
da Lei Complementar nº 110/2001 (...)" (grifou-se).

Por meio do Recurso de Revista, o Reclamante alegou que o
Recurso merece ser conhecido e provido, para que se julgue afastada
a prescrição declarada, bem como excluída a multa de 1% imposta
pelo eg. Tribunal a quo.

Sem razão. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita har-
monia com os termos do atual entendimento pacificado na Orientação
Jurisprudencial 344 da SBDI-1 desta Corte, in verbis: "FGTS. MUL-
TA DE 40%. DIFERENÇAS DECORRENTES DOS EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. O termo
inicial do prazo prescricional para o empregado pleitear em juízo
diferenças da multa do FGTS, decorrentes dos expurgos inflacio-
nários, deu-se com a vigência da Lei Complementar nº 110, em
30.06.01, salvo comprovado trânsito em julgado de decisão proferida
em ação proposta anteriormente na Justiça Federal, que reconheça o
direito à atualização do saldo da conta vinculada".

Quanto à multa imposta, o único aresto transcrito esbarra na
diretriz perfilhada pela Súmula 296 desta Corte, o que inviabiliza o
processamento do Recurso de Revista, neste aspecto.

A pretensão recursal e a divergência jurisprudencial suscitada
não prosperam, bem como não se vislumbram as violações apontadas,
pelo óbice da Súmula 333 desta Corte, mostrando-se correto o r.
despacho agravado, ao denegar o seguimento do Recurso de Re-
vista.

Portanto, com base nos artigos 896, § 5º, da CLT e 557,
caput, do CPC, nego seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-RR-56/2005-021-13-00.7TRT - 13ª REGIÃO

RECORRENTE : ALDINETE ALVES DINIZ

A D VO G A D O : DR. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE TAPEROÁ

A D VO G A D O : DR. MANOEL FÉLIX NETO

D E S P A C H O
O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, por meio do

acórdão de fls. 55-63, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário
do Reclamado. Asseverou que, sendo nulo o contrato de trabalho por
ausência de concurso público (art. 37, II, CF/88), não se há falar em
recolhimento do FGTS e que a Autora faz jus tão-somente ao salário
retido de dezembro/2004.

De tal decisão, interpõe Recurso de Revista a Autora, ale-
gando, em síntese, que a decisão do eg. TRT contrariou a Súmula
363/TST. Colaciona arestos.
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O exame global do presente Recurso de Revista autoriza o
uso da faculdade prevista na Instrução Normativa 17/2000 do TST, na
forma que se segue:

NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. EFEI-
TO S 

Relativamente à matéria, o Tribunal de origem manifestou-se
no seguinte sentido: "CONTRATO DE TRABALHO COM ENTE
PÚBLICO. EFEITOS. O sistema constitucional brasileiro adotou o
concurso público como requisito insuperável para investidura em car-
go público (CF, artigo 37, inciso II). A contratação de trabalhadores
pela Administração Pública se observância dessa regra constitucional,
é ato nulo, só produzindo efeitos quanto ao pagamento dos salários
retidos, na forma pactuada" (fl. 55).

Nas razões recursais, a Recorrente alega que, embora nulo o
contrato de trabalho, faz jus ao FGTS de toda a contratualidade,
conforme estabelecido na Súmula 363 do TST, que entende con-
trariada. Colaciona arestos.

Com razão a Recorrente.
A questão encontra-se pacificada nesta Corte, consagrada

pela Súmula 363, que dispõe: "CONTRATO NULO. EFEITOS -
Nova redação - Res. 121/2003, DJ 21.11.2003. A contratação de
servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso
público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe
conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em
relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do
salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS"
(grifo nosso).

Assim, com fulcro no art. 557, § 1º, do CPC, dou pro-
vimento ao Apelo, para condenar o Reclamado ao pagamento dos
salários retidos e ao recolhimento do FGTS de toda a contratualidade,
na forma da Súmula 363 do TST.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-RR-62/2005-022-15-00.0 TRT - 15ª RE-
GIÃO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

A D VO G A D O : DR. SÉRGIO PARENTI

RECORRIDA : CARMEM LÚCIA TININI FERREIRA

A D VO G A D O : DR. MARCO AUGUSTO DE ARGENTON E QUEI-
ROZ

D E S P A C H O
Pelo v. acórdão de fls. 149-150, o eg. Tribunal Regional do

Trabalho da 15ª Região deu provimento parcial ao Recurso Ordinário
da Reclamante. No que interessa, reformou a r. sentença para de-
terminar que a base de cálculo do adicional de insalubridade é o
salário profissional, derivado de lei municipal, conforme estabelecido
na Súmula 17 do TST.

No Recurso de Revista (fls. 152-157), a Reclamada alega que
a base de cálculo do adicional de insalubridade é o salário mínimo.
Aponta ofensa aos arts. 5º, II, e 7º, XXIII, da CF/88 e 192 da CLT.

O exame global do presente Recurso de Revista autoriza o
uso da faculdade prevista na Instrução Normativa 17/2000 do TST, na
forma que se segue:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁL-
CULO. SALÁRIO PROFISSIONAL DERIVADO DE LEI MU-
NICIPAL. SÚMULAS 17 E 228 DO TST

Relativamente à matéria, a Turma a quo manifestou-se no
seguinte sentido: "O cálculo do adicional de insalubridade, nos termos
do artigo 76 da CLT, incide sobre o salário mínimo, como preceitua
a Súmula 228 do C. TST, se não existentes as hipóteses elencadas na
Súmula 17 da mesma Egrégia Corte, quais sejam, lei, convenção
coletiva ou sentença normativa que determinem salário profissional.
Este é o caso dos autos, onde a autora, servidora pública municipal,
contratada pelo regime celetista como atendente de enfermagem em
10/10/1985 (fls. 17), recebe salário profissional derivado de lei mu-
nicipal, conforme o confessado pelo réu na sua defesa (fls. 36 -
segundo parágrafo)" (fl. 149).

Nas razões recursais, a Recorrente requer reforma do jul-
gado, alegando, em suma, que a base de cálculo do adicional de
insalubridade é o salário mínimo. Aponta violação dos arts. 5º, II, e
7º, XXIII, da CF/88 e 192 da CLT.

Razão não lhe assiste.
Conforme se observa, o acórdão regional registra a existência

de salário profissional derivado de lei municipal, coadunando-se, por-
tanto, com a hipótese prevista nas Súmulas 17 e 228 desta Corte, que
dispõem: "ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - O adicional de
insalubridade devido a empregado que, por força de lei, convenção
coletiva ou sentença normativa, percebe salário profissional será so-
bre este calculado". "ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE
DE CÁLCULO - O percentual do adicional de insalubridade incide
sobre o salário mínimo de que cogita o art. 76 da CLT, salvo as
hipóteses previstas na Súmula nº 17".

Assim, torna-se desnecessário o exame dos dispositivos le-
gais indicados, nos termos da Súmula 333 e da Orientação Juris-
prudencial 336 da SBDI-1, ambas do TST.

Ressalte-se que a alegação de violação do art. 5º, inciso II,
da Carta Magna não se mostra apta a promover a admissibilidade do
Recurso de Revista. O princípio constitucional da legalidade, previsto
no aludido dispositivo constitucional, tem caráter genérico, o que não
permite a configuração da violação de natureza direta e literal exigida
no art. 896, "c", da CLT.

Portanto, com fulcro no artigo 557, caput, do CPC, nego
seguimento ao Recurso.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-RR-86/2006-861-10-00.5TRT - 10ª RE-
GIÃO

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 10ª
REGIÃO

PROCURADOR : DR. BRASILINO SANTOS RAMOS

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE GOIANORTE

A D VO G A D A : DRA. MARIA ELIZABETE DA ROCHA TAVARES

RECORRIDO : GERCIN JACINTO SILVÉRIO

A D VO G A D O : DR. JOÃO BOSCO HERCULANO

D E S P A C H O
O eg. Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, por

meio do acórdão de fls. 59-63, deu provimento parcial à Remessa
Oficial do Município de Goianorte. No que interessa, reconheceu a
nulidade da contratação, ante o disposto no art. 37, II, da CF/88, mas
gerador de efeitos, condenando o Reclamado ao pagamento das ver-
bas rescisórias.

De tal decisão, interpõe Recurso de Revista o Reclamado
(fls. 64-71), sustentando, em síntese, que, nulo o contrato de trabalho,
por ausência de concurso público, não se pode manter condenação
atinente às verbas trabalhistas. Aponta violação do art. 37, II, da CF
e colaciona arestos para a divergência.

O exame global do presente Recurso de Revista autoriza o
uso da faculdade prevista na Instrução Normativa 17/2000 do TST, na
forma que se segue:

NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. EFEI-
TO S 

Relativamente à matéria, o Tribunal de origem manifestou-se
no seguinte sentido: "O ponto relevante da questão ora examinada
consiste no fato de que a reclamante foi contratada após a pro-
mulgação da Constituição Federal de 1988, que proscreveu a con-
tratação de servidores públicos pelo regime celetista, reeditando a
anterior exigência constitucional de prévio concurso público para
provimento dos cargos da Administração dos três níveis da orga-
nização político-administrativo brasileira.

Não há dúvida que, por falta de legitimidade do reclamado,
o qual não podia firmar contrato de trabalho com a reclamante, o
pacto laboral em comento é nulo.

Mas a nulidade do contrato de trabalho, ao contrário da sua
matriz do direito comum, não pode operar, retroativamente, alcan-
çando o ato em sua origem e restindo as partes ao estado anterior em
que se encontravam. É que é impossível assim proceder em relação à
obreira, cuja energia laborativa dela se desprendeu e a ela não pode
ser reintegrada. Essa mesma energia que, traduzida em prestação de
serviços ou produção de bens, gerou acréscimo patrimonial em be-
nefício a outro contraente" (fl. 61).

Nas razões recursais, o Recorrente aponta violação do art.
37, II, da CF, sustentando a nulidade do contrato de trabalho do
Reclamante, ante a não-observância da prévia aprovação em concurso
público para investidura nos quadros do Reclamado, de modo que
considera indevida a condenação ao pagamento de verbas decorrentes
do contrato de trabalho. Colaciona arestos.

Com razão, em parte, o Recorrente.
Consoante os termos do art. 37, inciso II e § 2º, da Cons-

tituição Federal, a aprovação prévia em concurso público para in-
vestidura de cargo ou emprego público, após a Constituição da Re-
pública de 1988, é requisito formal imprescindível para a validade do
ato. Assim, não atendido tal requisito, o ato é nulo.

Desse modo, a decisão que, embora reconheça o vício formal
do ato pela ausência da prévia aprovação em concurso público, con-
dena o Reclamado ao pagamento de todas as verbas decorrentes do
contrato de trabalho, ofende a literalidade do art. 37, II, da Cons-
tituição Federal, mostrando-se apta a promover a admissibilidade do
Apelo, nos termos do art. 896, alínea "c", da CLT.

Com efeito, a questão encontra-se pacificada nesta Corte,
consagrada pela Súmula 363, que dispõe: "CONTRATO NULO.
EFEITOS - Nova redação - Res. 121/2003, DJ 21.11.2003. A con-
tratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação
em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º,
somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pac-
tuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor
da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do
FGTS".

Assim, com fulcro no art. 557, § 1º, do CPC, dou pro-
vimento parcial ao Apelo, para restringir a condenação ao reco-
lhimento do FGTS da contratualidade e ao pagamento dos salários
retidos

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-135/2003-025-04-40.5TRT - 4ª REGIÃO

A G R AVA N T E S : HORIZONTE SUL COMUNICAÇÕES LTDA. E OU-
TRA

A D VO G A D A : DRA. IVANISE SALGADO PACHECO

A G R AVA D O : JÚLIO CÉSAR SOARES DO NASCIMENTO

A D VO G A D A : DRA. SÍLVIA BEATRIZ FERREIRA ALVES

A G R AVA D A : MULTIMÍDIA ENGENHARIA ELETRÔNICA LT-
DA.

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 2-9) interposto con-

tra o r. despacho de fls. 122-124, que denegou seguimento ao Recurso
de Revista de fls. 102-121, sob o fundamento de que o Apelo en-
contra óbice na OJ 324 da SBDI-1/TST e na Súmula 296 desta
Corte.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento foi apresentada (fls.
131-135). Os autos não foram enviados ao d. Ministério Público do
Trabalho, por força do art. 82, parágrafo 2º, II, do RITST.

É o breve relatório.
O Recurso é tempestivo (fls. 2 e 125), está subscrito por

advogado habilitado (procuração à fl. 24 e substabelecimento à fl. 22)
e apresenta regularidade de traslado.

1 - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
O eg. TRT da 4ª Região, por meio do v. acórdão de fls. 86-

100, negou provimento ao Recurso Ordinário da Reclamada, con-
signando: "As reclamadas firmaram contrato de prestação de serviços
de natureza civil, cujo objeto consistia na prestação de serviços de '(1)
instalações de TV por assinatura em residências; (2) adequação de
prédios para TV a cabo e MMDS; (3) manutenção técnica e as-
sistência técnica', consoante se vê do instrumento contratual juntado
nas fls. 151/156, sendo que o reclamante, na condição de empregado
da primeira reclamada, prestou serviços como técnico em instalação
de TV a cabo em favor da segunda e da terceira reclamadas. Isso é
que se extrai, aliás, da prova testemunhal por ele produzida" (fl.
88).

Do r. despacho que denegou seguimento ao Recurso de Re-
vista, as Reclamadas interpõem Agravo de Instrumento às fls. 2-9.
Alegam que a decisão do Regional violou os artigos 818 da CLT e
333, I, do CPC, porquanto não houve prova nos autos de que o
Reclamante tenha prestado serviços em favor das Reclamadas. Co-
laciona um único aresto.

Sem razão.
O egrégio Regional, com base na prova testemunhal, con-

venceu-se de que o Reclamante prestou serviços como técnico em
instalação de TV a cabo em favor da segunda e terceira Reclamadas.
Assim, a aferição da alegação recursal ou da veracidade da assertiva
do Tribunal Regional depende de nova análise do conjunto fático-
probatório, procedimento vedado nesta instância recursal, nos termos
da Súmula 126 do TST. Incólumes os artigos tidos como violados.

Ademais, a questão relativa ao ônus da prova sequer foi
discutido no v. acórdão recorrido. Incidência da Súmula 297 do
T S T.

Nego seguimento.
2 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Quanto ao tema, o egrégio Regional prolatou a seguinte

decisão: "A conclusão do laudo pericial técnico das fls. 228/244,
complementado pelos esclarecimentos das fls. 297/301, fez-se no
sentido de que o reclamante, na condição de técnico em instalação de
TV a cabo, faz jus à percepção do adicional de periculosidade pre-
visto na Lei nº 7.369/1985, regulamentada pelo Decreto nº
93.412/1986, por trabalhar no alto de residências e de postes de
energia elétrica integrantes dos sistemas elétricos de potência, ex-
pondo-se permanentemente ao risco de choques provenientes do con-
tato ocasional com a rede elétrica, em condições idênticas a dos
eletricitários. Além disso, concluiu a expert que as condições de
trabalho do autor são insalubres em grau médio, em razão das ra-
diações ionizantes (microondas) a que estava exposto. (...). Embora o
reclamante não laborasse diretamente na manutenção dos cabos do
sistema elétrico de potência, é incontestável que os trabalhos por ele
executados diariamente aconteciam exatamente nas áreas de risco
geradas pelo sistema elétrico de potência, definidas na lei, que são as
estruturas (postes e ferragem), condutores (fiação) e equipamentos
das linhas aéreas de distribuição de baixa tensão. Importante ressaltar,
por oportuno, que as atividades do autor consistiam na instalação e
manutenção de cabos utilizados para a transmissão de sinais tele-
visivos, cabos esses que chegam até a residência dos clientes das
reclamadas utilizando-se dos mesmos postes destinados para a dis-
tribuição das linhas elétricas de baixa tensão, onde é grande o risco de
contato com a fiação da iluminação pública e com a fiação ali-
mentadora de consumidores residenciais e industriais, mormente con-
siderando que, ao contrário dos eletricitários que atuam na manu-
tenção do sistema elétrico de potência, as tarefas desempenhadas pelo
autor ocorrem enquanto a rede elétrica encontra-se energizada. O
Tribunal Superior do Trabalho, por meio da Orientação Jurispru-
dencial nº 324 da SDI-I unificou o entendimento de que o direito ao
adicional de periculosidade não se restringe apenas aos eletricitários
que trabalham diretamente no sistema elétrico de potência, bene-
ficiando, também, os trabalhadores que operem com equipamentos e
instalações elétricas similares, que ofereçam risco equivalente, caso
dos autos. Dessarte, correto o enquadramento fático-legal levado a
efeito na decisão de origem, não se cogita de sua reforma, no par-
ticular" (fls. 92-94).
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Nas razões de Agravo de Instrumento, a Reclamada alega
que indevida a aplicação da OJ 324 da SBDI-1 do TST. Salienta que
as atividades do Reclamante eram exclusivamente ligadas às ins-
talações de TV a cabo da NET, não mantendo contato com a rede
energizada. Afirma que não há lei que ampare a condenação imposta,
uma vez que a legislação atinente à espécie (artigo 1º da Lei
7.396/85) exige, para a concessão de adicional de periculosidade, que
os empregados laborem no setor de energia elétrica. Aponta violação
do art. 5º, II, da CF/88. Renova seus argumentos de divergência
jurisprudencial.

Restou incontroverso, por meio da prova pericial, que os
trabalhos executados pelo Reclamante ocorriam nas áreas de risco
geradas pelo sistema elétrico de potência. Com efeito, o acórdão
recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência pacificada
nos termos da OJ-SBDI-1 324 do TST.

Assim, a divergência jurisprudencial suscitada não prospera,
ante a previsão do art. 896, § 4º, da CLT, e a violação legal apontada,
por sua vez, encontram óbice na Súmula 333 do TST.

Nego seguimento.
3 - USO DE FERRAMENTAS, VEÍCULO E RÁDIO
O Regional condenou as Reclamadas ao pagamento de indeniza-

ções ao Agravado, pela utilização de ferramentas próprias, de veículo par-
ticular e devolução das quantias descontadas a título de despesas com co-
municação. Consignou que: "Restou inegavelmente comprovado nos autos
que o reclamante fez uso de suas ferramentas e de seu veículo particular em
serviço, devendo as despesas daí decorrentes serem indenizadas pelo em-
pregador, na esteira do artigo 2o da CLT, que estabelece responder ele pelo
risco da atividade econômica. A prova oral produzida pelo autor corrobora
as suas alegações. (...). Incidente, in casu, o princípio da intangibilidade
salarial, visto que o empregado era obrigado a subtrair de seu salário as
despesas originárias do uso do seu veículo particular em serviço, bem como
com a manutenção e a reposição de ferramentas, visando, assim, evitar o
enriquecimento sem causa, porquanto o reclamado se beneficiara da uti-
lização desse bem particular do autor sem contraprestá-lo pelas despesas daí
decorrentes. (...). Ao contrário do quanto apregoado nas razões recursais, o
reclamante desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus de prova quanto à rea-
lização dos descontos alegados na exordial a título de utilização do rádio PX.
Isso porque a prova testemunhal, repito, produzida exclusivamente pelo au-
tor, confirmou unissonamente a veracidade das alegações exordiais" (fls.
95/98).

Alega a Agravante que a decisão transgrediu os arts. 818 da
CLT e 333, I, da CPC, que apontam a distribuição do ônus da prova,
uma vez que não há prova nesse sentido. Salienta que não há amparo
legal para a condenação ao pagamento da indenização pelo uso de
ferramentas próprias.

Sem razão.
A decisão regional está baseada na prova testemunhal trazida

aos autos. Com efeito, a matéria está vinculada à análise de prova,
cujo reexame é inexeqüível via Recurso de Revista, conforme dispõe
a Súmula 126 do TST.

Portanto, com base no artigo 557, caput, da CPC, nego
seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-RR-161/2005-104-22-00.0TRT - 22ª REGIÃO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CORRENTE

A D VO G A D A : DRª VANESSA MELO OLIVEIRA

RECORRIDA : MARIA DAS MERCÊS FERREIRA DE ARAÚJO

A D VO G A D O : DR. EDILSON DE ARAÚJO NOGUEIRA

D E S P A C H O
O eg. Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, às fls.

50/56, analisando o Recurso Ordinário interposto pelo Reclamado,
deu-lhe provimento parcial para declarar a prescrição bienal, ex-
tinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art.
269, IV, do CPC, salvo com relação ao FGTS. A decisão manteve,
também, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O Município interpôs Recurso de Revista às fls. 60/74, com
fulcro no art. 896, "a" e "c", da CLT. Pretende o reconhecimento da
prescrição bienal com relação a todos os direitos pleiteados, incluindo
o FGTS. Sucessivamente, sustenta que a nulidade da contratação sem
a realização de concurso público não gera nenhum efeito e, final-
mente, requer a exclusão dos honorários advocatícios.

Não foram apresentadas as contra-razões.
O Ministério Público do Trabalho, às fls. 85/87, opina pelo

conhecimento parcial e provimento do Apelo.
O exame global do presente Recurso autoriza o uso da fa-

culdade prevista na Instrução Normativa 17/2000 do TST, na forma
que se segue:

PRESCRIÇÃO BIENAL. FGTS
O eg. TRT de origem declarou a prescrição bienal, nos se-

guintes termos: "À luz do princípio da actio nata, o biênio cons-
titucional para demandar em juízo teve início na data da ruptura
contratual restando evidente a conclusão de que, quando do ajui-
zamento da reclamatória, já extrapolados os dois anos para obter a
prestação jurisdicional. Em questão de direito, prevalece o brocardo
latino segundo o qual dormientibus non sucurrit jus. Prescrito, pois, o
direito de ação. Não colhe fundamento a tese esposada nas contra-
razões de que ultrapassado o momento processual de argüição da
prescrição. Como já dito acima, o Código Civil de 2002, no seu art.
193, preconiza que 'a prescrição pode ser alegada em qualquer grau
de jurisdição, pela parte a quem aproveita'. Ante tais fundamentos,
declaro a prescrição, extinguindo o processo com julgamento do mé-
rito, nos termos do art. 269, IV, do CPC, com exceção do FGTS, cuja
prescrição é trintenária" (fl. 54).

No Recurso de Revista, o Município sustenta que, uma vez
reconhecida a prescrição bienal, não há como ser mantida a con-
denação ao pagamento de FGTS e honorários advocatícios. Aponta a
violação do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal e invoca a con-
trariedade à Súmula 363 do TST.

Razão lhe assiste. A decisão recorrida contrariou à Sumula
362 do TST, que dispõe, verbis: "FGTS. Prescrição - Nova redação
- Res. 121/2003, DJ 21.11.2003. É trintenária a prescrição do direito
de reclamar contra o não-recolhimento da contribuição para o FGTS,
observado o prazo de 2 (dois) anos após o término do contrato de
trabalho".

Assim, com fundamento no art. 557, § 1º-A, do CPC, co-
nheço do Recurso de Revista, por contrariedade à Súmula 362 do
TST, e, no mérito, dou-lhe provimento para, resolvendo o mérito,
extinguir o processo, nos termos do inciso IV do art. 269 do CPC,
com a redação da Lei 11.232/05. Conseqüentemente, fica prejudicada
a análise dos temas relativos ao "Contrato Nulo" e "Honorários Ad-
vocatícios".

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-193/2004-253-02-40.6TRT - 2ª REGIÃO

A G R AVA N T E : JOSÉ MATIAS DE LIMA

A D VO G A D O : DR. FLORENTINO OSVALDO DA SILVA

A G R AVA D A : ENESA ENGENHARIA S/A

A D VO G A D O : DR. LAURY SÉRGIO CIDIN PEIXOTO

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-10) interposto

contra o r. despacho de fls. 91-93, que denegou seguimento ao Re-
curso de Revista de fls. 84-90.

Contraminuta e contra-razões, fls. 96-115.
Os autos não foram enviados ao d. Ministério Público do

Trabalho, por força do art. 82, parágrafo 2º, II, do Regimento Interno
do Tribunal Superior do Trabalho.

É o breve relatório.
O Agravo de Instrumento não reúne condições de ultrapassar

a fase do conhecimento, porque intempestivo.
Segundo a informação contida na certidão de fl. 94, o des-

pacho que denegou seguimento ao Recurso de Revista do Agravante
foi publicado no Diário de Justiça do dia 20/05/2005, sexta-feira. A
contagem do prazo legal de oito dias iniciou-se no dia 23/05/2005,
segunda-feira, e o último dia foi em 30/05/2005, segunda-feira.

O Agravo de Instrumento somente foi interposto no dia
31/05/2005, como se pode notar à fl. 02, ou seja, fora do prazo
previsto no artigo 897, caput, da CLT, o que o torna irremedia-
velmente intempestivo.

Portanto, com base nos artigos 896, § 5º, da CLT e 557,
caput, do CPC, nego seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-207/2004-116-08-40.0TRT - 8ª RE-
GIÃO

A G R AVA N T E : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR : DR. JEFERSON CARLOS CARÚS GUEDES

A G R AVA D A : AGRICULTURA BANDEIRANTES LTDA.

A D VO G A D A : DRA. REGINA TIYO OYAMA OKAJIMA

A G R AVA D A : MARIA ONEIDE LOPES FURTADO

A D VO G A D O : DR. ELDELY DA SILVA HUBNER

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-04) interposto

contra o r. despacho de fls. 63-64, que denegou seguimento ao Re-
curso de Revista de fls. 58-62, com fulcro na Súmula 368, I, do TST
e no art. 896, § 5º, da CLT.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento e contra-razões ao
Recurso de Revista não foram apresentadas. Por meio do parecer de
fls. 75-76, o douto Ministério Público do Trabalho opinou pelo co-
nhecimento e não provimento do Recurso.

É o breve relatório.
O recurso é tempestivo (fls. 02-67), é dispensada a juntada

de instrumento de procuração (OJ 52 da SBDI-1) e apresenta re-
gularidade de traslado.

O eg. TRT da 8ª Região, por meio do v. acórdão de fls. 50-
54, negou provimento ao Agravo de Petição do Reclamado, con-
signando: "(...) MÉRITO: cobrança das contribuições previdenciárias
relativas ao período de vínculo empregatício reconhecido em sentença
transitada em julgado. (...). O INSS apresentou manifestação somente
em 02/08/2005, requerendo fosse efetuada a execução da contribuição
previdenciária relativa a 'todo o período de vínculo empregatício
reconhecido pela sentença, compensando-se eventuais recolhimentos
já efetuados'. O pedido foi indeferido pela decisão de fl. 122, que
entendeu ser a manifestação do órgão previdenciário indevida, nos
termos da Súmula nº 368 do colendo TST. A pretensão do INSS
realmente não tem amparo legal, uma vez que o Juízo Trabalhista
deve executar apenas a contribuição previdenciária incidente sobre os
valores reconhecidos em sentença ou decorrentes de acordo homo-
logado que integram o salário de contribuição, nos termos da recente
alteração da Súmula 368 através da Resolução 138, de 10.11.2005, do
colendo TST, no sentido de que a competência desta Justiça Es-
pecializada, quanto à execução das contribuições previdenciárias, li-
mita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e sobre os
valores objeto de acordo homologado que integram o salário de con-

tribuição. (...). Como visto, pelo teor revisado do item I da citada
Súmula 368, a execução das contribuições se restringe ao valor das
parcelas remuneratórias objeto da condenação, sendo óbvio que não
há qualquer condenação em espécie na determinação de retificação da
CTPS da reclamante. O que pretende o agravante, sem dúvida, ex-
trapola os limites da competência desta Justiça Especializada, es-
tabelecida por dispositivo constitucional, eis que não tem respaldo no
título executivo. (...)"

Dessa decisão, o INSS interpôs o Recurso de Revista de fls.
58-62. Alega que não procede o argumento do Regional de que a
manifestação do Reclamado, postulando a execução das contribuições
devidas sobre todo período do vínculo empregatício reconhecido em
sentença, já estaria preclusa, por força do prazo estipulado no art.
897, § 3º, da CLT, porque a dita execução trata-se de preceito de
ordem pública (art. 114, VIII, da CF) e pode ser suscitada a qualquer
tempo, pois a preclusão não alcança normas cogentes. Pugna pela
interpretação extensiva quanto ao raio de cobertura da expressão
"sentenças", contida no art. 114, VIII, da CF, dando-se, por outro
lado, grau máximo à aplicação das normas constitucionais dotadas de
eficácia plena e imediata. Aponta violados os arts. 156 do CTN e 114,
VIII, da CF. Traz divergência para confronto.

Sem razão.
<!ID327739-2>

A alegação do INSS de que o acórdão recorrido merece
reforma, no que diz respeito à preclusão do direito de postular a
execução das contribuições previdenciárias, não prospera. O egrégio
Regional não examinou a questão sob esse prisma, e o Recorrente não
opôs Embargos de Declaração, a fim de obter o necessário pro-
nunciamento sobre a matéria. Incidência da orientação contida na
Súmula 297 do TST. Observa-se que, no caso, o Regional decidiu a
questão por outro fundamento, qual seja, no disposto na Súmula 368,
I, do TST.

A admissibilidade do Recurso de Revista em processo de
execução restringe-se à demonstração direta e literal de violação à
Constituição, nos termos do art. 896, § 2º, da CLT. Por isso em nada
socorre o INSS a alegação de que se deve imprimir interpretação
extensiva quanto ao raio de cobertura da expressão "sentenças", con-
tida no art. 114, VIII, da CF, porque tal tese obsta o processamento do
Apelo.

Desnecessária a análise do aresto colacionado à fl. 60, por-
que divergência jurisprudencial não impulsiona o conhecimento do
Recurso de Revista, visto que hipótese não autorizada pelo art. 896, §
2º, da CLT.

Ademais, com relação aos dispositivos indicados como vio-
lados (arts. 156, do CTN e 114, VIII, da CF), não há qualquer ofensa,
pois verifica-se que o acórdão do eg. Regional encontra-se em har-
monia com jurisprudência pacificada nos termos da Súmula 368 do
TST, no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho, quanto
à execução das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças
condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo
homologado, que integrem o salário de contribuição.

Dessa forma, decisão cônsona com a atual jurisprudência
desta Corte não enseja Recurso de Revista, pelo óbice da Súmula 333
do TST.

Conclui-se que o Recorrente não logrou êxito em atender o
comando previsto no art. 896, § 2º, da CLT. Mantém-se a ordem de
obstaculização do Recurso de Revista

Portanto, com base no art. 557, caput, do CPC, nego se-
guimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
M I N I S T R O - R E L ATO R

PROCESSO Nº TST-AIRR-304/2003-004-06-40.5TRT - 6ª REGIÃO

A G R AVA N T E : UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO -
UFPE

PROCURADOR : DR. PAULO GUSTAVO MEDEIROS CARVALHO

A G R AVA D O : INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DO TRABALHO DE PERNAMBUCO

A D VO G A D O : DR. LUCIANO MALTA

A G R AVA D O : EMERSON MÁRIO DA SILVA BANDEIRA

A D VO G A D O : DR. GILVANILTON TAVARES CORDEIRO

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-06) interposto

contra o r. despacho de fl. 162, que denegou seguimento ao Recurso
de Revista de fls. 149-161, sob os fundamentos de que, no tocante à
nulidade por negativa de prestação jurisdicional, não houve preques-
tionamento, e quanto à responsabilidade subsidiária, a eg. Turma
julgou conforme a Súmula 331, IV, do TST, não atendendo ao pre-
visto no art. 896, §§ 4º e 5º, da CLT e encontrando óbice nas Súmulas
297 e 331, do TST.

Não foram apresentadas contraminuta ao Agravo de Ins-
trumento e contra-razões ao Recurso de Revista, conforme atesta a
certidão à fl. 169.

Os autos não foram enviados ao d. Ministério Público do
Trabalho, por força do art. 82, parágrafo 2º, II, do RITST.

É o breve relatório.
Compulsando-se os autos, verifica-se óbice intransponível ao

conhecimento do Agravo de Instrumento, a sua intempestividade. Não
obstante o i. Procurador subscritor do Agravo de instrumento ter
esclarecido na peça de encaminhamento do Agravo de Instrumento,
que "por conta de a Agravante ser um ente público, o prazo para
recorrer conta-se em dobro. A sua contagem teve início no primeiro
dia útil subseqüente à retirada dos autos, já que antes não houve
intimação pessoal, como recomenda norma federal. Desse modo, so-
mente hoje é que expira-se o prazo recursal.", não foi trazida aos
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autos cópia da peça imprescindível à aferição da tempestividade do
Agravo de Instrumento, qual seja, qualquer documento que possa
comprovar a data da sua intimação, com o fito de se poder aferir a
tempestividade do Recurso de Revista. Saliente-se que o documento
de fl. 164 é mero recibo de entrega dos autos ao Sr. Procurador
Federal. Tal recibo não se presta à comprovação de que, efetivamente,
a intimação se dera naquela data.

Sem o traslado dessa peça, não há como proceder ao ime-
diato julgamento do Recurso de Revista, conforme redação do artigo
897, § 5º, da CLT, dada pela Lei 9.756/98.

Assim, inegável reconhecer-se a manifesta inadmissibilidade
do Apelo, ante a ausência de peça essencial à sua formação.

Considerando que é dever da parte interessada velar pela
completa formação do Instrumento (item X da Instrução Normativa
16/99 do TST), nego seguimento ao Apelo, com fulcro nos arts. 897,
§ 5º, da CLT e 557, caput, do CPC.

Publique-se.
Brasília, 02 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-308/2004-231-04-40.4TRT - 4ª REGIÃO

A G R AVA N T E : PIRELLI PNEUS S/A

A D VO G A D O : DR. FELIPE SERRA

A G R AVA D O : LEALCINDO COELHO MUNIZ

A D VO G A D O : DR. BRUNO JÚLIO KAHLE FILHO

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-09) interposto

contra o r. despacho de fls. 99-104, que denegou seguimento ao
Recurso de Revista de fls. 84-97, com fundamento no art. 896, alínea
"c" e § 4º, da CLT e nas Súmulas 221, II, 296, 333, 342 e 364, II, do
T S T.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento e contra-razões ao
Recurso de Revista foram apresentadas (fls. 111-114).

Os autos não foram enviados ao d. Ministério Público do
Trabalho, por força do art. 82, parágrafo 2º, II, do RITST.

É o breve relatório.
O Agravo de Instrumento não reúne condições de ultrapassar

a fase do conhecimento, visto que intempestivo. Senão, vejamos.
Segundo a informação contida na certidão de fl. 105, o des-

pacho que não conheceu do Recurso de Revista da Agravante foi
publicado no Diário de Justiça do dia 11/04/2006 (terça-feira).

O Agravo de Instrumento, contudo, somente foi interposto
em 25/11/2006(terça-feira), fl. 02, além, portanto, do prazo de oito
dias previsto no artigo 897, caput, da CLT, o qual teve como termo
final a data de 24/11/2006 (segunda-feira).

Não constando dos autos registro de dilação expressa do
prazo recursal nem sendo a hipótese legal de privilégio de prazo em
dobro, tem-se que este Apelo é intempestivo.

Portanto, com supedâneo nos artigos 557, caput, do CPC e
896, § 5º, da CLT, nego seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-370/2005-013-20-40.1TRT - 20ª REGIÃO

A G R AVA N T E : MUNICÍPIO DE ITABAIANA

A D VO G A D O : DR. GENILSON ANDRADE OLIVEIRA

A G R AVA D O S : SILVÂNIA MENDES DOS SANTOS E OUTROS

A D VO G A D O : DR. JAMES MENDONÇA

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 2-7) interposto con-

tra o r. despacho de fls. 417-418, que denegou seguimento ao Recurso
de Revista de fls. 409-413, sob o fundamento de que o Apelo en-
contra óbice na Súmula 266 do TST.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento e contra-razões ao
Recurso de Revista não foram apresentadas.

Por meio do parecer de fl. 494, o douto Ministério Público
do Trabalho opinou pelo conhecimento e não-provimento do Re-
curso.

É o breve relatório.
O Recurso é tempestivo (fls. 2 e 419), está subscrito por

advogado habilitado (procuração à fl. 28) e apresenta regularidade de
traslado.

O eg. TRT da 20ª Região, por meio do v. acórdão de fls.
403-405, negou provimento ao Agravo de Petição do Reclamado,
consignando: "Insurge-se o agravante contra a decisão que, consi-
derando que os créditos individuais dos exeqüentes não superam o
limite previsto na Lei Municipal nº 1.165/2005, indeferiu o pedido de
sujeição da execução pelo sistema de precatório. Para o agravante,
como a Lei Municipal citada estabelece que serão considerados de
pequeno valor somente débitos cujo valor não ultrapasse cinco sa-
lários mínimos (R$1.750,00), o valor executado (R$5.001,21) não se
enquadra, em hipótese alguma, no débito de pequeno valor esta-
belecido pela municipalidade executada, devendo o mesmo ser pago
através de precatório judicial. Reforça a sua tese alegando que, como
a presente execução diz respeito a um comando sentencial, este não
pode ser desmembrado, sob pena de violação da segurança e es-
tabilidade jurídica, para que não haja tumulto no andamento normal e
lógico do processo. Sem razão. Em que pese a possibilidade de o
Município definir valor menor que o estipulado no art. 87 do ADCT,
para fins de pagamentos de débitos de pequeno valor, nos termos do
art. 100, §§ 3º e 5º, da CF, e do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, da ADIN-2868, o fato é que, no caso em apreço, foi de-
terminada a reunião de diversas reclamatórias (fl. 13), por terem o
mesmo objeto e causa de pedir, conforme autoriza o art. 105 do CPC,

subsidiariamente aplicado. Tal providência visou - além de evitar
decisões judiciais discrepantes em relação ao mesmo tema - a ce-
leridade processual, mola mestra do processo trabalhista, porquanto as
diversas reclamatórias foram julgadas simultaneamente. Entretanto,
não se pode olvidar que, consoante vaticina o art. 48 do CPC, cada
litisconsorte será considerado, em suas relações com a parte adversa,
como litigante distinto. Dessa forma, não há como se admitir a tese
municipal de que o valor total da condenação - consistente na soma
dos créditos individuais dos exeqüentes - deva ser submetido ao
sistema do precatório, pois a adoção de tal sistema certamente im-
plicaria numa maior demora na obtenção dos créditos pelos recla-
mantes, o que, muito pelo contrário, não foi a intenção da norma
contida no art. 105 do CPC, que autoriza a reunião dos autos, quando
houver conexão. É de se dizer, portanto, estar correta a decisão de
primeiro grau que, considerando que os créditos individuais dos exe-
qüentes não superam o limite previsto na Lei Municipal nº 1.165/05,
indeferiu o pedido municipal de sujeição do processo executivo ao
sistema de precatório" (fls. 404-405).

Por meio do Recurso de Revista de fls. 409-413, o Re-
corrente alega que essa decisão transgride os artigos 100, caput, §§ 3º
e 5º, da CF/88 e 88 do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias, na medida em que o valor executado (R$ 5.001,21) não se
enquadra no débito de pequeno valor, devendo o débito ser pago por
meio de precatório judicial. Argumenta, ainda, ser inadmissível o
desmembramento de um comando sentencial, ou seja, a execução
deve se dar sobre o valor total. Colaciona um aresto.

Sem razão.
Registre-se, inicialmente, que divergência jurisprudencial não

é fundamento hábil para ensejar o conhecimento do Recurso de Re-
vista em processo de execução, conforme exegese do art. 896, § 2º,
da CLT.

Ademais, os valores individualizados dos débitos de cada
litisconsorte são inferiores ao limite fixado no art. 87 do ADCT,
portanto considerados de pequeno valor para efeitos da execução
movida na forma do art. 100, § 3º, da Carta Magna.

Nessa perspectiva, considerando-se ainda que em regra os
litisconsortes devem ser considerados em suas relações com a parte
adversa como litigantes distintos e, não havendo preceito consti-
tucional que se contraponha a essa regra, não há como se concluir
pela alegada violação direta e literal do art. 100, caput, §§ 3º e 5º, da
CF/88 e 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

E, uma vez que não restou demonstrada ofensa direta e literal
a dispositivo constitucional, como impõe o artigo 896, § 2º, da CLT
para veiculação do Recurso de Revista nesta fase processual, incide à
hipótese o obstáculo contido na Súmula 266 desta Corte.

Portanto, com base no artigo 557, caput, da CPC, nego
seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-486/2004-002-13-40.4TRT - 13ª REGIÃO

A G R AVA N T E : COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS

A D VO G A D A : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

A G R AVA D O : FÁBIO DA SILVA SOUZA

A D VO G A D O : DR. HÉLIO VELOSO DA CUNHA

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-05) interposto

contra o r. despacho de fl. 183, que denegou seguimento ao Recurso
de Revista de fls. 175-179, sob o fundamento de que não atendeu ao
previsto no disposto na OJ 120 da SBDI-1 do TST.

Não foram apresentadas contraminuta ao Agravo de Ins-
trumento e contra razões ao Recurso de Revista, conforme atesta a
certidão de fl. 190.

Os autos não foram enviados ao d. Ministério Público do
Trabalho, por força do art. 82, parágrafo 2º, II, do RITST.

É o breve relatório.
O Recurso é tempestivo conforme se infere às fls. 02 e 184,

contém procuração da Agravante às fls. 7-8 e fl. 187 e está regular o
traslado.

O eg. Tribunal Regional, ao examinar o Recurso de Revista
no primeiro juízo de admissibilidade, assim julgou: "Inicialmente,
convém esclarecer que os advogados Carlo Rego Monteiro (OAB/PE
nº 16.127) e Marília Almeida Vieira (OAB/PB nº 12.343) não as-
sinaram a petição que apresenta o recurso, como também as razões
recursais, impossibilitando a análise do apelo, por apócrifo. Nesse
sentido, aliás, consiste a jurisprudência uniforme da Superior Corte
Trabalhista de que não tem autenticidade o documento que não possui
assinatura: 'Peça essencial apócrifa torna-se inexistente, posto que não
há como se averiguar a veracidade do documento. Embargos não
conhecidos. (EAIRR nº 453269/1998.2 - SUBSEÇÃO I ESPECIA-
LIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS, publ. no DJU de
30.06.2000, pág. 562)'. No caso, aplicável a OJ Nº 120 do C. TST,
que assim dispõe: 'RECURSO. ASSINATURA DA PETIÇÃO OU
RAZÕES RECURSAIS. VALIDADE. (nova redação, DJ
20.04.2005). O recurso sem assinatura será tido por inexistente. Será
considerado válido o apelo assinado, ao menos, na petição de apre-
sentação ou nas razões recursais'. Conclusão. Diante do exposto,
denego seguimento ao presente recurso de revista" (fl. 183).

Irresignada, a Agravante asseverou que o fato de estar apó-
crifo o Recurso de Revista não é motivo para o não-conhecimento,
por ser um vício sanável.

Sem razão.
A assinatura do subscritor é requisito indispensável em qual-

quer ato escrito. Assim, é imprescindível, para a existência do re-
curso, a assinatura do advogado que o interpôs, porque, por meio
dela, verificamos se o ato processual está subscrito por advogado com
poderes outorgados pela parte para representá-la em Juízo ou até
mesmo se o ato foi praticado por um advogado. A falta de assinatura
implica a inexistência do recurso.

Essa matéria está disposta na Orientação Jurisprudencial 120
da SBDI-1 do TST, com a qual se coaduna a decisão agravada.

Correto o despacho denegatório ao julgar o Recurso de Re-
vista apócrifo inexistente, em consonância com a jurisprudência desta
Corte.

Portanto, com base no artigo 557, caput, do CPC, nego
seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-488/2006-064-03-40.6TRT - 3ª REGIÃO

A G R AVA N T E : COMPANHIA SIDERÚRGICA BELGO MINEIRA

A D VO G A D O : DR. JOÃO BRAÚLIO FARIA DE VILHENA

A G R AVA D O : JOSÉ DAMÁZIO SOARES

A D VO G A D O : DR. MARCO ANTÔNIO DE CASTRO

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-06) interposto

contra o r. despacho de fls. 84-87, que denegou seguimento ao Re-
curso de Revista de fls. 59-82, sob o fundamento das Súmulas 268,
297 e 333 do TST, da OJ 115 da SBDI-1 do TST e do § 4º do art. 896
da CLT

Sem contraminuta e contra-razões ao Recurso de Revista.
Os autos não foram enviados ao d. Ministério Público do

Trabalho, por força do art. 82, parágrafo 2º, II, do RITST.
É o breve relatório.
O Recurso encontra óbice intransponível ao seu conheci-

mento. A declaração aposta na fl. 02 do presente Apelo não satisfaz
a exigência de autenticação, nos termos do art. 830 da CLT e da
Instrução Normativa 16/99, item IX, do TST.

In casu, a simples declaração de que "Indica a Agravante as
"seguintes peças para formação do instrumento, que são declaradas
autênticas com as constantes nos autos principais:" não atende à
forma do comando legal inserto no art. 544, § 1º, in fine, do CPC e
da Lei 10.352/2001, na medida em que não vincula a responsa-
bilização do advogado pela declaração. Ressalte-se que inexiste nos
autos certidão ou declaração de autenticidade, firmada pelo próprio
advogado, nos termos do art. 544, § 1º, da Lei 10.352/2001.

Considerando que é dever da parte interessada velar pela
completa formação do Instrumento (item X da Instrução Normativa
16/99 do TST), nego seguimento ao Apelo, com fulcro no art. 557,
caput, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-RR-555/2002-201-11-00.4TRT - 11ª REGIÃO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE MANAQUIRI

A D VO G A D O : DR. JOSÉ MURILO GADELHA DE HOLLANDA

RECORRIDO : REGINALDO DA SILVA CARDOSO

A D VO G A D A : DRª GERUSA FREITAS DOS SANTOS

D E S P A C H O
O eg. TRT da 11ª Região, por meio do v. acórdão de fls. 70-

77, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e,
no mérito, deu provimento parcial ao Recurso Ordinário do Re-
clamado.

O Município interpõe Recurso de Revista às fls. 81-92. Rei-
tera a argüição de incompetência desta Justiça Especializada para
julgar o feito, apontando violação dos arts. 37, IX e 106, da CF/88 e
contrariedade da Súmula 123/TST. Aduz, ainda, que a decisão re-
gional destoa da Súmula 363 do TST e diverge dos arestos que
colaciona.

O exame global do presente Recurso de Revista autoriza o
uso da faculdade prevista na Instrução Normativa 17/2000 do TST, na
forma que se segue:

1 - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

O Tribunal de origem rejeitou a preliminar suscitada, con-
signando que: "Aliás, diga-se mesmo que não se trata de ingresso no
serviço público sem concurso. A discussão vai além e é mais com-
plexa: o rompimento de uma relação jurídica que efetivamente exis-
tiu. Com efeito, o serviço laborou de forma pessoal, contínua (de
15.3.02 a 31.10.02), subordinada e em função de gari, de necessidade
permanente do Poder Público Municipal na sua área da Prefeitura,
não podendo ficar relegado ao desamparo jurídico se caracterizada a
relação empregatícia, nos moldes do art. 3º da CLT. Competente,
pois, a Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, na forma
do art. 114 da Constituição da República" (fl. 73).
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No Recurso de Revista, o Reclamado alega que o regime
especial ou temporário, como prevê a atual Constituição Federal, é
regido por lei própria e, portanto, é instituto típico de Direito Ad-
ministrativo, e não de Direito do Trabalho. Aponta violação dos arts.
37, IX e 106, da CF/88 e contrariedade da Súmula 123/TST.

Sem razão.
Na verdade, denota-se que o ponto principal da questão é

saber se, havendo discussão acerca da natureza do vínculo empre-
gatício entre o Reclamado e o Reclamante (originado de suposto
contrato temporário), há competência da Justiça do Trabalho para
dirimir o feito.

Esta Corte, visando esclarecer as controvérsias existentes
acerca da matéria, editou a OJ 205 da SBDI-1, que dispõe: "COM-
PETÊNCIA MATERIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. ENTE
PÚBLICO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. REGIME ESPE-
CIAL. DESVIRTUAMENTO. (nova redação, DJ 20.04.05)I - Ins-
creve-se na competência material da Justiça do Trabalho dirimir dis-
sídio individual entre trabalhador e ente público se há controvérsia
acerca do vínculo empregatício".

Incidência da Súmula 333/TST e do art. 896, § 4º, da CLT.
Ressalte-se que a Súmula 123/TST foi cancelada, pela Res.

121/2003 (DJ 21/11/2003).
Nego seguimento, no particular.
2 - CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO

PRÉVIA EM CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS
Em relação à matéria em epígrafe, o eg. TRT consignou o

seguinte: "Não se anula a contratação de servidor que trabalhou de
forma pessoal, contínua, subordinada e em função de necessidade
permanente do Município, caracterizando o vínculo empregatício, nos
moldes do art. 3º da CLT. O fato de a admissão não ter sido precedida
de concurso público, que sequer foi realizado, é irregularidade que
não pode ser atribuída ao obreiro. Ao Ente Público incumbe res-
ponder pelos seus próprios desmandos administrativos e não utilizá-
los para se eximir de obrigação legal. Inadmissível relegar o servidor
ao desamparo jurídico. Deve o mesmo receber os direitos trabalhistas
que lhe assistem sob pena de configurar o enriquecimento sem causa
do tomador do serviço" (fl. 70).

Nas razões recursais, o Recorrente alega que a decisão re-
gional destoa da Súmula 363 do TST e diverge dos arestos que
colaciona.

Com razão, em parte, o Recorrente.
Consoante os termos do art. 37, inciso II e § 2º, da Cons-

tituição Federal, a aprovação prévia em concurso público para in-
vestidura de cargo ou emprego público, após a Constituição da Re-
pública de 1988, é requisito formal imprescindível para a validade do
ato. Assim, não atendido tal requisito, o ato é nulo.

Com efeito, a questão encontra-se pacificada nesta Corte,
consagrada pela Súmula 363, que dispõe: "CONTRATO NULO.
EFEITOS - Nova redação - Res. 121/2003, DJ 21.11.2003. A con-
tratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação
em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º,
somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pac-
tuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor
da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do
FGTS".

Ressalte-se que, na hipótese, não há pedido de salários re-
tidos.

Assim, com fulcro no art. 557, § 1º, do CPC, dou pro-
vimento parcial ao Apelo, para limitar a condenação ao pagamento
dos depósitos do FGTS de toda a contratualidade, sem a multa de
40%.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-641/2005-005-21-40.9TRT - 21ª REGIÃO

A G R AVA N T E : PERILÔNIA DE OLIVEIRA CAMPOS

A D VO G A D O : DR. FRANCISCO FÁBIO DE MOURA

A G R AVA D A : TELEMAR NORTE LESTE S/A

A D VO G A D O : DRA. MARINA GOSSON GADELHA DE FREITAS

A G R AVA D A : CENTRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-17) interposto

contra o r. despacho de fls. 228-229, que denegou seguimento ao
Recurso de Revista da Reclamada, por estarem ausentes os pres-
supostos de admissibilidade previstos no artigo 896, alíneas "a" e "c"
da CLT.

Contra-razões foram apresentadas às fls. 245-249. Os autos
não foram enviados ao d. Ministério Público do Trabalho, por força
do art. 82, parágrafo 2º, II, do RITST. É o breve relatório.

O Recurso é tempestivo (fls. 02 e 230) e está subscrito por
advogado habilitado nos autos (fls. 26 e 27). No entanto, o Apelo
encontra óbice intransponível ao seu conhecimento, pois a Agravante
deixou de trasladar peça essencial para a formação deste, conforme o
disposto no artigo 897, § 5º, incisos I e II, da CLT.

Saliente-se que é dever da parte interessada velar pela com-
pleta formação do Agravo de Instrumento, na forma do item X da
Instrução Normativa 16/99 do c. TST.

In casu, a Agravante não trouxe aos autos cópia integral do
Acórdão Regional. Observa-se entre as fls. 181 e 182 a ausência da
sexta folha do acórdão regional, o que inviabiliza sua análise.

Como já referido, o Agravo de Instrumento deve ser ins-
truído com todas as peças necessárias ao imediato julgamento do
Recurso de Revista, caso provido, segundo a redação do artigo 897, §
5º da CLT, dada pela Lei 9.756/98.

Assim, inegável reconhecer-se a manifesta inadmissibilidade
do Apelo, ante a ausência de peça essencial à sua formação.

Portanto, com base no artigo 557, caput, do CPC, nego
seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROC. Nº TST-AIRR-682/2004-206-01-40.6TRT - 1ª REGIÃO

A G R AVA N T E : AFFONSO DE ALMEIDA ARAÚJO

A D VO G A D O : DR. MARINHO CAMPOS DELL'ORTO

A G R AVA D A : NITRIFLEX S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

A D VO G A D O : DR. FERNANDO RIBEIRO LAMOUNIER

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-07) interposto

contra o r. despacho de fl. 34, que denegou seguimento ao Recurso de
Revista dos Reclamantes, ao fundamento de que não atendeu ao
previsto no art. 896, alíneas "a" e "c", da CLT.

Contraminuta foi apresentada às fls. 40-44. Os autos não
foram enviados ao douto Ministério Público do Trabalho, por força do
art. 82, § 2º, II, do RITST.

É o breve relatório.
O Recurso está subscrito por advogado habilitado nos autos

(fl. 21). No entanto, não merece prosperar. Ressalte-se que o Apelo
encontra óbice intransponível ao seu conhecimento, visto que ma-
nifestamente intempestivo.

Registre-se que o despacho agravado foi publicado em 12 de
janeiro de 2006 (quinta-feira), conforme atesta certidão de fl. 34-
verso. Ocorre que o presente apelo somente foi protocolado em 1° de
fevereiro de 2006 (quarta-feira) (fl. 02), quando já escoado o octídio
legal.

Além disso, as peças trasladadas, para a formação do Agravo
de Instrumento, não foram autenticadas e, sem a devida autenticação,
não servem como prova processual, consoante o art. 830 da CLT e o
disposto no item IX da Instrução Normativa 16/99 do Tribunal Su-
perior do Trabalho. Registre-se, ainda, inexistir nos autos certidão que
ateste a autenticidade das peças.

Por fim, observa-se a deficiência de traslado. In casu, o
Agravante não trouxe aos autos cópia da petição do Recurso de
Revista.

Saliente-se que é dever da parte interessada velar pela com-
pleta formação do Agravo de Instrumento, na forma do item X da
Instrução Normativa 16/99 do c. TST. Para tanto, o Agravo de Ins-
trumento deve ser instruído com todas as peças necessárias ao ime-
diato julgamento do Recurso de Revista, caso provido, segundo a
redação do artigo 897, § 5º da CLT, dada pela Lei 9.756/98.

Assim, inegável reconhecer-se a manifesta inadmissibilidade
do Apelo, ante a ausência de peça essencial à sua formação.

Portanto, com base no artigo 557, caput, do CPC, nego
seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-RR-725/2005-201-11-00.3TRT - 11ª REGIÃO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE MANACAPURU

A D VO G A D A : DRª DEBORAH SABBÁ RODRIGUES

RECORRIDO : SILVIO DOS SANTOS SOUZA

A D VO G A D A : DRª MÁRCIA MARINI DA SILVA

D E S P A C H O
O eg. Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, por

meio do acórdão de fls. 68-71, negou provimento ao Recurso Vo-
luntário do Reclamado, mantendo a r. sentença que reconheceu a
nulidade da contratação, mas geradora de efeitos.

De tal decisão, interpõe Recurso de Revista o Município de
Manacapuru (fls. 74-84), alegando, em síntese, a incompetência desta
Especializada, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal e da
Súmula 123 do TST. Aduz, ainda, que a decisão regional destoa da
Súmula 363 do TST e diverge dos arestos que colaciona.

O exame global do presente Recurso de Revista autoriza o
uso da faculdade prevista na Instrução Normativa 17/2000 do TST, na
forma que se segue:

1 - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

O eg. TRT rejeitou a preliminar suscitada, sob o fundamento
de que a Constituição Federal, em seu art. 114, com a redação dada
pela Emenda 45/2004, amplia a competência desta Justiça Especia-
lizada para todas as relações de trabalho e os conflitos que dela
decorrerem (fl. 69).

O Reclamado renova argüição de incompetência da Justiça
do Trabalho para julgar o pleito, alegando que o Reclamante tra-
balhou sob a égide do Regime Especial instituído pela Lei Municipal
407/2001. Aponta ofensa do art. 114 da Constituição Federal e con-
trariedade à Súmula 123/TST, além de trazer arestos a cotejo.

Não prospera.

O fato de estar ou não o Reclamante submetido a Regime
Especial instituído pela Lei Municipal 407/2001 não mereceu ma-
nifestação expressa do Tribunal Regional. Portanto, impossível aferir
a violação constitucional ou a divergência apontadas. Incidência da
Súmula 297/TST.

Nego seguimento, no particular.
2 - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO.

E F E I TO S 
Relativamente à matéria, o Tribunal de origem manifestou-se

no seguinte sentido: "Os efeitos da nulidade contratual na órbita
trabalhista, não são os mesmos da nulidade declarada em um contrato
cível, posto que neste pode-se restituir a coisa objeto da negociação
declarada nula. Já no direito do trabalho, não há como ser restituída
a força despendida pelo empregado que teve seu contrato declarado
nulo, pois se aplica o princípio da primazia da realidade e, neste caso,
embora reconhecida à nulidade do contrato, seus efeitos remanescem
e a cada dia trabalhado, conquista o trabalhador um pedacinho a mais
de seus direitos, que estão elevados à categoria de constitucionais,
razão porque nos soa estranho o deferimento dos salários e não das
férias mais 1/3, do FGTS, dentre outros. Entendemos que o art. 7o da
Constituição Brasileira, que fixa direitos a todos os trabalhadores
urbanos e rurais, não pode ser ignorado pelo simples fato de ter um
ímprobo administrador público desrespeitado a Constituição Brasi-
leira e contratado sem o devido concurso público. 2.5 Logo, con-
tratando a Administração Pública com violação do disposto na cons-
tituição federal abdica de sua prerrogativa e deve responder diante
dos encargos oriundos do contrato de trabalho celebrado como em-
pregador comum, além do que restringir o contrato de trabalho nulo
- mas não inexistente, ao direito exclusivo do salário, é infracionar
frontalmente o dispositivo constitucional que defere os direitos sociais
ao trabalhador brasileiro no contexto de um contrato de trabalho, pelo
que devidas são as verbas e os consectários trabalhistas deferidas"
(fls. 69-70).

Nas razões recursais, o Recorrente alega que a decisão re-
gional destoa da Súmula 363 do TST e diverge dos arestos que
colaciona.

Com razão o Recorrente.
A decisão revisanda, ao assegurar ao Reclamante os efeitos

pecuniários decorrentes, como se válido fosse o vínculo de emprego,
não obstante declarar a nulidade do pacto laboral por ofensa ao artigo
37, II e § 2º, da Constituição Federal, contrariou a Súmula 363 desta
Corte, que estabelece: "CONTRATO NULO. EFEITOS - Nova
redação - Res. 121/2003, DJ 21.11.2003. A contratação de servidor
público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público,
encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo
direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao
número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário
mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS".

Assim, com fulcro no art. 557, § 1º, do CPC, dou pro-
vimento parcial ao Apelo, para restringir a condenação ao reco-
lhimento do FGTS da contratualidade, sem a multa de 40%.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-RR-754/2004-059-19-00.1TRT - 19ª REGIÃO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE PIAÇABUÇU

A D VO G A D A : DRª CAROLINE MARIA PINHEIRO AMORIM

RECORRIDA : MARIA VALDENICE SILVA DOS ANJOS

A D VO G A D A : DRA. MARIA JOVINA SANTOS

D E S P A C H O
O eg. Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, às fls.

64/67, negou provimento ao Recurso Ordinário do Reclamado.
Irresignado, o Município interpôs Recurso de Revista às fls.

70/77, com fulcro no art. 896, "a" e "c", da CLT. Sustenta a nulidade
da contratação sem a realização de concurso público e a total im-
procedência da ação.

Não foram apresentadas as contra-razões.
O Ministério Público do Trabalho, às fls. 85/87, opinou pelo

conhecimento e provimento parcial do Apelo.
O exame global do presente Recurso autoriza o uso da fa-

culdade prevista na Instrução Normativa 17/2000 do TST, na forma
que se segue:

NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. AU-
SÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS

O eg. TRT confirmou a sentença que condenou o Município
a retificar a anotação da carteira de trabalho da Autora e ao pa-
gamento do saldo salarial e dos depósitos de FGTS, nos seguintes
termos: "CONTRATO DE TRABALHO. COM MUNICÍPIO. AD-
MISSÃO SEM CONCURSO. PROIBIÇÃO DO ART. 37, II, DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. ENUNCIADO Nº 363 DO TST. Na
forma da Orientação jurisprudencial insculpida na Súmula n. 363, do
C. TST, mesmo em se tratando de contrato nulo, são devidos os
depósitos do FGTS na conta vinculada do reclamante e a contra-
prestação pactuada (salários atrasados). Mantém-se, ainda, a con-
denação na anotação da CTPS, ante jurisprudência iterativa deste
Tribunal. Recurso voluntário do Município desprovido" (fl. 64).

Na Revista, o Município sustenta, em síntese, que a con-
tratação sem a realização de concurso público deve ser considerada
nula e sem nenhum efeito. Aponta a violação do art. 37, II e § 2º, da
Constituição Federal, invoca a contrariedade à Súmula 363 do TST e
transcreve jurisprudência para confronto de teses.
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A decisão recorrida, ao confirmar a determinação de re-
tificação da CTPS da Reclamante, contrariou a Sumula 363 do TST,
que dispõe: "A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem
prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo
art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da
contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas,
respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes
aos depósitos do FGTS".

Assim, com fundamento no art. 557, § 1º-A, do CPC, co-
nheço do Recurso de Revista, por contrariedade à Súmula 363 do
TST, e, no mérito, dou-lhe provimento parcial apenas para excluir a
determinação de retificação da CTPS da Reclamante.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-RR-760/2005-102-22-00.0TRT - 22ª REGIÃO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO

A D VO G A D A : DRA. DANIELA MARIA OLIVEIRA BATISTA

RECORRIDO : WILSON PEREIRA DE SOUZA

A D VO G A D A : DRA. MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA COS-
TA 

D E S P A C H O
O eg. Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, por

meio do acórdão de fls. 85-89, deu provimento parcial ao Recurso
Ordinário interposto pelo Reclamante. No que interessa, reconheceu a
nulidade da contratação, ante o disposto no art. 37, II, da CF/88, mas
gerador de efeitos, condenando o Reclamado ao pagamento das ver-
bas rescisórias e honorários advocatícios.

De tal decisão, interpõe Recurso de Revista o Município de
São Raimundo Nonato (fls. 94-108), sustentando, em síntese, que,
nulo o contrato de trabalho, por ausência de concurso público, não se
pode manter condenação atinente às verbas trabalhistas. Aponta vio-
lação do art. 37, II, da CF e colaciona arestos para a divergência.

O exame global do presente Recurso de Revista autoriza o
uso da faculdade prevista na Instrução Normativa 17/2000 do TST, na
forma que se segue:

1 - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO.
E F E I TO S 

Relativamente à matéria, o Tribunal de origem manifestou-se
no seguinte sentido: "O contrato de emprego com a Administração
Pública, sem prévio concurso público é nulo, por imperativo do art.
37, § 2o, da CF; porém, sendo lícita a relação de emprego havida,
dela emergem todos os efeitos que lhe são inerentes, por força do art.
7o, da Constituição. Nesse conflito de normas constitucionais, re-
solve-se o impasse segundo a ponderação de valores, de modo que se
assegure a eficácia de ambos os princípios constitucionais - o dos
direitos fundamentais do trabalho e o do concurso público - e um não
suplante o outro. Assim, afigura-se razoável que se reconheçam aos
humildes trabalhadores, como no caso em apreço, os direitos de-
correntes da execução da relação empregatícia, como férias, 13o sa-
lário e FGTS, e indefiram-se as parcelas de natureza indenizatória,
como aviso prévio, multa de 40% do FGTS e eventuais estabilidades
provisórias, em face da justa causa legal" (fl. 85).

Nas razões recursais, o Recorrente aponta violação do art.
37, II, da CF sustentando a nulidade do contrato de trabalho do
Reclamante, ante a não-observância da prévia aprovação em concurso
público para investidura nos quadros do Reclamado, de modo que
considera indevida a condenação ao pagamento de verbas decorrentes
do contrato de trabalho. Colaciona arestos.

Com razão, em parte, o Recorrente.
Consoante os termos do art. 37, inciso II e § 2º, da Cons-

tituição Federal, a aprovação prévia em concurso público para in-
vestidura de cargo ou emprego público, após a Constituição da Re-
pública de 1988, é requisito formal imprescindível para a validade do
ato. Assim, não atendido tal requisito, o ato é nulo.

Desse modo, a decisão que, embora reconheça o vício formal
do ato pela ausência da prévia aprovação em concurso público, con-
dena o Reclamado ao pagamento de todas as verbas decorrentes do
contrato de trabalho, ofende a literalidade do art. 37, II, da Cons-
tituição Federal, mostrando-se apta a promover a admissibilidade do
Apelo, nos termos do art. 896, alínea "c", da CLT.

Com efeito, a questão encontra-se pacificada nesta Corte,
consagrada pela Súmula 363, que dispõe: "CONTRATO NULO.
EFEITOS - Nova redação - Res. 121/2003, DJ 21.11.2003. A con-
tratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação
em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º,
somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pac-
tuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor
da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do
FGTS".

Assim, com fulcro no art. 557, § 1º, do CPC, dou pro-
vimento parcial ao Apelo, para restringir a condenação ao reco-
lhimento do FGTS da contratualidade e ao pagamento dos salários
retidos

<!ID327739-3>

2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
O eg. TRT condenou o Município ao pagamentos dos ho-

norários advocatícios, adotando os seguintes fundamentos: "As sú-
mulas 219 e 329 do TST já se encontram defasadas em relação à
legislação que lhes é posterior, a exemplo da 8.906/94, que deu novo
Estatuto à OAB, e da 10.288/01, que revogou o art. 14 da Lei
5.584/70, e considerou estado de pobreza ganhar o trabalhador até
cinco salários mínimos ou encontrar-se desempregado, podendo so-
licitar (não obrigatoriamente) a assistência sindical. Outrossim, pon-
dere-se que a Lei 10.537/02, que instituiu as custas judiciais, con-
quanto em um dos seus dispositivos reprise o antigo § 9º do art. 789
celetário, não revogou a 10.288/01, posto que não o fez expres-
samente, não disciplinou totalmente a matéria tratada nesta, nem com
ela é incompatível" (fl. 88).

O Reclamado sustenta ser indevida tal condenação, tendo em
vista a ausência dos requisitos previstos nas Súmulas 219 e 329 do
TST, que entende contrariadas. Transcreve arestos para confronto de
teses.

Com razão.
Trata-se de matéria já pacificada nesta Corte, cristalizada na

Súmula 219, item I.
Desse modo, verificando-se que a v. decisão revisanda en-

contra-se em confronto com a jurisprudência atual e predominante do
TST, dou provimento ao Apelo, com apoio no art. 557, § 1º, do
CPC, para excluir da condenação o pagamento dos honorários ad-
vocatícios.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-RR-791/2005-141-17-00.1TRT - 17ª REGIÃO

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 17ª
REGIÃO

PROCURADOR : DR. LEVI SCATOLIN

RECORRIDA : IRANI PEREIRA ALBERTO

A D VO G A D O : DR. BRÁULIO ARIVABENE

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

A D VO G A D O : DR. LUIZ ANTÔNIO TARDIN RODRIGUES

D E S P A C H O
O eg. Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, por

meio do acórdão de fls. 101-108, deu provimento parcial ao Recurso
Ordinário da Reclamante. No que interessa, reconheceu a nulidade da
contratação, ante o disposto no art. 37, II, da CF/88, mas geradora de
efeitos, condenando o Reclamado ao pagamento das verbas resci-
sórias.

De tal decisão, interpõe Recurso de Revista o Ministério
Público (fls. 111-121), sustentando, em síntese, que, nulo o contrato
de trabalho, por ausência de concurso público, não se pode manter
condenação atinente às verbas trabalhistas. Aponta violação do art.
37, II, § 2º, da CF/88, contrariedade à Súmula 363/TST e colaciona
arestos para a divergência.

O exame global do presente Recurso de Revista autoriza o
uso da faculdade prevista na Instrução Normativa 17/2000 do TST, na
forma que se segue:

NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. EFEI-
TO S 

Relativamente à matéria, o Tribunal de origem manifestou-se
no seguinte sentido: "Dessa forma tem-se por NULA a contratação
efetivada em afronta ao art. 37, II, da CF/88, mas a nulidade aqui
declarada é ex nunc, eis que as nulidades no Direito do Trabalho não
podem ser tratadas como as de Direito Civil, porque não há como se
restituir a força de trabalho despendida pelo trabalhador. Ademais, o
citado art. 37, II, tem como destinatário o administrador público que
não pode nunca se desvincular dos princípios da legalidade e da
moralidade. Se a contratação irregular houve, a responsabilidade é do
agente da administração pública, não podendo o trabalhador, parte
hipossuficiente nesta relação, ser penalizada pela inobservância do
preceito legal. (...). Assim sendo, o trabalhador, embora contratado
via ato nulo, prestou seus serviços e tem direito ao salário cor-
respondente ao tempo trabalhado, bem como às indenizações legais
garantidas na própria Constituição" (fls. 104/106).

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta a nulidade do
contrato de trabalho da Reclamante, ante a não-observância da prévia
aprovação em concurso público para investidura nos quadros do Re-
clamado, de modo que considera indevida a condenação ao paga-
mento de verbas decorrentes do contrato de trabalho. Aponta violação
do art. 37, II, § 2º, da CF/88, contrariedade à Súmula 363/TST e
colaciona arestos para a divergência.

Com razão, em parte, o Recorrente.
Consoante os termos do art. 37, inciso II e § 2º, da Cons-

tituição Federal, a aprovação prévia em concurso público para in-
vestidura de cargo ou emprego público, após a Constituição da Re-
pública de 1988, é requisito formal imprescindível para a validade do
ato. Assim, não atendido tal requisito, o ato é nulo.

Desse modo, a decisão que, embora reconheça o vício formal
do ato pela ausência da prévia aprovação em concurso público, con-
dena o Reclamado ao pagamento de todas as verbas decorrentes do
contrato de trabalho, ofende a literalidade do art. 37, II, da Cons-
tituição Federal, mostrando-se apta a promover a admissibilidade do
Apelo, nos termos do art. 896, alínea "c", da CLT.

Com efeito, a questão encontra-se pacificada nesta Corte,
consagrada pela Súmula 363, que dispõe: "CONTRATO NULO.
EFEITOS - Nova redação - Res. 121/2003, DJ 21.11.2003. A con-
tratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação
em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º,
somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pac-
tuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor
da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do
FGTS".

Ressalte-se que, na hipótese, não há pedido de salários re-
tidos.

Assim, com fulcro no art. 557, § 1º, do CPC, dou pro-
vimento parcial ao Apelo, para restringir a condenação ao reco-
lhimento do FGTS de toda a contratualidade, sem a multa de 40%.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-875/2005-052-02-40.7TRT - 2ª REGIÃO

A G R AVA N T E : MARTA MIRIAN MARTINS YAMAOKA

A D VO G A D O : DR. ANTÔNIO DAS GRAÇAS CASTRO RODRI-
GUES

A G R AVA D A : ESCOLAS REUNIDAS MIRAGAIA LTDA.

A D VO G A D A : DRª ALESSANDRA HELENA FEROLLA

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-16) interposto

contra o r. despacho de fls. 208-210, que denegou seguimento ao
Recurso de Revista de fls. 193-207, sob o fundamento de que não
atendeu ao previsto no art. 896, alíneas "a" e "c", da CLT e de que
encontra óbice nas Súmulas 297, II, e 374 do TST, das OJs 177 e 244
da SBDI-1 do TST.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento e contra-razões ao
Recurso de Revista não foram apresentadas.

Os autos não foram enviados ao d. Ministério Público do
Trabalho, por força do art. 82, parágrafo 2º, II, do RITST.

É o breve relatório.
O Apelo encontra óbice intransponível ao seu conhecimento.

Todas as peças trasladadas estão desprovidas de autenticação, não
servindo como prova processual, na forma do art. 830 da CLT e da
Instrução Normativa 16/99, item IX, do TST. Nem sequer existe nos
autos certidão ou declaração de autenticidade, firmada pelo próprio
advogado, nos termos do art. 544, § 1º, da Lei 10.352/2001. O
subscritor das razões do Agravo apenas rubricou as peças trasladadas,
sem fazer declaração expressa sobre a veracidade delas, não aten-
dendo, assim, ao mandamento legal.

Considerando que é dever da parte interessada velar pela
completa formação do Instrumento (item X da Instrução Normativa
16/99 do TST), nego seguimento ao Apelo, com fulcro no art. 557,
caput, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-RR-931/2004-006-07-00.0TRT - 7ª REGIÃO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE FORTALEZA

PROCURADORA : DRª SUZANA RIBEIRO MACHADO

RECORRIDA : ZEUDA MARIA LEITE CABRAL

A D VO G A D O : DR. RICARDO PINHEIRO MAIA

D E S P A C H O
O eg. TRT da 7ª Região, por meio do v. acórdão de fls. 55-

56, deu provimento ao Recurso Ordinário da Reclamante. Consig-
nando ser trintenária a prescrição do direito de reclamar contra o não-
recolhimento do FGTS, afastou a prescrição bienal pronunciada pela
r. sentença e determinou o retorno dos autos à Vara de origem para
novo julgamento.

A nova sentença, proferida às fls. 61-62, julgou procedente a
reclamação para condenar o Reclamado ao pagamento dos depósitos
fundiários do período celetista e honorários advocatícios.

Contra essa decisão, o Município interpôs Recurso Ordinário
(fls. 65-73), que foi parcialmente provido.

Irresignado, o Reclamado interpõe Recurso de Revista, às fls.
104-118. No tocante à prescrição, aponta contrariedade às Súmulas
362 e 382 do TST e transcreve julgados para a divergência. Insurge-
se também contra a condenação ao pagamento dos honorários ad-
vocatícios, indicando contrariedade às Súmulas 219 e 329 do TST e
colacionando arestos.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, o acórdão regional que
afasta a prescrição bienal pronunciada e determina o retorno dos autos
à Vara do Trabalho para novo julgamento, tem natureza interlocutória,
sendo irrecorrível de imediato, nos termos da Súmula 214 do TST e
do art. 893, § 1º, da CLT. Logo, esta é a primeira oportunidade para
se impugnar a referida decisão, não havendo que se falar em pre-
clusão.

O exame global do presente Recurso de Revista autoriza o
uso da faculdade prevista na Instrução Normativa 17/2000 do TST, na
forma que se segue:

FGTS. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. PRES-
CRIÇÃO BIENAL

Estes são os fundamentos do v. acórdão regional para afastar
a prescrição pronunciada pela r. sentença: "Apesar do entendimento
sumulado, consideramos trintenária a prescrição referente aos reco-
lhimentos do FGTS e que a simples mudança de regime para atender
aos interesses da administração não possui o condão de extinguir o
contrato de trabalho para fins de contagem da prescrição. No caso em
tela, aderindo ao RJU por força de imposição - não havia outra opção



Nº 107, terça-feira, 5 de junho de 2007 1 1397ISSN 1677-7018

para a demandante - não pode a mesma ser apenada com a perda do
direito de demandar. RO conhecido e provido para afastar a pres-
crição bienal e determinar o retorno dos autos à origem para que
julgue o feito como entender" (fl. 55).

No Recurso de Revista (fls. 104-118), O Município argu-
menta que, como a conversão do regime celetista em estatutário
acarretou a extinção do contrato de trabalho, já estaria prescrita a
pretensão da Reclamante, visto que transcorridos mais de 2 (dois)
anos entre a transposição de um regime ao outro e o ajuizamento da
Reclamação Trabalhista, em 2004. Indica contrariedade às Súmulas
362 e 382 do TST e transcreve julgados para a divergência.

Razão assiste ao Reclamado.
O Tribunal Regional concluiu pela observância da prescrição

trintenária, mesmo tendo decorrido mais de dois anos entre a data da
alteração do regime jurídico e o ajuizamento da reclamação tra-
balhista.

Com efeito, a questão encontra-se pacificada nesta Corte,
consagrada pela Súmula 362, cuja nova redação manteve o enten-
dimento do antigo Enunciado 95, considerando trintenária a pres-
crição do direito de reclamar contra o não-recolhimento da con-
tribuição para o FGTS, observado o prazo de 2 (dois) anos após o
término do contrato de trabalho (grifado).

Não se há de falar, pois, em inaplicabilidade do biênio pres-
cricional à pretensão de reclamar contra o não-recolhimento do
FGTS, na medida em que se trata de inafastável condição, imposta
pelo legislador constituinte, para o eficaz exercício do direito de ação
perante a Justiça do Trabalho.

A transmudação do regime de celetista em estatutário ex-
tingue o contrato de trabalho, sendo de dois anos, a partir de então, o
prazo para o exercício do direito de ação, independente da parcela
pleiteada. Nesse sentido é o comando da Súmula 382/TST (ex-OJ 128
da SDBI-1), que dispõe: "MUDANÇA DE REGIME CELETISTA
PARA ESTATUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. PRESCRI-
ÇÃO 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".

Assim, com fulcro no art. 557, § 1º, do CPC, dou pro-
vimento ao Recurso de Revista, para julgar extinto o processo, com
resolução do mérito, em face da prescrição ocorrida, consoante o
disposto no art. 269, IV, do CPC. Prejudicada a condenação ao pa-
gamento de honorários advocatícios. Custas pela Reclamante, dis-
pensadas na forma da lei.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-967/2003-045-15-40.6TRT - 15ª REGIÃO

A G R AVA N T E : EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S/A -
EMBRAER

A D VO G A D O : DR. JOSÉ ALBERTO C. MACIEL

A G R AVA D O S : JOÃO ANDRÉ SOARES DA COSTA E OUTROS

A D VO G A D A : DRA. MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA DE AL-
MEIDA PAGANELLI

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-10) interposto

contra o r. despacho de fls. 194-195, que denegou seguimento ao
Recurso de Revista de fls. 160-189.

Sem contraminuta e contra-razões, fl. 198.
Os autos não foram enviados ao d. Ministério Público do

Trabalho, por força do artigo 82, § 2º, II, do Regimento Interno do
Tribunal Superior do Trabalho.

É o breve relatório.
O Apelo é tempestivo (fls. 02 e 195v), está subscrito por

advogado habilitado (fl. 85) e apresenta regularidade de traslado.
O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por

meio do v. acórdão de fls. 149-153, deu provimento parcial ao Re-
curso Ordinário dos Reclamantes, a fim de modificar a r. sentença de
fls. 99-103, deixando fundamentado que "(...) a ciência da lesão
somente ocorreu com o advento da Lei Complementar nº 110/2001,
publicada no DOU de 30/06/2001, que assegurou aos trabalhadores o
complemento da correção monetária dos depósitos do FGTS, por
intermédio da incidência de percentuais inflacionários antes excluídos
do respectivo cálculo. (...),tendo em vista que a presente ação foi
ajuizada em 23/06/2003, ou seja, antes de expirado o prazo de dois
anos contados da publicação da citada Lei Complementar 110/2001,
não há, a meu ver, prescrição a ser declarada (...)" (grifou-se).

Os Embargos de Declaração opostos não foram providos, por
não se vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão a ser
sanada.

Por meio do Recurso de Revista, a Reclamada reputou vio-
lados os artigos 5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição Federal e
alegou contrariedade à Súmula 362 e à OJ 243 do TST, observando
que o Recurso merece ser conhecido e provido, para que se julgue
prescrito o direito de ação dos Reclamantes.

Sem razão. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita har-
monia com os termos do atual entendimento pacificado na Orientação
Jurisprudencial 344 da SBDI-1 desta Corte, in verbis: "FGTS. MUL-
TA DE 40%. DIFERENÇAS DECORRENTES DOS EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. O termo
inicial do prazo prescricional para o empregado pleitear em juízo
diferenças da multa do FGTS, decorrentes dos expurgos inflacio-
nários, deu-se com a vigência da Lei Complementar nº 110, em
30.06.01, salvo comprovado trânsito em julgado de decisão proferida
em ação proposta anteriormente na Justiça Federal, que reconheça o
direito à atualização do saldo da conta vinculada".

Ademais, como se pode observar da decisão, a conclusão a
que chegou o Juízo de 1º Grau, de que o direito de ação dos Re-
clamante não estava prescrito, tendo em vista a ação ter sido ajuizada
em 23/06/2003, decorreu da livre apreciação do conjunto de fatos e
provas carreados aos autos pelas partes, cujo revolvimento é ex-
pressamente vedado nesta instância recursal, dada a impropriedade da
via extraordinária, como claramente indicado pela Súmula 126 do
T S T.

A pretensão recursal e a divergência jurisprudencial suscitada
não prosperam, bem como não se vislumbram as violações apontadas,
pelo óbice da Súmula 333 desta Corte, mostrando-se correto o r.
despacho agravado ao denegar o seguimento do Recurso de Re-
vista.

Portanto, com base nos artigos 896, § 5º, da CLT e 557,
caput, do CPC, nego seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-RR-983/2005-201-11-00.0TRT - 11ª REGIÃO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE MANACAPURU

A D VO G A D A : DRª DEBORAH SABBÁ RODRIGUES

RECORRIDO : JACKSON DE FREITAS DA SILVA

A D VO G A D A : DRª MÁRCIA MARINI DA SILVA

D E S P A C H O
O eg. Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, por

meio do acórdão de fls. 72-75, negou provimento ao Recurso Vo-
luntário do Reclamado, mantendo a r. sentença que reconheceu a
nulidade da contratação, mas geradora de efeitos.

De tal decisão, interpõe Recurso de Revista o Município de
Manacapuru (fls. 78-86), alegando, em síntese, a incompetência desta
Especializada, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal e da
Súmula 123 do TST. Aduz, ainda, que a decisão regional destoa da
Súmula 363 do TST e diverge dos arestos que colaciona.

O exame global do presente Recurso de Revista autoriza o
uso da faculdade prevista na Instrução Normativa 17/2000 do TST, na
forma que se segue:

1 - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

O Tribunal a quo julgou pela competência desta Especia-
lizada, assim fundamentando: "Pertinente à alegação da recorrente no
que se refere à incompetência 'ratione materiae' desta Justiça Es-
pecializada, em virtude do disposto na Súmula 123, TST (cancelada
em 19.11.2003), verifica-se nos presentes autos que não estamos
diante de uma relação estatutária ou de caráter jurídico-administra-
tivo, mas sim de contratação irregular pelo Poder Público de Tra-
balhador para suas atividades regulares, restando claro o desvirtua-
mento de tal contratação" (fl. 73).

O Recorrente sustenta que o Autor foi contratado para o
serviço público estadual, sem concurso, em caráter temporário, por
meio de regime especial, sob a égide da Lei Municipal 407/2001,
sendo que a competência para apreciar litígios de servidores sob o
Regime Especial é da Justiça Comum. Acosta arestos para confronto
e aponta violação dos arts. 37, IX, e 114 da CF.

Sem razão.
Na verdade, denota-se que o ponto principal da questão é

saber se, havendo discussão acerca da natureza do vínculo empre-
gatício entre o Reclamado e o Reclamante (originado de suposto
contrato temporário), há competência da Justiça do Trabalho para
dirimir o feito.

Esta Corte, visando esclarecer as controvérsias existentes
acerca da matéria, editou a OJ 205 da SBDI-1, que dispõe: "COM-
PETÊNCIA MATERIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. ENTE
PÚBLICO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. REGIME ESPE-
CIAL. DESVIRTUAMENTO. (nova redação, DJ 20.04.05)I - Ins-
creve-se na competência material da Justiça do Trabalho dirimir dis-
sídio individual entre trabalhador e ente público se há controvérsia
acerca do vínculo empregatício".

Incidência da Súmula 333/TST e do art. 896, § 4º, da CLT.
Ressalte-se que a Súmula 123/TST foi cancelada, pela Res.

121/2003 (DJ 21/11/2003).
Nego seguimento, no particular.
2 - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO.

E F E I TO S 
Relativamente à matéria, o Tribunal de origem manifestou-se no

seguinte sentido: "VÍNCULO DE EMPREGO - NULIDADE DA CON-
TRATAÇÃO. A decretação de nulidade por descumprimento de Concurso,
consoante determina o art. 37, II, da Constituição Federal produzirá sempre
efeito ex nunc, ou seja, a partir da declaração, devendo ser reconhecido o
vínculo empregatício entre as partes, atribuindo-se ao recorrente a respon-
sabilidade objetiva de garantir as verbas rescisórias, em virtude da impos-
sibilidade de restituir-se às partes, o 'status quo ante" (fl. 72).

Nas razões recursais, o Recorrente alega que a decisão regional
destoa da Súmula 363 do TST e diverge dos arestos que colaciona.

Com razão o Recorrente.
A decisão revisanda, ao assegurar ao Reclamante os efeitos

pecuniários decorrentes, como se válido fosse o vínculo de emprego,
não obstante declarar a nulidade do pacto laboral por ofensa ao artigo
37, II e § 2º, da Constituição Federal, contrariou a Súmula 363 desta
Corte, que estabelece: "CONTRATO NULO. EFEITOS - Nova
redação - Res. 121/2003, DJ 21.11.2003. A contratação de servidor
público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público,
encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo
direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao
número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário
mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS".

Assim, com fulcro no art. 557, § 1º, do CPC, dou pro-
vimento parcial ao Apelo, para restringir a condenação ao reco-
lhimento do FGTS da contratualidade e ao pagamento dos salários
retidos de janeiro e fevereiro de 2001, 2002 e 2003.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-RR-1002/2005-201-11-00.1TRT - 11ª REGIÃO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE MANACAPURU

A D VO G A D A : DRª TATIANA ROCHA DE MENEZES

RECORRIDA : CONCEIÇÃO SANTOS DE LIMA

D E S P A C H O
O eg. Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, às fls.

60/63, negou provimento ao Recurso Ordinário do Reclamado.
Irresignado, o Município interpôs Recurso de Revista às fls.

66/75, com fulcro no art. 896, "a" e "c", da CLT. Sustenta a nulidade
da contratação sem a realização de concurso público e a condenação
ao pagamento apenas do saldo salarial e das parcelas de FGTS,
excluída a multa de 40%.

Não foram apresentadas as contra-razões.
O Ministério Público do Trabalho, às fls. 85/86, opinou pelo

conhecimento e provimento do Apelo.
O exame global do presente Recurso autoriza o uso da fa-

culdade prevista na Instrução Normativa 17/2000 do TST, na forma
que se segue:

NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. AU-
SÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS

O eg. TRT confirmou a sentença que reconheceu a validade
do contrato de trabalho e julgou procedente em parte a reclamação,
nos seguintes termos: "De igual modo não prevalece a argüição de
nulidade da contratação por falta de concurso público, como também
não prospera a inexistência de vínculo empregatício. Nesse aspecto da
contratação deve ser enfatizado que a questão se confunde com o
mérito da reclamatória, através do qual foram examinados e cons-
tatados todos os elementos configuradores do pacto laboral, diante do
fato, até incontroverso, de que a reclamante trabalhou para o re-
clamado, no período de 01/05/1992 a 24/10/2003, na função de Agen-
te Administrativo, mediante remuneração, subordinação e habitua-
lidade. No caso em julgamento não se caracteriza a alegada nulidade
contratual, por inobservância do requisito concursal, na forma do
artigo 37, II, da Constituição Federal, conforme fundamentou a de-
cisão recorrida que reconheceu a validade do contrato até o momento
da rescisão, deferindo, portanto, os direitos adquiridos e decorrentes
da forma rescisória imotivada, diante do princípio da irretroatividade
dos efeitos da denúncia contratual que não pode prejudicar os direitos
adquiridos" (fl. 62).

Na Revista, o Município sustenta que o Reclamante foi con-
tratado para exercer atividade em caráter temporário, nos termos do
inciso IX do art. 37 da Constituição Federal. Afirma, ainda, que, caso
não se entenda pela contratação temporária, a contratação sem a
realização de concurso público deve ser considerada nula. Aponta a
violação do art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal, invoca a
contrariedade à Súmula 363 do TST e transcreve jurisprudência para
confronto de teses.

Não se pode invocar o regime de contratação temporária do
art. 37, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que o Reclamante
trabalhou para o Reclamado na função de Agente Administrativo de
1992 até 2003, conforme consignado pelo acórdão regional.

Entretanto, quanto à nulidade contratual, a decisão recorrida
contrariou a Sumula 363 do TST, que dispõe: "A contratação de
servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso
público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe
conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em
relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do
salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS".

Verifica-se, na inicial, que houve pedido de FGTS sobre o
período trabalhado, mas não houve pleito com relação a saldo de
salários.

Assim, com fundamento no art. 557, § 1º-A, do CPC, co-
nheço do Recurso de Revista, por contrariedade à Súmula 363 do
TST, e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para, declarando a
nulidade da contratação, limitar a condenação ao pagamento dos
valores referentes aos depósitos do FGTS, excluída a multa de
40%.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-1035/2003-463-05-40.0TRT - 5ª REGIÃO

A G R AVA N T E : TELEMAR NORTE LESTE S.A.

A D VO G A D O : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

A G R AVA D A : COSAK CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.

A G R AVA D A : SISTEMA ENGENHARIA LTDA.

A G R AVA D O : LUIZ ANTÔNIO SOBRAL BATISTA

A D VO G A D O : DR. JOSÉ CARNEIRO ALVES

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento às fls. 01-06 interposto

contra o r. despacho de fls. 95-97, que denegou seguimento ao Re-
curso de Revista de fls. 84-90, sob os fundamentos de que o acórdão
encontra-se em sintonia com a jurisprudência do TST, Súmula 331,
IV, não atendendo ao previsto no art. 896, § 4º, da CLT e incidindo
a Súmula 126.
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Foram apresentadas contraminuta ao Agravo de Instrumento
às fls. 104-105 e contra-razões ao Recurso de Revista, às fls. 102-
103.

Os autos não foram enviados ao d. Ministério Público do
Trabalho, por força do art. 82, parágrafo 2º, II, do RITST.

É o breve relatório.
O Recurso é tempestivo conforme se infere às fls. 1 e 98,

procuração às fls. 22, e 91, e possui regularidade traslado.
O eg. TRT da 5ª Região, por meio do v. acórdão de fls. 75-

81, negou provimento ao Recurso Ordinário da Reclamada, assim
fundamentando: "Logo, caracterizada a ocorrência de intermediação
de mão de obra por empresa interposta e, diante da inadimplência do
real empregador - COSAK CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA
- que deixou de cumprir com obrigações inerentes ao contrato de
trabalho celebrado com o autor, aqueles que se beneficiaram da mão
de obra do empregado devem ser responsabilizados subsidiariamente,
nos termos do disposto no Enunciado nº 331, IV, do C. TST. Tal
responsabilidade se finca no princípio moral que veda o enrique-
cimento sem causa, bem como nos deveres de bem eleger (culpa in
eligendo) e de vigilância (culpa in vigilando), pois não se concebe
que o tomador de serviços possa transferir a sua atividade-meio para
terceiros sem responder pela má escolha e necessária vigilância que
detém. Com efeito, ainda que na celebração do contrato de prestação
de serviço a empresa contratada revele cumprir o requisito da ido-
neidade, a responsabilidade do contratante em matéria trabalhista há
de ser decretada se agiu com culpa in vigilando. Ressalte-se que a
subcontratação acaba por evocar mais responsabilidades do que a
contratação direta, pois o tomador tem de adimplir as obrigações de
natureza civil contraídas com a prestadora e, ainda, deve vigiar se a
mesma está observando devidamente a legislação trabalhista. Assim o
é, porque esse modo de utilização de trabalho não derrogou as normas
de proteção ao trabalhador previstas na CLT, cuja interpretação sis-
têmica permitiu que o C. TST erigisse a responsabilidade subsidiária
subjacente a tais relações" (fls. 77-78).

Por meio do Recurso de Revista de fls. 84-90, a Recorrente
asseverou que o ônus de provar a prestação de serviços em favor da
Recorrente/TELEMAR era do Recorrido, que não se desincumbiu
desse encargo. Alegou que figurou apenas como dona da obra, que
não é o responsável, solidária ou subsidiariamente e que a decisão
regional contrariou a OJ 191 do TST. Alegou violação dos artigos
818 da CLT e 333, I, do CPC. Transcreveu arestos.

Sem razão.
Com efeito, o eg. Regional deixou consignado que restou

caracterizada a intermediação de mão-de-obra por empresa interposta,
por força do contrato firmado com a prestadora de serviços. Con-
signou, ainda, que houve culpa in eligendo e in vigilando da Re-
clamada. Daí, sua condenação subsidiária. Dessa forma, não há como
afastar a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços, porque
utilizou mão-de-obra terceirizada para atuar na atividade-meio da
empresa.

Na hipótese dos autos, para analisar a suposta condição de
dono da obra, seria necessário a apreciação de fatos e provas, cujo
reexame é vedado nesta instância extraordinária.

O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a ju-
risprudência pacificada, nos termos da Súmula 331, IV, do TST.

Assim, a divergência jurisprudencial suscitada não prospera,
ante a previsão do art. 896, § 4º, da CLT e as violações legais
apontadas, por sua vez, encontram óbice na Súmula 333 do TST.

Portanto, com base no artigo 557, caput, da CPC, nego
seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-RR-1097/2002-732-04-00.8TRT - 4ª REGIÃO

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 4ª RE-
GIÃO

PROCURADORA : DRA. DENISE MARIA SCHELLENBERGER

RECORRIDO : LUIZ ANDRÉ ZINN

A D VO G A D A : DRA. MARLISE RAHMEIER

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

PROCURADOR : DR. RICARDO KUNDE CORRÊA

D E S P A C H O
O eg. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por meio

do acórdão de fls. 127-132, deu provimento parcial ao Recurso Or-
dinário interposto pelo Reclamado. No que interessa, manteve a r.
sentença que reconheceu a nulidade da contratação, ante o disposto
no art. 37, II, da CF/88, mas gerador de efeitos, condenando o
Reclamado ao pagamento das verbas rescisórias.

De tal decisão, interpõe Recurso de Revista o Ministério
Público (fls. 134-139), sustentando, em síntese, que, nulo o contrato
de trabalho, por ausência de concurso público, não se pode manter
condenação atinente às verbas trabalhistas. Aponta violação do art.
37, II, da CF, contrariedade à Súmula 363 do TST e colaciona arestos
para a divergência.

O exame global do presente Recurso de Revista autoriza o
uso da faculdade prevista na Instrução Normativa 17/2000 do TST, na
forma que se segue:

1 - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO.
E F E I TO S 

Relativamente à matéria, o Tribunal de origem manifestou-se
no seguinte sentido: "Entende este Relator, tal como concluído na
sentença de Origem, que o contrato mantido entre as partes encontra
óbice no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, já que não há
notícia da submissão do autor a concurso público, sendo defeso ao
Judiciário referendá-la, devendo ser resguardados, 'in casu', os prin-
cípios da legalidade e moralidade que vinculam a Administração

Pública, essenciais para que se atinjam os objetivos fundamentais do
Estado descritos no artigo 3º da Constituição Federal, em síntese,
resguardar o bem comum. Todavia, embora a infringência ao man-
damento constitucional repercuta no plano da validade do ato ju-
rídico, diante do expressamente cominado no parágrafo 2º do citado
artigo 37, donde se conclui necessariamente pela nulidade da ad-
missão, tal nulidade é de ser decretada ex nunc, de sorte a não
comprometer os efeitos da relação de emprego, já extinta, existente
no plano dos fatos, ante o princípio da irrestituibilidade das pres-
tações, a impossibilitar a reversão ao 'status quo ante'. Assim, o
contrato de trabalho, ainda que nulo, é gerador de efeitos. Indevida,
no entanto, a indenização do seguro-desemprego. Desta forma, dá-se
provimento parcial ao recurso para excluir da condenação a inde-
nização do seguro-desemprego" (fls. 131-132).

Nas razões recursais, o Recorrente aponta violação do art.
37, II, da CF e contrariedade à Súmula 363 do TST, sustentando a
nulidade do contrato de trabalho do Reclamante, ante a não-obser-
vância da prévia aprovação em concurso público para investidura nos
quadros do Reclamado, de modo que considera indevida a conde-
nação ao pagamento de verbas decorrentes do contrato de trabalho.
Colaciona arestos.

Com razão, em parte, o Recorrente.
Consoante os termos do art. 37, inciso II e § 2º, da Cons-

tituição Federal, a aprovação prévia em concurso público para in-
vestidura de cargo ou emprego público, após a Constituição da Re-
pública de 1988, é requisito formal imprescindível para a validade do
ato. Assim, não atendido tal requisito, o ato é nulo.

Desse modo, a decisão que, embora reconheça o vício formal
do ato pela ausência da prévia aprovação em concurso público, con-
dena o Reclamado ao pagamento de todas as verbas decorrentes do
contrato de trabalho, ofende a literalidade do art. 37, II e § 2º, da
Constituição Federal, mostrando-se apta a promover a admissibilidade
do Apelo, nos termos do art. 896, alínea "c", da CLT.

Com efeito, a questão encontra-se pacificada nesta Corte,
consagrada pela Súmula 363, que dispõe: "CONTRATO NULO.
EFEITOS - Nova redação - Res. 121/2003, DJ 21.11.2003. A con-
tratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação
em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º,
somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pac-
tuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor
da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do
FGTS".

Ressalte-se que, na hipótese, não há pedido de salários re-
tidos.

Assim, com fulcro no art. 557, § 1º, do CPC, dou pro-
vimento parcial ao Apelo, para limitar a condenação ao pagamento
dos depósitos do FGTS de toda a contratualidade.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-1106/2003-121-17-40.2TRT - 17ª RE-
GIÃO 

A G R AVA N T E : ARACRUZ CELULOSE S/A

A D VO G A D O : DR. EDMILSON CAVALHERI NUNES

A G R AVA D O : ANTONIO JOSÉ NUNES FIGUEREDO

A D VO G A D A : DRA. ANCELMA DA PENHA BERNARDOS

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-08) interposto

contra o r. despacho de fls. 174-178, que denegou seguimento ao
Recurso de Revista de fls. 151-169 sob o fundamento de que não
foram atendidos os requisitos das alíneas "a" e "c" do art. 896 da CLT
e das Súmulas 219, 296, 297 e 329 do TST e das OJs 115, 336 e 341
da SBDI-1 do TST.

Contraminuta e contra-razões ao Recurso de Revista foram
apresentadas às fls. 186-190 e 192-202, respectivamente.

Os autos não foram enviados ao d. Ministério Público do
Trabalho, por força do art. 82, parágrafo 2º, II, do RITST.

É o breve relatório.
O Recurso encontra óbice intransponível ao seu conheci-

mento. As declarações apostas na fl. 02 e em todas as peças do
presente Apelo não satisfazem a exigência de autenticação, nos ter-
mos do art. 830 da CLT e da Instrução Normativa 16/99, item IX, do
T S T.

In casu, a simples declaração de que as peças que acom-
panham o Apelo são autênticas (fl. 02) e o carimbo "confere com o
original", com a rubrica do advogado, aposta nas peças trasladadas,
não atendem a forma do comando legal inserto no art. 544, § 1º, in
fine, do CPC e da Lei 10.352/2001, na medida em que não vincula a
responsabilização do advogado pela declaração. Ressalte-se que ine-
xiste nos autos certidão ou declaração de autenticidade, firmada pelo
próprio advogado, nos termos do art. 544, § 1º, da Lei
10.352/2001.

Considerando que é dever da parte interessada velar pela
completa formação do Instrumento (item X da Instrução Normativa
16/99 do TST), nego seguimento ao Apelo, com fulcro no art. 557,
caput, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-1114/2003-008-04-40.1TRT - 4ª REGIÃO

A G R AVA N T E : JONATAN RODRIGUES

A D VO G A D O : DR. CELSO FERRAREZE

A G R AVA D A S : MALCON FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
E OUTRA

A D VO G A D A : DRA. MARTA DE AZEVEDO LUCENA

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 2-7) interposto con-

tra o r. despacho de fls. 161-164, que denegou seguimento ao Recurso
de Revista de fls. 136-148, sob o fundamento de que o Apelo en-
contra óbice nas Súmulas 296, 124 e 337, I, do TST.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento e contra-razões ao
Recurso de Revista foram apresentadas (fls. 171-173 e 174-177). Os
autos não foram enviados ao d. Ministério Público do Trabalho, por
força do art. 82, parágrafo 2º, II, do RITST.

É o breve relatório.
O Recurso é tempestivo (fls. 2 e 165), está subscrito por

advogado habilitado (procuração à fl. 30) e apresenta regularidade de
traslado.<!ID327739-4>

1 - HORAS EXTRAS
O eg. TRT da 4ª Região, por meio do v. acórdão de fls. 127-

134, negou provimento ao Recurso Ordinário do Reclamante, con-
signando: "A alegação da petição inicial, no sentido de que não lhe
era permitido anotar a integralidade da jornada trabalhada, não restou
confortada pela prova produzida. O exame dos cartões-ponto do re-
clamante (fls. 347/360) revela que há uma certa regularidade nos
horários de início e término da jornada, mas que com variações. Não
se trata de registros com horários invariáveis, de molde a suspeitar-se
de sonegação de labor extraordinário. Nos cartões-ponto do recla-
mante constatam-se diversas oportunidades em que há registro de
horário além das 19h, sendo exemplo os dias 30/07/99, 09/11/00,
23/11/00, 28/12/00, 30/01/01, e 05/02/01. Aliás, em abril de 1999, o
reclamante trabalhou das 7h47min do dia 15 até a 1h30min do dia 16,
fazendo um intervalo de 1h45min, consoante registrado no cartão-
ponto (fl. 347). A prova oral produzida, por seu turno, também não
favorece a versão do reclamante. Enquanto as duas testemunhas apre-
sentadas pelo reclamante (fls. 397/398) afirmam que por determi-
nação superior não havia o registro integral das horas extras la-
boradas, as duas testemunhas da reclamada (fls. 398/400) declararam
que havia o integral registro das horas extras. As testemunhas da
defesa prestam depoimentos que encontram ressonância nos respec-
tivos registros de horário. (...). Nesse contexto, confirma-se a sentença
que concluiu pela validade dos cartões-ponto deferindo as horas ex-
tras a serem apuradas com base nos mesmos, assim consideradas as
excedentes à sexta hora diária" (fls. 130/131).

Por meio do Recurso de Revista o Reclamante alega que essa
decisão transgride os artigos 818 da CLT e 333, I, do CPC, porquanto
as testemunhas do Recorrente afirmam de forma uníssona que não era
permitido o registro integral da jornada laborada, não havendo, assim,
a correta valoração do ônus da prova. Transcreve arestos.

Sem razão.
A aferição da alegação recursal ou da veracidade da assertiva

do Tribunal Regional, ao concluir pela veracidade dos cartões-ponto,
depende de nova análise do conjunto fático-probatório testemunhal
dos autos, procedimento vedado nesta instância recursal, nos termos
da Súmula 126 do TST.

Ademais, a decisão regional não dirimiu a questão sob o
prisma da distribuição do ônus da prova, carecendo de prequestio-
namento a alegação de violação dos artigos 818 da CLT e 333, I, do
CPC. Incidência da Súmula 297 do TST.

Nego seguimento.
2 - INTERVALOS INTRAJORNADA
O egrégio Regional manteve a decisão de 1º Grau, pro-

latando a seguinte decisão: "Mantida a sentença no que tange à
veracidade dos registros de horário não há falar em descumprimento
do intervalo legal previsto no art. 71, § 4º, da CLT. Os cartões-ponto
do reclamante (fls. 347/360) revelam que ele usufruía intervalos de
em média 1h e 30 min. De outra parte, as próprias testemunhas do
reclamante afirmaram não saber informar a respeito do intervalo do
reclamante (fls. 397/398). Por fim, tendo sido reconhecida a condição
de bancário do reclamante, o intervalo legalmente previsto é de 15
minutos" (fl. 132).

Nas razões de Recurso de Revista, o Reclamante alega que
não houve a correta valoração da prova, na medida em que o Re-
corrente laborou além de seis horas diárias e usufruindo intervalo
inferior a uma hora, conforme constatado pela prova testemunhal.
Aponta como violados os artigos 818 da CLT e 333, I, do CPC e
contrariedade à OJ 307 da SBDI-1 do TST. Traz aresto para o co-
tejo.

Sem razão.
A discussão acerca da correta usufruição do intervalo in-

trajornada insere-se no campo dos fatos e das provas, procedimento
vedado nesta instância recursal, nos termos da Súmula 126 do TST.
Superados os arestos colacionados.

Nego seguimento.
3 - BANCÁRIO. DIVISOR 180
Quanto ao tema, o egrégio Regional consignou que: "Des-

cabe a pretensão de utilização do divisor 150 para a apuração do
valor-hora. Estando o reclamante sujeito à jornada de seis horas, e
considerando que a sentença determinou a repercussão das horas
extras em repousos semanais remunerados, incluindo os sábados (sen-
tença de embargos às fls. 518/519) por força de disposição normativa,
o divisor a ser aplicado é o 180. Aplicável à espécie o entendimento
consubstanciado na Súmula nº 124 do TST" (fl. 132).
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Alega o Reclamante que, com fulcro nos arts. 11 da Lei
8.222/91, 305 e 224, caput, da CLT, o correto divisor é o 150. Invoca
as Súmulas 113 e 347 do TST. Traz arestos.

O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a ju-
risprudência pacificada nos termos da Súmula 124 do TST, que dis-
põe que para o cálculo do valor do salário-hora do bancário men-
salista, o divisor a ser adotado é o 180 (cento e oitenta).

Assim, a divergência jurisprudencial suscitada não prospera,
ante a previsão do art. 896, § 4º, da CLT, e as violações legais
apontadas, por sua vez, encontram óbice na Súmula 333 do TST.

Portanto, com base no artigo 557, caput, da CPC, nego
seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-1114/2003-008-04-41.1TRT - 4ª REGIÃO

A G R AVA N T E S : MALCON FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
E OUTRA

A D VO G A D O : DR. JOÃO PAULO LUCENA

A G R AVA D O : JONATAN RODRIGUES

A D VO G A D O : DR. CELSO FERRAREZE

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 2-9) interposto con-

tra o r. despacho de fls. 154-157, que denegou seguimento ao Recurso
de Revista de fls. 142-152, sob o fundamento de que o Apelo en-
contra óbice nas Súmulas 23 e 296 do TST.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento foi apresentada (fls.
163-167). Os autos não foram enviados ao d. Ministério Público do
Trabalho, por força do art. 82, parágrafo 2º, II, do RITST.

É o breve relatório.
O Recurso é tempestivo (fls. 2 e 158), está subscrito por

advogado habilitado (procuração à fl. 17) e apresenta regularidade de
traslado.

O eg. TRT da 4ª Região, por meio do v. acórdão de fls. 118-
126, negou provimento ao Recurso Ordinário da Reclamada, con-
signando: "O preposto da primeira reclamada, assim como o sócio da
segunda reclamada, em depoimento pessoal (fl. 397), declararam que
o reclamante prestava serviços para todas as empresas do grupo
econômico. O mesmo foi dito pelas duas testemunhas trazidas pelas
reclamadas (fls. 398/400). A prova oral produzida pelo reclamante
(fls. 398/398), contudo, é no sentido de que ele estava atrelado pre-
ponderantemente ao Banco Malcon. A primeira testemunha do autor,
que também trabalhou como Office boy, afirma que o autor tra-
balhava mais para o Banco Malcon. Disse, ainda, que os chefes do
autor eram os mesmos seus, sendo eles Roberto Barth e Souza,
empregados do banco Malcon, e eram eles que controlavam os ho-
rários de trabalho. A segunda testemunha do autor, também office
boy, igualmente declarou que os chefes dele e do reclamante eram
Roberto Barth e Souza, que eram empregados do banco Malcon. As
testemunhas das reclamadas revelaram desconhecimento quanto a
quem estava subordinado o reclamante. A primeira disse que não
sabia informar quem era o chefe direto do autor; e também que não
sabia informar que empresa assina a CTPS de Roberto Barth. A
segunda disse acreditar que o autor não tivesse chefe imediato. Como
se vê, a prova testemunhal favorece a pretensão da inicial. Embora
prestasse serviços a todo o grupo econômico, o autor laborava de
forma preponderante para o Banco Malcon. Além disso, o relevante
para a solução da controvérsia é que o reclamante estava subordinado
diretamente a empregados do Banco (primeira demandada), o qual
inclusive controlava o seu horário de trabalho. Diante de tais cir-
cunstâncias, o vínculo de emprego formou diretamente com o se-
gundo reclamado. A circunstância de o Banco Malcon haver alterado
o seu objeto social (v. doc. Da fl. 366), passando a ser uma sociedade
de crédito, financiamento e investimento, não afeta os direitos ad-
quiridos do reclamante. Nesse sentido o disposto no art. 10 da CLT.
Ademais, quanto à condição de bancário, aplica-se a Súmula 55 do
C.TST, a seguir in verbis: 'As empresas de crédito, financiamento ou
investimento, também denominadas 'financeira', equiparam-se aos es-
tabelecimentos bancários para os efeitos do artigo 224 da CLT'. Não
prospera, portanto, a pretensão da recorrente de limitação da con-
denação decorrente do vínculo com a primeira reclamada e da con-
dição de bancário do autor ao período anterior a 19/12/01" (fls. 120-
121).

Por meio do Recurso de Revista de fls. 142-152, as Re-
correntes alegam que essa decisão transgride o artigo 226 da CLT,
uma vez que a prestação de serviços para as empresas do grupo
econômico obsta o reconhecimento de vínculo de emprego com o
Banco, em razão do vínculo empregatício havido com a segunda
Reclamada. Sustentam que as tarefas exercidas pelo Reclamante não
se inserem nas atividades afins dos bancários ou até mesmo dos
financiários. Argumentam que, ainda que haja o reconhecimento do
vínculo, o Reclamante não faria jus aos benefícios da norma coletiva
da categoria profissional dos bancários a partir da data da conversão
do Banco em Financeira. Alegam violação dos artigos 226 e 570 da
CLT e contrariedade à Súmula 129 do TST e colacionam arestos.

Sem razão.

O Tribunal Regional, baseado no exame da prova, concluiu
pela configuração do vínculo empregatício com as Recorrentes, por-
quanto o Reclamante laborava de forma preponderante para o Banco,
bem como este controlava o seu horário de trabalho. Ademais, a
aferição da alegação de que as atividades exercidas pelo Reclamante
não se inserem nas atividades afins dos bancários ou até mesmo dos
financiários depende de nova análise do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento vedado nesta instância recursal, nos termos
da Súmula 126 do TST.

O egrégio Regional não examinou a questão relativa ao en-
quadramento sindical e as Recorrentes não opuseram Embargos de
Declaração, a fim de obter o necessário pronunciamento sobre a
matéria. Incidência da orientação contida na Súmula 297 do TST.

Portanto, com base no artigo 557, caput, da CPC, nego
seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-RR-1162/2005-201-11-00.0TRT - 11ª REGIÃO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE MANACAPURU

A D VO G A D A : DRª DEBORAH SABBÁ RODRIGUES

RECORRIDA : LUZIA DOS SANTOS ROCHA

A D VO G A D A : DRª MARIA DO CARMO DE MAGALHÃES COE-
LHO

D E S P A C H O
O eg. Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, por

meio do acórdão de fls. 56-59, negou provimento ao Recurso Vo-
luntário do Reclamado, mantendo a r. sentença que reconheceu a
nulidade da contratação, mas geradora de efeitos.

De tal decisão, interpõe Recurso de Revista o Município de
Manacapuru (fls. 62-72), alegando, em síntese, a incompetência desta
Especializada, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal e da
Súmula 123 do TST. Aduz, ainda, que a decisão regional destoa da
Súmula 363 do TST e diverge dos arestos que colaciona.

O exame global do presente Recurso de Revista autoriza o
uso da faculdade prevista na Instrução Normativa 17/2000 do TST, na
forma que se segue:

1 - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

O eg. TRT rejeitou a preliminar suscitada, sob o fundamento
de que: "A competência da Justiça do Trabalho deve ser mantida na
medida em que trata-se de relação de emprego entre as partes, con-
forme determina o art. 114 da CF/88" (fl. 58).

O Reclamado renova argüição de incompetência da Justiça
do Trabalho para julgar o pleito, alegando que a Reclamante tra-
balhou sob a égide do Regime Especial instituído pela Lei Municipal
407/2001. Aponta ofensa do art. 114 da Constituição Federal e con-
trariedade à Súmula 123/TST, além de trazer arestos a cotejo.

Não prospera.
O fato de estar ou não a Reclamante submetida a Regime

Especial instituído pela Lei Municipal 407/2001 não mereceu ma-
nifestação expressa do Tribunal Regional. Portanto, impossível aferir
a violação constitucional ou a divergência apontadas. Incidência da
Súmula 297/TST.

Nego seguimento, no particular.
2 - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO.

E F E I TO S 
Relativamente à matéria, o Tribunal de origem manifestou-se

no seguinte sentido: "Não há dúvida de que os efeitos da nulidade
contratual na órbita trabalhista, não são os mesmos da nulidade de-
clarada em um contrato cível, visto que neste pode-se restituir a coisa
objeto da negociação declarada nula. Já no direito do trabalho, não há
como ser restituída a força despendida pelo empregado que teve seu
contrato declarado nulo. Tanto é assim, que o Colendo TST vem
decidindo e admitindo o pagamento da contraprestação equivalente ao
salário, reconhecendo, assim, a relatividade da nulidade, posto que
fosse esta absoluta, não geraria qualquer direito, nem mesmo ao
pagamento dos salários. 2.7 Todavia, divergimos, data venia, da po-
sição adotada pela Colenda Corte Trabalhista Superior, esposada em
Enunciado, que pune o empregado, ao afastá-lo de seus direitos, e não
o administrador que praticou a desobediência ao dispositivo Cons-
titucional. Outrossim, entendo que os direitos trabalhistas constituem
um conjunto indissociável. A cada dia trabalhado, conquista o tra-
balhador um pedacinho a mais de seus direitos, que estão elevados à
categoria de constitucionais, razão porque nos soa estranho o de-
ferimento dos salários e não das férias mais 1/3, do FGTS, dentre
outros. Entendemos que o art. 7º da Constituição Brasileira, que fixa
direitos a todos os trabalhadores urbanos e rurais, não pode ser ig-
norado pelo simples fato de ter um ímprobo administrador público
desrespeitado a Constituição Brasileira e contratado sem o devido
concurso público" (fl. 58).

Nas razões recursais, o Recorrente alega que a decisão re-
gional destoa da Súmula 363 do TST e diverge dos arestos que
colaciona.

Com razão o Recorrente.
A decisão revisanda, ao assegurar à Reclamante os efeitos

pecuniários decorrentes, como se válido fosse o vínculo de emprego,
não obstante declarar a nulidade do pacto laboral por ofensa ao artigo
37, II e § 2º, da Constituição Federal, contrariou a Súmula 363 desta
Corte, que estabelece: "CONTRATO NULO. EFEITOS - Nova
redação - Res. 121/2003, DJ 21.11.2003. A contratação de servidor
público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público,
encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo
direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao
número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário
mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS".

Assim, com fulcro no art. 557, § 1º, do CPC, dou pro-
vimento parcial ao Apelo, para restringir a condenação ao reco-
lhimento do FGTS da contratualidade, sem a multa de 40%.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-1164/1993-084-15-40.9TRT - 15ª RE-
GIÃO 

A G R AVA N T E : VITOR CHUSTER

A D VO G A D O : DR. JOSÉ CÉSAR DE SOUSA NETO

A G R AVA D A : MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

A D VO G A D A : DRª RAQUEL MENIN CASSETA

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02/26) interposto

contra o r. despacho de fls. 215/216, que denegou seguimento ao
Recurso de Revista de fls. 183/213, sob o fundamento de que o Apelo
encontra óbice nas Súmulas 126 e 297 do TST.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento e contra-razões ao
Recurso de Revista foram apresentadas (fls. 220/232). Por meio do
parecer de fls. 236/237, o douto Ministério Público do Trabalho
opinou pelo conhecimento e não-provimento do Recurso.

É o breve relatório.
A análise dos autos revela óbice intransponível ao proces-

samento do Agravo de Instrumento. In casu, o Agravante não juntou
aos autos a cópia da certidão de publicação do acórdão de Embargos
Declaratórios em Recurso Ordinário, peça indispensável para se aferir
a tempestividade do Recurso de Revista e não cuidou de autenticar a
cópia reprográfica do verso da fl. 216. A autenticação do anverso
refere-se à cópia da segunda página do despacho denegatório. Inob-
servado, portanto, o disposto no item IX da Instrução Normativa
16/99 do TST e no art. 830 da CLT. Cabe esclarecer que são dois
documentos distintos: a cópia da certidão de publicação do despacho
denegatório, no anverso, e a cópia da segunda página do despacho
denegatório, no verso, sendo que apenas na fl. 216 (anverso) foi
aposto carimbo de autenticação. Nos termos da OJ 287 da eg. SBDI-
1 desta Corte, em se tratando de documentos distintos, é necessária a
autenticação individual de ambos, ainda que constantes de verso e
anverso da mesma folha.

A referida certidão que atesta a data da publicação do des-
pacho denegatório é peça indispensável para se aferir a tempesti-
vidade do Agravo de Instrumento.

Acrescente-se, ainda, que não existe nos autos certidão ou
declaração de autenticidade, firmada pelo próprio advogado, nos ter-
mos do art. 544, § 1º, da Lei 10.352/2001.

Quanto à ausência de traslado da certidão de publicação do
acórdão dos Embargos Declaratórios em Recurso Ordinário, escla-
reça-se que sem o traslado dessa peça, não há como proceder ao
imediato julgamento do Recurso de Revista, conforme redação do
artigo 897, § 5º, da CLT, dada pela Lei 9.756/98.

Ressalte-se que essa exigência decorre, ainda, do item III da
Instrução Normativa 16/99, que preceitua: "O agravo não será co-
nhecido 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" (grifo nosso).

Assim, inegável reconhecer-se a manifesta inadmissibilidade
do Apelo, ante a ausência das citadas peças essenciais à sua for-
mação.

Considerando que é dever da parte interessada velar pela
completa formação do Instrumento (item X da Instrução Normativa
16/99 do TST), nego seguimento ao Apelo, com base nos arts. 897,
§ 5º, da CLT e 557, caput, do CPC.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-RR-1189/2004-001-22-00.6TRT - 22ª REGIÃO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE TERESINA

A D VO G A D O : DR. JOSÉ WILSON F. DE ARAÚJO JÚNIOR

RECORRIDA : ALINE DE SOUSA NERI

A D VO G A D O : DR. EDNAN SOARES COUTINHO MOURA

D E S P A C H O
O eg. Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, por

meio do acórdão de fls. 62-78, negou provimento ao Recurso Or-
dinário interposto pelo Reclamado. Manteve a r. sentença que re-
conheceu a nulidade da contratação, ante o disposto no art. 37, II, da
CF/88, mas gerador de efeitos, condenando o Reclamado ao pa-
gamento das verbas rescisórias e honorários advocatícios.

De tal decisão, interpõe Recurso de Revista o Município de
Teresina (fls. 81-91), sustentando, em síntese, que, nulo o contrato de
trabalho, por ausência de concurso público, não se pode manter con-
denação atinente às verbas trabalhistas. Aponta violação do art. 37, II,
da CF, contrariedade à Súmula 363 do TST e colaciona arestos para
a divergência.
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O exame global do presente Recurso de Revista autoriza o
uso da faculdade prevista na Instrução Normativa 17/2000 do TST, na
forma que se segue:

1 - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO.
E F E I TO S 

Relativamente à matéria, o Tribunal de origem manifestou-se
no seguinte sentido: "Há conflito normativo entre o art. 1º, inciso IV,
que consagra os valores sociais do trabalho como um dos funda-
mentos da República Federativa do Brasil, e o art. 37, § 2º, da CF/88,
que declara nula a contratação de pessoal sem o prévio e necessário
concurso público. A resolução desse conflito dá-se através do prin-
cípio da harmonização prática dos dispositivos, mediante o critério de
ponderação de valores, sem que a solução implique negar eficácia a
qualquer dos dispositivos constitucionais. Como forma de implemen-
tar os valores democráticos consubstanciados na Constituição, no
momento em que visa a atingir o bem-estar e o pleno desenvol-
vimento e dignificação do ser humano através do trabalho, sobretudo
em momentos em que o cidadão se encontra mais desamparado, a
nulidade contratual opera efeitos apenas ex nunc. Assim, detém o
trabalhador o direito ao recebimento das parcelas adquiridas e ven-
cidas no curso do contrato consentâneas com a relação de emprego, à
exceção apenas das parcelas exclusivas decorrentes da despedida in-
justificada" (fls. 62-63).

Nas razões recursais, o Recorrente aponta violação do art.
37, II, da CF e contrariedade à Súmula 363 do TST, sustentando a
nulidade do contrato de trabalho do Reclamante, ante a não-obser-
vância da prévia aprovação em concurso público para investidura nos
quadros do Reclamado, de modo que considera indevida a conde-
nação ao pagamento de verbas decorrentes do contrato de trabalho.
Colaciona arestos.

Com razão, em parte, o Recorrente.
Consoante os termos do art. 37, inciso II e § 2º, da Cons-

tituição Federal, a aprovação prévia em concurso público para in-
vestidura de cargo ou emprego público, após a Constituição da Re-
pública de 1988, é requisito formal imprescindível para a validade do
ato. Assim, não atendido tal requisito, o ato é nulo.

Desse modo, a decisão que, embora reconheça o vício formal
do ato pela ausência da prévia aprovação em concurso público, con-
dena o Reclamado ao pagamento de todas as verbas decorrentes do
contrato de trabalho, ofende a literalidade do art. 37, II e § 2º, da
Constituição Federal, mostrando-se apta a promover a admissibilidade
do Apelo, nos termos do art. 896, alínea "c", da CLT.

Com efeito, a questão encontra-se pacificada nesta Corte,
consagrada pela Súmula 363, que dispõe: "CONTRATO NULO.
EFEITOS - Nova redação - Res. 121/2003, DJ 21.11.2003. A con-
tratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação
em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º,
somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pac-
tuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor
da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do
FGTS".

Ressalte-se que, na hipótese, não há pedido de salários re-
tidos.

Assim, com fulcro no art. 557, § 1º, do CPC, dou pro-
vimento parcial ao Apelo, para limitar a condenação tão-somente ao
pagamento dos depósitos do FGTS de toda a contratualidade.

2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
O eg. TRT manteve a condenação ao pagamento de ho-

norários advocatícios, adotando os seguintes fundamentos: "Nessa
situação, merecedor da gratuidade de justiça, mediante simples de-
claração de pobreza ou de ofício pelo juiz, segundo contexto fático
dos autos, deve-se conceder os benefícios da Justiça Gratuita e, por
conseguinte, caso saia vencedor na demanda, o direito à verba ho-
norária, independentemente de estar ou não assistido por sindicato da
categoria profissional. Mantém-se, portanto, a verba honorária em
epígrafe na ordem de 10% sobre o valor objeto da condenação" (fl.
77).

O Reclamado sustenta ser indevida tal condenação, tendo em
vista a ausência dos requisitos previstos no art. 14 da Lei 5.584/70 e
nas Súmulas 219 e 329 do TST, que entende contrariadas. Transcreve
arestos para confronto de teses.

Com razão.
Trata-se de matéria já pacificada nesta Corte, cristalizada na

Súmula 219, item I.
Desse modo, verificando-se que a v. decisão revisanda en-

contra-se em confronto com a jurisprudência atual e predominante do
TST, dou provimento ao Apelo, com apoio no art. 557, § 1º, do
CPC, para excluir da condenação o pagamento dos honorários ad-
vocatícios.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-1309/2004-031-14-40.5TRT - 14ª RE-
GIÃO 

A G R AVA N T E : BANCO BRADESCO S/A

A D VO G A D O : DR. LUCIANO PORTEL MARTINS

A G R AVA D O : JUSCELINO ARRUDA SOARES

A D VO G A D O : DR. VINÍCIUS DE ASSIS

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 2-24) interposto con-

tra o r. despacho de fls. 754-755, que denegou seguimento ao Recurso
de Revista de fls. 730-749, sob o fundamento de que o Apelo en-
contra óbice nas Súmulas 126, 378, I, 333 e 337, I, e OJ 111 da
SBDI-1 do TST.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento e contra-razões ao
Recurso de Revista foram apresentadas (fls. 761-772). Os autos não
foram enviados ao d. Ministério Público do Trabalho, por força do
art. 82, parágrafo 2º, II, do RITST.

É o breve relatório.
O Recurso é tempestivo (fls. 2 e 757), está subscrito por

advogado habilitado (procuração à fl. 25) e apresenta regularidade de
traslado.

1 - DOENÇA PROFISSIONAL. REINTEGRAÇÃO
O eg. TRT da 14ª Região, por meio do v. acórdão de fls.

693-704, negou provimento ao Recurso Ordinário da Reclamada,
consignando: "Destarte, após a análise acurada do conjunto probatório
emerge a conclusão lógica de que o reclamante realmente é portador
de Lesão por Esforço Repetitivo - LER, no flexor dos dedos da mão
direita, adquirida no curso do trabalho, tendo sido prejudicado por
falta de diligências do empregador, assumindo, portanto, as conse-
qüências advindas pela inadequação ergonômica do local de trabalho
do obreiro e por desatender as normas beneficiárias existentes. Assim
constatada, após a despedida, doença profissional relacionada com a
execução do contrato de emprego, nos termos da Súmula 378 do C.
TST, transcrita na íntegra no item 2.2.1.2, vê-se que a reintegração e
as parcelas salariais daí decorrentes é medida que se impõe para o
deferimento, motivo por que mantenho a r. sentença, no particular,
por seus próprios e jurídicos fundamentos" (fl. 700).

Por meio do Recurso de Revista de fls. 730-749, o Re-
corrente alega que o Reclamante não é portador de moléstia pro-
fissional, conforme relatório médico pericial. Conseqüentemente não
existe qualquer nexo de causalidade entre os males alegados e as
atividades exercidas pelo Reclamante. Alega o Recorrente que a rein-
tegração do Reclamante não tem respaldo legal, constitucional ou
jurisprudencial, na medida em que este não se afastou por licença-
médica por mais de 15 dias, cuja qualificação da doença fosse de-
corrente de auxílio-acidente. Argumenta que o Reclamante estava
apto a exercer suas atividades funcionais, conforme restou compro-
vado pelo Atestado de Saúde Ocupacional. Aduz como violados os
arts. 5º, II, 7º, I, da CF/88, 10, I, do Ato das Disposições Transitórias,
436 do CPC, 118 da Lei 8.213/91, da Convenção Coletiva de Tra-
balho dos bancários do ano de 2003/2004, e do item 7.4.3.5 da
Norma Regulamentadora 7. Transcreve arestos.

Sem razão.
A aferição da alegação recursal de que o Reclamante não é

portador de moléstia profissional ou da veracidade da assertiva do
Tribunal Regional depende de nova análise do conjunto fático-pro-
batório dos autos, procedimento vedado nesta instância recursal, nos
termos da Súmula 126 do TST.

Ademais, a nova redação da Súmula 378 do TST constitui
óbice ao Recurso do Reclamado. Isto porque, conforme análise do
conjunto probatório feita pelo Regional, o Reclamante é portador de
doença que guarda relação de causa e efeito com as atividades de-
sempenhadas no Banco. Logo, o acórdão recorrido encontra-se em
harmonia com a jurisprudência pacificada nos termos da Súmula 378,
II, parte final, do TST. Assim, a divergência jurisprudencial suscitada
não prospera, ante a previsão do art. 896, § 4º, da CLT, e as violações
legais apontadas, por sua vez, encontram óbice na Súmula 333 do
T S T.

Nego seguimento.
2 - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.213/91
Quanto ao tema, o egrégio Regional consignou: "Embora não

tenha sido editada uma lei complementar, como previsto na Carta
Magna, a legislação aplicável à espécie é de eficácia contida, a qual
tem aplicação imediata, íntegra e plena, que em decorrência do sis-
tema de carência jurídica requisita-se a sua pertinência, aplicando-se
o axioma jurídico latino de uso rotineiro no campo do direito 'ubi
eadem ratio ibi eadem legis dispositio esse debet.', que segundo lêdo
Batista Neves, 'in' Vocabulário Prático de Tecnologia Jurídica e de
brocárdios latinos, traduz-se para 'onde há a mesma razão, deve-se
aplicar a mesma disposição legal'. O C. TST preocupado com a
questão em Sessão realizada no dia 05.04.05 editou a Súmula nº 378
que dirimiu as controvérsias da inconstitucionalidade e da estabi-
lidade acidentária no seguinte sentido: 'Nº 378. ESTABILIDADE
PROVISÓRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. ART. 118 DA LEI Nº
8.213/91. CONSTITUCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS. (Conver-
são das Orientações Jurisprudenciais nºs 105 e 230 da SDI-1). I - É
constitucional o artigo 118 da Lei nº 8.2133/91 que assegura o direito
à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do
auxílio-doença ao empregado acidentado. (ex-OJ nº 105 - inserida em
01.10.1997). II - São pressupostos para a concessão da estabilidade o
afastamento superior a 15 dias e a conseqüente percepção do auxílio
doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença
profissional que guarde relação de causalidade com a execução do
contrato de emprego.' (grifei). Portanto, sem propósito de ser a pre-
tensão patronal com relação a eventual pecha de 'inconstituciona-
lidade de lei" (fls. 700-701).

Nas razões de Recurso de Revista, alega o Banco que a
diretriz do artigo 118 da Lei 8.231/91 padece do vício da incons-
titucionalidade. Colaciona arestos.

Sem razão.

A discussão acerca da constitucionalidade da estabilidade
acidentária encontra-se superada, nos termos da Súmula 378, I, desta
Corte.

Nesse passo, não prospera o Recurso de Revista denegado,
por óbice do art. 896, § 4º, da CLT.

Portanto, com base no artigo 557, caput, da CPC, nego
seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-1362/2003-331-04-40.4TRT - 4ª REGIÃO

A G R AVA N T E : COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRI-
CA - CEEE

A D VO G A D O : DR. JORGE SANT'ANNA BOPP

A G R AVA D O : GELSON SCHNEIDER MACHADO

A D VO G A D O : DR. MARCOS ITAMAR NUNES DA ROCHA

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-07), interposto

contra o r. despacho de fl. 82, que denegou seguimento ao Recurso de
Revista de fls. 72-78, sob o fundamento de que não vislumbrou
contrariedade à Súmula 378, II, do TST e óbice no art. 896, § 4º, da
C LT.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento e contra-razões ao
Recurso de Revista não foram apresentadas. Os autos não foram
enviados ao d. Ministério Público do Trabalho, por força do art. 82,
parágrafo 2º, II, do RITST.

É o breve relatório.
O Recurso é tempestivo (fls. 02 e 83), está subscrito por

advogado habilitado (procuração às fls. 81-82) e apresenta regula-
ridade de traslado.

O eg. Tribunal da 4ª Região, por meio do v. acórdão de fls.
67-70, negou provimento ao Recurso Ordinário da Reclamada, con-
signando:

"(...)
Inicialmente, apesar do laudo pericial ter sido elaborado a

partir de informações prestadas pelo reclamante, não existe notícia de
que o representante da reclamada tenha comparecido e informado
fatos diversos daqueles analisados ou tenha sido impedido de tal
desiderato. Ademais, o laudo teve como fundamento, ainda, a do-
cumentação apresentada pela partes.

O documento da fl. 53 comprova que os problemas do re-
clamante iniciaram em 06.11.1995, quando sentiu fortes dores na
região lombar ao manusear o extintor de incêndio. Não há dúvidas
quanto à origem da lesão, descrevendo os demais atestados apenas a
progressão desta (docs. fls. 18, 19, doc. fl. 113). O histórico funcional
do reclamante (fls. 70-73) demonstra que após o acidente da fl. 53,
nunca mais exerceu suas atividades de forma regular, necessitando de
auxílio-médico previdenciário de 06.11.1997 a 01.06.1999,
07.11.2000 a 26.04.2002, 21.05.2002 a 24.07.2002, 08.08.2002 a
02.07.2003.

E tal fato é da ciência da reclamada, conforme se observa do
atestado da fl.113 e a carta dirigida ao INSS solicitando a inclusão do
reclamante no Programa de Reabilitação Profissional.

Destarte, resta evidente que o reclamante não pode mais
desenvolver suas atividades de forma normal e regular em razão da
lesão ocorrida no acidente de trabalho noticiado à fl. 53, objeto dos
sucessivos exames médicos apresentados, caracterizando-se como me-
ra extensão daquele.

Assim, ainda que o reclamante não tenha recebido o auxílio-
doença-acidentário, faz juz a estabilidade provisória declarada, e pa-
gamento dos salários e demais vantagens deferidos na origem.

Pelos fundamentos, tem-se que a decisão não desafia ao
entendimento consubstanciado na Súmula 378, II, do TST, posto que
esta admite seja reconhecido o desenvolvimento de doença profis-
sional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato.
Irrelevante, portanto, que o reclamante não tenha recebido o auxílio-
doença previdenciário.

(...)."
Insurge-se a Reclamada contra essa decisão, por meio do

Recurso de Revista de fls. 72-78. Alega que o Reclamante, quando de
sua demissão imotivada, não estava em gozo do auxílio doença aci-
dentário, pressuposto para o reconhecimento da estabilidade prevista
no art. 118 da Lei 8.213/91, razão pela qual entende que a decisão
recorrida contrariou à Súmula 378, II, do TST, e que o próprio
Regional consignou que o último afastamento do Reclamante deu-se
em 2.7.2003, tendo a demissão ocorrido posteriormente, ou seja, no
final de 2003. Transcreve arestos.

Razão não lhe assiste.
Não há que se falar em contrariedade à Súmula 378, II, do

TST, ao contrário, o Regional decidiu de acordo com a parte final de
referida súmula que elide a exigência dos pressupostos, quais sejam,
afastamento superior a 15 dias e percepção do auxílio doença aci-
dentário, quando constatada, após a dispensa do empregado, doença
profissional que guarde relação de causalidade com a execução do
contrato laboral, como é o caso dos autos.

Dessa forma, não se verificando a alegada contrariedade à
Súmula 378, II, do TST, mas a consonância da decisão recorrida com
tal súmula, encontra-se, in casu, superada qualquer discussão de pos-
sível divergência jurisprudencial, porque a análise dos arestos co-
lacionados às fls. 76-77 encontra óbice no art. 896, § 4º, da CLT, e a
pretensão recursal na Súmula 333 do TST.
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Assim, não cumpridos os requisitos nos termos do art. 896,
"a" e "c", da CLT, torna-se inviável o processamento do Apelo.

Portanto, com supedâneo no artigo 557, caput, do CPC, nego
seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-ED-AIRR-1366/2003-001-40.5TRT - 1ª RE-
GIÃO 

EMBARGANTE : CARLOS HENRIQUE SERÔA DA MOTA

A D VO G A D A : DRª MÁRCIA MARTIN TORRES

EMBARGADA : LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A

A D VO G A D O : DR. LYCURGO LEITE NETO

D E S P A C H O
Os Embargos Declaratórios não merecem ser conhecidos,

uma vez que apresentam irregularidade de representação. Ressalte-se
que a subscritora do Apelo não tem poderes nos autos para re-
presentar o Reclamante, pois o seu nome não consta da procuração
trasladada (fl. 25), ou mesmo do substabelecimento de fl. 30.

Frise-se que o atual entendimento desta Corte, cristalizado na
Súmula 164, é no sentido de que "o não cumprimento das deter-
minações dos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei nº 8.906, de 4.7.94, e do art.
37, parágrafo único, do Código de Processo Civil, importa o não-
conhecimento de qualquer recurso, por inexistente, exceto na hipótese
de mandato tácito".

Ademais, o Embargos de Declaração foram opostos intem-
pestivamente. O despacho de fl. 162 foi publicado no DJ de
20/03/2007 (terça-feira), o prazo para interposição dos presentes Em-
bargos começou a fluir em 21/03/2007 (quarta-feira). Desta forma, o
último dia do prazo respectivo findou em 26/03/2007 (segunda-feira).
Contudo, os presentes Embargos foram remetidos por meio de fac-
símile no dia 26/03/2007 (fl. 171), e os originais dos Embargos
opostos somente foram juntados aos autos no dia 09/04/2007 (fl.
174), fora do prazo legal, portanto, intempestivamente.

Pelo exposto, com base no art. 896, § 5º, da CLT, não
conheço dos Embargos de Declaração.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-1437/1997-029-01-40.3TRT - 1ª REGIÃO

A G R AVA N T E : PAULO SÉRGIO PEREIRA

A D VO G A D O : DR. CRISTIANO RAMOS SOARES DE ARAÚJO

A G R AVA D A : BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS

A D VO G A D O : DR. ALBERTO JORGE BOAVENTURA COTRIM

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-09) interposto

contra o r. despacho de fl. 112, que denegou seguimento ao Recurso
de Revista de fls. 137-149, aplicando o óbice da Orientação Ju-
risprudencial 149 da SBDI-1 desta Corte.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento e contra-razões ao
Recurso de Revista foram apresentadas (fls. 156-160 e 161-165). Os
autos não foram enviados ao d. Ministério Público do Trabalho, por
força do art. 82, parágrafo 2º, II, do RITST.

É o breve relatório.
A análise dos autos revela óbice intransponível ao proces-

samento do Agravo de Instrumento, pois não consta nos autos pro-
curação que habilite os ilustres subscritores das razões do Agravo de
Instrumento, de forma que não restou cumprida a regularidade de
representação, o que torna o Apelo inexistente.

Frise-se que o atual entendimento desta Corte é de que não
cabe concessão de prazo para regularizar a representação processual
em fase recursal, pois a interposição de recurso não pode ser con-
siderada ato urgente, a justificar a aplicação dos artigos 13 e 37 do
CPC, por óbice da orientação contida na Súmula 383 do TST: "Man-
dato. Arts. 13 e 37 do CPC. Fase recursal. Inaplicabilidade. I - É
inadmissível, em instância recursal, o oferecimento tardio de pro-
curação, nos termos do art. 37 do CPC, ainda que mediante protesto
por posterior juntada, já que a interposição de recurso não pode ser
reputada ato urgente. II - Inadmissível na fase recursal a regularização
da representação processual, na forma do art. 13 do CPC, cuja apli-
cação se restringe ao Juízo de 1º grau".

Ressalte-se, por fim, que no caso em tela, consoante ju-
risprudência pacificada desta Corte, não foi configurada a hipótese de
mandato tácito aos subscritores do Agravo de Instrumento.

Considerando que é dever da parte interessada velar pela
completa formação do Instrumento (item X da Instrução Normativa
16/99 do TST), nego seguimento ao Apelo, com fulcro na Súmula
164 do TST e no art. 557 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

<!ID327739-5>

PROCESSO Nº TST-AIRR-1476/2005-004-03-40.4TRT - 3ª REGIÃO

A G R AVA N T E : FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - FIEMG

A D VO G A D O : DR. JOÃO MARCOS GROSSI LOBO MARTINS

A G R AVA D O : FÁBIO ANTÔNIO RICOY

A D VO G A D A : DRª PATRÍCIA TAMIETI DE ALMEIDA GOMES

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 2-104) interposto

contra o r. despacho de fls. 100-104, que denegou seguimento ao
Recurso de Revista de fls. 85-98, sob os fundamentos de que o Apelo
encontra óbice nas Súmulas 126, 337, I, "a", 330, 333, 297, 296, 159,
I, e 221 do TST.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento e contra-razões ao
Recurso de Revista foram apresentadas (fls. 107-109 e 110-111). Os
autos não foram enviados ao d. Ministério Público do Trabalho, por
força do art. 82, parágrafo 2º, II, do RITST.

É o breve relatório.
O Recurso é tempestivo (fls. 2 e 104), procuração à fl. 35 e

possui regularidade de traslado.
No caso em tela, a insurgência manifestada pela Reclamada

encontra-se despida de fundamentação sobre a qual deve debruçar o
pedido de reforma do julgado.

Com efeito, tratando-se de Agravo de Instrumento, a Re-
corrente deve atacar diretamente os fundamentos do despacho de-
negatório, demonstrando a viabilidade do recurso denegado, por
emoldurar-se nas hipóteses elencadas no art. 896 Consolidado.

Merece ser observado que o art. 524, inciso II, do CPC, por
força do art. 769 da CLT, impõe como requisito do Agravo de Ins-
trumento as razões do pedido de reforma da decisão.

Pelo presente Agravo de Instrumento, a Reclamada se res-
tringe a repetir suas razões do recurso denegado, sem, contudo, re-
velar qualquer equívoco no despacho denegatório. Ao assim proceder,
a parte recorrente descumpriu uma típica obrigação processual que
lhe cabia atender. O descumprimento desse dever jurídico, frise-se, a
ausência de impugnação dos fundamentos nos quais se apoiou a
decisão recorrida conduz ao não-conhecimento do Recurso, por falta
de fundamentação.

Logo, o Agravo de Instrumento que se limita a repisar a tese
sustentada no Recurso de Revista, todavia sem esboçar qualquer ar-
güição no sentido de infirmar os fundamentos adotados pelo r. des-
pacho que denegou seguimento ao Apelo, não reúne condições de ser
apreciado. Incidência da Súmula 422 do TST.

Portanto, com base no artigo 557, caput, do CPC, nego
seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-1478/2004-067-02-40.0TRT - 2ª REGIÃO

A G R AVA N T E : ELIANE VICENTE RAIA

A D VO G A D O : DR. SÉRGIO ANTÔNIO GARAVATI

A G R AVA D A : NESTLÉ BRASIL LTDA.

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-05) interposto

contra o r. despacho de fls. 84-86, que denegou seguimento ao Re-
curso de Revista de fls. 77-83, sob os fundamentos de que a matéria
em discussão está assentada no conjunto fático-probatório, o qual se
esgota no duplo grau de jurisdição, portanto encontra óbice nos ter-
mos da Súmula 126 do TST.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento e contra-razões ao
Recurso de Revista foram apresentadas, porém sem representação
processual. Os autos não foram enviados ao d. Ministério Público do
Trabalho, por força do art. 82, parágrafo 2º, II, do RITST.

É o breve relatório.
Compulsando-se os autos, verifica-se óbice intransponível ao

conhecimento do Agravo de Instrumento. Não foram trazidas aos
autos cópia da procuração outorgada ao advogado do Agravado.

Sem o traslado dessa peça, não há como conhecer do re-
curso, conforme redação do artigo 897, § 5º, I, da CLT, dada pela Lei
9.756/98, na medida em que inviabilizada a intimação para julga-
mento do Recurso de Revista caso provido o Agravo.

Assim, inegável reconhecer-se a manifesta inadmissibilidade
do Apelo, ante a ausência de peça essencial ao Julgamento do Re-
curso de Revista respectivo.

Considerando que é dever da parte interessada velar pela
completa formação do Instrumento (item X da Instrução Normativa
16/99 do TST), nego seguimento ao Apelo, com fulcro nos arts. 897,
§ 5º, da CLT e 557, caput, do CPC.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-RR-1536/2002-231-04-00.5TRT - 4ª REGIÃO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ

A D VO G A D A : DRª LIDIANA MACEDO SEHNEM

RECORRIDA : ADELITA MARIA PEREIRA

A D VO G A D O : DR. RODRIGO ANDRÉ KELLERMANN

D E S P A C H O
O eg. TRT da 4ª Região, por meio do v. acórdão de fls. 108-

113, negou provimento ao Recurso Ordinário do Reclamado. No que
interessa, manteve a r. sentença que entendeu ser trintenário o prazo
prescricional para cobrança de depósitos do FGTS e, ainda, condenou
o Município ao pagamento dos honorários assistenciais.

Inconformado, o Reclamado interpôs Recurso de Revista às
fls. 115-128, com fulcro no artigo 896, alíneas "a" e "c", da CLT.

O exame global do presente Recurso de Revista autoriza o
uso da faculdade prevista na Instrução Normativa 17/2000 do TST, na
forma que se segue:

1 - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
Em suas razões de Revista, o Recorrente pugna pela con-

cessão de efeito suspensivo ao seu Recurso, com base nos arts. 796 e
seguintes do CPC e 5º, LIV e LV, da CF/88, bem como transcrevendo
arestos para confronto. Aduz que o instituto da execução provisória,
inserto no art. 899, caput, da CLT, não tem o condão de produzir seus
efeitos quando se tratar de execução contra entidade pública sujeita
ao regime dos precatórios.

Sem razão.
Segundo os termos do artigo 896, § 1º, da CLT, o Recurso de

Revista tem apenas efeito devolutivo.
Ressalte-se que o primeiro aresto, transcrito à fl. 119, é

inservível, pois não ratifica a tese de que o Recurso de Revista possui
efeito suspensivo. Já o segundo, às fls. 119-120, é oriundo da Justiça
Federal, hipótese não contemplada pelo artigo 896, alínea "a", da
C LT.

Nego seguimento.
2 - FGTS. PRESCRIÇÃO
O eg. TRT consignou ser trintenário o prazo prescricional

para cobrança de depósitos do FGTS, sintetizando o entendimento na
seguinte ementa: "É trintenária a prescrição do direito de reclamar os
depósitos do FGTS do período contratual, na esteira da orientação
contida nos Enunciados nº 95 do Tribunal Superior do Trabalho e nº
12 deste Tribunal, bem como na Lei 8.036/90, art. 23, § 5º, e no
Decreto nº 99.684/90, art. 55" (fl. 108).

No Recurso de Revista, o Município alega que o acórdão
regional violou o art. 7º, XXIX, "a", da CF/88 e colaciona arestos
para a divergência jurisprudencial.

Razão não lhe assiste.
A discussão em tela já se encontra pacificada no âmbito

desta Corte, por meio da Súmula 362, cujo entendimento é no sentido
de que o direito de reclamar contra o não-recolhimento da con-
tribuição do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço é trintenário,
observado o prazo de dois anos após o término do contrato de tra-
balho, como ocorreu, no caso concreto.

O acórdão recorrido, portanto, coaduna-se com o conteúdo
da aludida Súmula, desobrigando esta Corte de se pronunciar sobre as
apontadas divergências jurisprudenciais bem como sobre a argüição
de afronta ao artigo 7º, inciso XXIX, alínea "a", da Constituição
Federal, consoante a diretriz traçada no § 5º do artigo 896 da CLT.

Nego seguimento.
3 - HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS
Relativamente à matéria em epígrafe, o Tribunal Regional

assim se pronunciou: "Devidos os honorários de assistência judiciária
de 15% sobre o valor da condenação quando preenchidos os re-
quisitos dispostos pelo art. 14 da Lei 5.584/70" (fl. 108).

Inconformado, o Reclamado alega que os requisitos legais
para concessão da assistência judiciária gratuita não foram devida-
mente observados, uma vez que não consta nos autos a declaração de
próprio punho do Reclamante, informando a sua situação de pobreza.
Transcreve arestos para confronto de teses.

Mais uma vez, razão não lhe assiste. Isso porque a decisão
regional se encontra em estrita consonância com a Orientação Ju-
risprudencial 304 da SDBI-1 desta Corte, que dispõe: "Honorários
advocatícios. Assistência judiciária. Declaração de pobreza. Com-
provação. Atendidos os requisitos da Lei nº 5.584/1970 (art. 14, § 2º),
para a concessão da assistência judiciária, basta a simples afirmação
do declarante ou de seu advogado, na petição inicial, para se con-
siderar configurada a sua situação econômica (art. 4º, § 1º, da Lei nº
7510/1986, que deu nova redação à Lei nº 1.060/1950)".

Logo, estando o acórdão impugnado em harmonia com o
conteúdo acima transcrito, desobrigada esta Corte de se pronunciar
sobre os arestos colacionados, consoante diretriz traçada no § 4º do
artigo 896 da CLT.

Portanto, com fulcro no art. 557, caput, do CPC, nego se-
guimento ao Apelo, por manifestamente improcedente.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-1563/2005-014-03-40.9TRT - 3ª REGIÃO

A G R AVA N T E : DOCATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

A D VO G A D O : DR. ALEXANDRE GONÇALVES DE TOLEDO

A G R AVA D A S : CRISTINA NONATA NEVES E OUTRA

A D VO G A D O : DR. RAFAEL HETTI

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-08) interposto

contra o r. despacho de fls. 138-141, que denegou seguimento ao
Recurso de Revista de fls. 123-136, sob o fundamento de que não
atendeu ao previsto no art. 896, alíneas "a" e "c", da CLT e de que
encontra óbice nas Súmulas 221, 296 e 337 do TST.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento e contra-razões ao
Recurso de Revista foram apresentadas (fls. 143-157 e 175-191). Os
autos não foram enviados ao d. Ministério Público do Trabalho, por
força do art. 82, parágrafo 2º, II, do RITST.

É o breve relatório.
O Agravo de Instrumento não reúne condições de ultrapassar

a fase do conhecimento, visto que intempestivo. Senão, vejamos.
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In casu, conforme certidão de fl. 141, a intimação para a
parte interpor Agravo de Instrumento foi publicada no dia 26 de
outubro de 2006 (quinta-feira). Assim, o prazo para interposição do
Agravo de Instrumento teve início no primeiro dia útil subseqüente,
dia 27 de outubro de 2006 (sexta-feira), findando em 03 de novembro
de 2006 (sexta-feira). Ocorre que o presente Agravo de Instrumento
somente foi recebido e protocolizado no dia 6 de novembro de 2006
(segunda-feira), após, portanto, o transcurso do octídio legal.

Ademais, constata-se também que o Recurso de Revista foi
interposto intempestivamente. Conforme certidão de fl. 122, a in-
timação para a parte interpor Recurso de Revista foi publicada no dia
05 de agosto de 2006 (sábado). Assim, o prazo para interposição do
Agravo de Instrumento teve início no primeiro dia útil subseqüente,
dia 08 de agosto de 2006 (terça-feira), findando em 15 de agosto de
2006 (terça-feira). Ocorre que o Recurso de Revista somente foi
recebido e protocolizado no dia 16 de agosto de 2006 (quarta-feira),
após, portanto, o transcurso do octídio legal.

Ressalte-se que não constam nos autos certidões do Tribunal
a quo em que se comprove a existência de feriados local ou de dias
úteis em que não haja expediente forense que justifique a prorrogação
dos prazos recursais (Súmula 385 do TST).

Não constando dos autos registro de dilação expressa dos
prazos recursais nem sendo a hipótese legal de privilégio de prazo em
dobro, tem-se que este Apelo é intempestivo bem como o Recurso de
Revista.

Portanto, com supedâneo nos artigos 557, caput, do CPC e
896, § 5º, da CLT, nego seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-1653/2005-010-18-41.5TRT - 18ª REGIÃO

A G R AVA N T E : PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

A D VO G A D O : DR. EDWALDO TAVARES RIBEIRO

A G R AVA D O : JOSÉ AZEVEDO DA CRUZ

A D VO G A D A : DRA. IVONEIDE ESCHER MARTINS

A G R AVA D A : REAL VIGILÂNCIA LTDA.

A D VO G A D O : DR. ROBSON CABANI AIRES DA SILVA

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-07) interposto

contra o r. despacho de fls. 196-198, que denegou seguimento ao
Recurso de Revista da Reclamada sob os fundamentos de que não
atendeu ao previsto no art. 896, alíneas "a" e "c", da CLT e de que
encontra óbice no item IV da Súmula 331 do TST.

Contraminuta e contra-razões foram apresentadas às fls. 206-
217. Os autos não foram enviados ao douto Ministério Público do
Trabalho, por força do artigo 82, § 2°, II, do Regimento Interno do
Tribunal Superior do Trabalho.

É o breve relatório.
O Agravo de Instrumento é tempestivo (fls. 02 e 198-verso).

No entanto, não merece prosperar. O subscritor do Apelo, subs-
tabelecido à fl. 08, não tem poderes nos autos para representar a
Reclamada devido à ausência de procuração do substabelecente. Res-
salte-se que, segundo decisões dominantes neste Tribunal, a inexis-
tência do instrumento de mandato do substabelecente nos autos torna
inválido o substabelecimento por ele firmado. Nesse sentido, temos os
seguintes precedentes: E-RR-6558/92.4, DJU de 22.09.95, e ED-
ROAR- 126.862/94-0, DJU de 29.03.90.

Frise-se que o atual entendimento desta Corte, cristalizado na
Súmula 164, é no sentido de que "o não cumprimento das deter-
minações dos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei nº 8.906, de 4.7.94, e do art.
37, parágrafo único, do Código de Processo Civil, importa o não-
conhecimento de qualquer recurso, por inexistente, exceto na hipótese
de mandato tácito".

Nem se argumente que seria o caso de se determinar a
regularização, pois esta Corte firmou entendimento, consubstanciado
na Súmula 383 do TST, de ser inaplicável a hipótese dos artigos 13
e 37 do CPC, em instância recursal.

Ressalte-se, por fim, que no caso em tela, consoante ju-
risprudência pacificada desta Corte, não foi configurada a hipótese de
mandato tácito ao subscritor do Agravo de Instrumento.

Portanto, com base no art. 896, § 5º, da CLT, denego se-
guimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-ED-RR-1994/2003-001-07-00.0TRT - 7ª REGIÃO

EMBARGANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

A D VO G A D O : DR. LUIZ EDUARDO ALVES RODRIGUES

EMBARGADA : MARIA ANTONIETA SILVEIRA LEITE ESMERALDO

A D VO G A D O : DR. LUCAS FELIPE AZEVEDO DE BRITO

D E S P A C H O
Considerando que a segunda Reclamada pleiteia, por meio de

seus Embargos de Declaração, efeito modificativo ao julgado, em
respeito ao princípio do contraditório, afirmado por meio de Orien-
tação Jurisprudencial 142 da SBDI-1 do TST e pela jurisprudência
análoga do Supremo Tribunal Federal, concedo à Embargada o prazo
de 05 (cinco) dias para, querendo, manifestar-se sobre os Embargos
Declaratórios opostos.

Publique-se.
Voltem-me conclusos.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-2068/2006-087-02-40.3TRT - 2ª REGIÃO

A G R AVA N T E : MANOEL PEREIRA DA SILVA

A D VO G A D O : DR. RODRIGO FERNANDEZ LEITE CÉSAR

A G R AVA D O : BANCO BRADESCO S/A

A D VO G A D O : DRA. ANA MARIA FLORESTA LIMA

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 2-8) interposto con-

tra o r. despacho de fls. 102-103, que denegou seguimento ao Recurso
de Revista de fls. 69-71, sob o fundamento de que o Apelo encontra
óbice na OJ 344 da SBDI-1 e na Súmula 333 do TST.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento e contra-razões ao
Recurso de Revista foram apresentadas (fls. 107-115 e 116-118). Os
autos não foram enviados ao d. Ministério Público do Trabalho, por
força do art. 82, parágrafo 2º, II, do RITST.

É o breve relatório.
O Recurso é tempestivo (fls. 2 e 104), está subscrito por

advogado habilitado (procuração à fl. 23 e substabelecimento à fl.
101) e apresenta regularidade de traslado.

O eg. TRT da 2ª Região, por meio do v. acórdão de fls. 69-
71, manteve a decisão de 1º Grau, que extinguiu o processo com
resolução do mérito, consignando: "(...) acolho o entendimento ma-
joritário do C. TST vazado na Orientação Jurisprudencial nº 344,
publicada em 10.11.2004, do seguinte teor: 'FGTS. Multa de 40%.
Diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários. Prescrição.
Termo Inicial. Lei Complementar nº 110/01. O termo inicial do
prazo prescricional para o empregado pleitear em juízo diferenças da
multa do FGTS, decorrentes dos expurgos inflacionários, deu-se com
a edição da Lei Complementar nº 110, de 29.06.2001, que reconheceu
o direito à atualização do saldo das contas vinculadas. Assim sendo,
considero como início da prescrição, no que se refere aos expurgos
inflacionários a data da publicação da Lei Complementar 110/01, isto
é, 30.06.2001, estando, portanto, prescrito a presente ação, eis que a
distribuição da presente ação deu-se em 09/02/2006" (fls. 70-71 -
sic).

Do r. despacho que denegou seguimento ao Recurso de Re-
vista, o Reclamante interpõe Agravo de Instrumento às fls. 2-8. Alega
que a prescrição começou a fluir a partir do momento em que o
trabalhador teve os valores concernentes às diferenças decorrentes dos
expurgos econômicos creditados em sua conta vinculada ao FGTS.
Afirma que, tendo sido a ação ajuizada em 09-02-2006, não há
prescrição a ser pronunciada. Transcreve arestos.

Sem razão.
O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a ju-

risprudência pacificada nos termos da OJ-SBDI-1 344 do TST. As-
sim, a divergência jurisprudencial suscitada não prospera, ante a pre-
visão do art. 896, § 4º, da CLT.

Portanto, com base no artigo 557, caput, da CPC, nego
seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-RR-2081/2003-008-17-00.1TRT - 17ª REGIÃO

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 17ª
REGIÃO

PROCURADOR : DR. LEVI SCATOLIN

RECORRIDO : ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO

A D VO G A D O : DR. MAURÍCIO BOECHAT PEYNEAU

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE CARIACICA

PROCURADOR : DR. RAMON RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS

D E S P A C H O
O eg. Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, por

meio do acórdão de fls. 86-89, deu provimento parcial ao Recurso
Ordinário interposto pelo Reclamante. No que interessa, reconheceu a
nulidade da contratação, ante o disposto no art. 37, II, da CF/88, mas
gerador de efeitos, condenando o Reclamado ao pagamento das ver-
bas rescisórias.

De tal decisão, interpõe Recurso de Revista o Ministério
Público (fls. 92-104), sustentando, em síntese, que, nulo o contrato de
trabalho, por ausência de concurso público, não se pode manter con-
denação atinente às verbas trabalhistas. Aponta violação do art. 37, II
e § 2º, da CF, contrariedade à Súmula 363 do TST e colaciona arestos
para a divergência.

O exame global do presente Recurso de Revista autoriza o
uso da faculdade prevista na Instrução Normativa 17/2000 do TST, na
forma que se segue:

1 - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO.
E F E I TO S 

Relativamente à matéria, o Tribunal de origem manifestou-se
no seguinte sentido: "CONTRAÇÃO NULA POR VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DO ARTIGO 37 DA CF/88. EFEITOS. A declaração
judicial de nulidade produz efeitos ex nun e gera para o trabalhador,
a fim de evitar-se o enriquecimento sem causa do administrador, o
direito ao pagamento das parcelas trabalhistas como se válido fosse o
pacto, a título de indenização pelas energias despendidas, ante a
impossibilidade de se restituir o status quo ante" (fl. 86).

Nas razões recursais, o Recorrente aponta violação do art.
37, II e § 2º, da CF e contrariedade à Súmula 363 do TST, sus-
tentando a nulidade do contrato de trabalho do Reclamante, ante a
não-observância da prévia aprovação em concurso público para in-
vestidura nos quadros do Reclamado, de modo que considera in-
devida a condenação ao pagamento de verbas decorrentes do contrato
de trabalho. Colaciona arestos.

Com razão, em parte, o Recorrente.
Consoante os termos do art. 37, inciso II e § 2º, da Cons-

tituição Federal, a aprovação prévia em concurso público para in-
vestidura de cargo ou emprego público, após a Constituição da Re-
pública de 1988, é requisito formal imprescindível para a validade do
ato. Assim, não atendido tal requisito, o ato é nulo.

Desse modo, a decisão que, embora reconheça o vício formal
do ato pela ausência da prévia aprovação em concurso público, con-
dena o Reclamado ao pagamento de todas as verbas decorrentes do
contrato de trabalho, ofende a literalidade do art. 37, II e § 2º, da
Constituição Federal, mostrando-se apta a promover a admissibilidade
do Apelo, nos termos do art. 896, alínea "c", da CLT.

Com efeito, a questão encontra-se pacificada nesta Corte,
consagrada pela Súmula 363, que dispõe: "CONTRATO NULO.
EFEITOS - Nova redação - Res. 121/2003, DJ 21.11.2003. A con-
tratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação
em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º,
somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pac-
tuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor
da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do
FGTS".

Assim, com fulcro no art. 557, § 1º, do CPC, dou pro-
vimento parcial ao Apelo, para limitar a condenação ao pagamento
dos depósitos do FGTS de toda a contratualidade.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-2085/2003-001-16-40.5TRT - 16ª REGIÃO

A G R AVA N T E : INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E
ECONOMIA - ISAE

A D VO G A D A : DRA. MAÍSE GARCÊS FEITOSA

A G R AVA D O : ELBERTH SANTOS ARAÚJO

A D VO G A D O : DR. LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA

A G R AVA D A : FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO

A D VO G A D O : DR. RONALDO TOSTES MASCARENHAS

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-07) interposto

contra o r. despacho de fls. 167-168, que denegou seguimento ao
Recurso de Revista da Reclamada, por deserção.

Contra-razões e contraminuta não foram apresentadas. Os
autos não foram enviados ao d. Ministério Público do Trabalho, por
força do art. 82, parágrafo 2º, II, do RITST.

É o breve relatório.
O Agravo de Instrumento é tempestivo (fls. 02 e 169), e está

subscrito por advogado regulamente habilitado nos autos (procuração
às fls. 09 e 10). No entanto, não reúne condições de admissibi-
lidade.

As peças trasladadas, para a formação do Agravo de Ins-
trumento, não foram autenticadas e, sem a devida autenticação, não
servem como prova processual, consoante o art. 830 da CLT e o
disposto no item IX da Instrução Normativa 16/99 do Tribunal Su-
perior do Trabalho. Registre-se, ainda, inexistir nos autos certidão que
ateste a autenticidade das peças.

Saliente-se, por fim, que, nos termos do item X da citada
Instrução Normativa, é dever da parte interessada velar pela completa
formação do Agravo de Instrumento.

Dessa forma, porquanto ausentes os pressupostos genéricos
formais do recurso em tela, inegável reconhecer-se a sua manifesta
inadmissibilidade.

Portanto, com base no artigo 557, caput, do CPC, nego
seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-2085/2003-001-16-41.8TRT - 16ª RE-
GIÃO 

A G R AVA N T E : FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO

A D VO G A D O : DR. JOSÉ CALDAS GOIS JÚNIOR

A G R AVA D O : ELBERTH SANTOS ARAÚJO

A D VO G A D O : DR. LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA

A G R AVA D O : INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINSITRAÇÃO E
ECONOMIA - ISAE

A D VO G A D O : DR. NAZIANO PANTOJA FILIZOLA

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-21) interposto

contra o r. despacho de fls. 179-180, que denegou seguimento ao
Recurso de Revista da Reclamada, sob o fundamento de que não
atendeu ao previsto no art. 896, § 6°, da CLT.

Contra-razões e contraminuta não foram apresentadas. Os
autos não foram enviados ao d. Ministério Público do Trabalho, por
força do art. 82, parágrafo 2º, II, do RITST. É o breve relatório.

O Agravo de Instrumento é tempestivo (fls. 02 e 181), con-
tudo, não merece ser conhecido pois apresenta irregularidade de re-
presentação. O subscritor do Agravo de Instrumento não trasladou o
instrumento de mandato que lhe confere poderes para representar a
Reclamada, ora Agravante.

Com efeito, o atual entendimento desta Corte, cristalizado na
Súmula 164, é no sentido de que "o não cumprimento das deter-
minações dos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei nº 8.906, de 4.7.94, e do art.
37, parágrafo único, do Código de Processo Civil, importa o não
conhecimento de qualquer recurso, por inexistente, exceto na hipótese
de mandato tácito".
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No caso em tela, também não foi configurada a hipótese de
mandato tácito ao subscritor do Agravo de Instrumento.

Tampouco seria o caso de se determinar a regularização, pois
a colenda SBDI-1 desta Corte firmou entendimento, consubstanciado
na OJ 149, de ser inaplicável a hipótese do artigo 13 do CPC, quando
o processo encontrar-se na fase recursal.

Portanto, com base no artigo 557, caput, do CPC, nego
seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-2197/2004-231-04-40.0TRT - 4ª REGIÃO

A G R AVA N T E : CLOROX DO BRASIL LTDA.

A D VO G A D O : DRª LUZIA DE ANDRADE COSTA FREITAS

A G R AVA D O : JOSÉ CARLOS DA SILVA

A G R AVA D O : FORTE LIMP - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LIMPESA LTDA.

A D VO G A D O : DR. ROGÉRIO A. FERNANDES DE CARVALHO

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento às 02-08 interposto contra

o r. despacho às fls. 103-105, que denegou seguimento ao Recurso de
Revista às fls. 93-102, sob os fundamentos de que não atendeu ao
previsto no art. 896, alínea "c" e § 4º, da CLT e encontra óbice nas
Súmulas 296 e 331, IV, do TST.

Não foram apresentadas contraminuta e contra-razões con-
forme atesta a certidão à fl. 109.v.

Os autos não foram enviados ao d. Ministério Público do
Trabalho, por força do art. 82, parágrafo 2º, II, do RITST.

É o breve relatório.
O Recurso é tempestivo (fls. 105 e 02), está subscrito por

advogado habilitado (procuração às fls. 43 e 44) e apresenta re-
gularidade de traslado.

O eg. TRT da 4ª Região, por meio do v. acórdão às fls. 89-
91, negou provimento ao Recurso Ordinário da Reclamada, con-
signando: "(...) É inquestionável que entre as demandadas foi ce-
lebrado contrato de prestação de serviços, conforme atesta o do-
cumento acostado às fls. 340-44. Sem adentrar no mérito da fi-
nalidade do referido contrato, as cláusulas lá contidas são de natureza
civil, escapando da competência desta Justiça Especializada, signi-
ficando dizer que, mesmo que estabeleça a isenção de responsa-
bilidade por eventual direito trabalhista entre a contratada e seus
empregados, a subsidiariedade decorre de ter se beneficiado da força
de trabalho despendida pelo reclamante. Incumbia-lhe fiscalizar o
desenvolvimento dos trabalhos da empresa contratada, inclusive no
que se refere aos compromissos trabalhistas que, ao que tudo indica,
não foram cumpridos conforme previsão legal, tanto que ajuizada
reclamatória trabalhista e deferidas pela sentença recorrida várias
parcelas. A matéria em foco é dirimida à luz do consubstanciado no
inciso IV do Enunciado nº 331 do Colendo Tribunal Superior do
Trabalho, que responsabiliza subsidiariamente o tomador dos ser-
viços. Nessa senda, é responsável subsidiário o tomador dos serviços,
como decidido pela sentença, pelos débitos trabalhistas da prestadora.
Tal entendimento, encontra amparo legal no artigo 186 c/c artigo 927,
do Código Civil, que versa sobre a culpa extracontratual (culpa 'in
eligendo' e 'in vigilando'), sendo plenamente aplicável à hipótese, pois
resultante da má escolha da contratante. Quanto à alegação de vio-
lação às disposições do inciso II do artigo 5º da Constituição Federal,
não se desenha tal hipótese, à medida que o posicionamento adotado
na origem e ratificado por esta Turma Julgadora atende aos princípios
que norteiam esta Justiça Especializada, além de estar em conso-
nância com o ordenamento jurídico vigente. Por derradeiro, a con-
cessão da justiça gratuita ao demandante está correta, ao passo que
declarou na exordial não ter condições de arcar com despesas pro-
cessuais sem prejudicar seu sustento e o de sua família. Nesse con-
texto, a recorrente é legítima para figurar no pólo passivo do feito,
sendo responsável subsidiária pelo débito trabalhista" (fl. 90).

Por meio do Recurso de Revista às fls. 93-102, a Recorrente
alegou que essa decisão violou o artigo 5º, II, da CF/88. Transcreveu
arestos às fls. 97 e 101.

Sem razão.
O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a ju-

risprudência pacificada nos termos da Súmula 331, IV, do TST.
Assim, a divergência jurisprudencial suscitada não prospera,

ante a previsão do art. 896, § 4º, da CLT, e as violações legais
apontadas, por sua vez, encontram óbice na Súmula 333 do TST.

Portanto, com base no artigo 557, caput, da CPC, nego
seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-2237/2006-084-02-40.6TRT - 2ª REGIÃO

A G R AVA N T E : MASSA FALIDA DE TAKANO EDITORA GRÁFI-
CA LTDA.

A D VO G A D A : DRA. DANIELA MARIA MASCHIETO CASTELI
LEITE

A G R AVA D A : INÁCIA PEREIRA JUSTINO

A D VO G A D O : DR. MARCELO LEITE DOS SANTOS

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-06) interposto

contra o r. despacho de fls. 48-49, que denegou seguimento ao Re-
curso de Revista de fls. 44-47, sob o fundamento de que os arestos
trazidos para cotejo não evidenciaram a especificidade da Súmula 296
do TST, ocorrendo o mesmo com relação à Súmula 388 também desta
Corte, invocada como contrariada, porquanto não abrangem a mol-
dura fática retratada, qual seja, a rescisão contratual ocorrida antes da
decretação da falência.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento e contra-razões ao
Recurso de Revista não foram apresentadas. Os autos não foram
enviados ao d. Ministério Público do Trabalho, por força do art. 82,
parágrafo 2º, II, do RITST.

É o breve relatório.
O Agravo de Instrumento não reúne condições de ultrapassar

a fase do conhecimento, visto que intempestivo. Senão, vejamos.
In casu, segundo a informação contida na certidão de fl. 50,

o despacho que não conheceu do Recurso de Revista da Agravante
foi publicado no Diário de Justiça do dia 24.11.2006 (sexta-feira).

Contra essa decisão a Reclamada opôs Embargos de De-
claração, fls. 51-52.

Por meio do despacho do Presidente do Tribunal a quo, fl.
53, referidos Embargos não foram acolhidos, porque incabíveis em
juízo provisório de admissibilidade de Recurso de Revista.

Em sendo incabíveis os Embargos Declaratórios, cumpre es-
clarecer que estes não têm o condão de protrair o termo inicial do
prazo para interposição do Agravo de Instrumento.

Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte Superior
e do Supremo Tribunal Federal: "EMBARGOS EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - PRAZO - EM-
BARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO-CONHECIMENTO INTEM-
PESTIVIDADE - INTERRUPÇÃO. 1. A interrupção do prazo do
recurso principal é efeito do conhecimento dos embargos declara-
tórios (CPC, art. 538) e, portanto, do atendimento aos pressupostos
extrínsecos de admissibilidade desse recurso, mormente cabimento e
tempestividade. Assim, não é efeito inexorável da mera protoco-
lização de embargos declaratórios, sob pena de render-se ensejo a
virtuais manobras protelatórias da parte, que dilataria o prazo do
recurso principal, a seu talante. 2. Embargos declaratórios interpostos
contra despacho de admissibilidade de recurso não conhecidos, por-
que incabíveis, não têm o condão de provocar a interrupção do prazo
do recurso principal (agravo de instrumento). 3. Embargos não co-
nhecidos. Incidência da Súmula 333 do TST" (TST-E-AIRR-
753.064/2001.8, Rel. Min. João Oreste Dalazen, SBDI-1, "in" DJ de
31/10/03). "1. Embargos de declaração não conhecidos por incabíveis
ou porque interpostos fora do prazo legal não suspendem nem in-
terrompem o prazo para a interposição do extraordinário, que se
encontra, por este motivo, intempestivo. 2. Agravo regimental im-
provido" (STF-AgRAI-530.539/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma,
"in" DJ de 04/03/05).

Dessa forma, o termo inicial para a contagem da interposição
do Agravo de Instrumento é a data da publicação do primeiro des-
pacho, qual seja, dia 24.11.2006 (sexta-feira).

Considerando que o Agravo de Instrumento foi interposto
somente em 22.01.2007 (segunda-feira), após, portanto, o transcurso
do octídio legal, previsto no artigo 897, caput, da CLT, o qual teve
como termo final a data 04.12.2006, encontra-se o mesmo intem-
pestivo.

Portanto, com supedâneo nos artigos 557, caput, do CPC e
896, § 5º, da CLT, nego seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-2310/2002-031-02-40.0TRT - 2ª REGIÃO

A G R AVA N T E : MARIA GENY GONÇALVES

A D VO G A D O : DR. ADÉLCIO CARLOS MIOLA

A G R AVA D A : ESTÂNCIA DE REPOUSO MORUMBI S/C LTDA

A D VO G A D O : DR. ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-12) interposto

contra o r. despacho de fls. 135-138, que denegou seguimento ao
Recurso de Revista de fls. 115-134, com fulcro no art. 896 da CLT e
aplicando o óbice das Súmulas 126 e 422 da CLT.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento e contra-razões ao
Recurso de Revista foram apresentadas (fls. 141-146 e 147-151). Os
autos não foram enviados ao d. Ministério Público do Trabalho, por
força do art. 82, parágrafo 2º, II, do RITST.

É o breve relatório.
O Apelo encontra óbice intransponível ao seu conhecimento,

pois todas as peças trasladadas estão desprovidas de autenticação, não
servindo como prova processual, na forma do art. 830 da CLT e da
Instrução Normativa 16/99, item IX, do TST. Não existe nos autos
certidão ou declaração de autenticidade firmada pelo próprio ad-
vogado, nos termos do art. 544, § 1º, da Lei 10.352/2001.

A simples manifestação de que as fotocópias "conferem com
o original", não obstante elaborada pelo procurador que assinou a
petição do Agravo de Instrumento, é insuficiente para suprir a falta de
certificação legal às peças trasladadas, mormente porque o advogado
não as declarou autênticas, sob sua responsabilidade pessoal.

Considerando que é dever da parte interessada velar pela
completa formação do Instrumento (item X da Instrução Normativa
16/99 do TST), nego seguimento ao Apelo, com fulcro no art. 557,
caput, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-2452/2005-036-23-40.8TRT - 23ª REGIÃO

A G R AVA N T E : MADENORTE LTDA.

A D VO G A D A : DRA. SONIA MARIA ALVES SANTOS

A G R AVA D O : ROSALINO DONIZETE DOS SANTOS

A D VO G A D O : DR. RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02/27) interposto

contra o r. despacho de fl. 538, que denegou seguimento ao Recurso
de Revista de fls. 493/536.

Contraminuta e contra-razões não foram apresentadas (cer-
tidão à fl. 543).

Os autos não foram enviados ao d. Ministério Público do
Trabalho, por força do art. 82, parágrafo 2º, II, do Regimento Interno
do Tribunal Superior do Trabalho.

É o breve relatório.
O Agravo de Instrumento não reúne condições de ultrapassar

a fase do conhecimento, pois foi apresentado fora do prazo legal,
restando intempestivo.

Segundo a informação contida na certidão de fl. 538, o des-
pacho que indeferiu o processamento do Recurso de Revista da Agra-
vante foi publicado no Diário de Justiça do dia 13/02/2007, terça-
feira, iniciando-se a contagem do prazo legal de oito dias no dia
14/02/2007, quarta-feira, e terminando no dia 21/02/2007, quarta-feira
de cinzas.

O Agravo de Instrumento somente foi interposto no dia
22/02/2005, quinta-feira, ou seja, fora do prazo de oito dias previsto
no artigo 897, caput, da CLT. Ressalte-se que, segundo o inciso III do
artigo 62 da Lei 5.010/66, apenas são considerados como feriados a
segunda e a terça-feira de carnaval. Frise-se que a quarta-feira de
cinzas não é feriado nacional, sendo apenas limitado o funcionamento
do expediente ao período vespertino, tanto assim que a partir do
meio-dia esta Corte retoma as atividades laborais depois do recesso
de carnaval, na tarde da quarta-feira de cinzas.

Ademais, não consta nos autos qualquer registro que cer-
tifique dilação expressa do prazo recursal, nem é a hipótese legal de
privilégio do prazo em dobro, restando inegável reconhecer-se a ma-
nifesta intempestividade do Apelo interposto.

Portanto, com base nos artigos 557, caput, do CPC e 896, §
5º, da CLT, nego seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
M I N I S T R O - R E L ATO R

PROCESSO Nº TST-AIRR-2565/2004-053-02-40.2TRT - 2ª REGIÃO

A G R AVA N T E : JOSÉ PAIXÃO SOARES DE SIQUEIRA

A D VO G A D A : DRA. TATIANA DOS SANTOS CAMARDELLA

A G R AVA D O : BANCO ITAÚ S/A

A D VO G A D O : DR. IVAN CARLOS DE ALMEIDA

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-10) interposto

contra o r. despacho de fls. 153-155, que denegou seguimento ao
Recurso de Revista de fls. 139-152.

Contraminuta e contra-razões, fl. 158v.
Os autos não foram enviados ao d. Ministério Público do

Trabalho, por força do artigo 82, § 2º, II, do Regimento Interno do
Tribunal Superior do Trabalho.

É o breve relatório.<!ID327739-6>

O Apelo é tempestivo (fls. 02 e 156), está subscrito por
advogado habilitado (fl. 22) e apresenta regularidade de traslado.

O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, fl.
134, negou provimento ao Recurso Ordinário do Reclamante, a fim
de manter a r. sentença de fls. 97-99, deixando fundamentado que
"(...) tendo a ação sido proposta em 26.11.2004, estão prescritos os
direitos decorrentes do contrato de trabalho extinto (...)" (grifou-se).

Por meio do Recurso de Revista, o Reclamante alegou vio-
lação do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal e pediu o co-
nhecimento e provimento do Recurso, para que se reconheça não
prescrito o direito de ação do Reclamante, sustentando em síntese que
este surgiu no momento do depósito das referidas correções na conta
vinculada, em 06/10/2003, conforme extrato.

Sem razão. O acórdão recorrido encontra-se em consonância
com o entendimento pacificado na Orientação Jurisprudencial 344 da
SBDI-1 desta Corte, in verbis: "FGTS. MULTA DE 40%. DIFE-
RENÇAS DECORRENTES DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. O termo inicial do prazo pres-
cricional para o empregado pleitear em juízo diferenças da multa do
FGTS, decorrentes dos expurgos inflacionários, deu-se com a vi-
gência da Lei Complementar nº 110, em 30.06.01, salvo comprovado
trânsito em julgado de decisão proferida em ação proposta ante-
riormente na Justiça Federal, que reconheça o direito à atualização do
saldo da conta vinculada" (grifou-se).
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Ademais, como se pode observar da decisão a quo, a con-
clusão a que chegou o Juízo de 1º Grau, de que o direito de ação do
Reclamante estava prescrito, decorreu da livre apreciação do conjunto
de fatos e provas carreados aos autos pelas partes, cujo revolvimento
é expressamente vedado nesta instância recursal, dada a improprie-
dade da via extraordinária, como claramente indicado pela Súmula
126 do Tribunal Superior do Trabalho.

A pretensão recursal e a divergência jurisprudencial suscitada
não prosperam, bem como não se vislumbram as violações apontadas,
pelo óbice da Súmula 333 desta Corte, mostrando-se correto o r.
despacho agravado ao denegar o seguimento do Recurso de Re-
vista.

Portanto, com base nos artigos 896, § 5º, da CLT e 557,
caput, do CPC, nego seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-RR-2807/2001-036-12-00.0TRT - 12ª REGIÃO

RECORRENTE : TRANSPEV PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LT-
DA.

A D VO G A D A : DRª CRISTIANA RODRIGUES GONTIJO

RECORRIDA : MARIA DAS DORES CACHOEIRA

A D VO G A D O : DR. DIVALDO LUIZ DE AMORIM

D E S P A C H O
O eg. Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, por

meio do acórdão de fls. 157-166, negou provimento ao Recurso
Ordinário da Reclamada e deu provimento parcial ao Recurso Or-
dinário da Reclamante.

Irresignada, a Reclamada interpôs Recurso de Revista às fls.
168-175, com fulcro no art. 896, "a" e "c", da CLT. Insurge-se no
tocante aos temas: responsabilidade subsidiária e descontos fiscais e
previdenciários.

O exame global do presente Recurso autoriza o uso da fa-
culdade prevista na Instrução Normativa 17/2000 do TST, na forma
que se segue:

1 - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
Em relação à matéria o eg. TRT, asseverou: "No caso em

tela, a reclamada reconhece que a autora lhe prestou serviços em suas
dependências, por intermédio da TÂMARA SERVIÇOS TÉCNICOS
LTDA., primeira ré, que, conforme noticiam os autos, foi declarada
revel e confessa, não havendo comparecido em Juízo. Não se deve
olvidar que o princípio da proteção ao trabalhador e a teoria da
responsabilidade subjetiva permitem responsabilizar subsidiariamente
o tomador dos serviços na ocorrência da inadimplência do real em-
pregador pelo prejuízo causado aos empregados, cuja força de tra-
balho foi utilizada em seu benefício. A negligência do tomador de
serviços na escolha do intermediário - culpa in eligendo - , embora
não atrelado a sua atividade-fim, não pode acarretar prejuízos ao
trabalhador. Acolher a tese da recorrente configuraria a aceitação de
locupletação com trabalho alheio. Há, portanto, fundamento legal
para a decretação da responsabilidade subsidiária da recorrente, em
face do inadimplemento das verbas trabalhistas pela empregadora da
autora, por ser tomadora dos seus serviços e ter celebrado contrato de
prestação de serviços (ela própria reconhece - fl. 100) para que ela
trabalhasse em suas dependências, o que torna aplicáveis as dis-
posições do Enunciado n° 331, IV, do c. TST" (fls. 159-160).

Sustenta a Recorrente, em suma, que o disposto no item IV
da Súmula 331 do TST não pode ser aplicado à hipótese dos autos.
Transcreve arestos para a divergência jurisprudencial.

Sem razão.
O julgado regional encontra-se em perfeita harmonia com a

Súmula 331, item IV, do TST. Desse modo, os arestos cotejados
encontram-se superados pela jurisprudência predominante. Incidência
da Súmula 333/TST e do art. 896, § 4º, da CLT.

Nego seguimento, no particular.
2 - DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E DE IMPOSTO

DE RENDA
A prestação jurisdicional se fez nos seguintes termos: "No

entanto, restei vencida quanto aos descontos fiscais , porquanto a
douta maioria dos membros desta e. Turma entende que a incidência
do imposto de renda sobre o montante da condenação implicaria
retenção maior, que o autor não estava obrigado a satisfazer, uma vez
que percebia rendimento mensais. Portanto, somente com a demons-
tração de que o imposto de renda era devido na época própria se
justifica essa maneira de retenção. Aqui o aumento da alíquota e da
base de cálculo ocorre em face da mora do empregador, que não
cumpriu espontaneamente a legislação trabalhista. A incidência sobre
o montante dos créditos penalizaria o empregado, pois, além de não
ter percebido seus salários corretamente, ainda teria que contribuir
para o Fisco com valores a que não estava legalmente obrigado" (fls.
160-162).

Inconformada, a Recorrente sustenta que o critério para os
recolhimentos previdenciários e de imposto de renda mês a mês viola
o art. 46 da Lei 8.541/96. Colaciona arestos.

Com razão, em parte.
Esta Corte já firmou entendimento, por meio da Súmula 368

(conversão das Orientações Jurisprudenciais 32, 141 e 228 da SBDI-
1), no sentido de que, quanto aos descontos de imposto de renda, sua
incidência se dará sobre a totalidade dos valores recebidos pelo em-
pregado. No que diz respeito aos descontos previdenciários, a con-
tribuição do empregado será calculada mês a mês, conforme julgado
pelo eg. Tribunal Regional.

Portanto, dou provimento parcial ao Apelo, para determinar
que sejam efetuados os descontos de imposto de renda sobre o valor
total tributável da condenação, calculados ao final, na forma da lei.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-2988/2000-383-02-40.5TRT - 2ª REGIÃO

A G R AVA N T E : BANCO BRADESCO S/A

A D VO G A D A : DRA. MARIA DE FÁTIMA DELFIOL

A G R AVA D A : VALDIR TOMASEVSCHI

A D VO G A D O : DR. JOSÉ GERALDO VIEIRA

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-08) interposto

contra o despacho de fls. 165-167, que denegou seguimento ao Re-
curso de Revista de fls. 151-163.

Contraminuta e contra-razões, fls. 249-255.
Os autos não foram enviados ao d. Ministério Público do

Trabalho, por força do artigo 82, § 2º, II, do Regimento Interno do
Tribunal Superior do Trabalho.

É o breve relatório.
O Agravo de Instrumento é tempestivo (fls. 02 e 168) e está

subscrito por advogado habilitado nos autos (fl. 09), porém encontra
óbice intransponível ao conhecimento, uma vez que a cópia do pro-
tocolo do Recurso de Revista trazido aos autos é inservível (fl. 151),
em razão da ilegibilidade do registro, não sendo apta à finalidade de
prova processual eficaz. Assim, dá-se a inexistência de tal peça nos
autos, o que inviabiliza o conhecimento do Apelo, conforme o dis-
posto no artigo 897, § 5º, incisos I e II, da CLT.

A questão já restou pacificada no âmbito desta Corte, por
intermédio da OJ 285 da SBDI-1, segundo a qual "o carimbo do
protocolo da petição recursal constitui elemento indispensável para
aferição da tempestividade do apelo, razão pela qual deverá estar
legível, pois um dado ilegível é o mesmo que a inexistência do
dado".

Vale ressaltar que a cópia da etiqueta aposta à fl. 151 pelo
Tribunal de origem não substitui o protocolo, pois não se presta à
aferição da tempestividade daquele Recurso, consoante a OJ 284 da
SBDI-1 do TST.

Ademais, é dever da parte interessada velar pela completa
formação do Agravo de Instrumento, na forma do item X da Instrução
Normativa 16/99 do c. TST, pois este deve ser instruído com todas as
peças necessárias ao imediato julgamento do Recurso de Revista,
caso provido, segundo a redação do artigo 897, § 5º, da CLT, dada
pela Lei 9.756/98, o que torna inegável reconhecer-se a inadmis-
sibilidade manifesta do Apelo, ante a ausência de peça essencial para
a completa formação do feito.

Portanto, com base no artigo 557, caput, do Código de Pro-
cesso Civil, nego seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
M I N I S T R O - R E L ATO R

PROCESSO Nº TST-AIRR-4964/1999-016-12-40.5TRT - 12ª RE-
GIÃO 

A G R AVA N T E : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR : DR. JEFERSON CARLOS CARÚS GUEDES

A G R AVA D O : JOÃO CHIQUETO

A D VO G A D A : DRª EDNA NÁRA PFAU SANTOS DA SILVA

A G R AVA D A : METALÚRGICA DUQUE S.A.

A D VO G A D O : DR. MARCELO ALESSI

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02/14) interposto

contra o r. despacho que denegou seguimento ao Recurso de Re-
vista.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento foi apresentada, às
fls. 137/142. Por meio do parecer de fl. 146, o Ministério Público do
Trabalho opina pelo não-conhecimento do Agravo de Instrumento.

É o breve relatório.
Compulsando-se os autos, verifica-se óbice intransponível ao

conhecimento do Agravo de Instrumento. A Agravante deixou de
trazer aos autos cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva
intimação (sem a qual não se pode aferir a tempestividade do Apelo)
e da petição do Recurso de Revista, peças indispensáveis ao co-
nhecimento do Agravo de Instrumento.

Sem o traslado dessas peças, não há como proceder ao ime-
diato julgamento do Recurso de Revista, conforme redação do artigo
897, § 5º, da CLT, dada pela Lei 9.756/98.

Assim, inegável reconhecer-se a manifesta inadmissibilidade
do Apelo, ante a ausência de peças essenciais à sua formação.

Considerando que é dever da parte interessada velar pela
completa formação do Instrumento (item X da Instrução Normativa
16/99 do TST), nego seguimento ao Apelo, com fulcro nos arts. 897,
§ 5º, da CLT e 557, caput, do CPC.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-5138/2003-002-12-40.8TRT - 12ª REGIÃO

A G R AVA N T E : BRASIL TELECOM S.A.

A D VO G A D O : DR. ALEXANDRE DONDA TENIUS

A G R AVA D O : CARLOS ROBERTO KLEIN

A D VO G A D O : DR. CLEY BRANDT KAULING

A G R AVA D A : CONSTRUTEL TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.

A D VO G A D O : DR. JASON SOARES DE ALBERGARIA FILHO

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-10) interposto

contra o r. despacho de fls. 203-204, que denegou seguimento ao
Recurso de Revista de fls. 189-197, sob o fundamento de que a
decisão recorrida está em consonância com a Súmula 331 do TST,
encontrando óbice do art. 896, § 4º, da CLT e Súmula 333 do TST.

Contraminuta e contra-razões não foram apresentadas.
Os autos não foram enviados ao d. Ministério Público do

Trabalho, por força do art. 82, parágrafo 2º, II, do RITST.
É o breve relatório.
O Agravo de Instrumento é tempestivo (fls. 02 e 204), está

subscrito por advogado habilitado (procuração à fl. 19 e substa-
belecimento à fl. 202), e possui declaração de autenticidade das pe-
ças. Porém encontra óbice intransponível ao conhecimento, uma vez
que não apresenta cópia do protocolo do Recurso de Revista e pela
verificação do despacho denegatório, não obstante consignar que é
tempestivo, verifica-se a intempestividade do Apelo.

Conforme certidão de fl. 188, o acórdão de fls. 184-187,
mediante o qual o Regional negou provimento ao Recurso Ordinário
da segunda Reclamada, foi publicado no dia 25 de setembro de 2006
(segunda-feira). Assim, o prazo para interposição do Agravo de Ins-
trumento teve início no primeiro dia útil subseqüente, dia 26 de
setembro de 2006 (terça-feira), findando em 03 de outubro de 2006
(terça-feira). Ocorre que não consta nos autos cópia do registro de
protocolo do Recurso de Revista, o que impede a constatação da
tempestividade do Apelo.

O Regional, mediante o despacho denegatório de fls. 203-
204, assevera que o Recurso de Revista é tempestivo, porém as datas
que consigna sinalizam que o Recurso de Revista foi interposto in-
tempestivamente. Vejamos, o acórdão foi publicado em 25-09-2006, e
segundo consta do despacho agravado o Recurso de Revista foi apre-
sentado somente em 04-10-2006 (quarta-feira), após, portanto, o
transcurso do octídio legal.

Ressalte-se que não constam nos autos certidões do Tribunal
a quo em que se comprove a existência de feriados local ou de dias
úteis em que não haja expediente forense, que justifique a pror-
rogação do prazo recursal (Súmula 385 do TST).

Não constando dos autos registro de dilação expressa do
prazo recursal, nem sendo a hipótese legal de privilégio de prazo em
dobro, tem-se que o Recurso de Revista é intempestivo.

Ademais, a inexistência de protocolo do Recurso de Revista
nos autos inviabiliza o conhecimento do Apelo, conforme o disposto
no artigo 897, § 5º, incisos I e II, da CLT. A questão já restou
pacificada no âmbito desta Corte, por intermédio da OJ 285 da SBDI-
1, segundo a qual "o carimbo do protocolo da petição recursal cons-
titui elemento indispensável para aferição da tempestividade do apelo,
razão pela qual deverá estar legível, pois um dado ilegível é o mesmo
que a inexistência do dado".

É dever da parte interessada velar pela completa formação do
Agravo de Instrumento, na forma do item X da Instrução Normativa
16/99 do c. TST, pois este deve ser instruído com todas as peças
necessárias ao imediato julgamento do Recurso de Revista, caso pro-
vido, segundo a redação do artigo 897, § 5º, da CLT, dada pela Lei
9.756/98, o que torna inegável reconhecer-se a inadmissibilidade ma-
nifesta do Apelo, ante a ausência de peça essencial para a completa
formação do feito.

Portanto, com supedâneo nos artigos 557, caput, do CPC e
896, § 5º, da CLT, nego seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-RR-16342/2005-008-11-00.5TRT - 11ª REGIÃO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE MANAUS

PROCURADORA : DRª CELY CRISTINA SANTOS PEREIRA

RECORRIDA : IRLENE NACIMENTO SOUZA

D E S P A C H O
O eg. TRT da 11ª Região, por meio do v. acórdão de fls. 83-

90, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e,
no mérito, negou provimento ao Recurso Ordinário do Reclamado.

O Município interpõe Recurso de Revista às fls. 92-99. Rei-
tera a argüição de incompetência desta Justiça Especializada para
julgar o feito, apontando violação do art. 114 da CF/88. No mérito,
alega que a decisão do eg. TRT viola o art. 37, II, da CF/88 e
contraria a Súmula 363 do TST. Colaciona arestos.

O exame global do presente Recurso de Revista autoriza o
uso da faculdade prevista na Instrução Normativa 17/2000 do TST, na
forma que se segue:

1 - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

O Tribunal de origem rejeitou a preliminar suscitada, con-
signando que: "Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de re-
clamatória de servidora, cujo enquadramento em regime temporário
desatendeu às exigências legais. Aplicação dos arts. 114, inc. I, da
CR, e OJ 205 - SDI/1 - TST" (fl. 83).
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No Recurso de Revista, o Reclamado alega que o regime
especial ou temporário, como prevê a atual Constituição Federal, é
regido por lei própria e, portanto, é instituto típico de Direito Ad-
ministrativo, e não de Direito do Trabalho. Aponta violação do art.
114 da CF/88.

Sem razão.
O eg. TRT decidiu em harmonia com a OJ 205 da SBDI-

1/TST, que dispõe: "COMPETÊNCIA MATERIAL. JUSTIÇA DO
TRABALHO. ENTE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO IRREGU-
LAR. REGIME ESPECIAL. DESVIRTUAMENTO. (nova reda-
ção, DJ 20.04.05)I - Inscreve-se na competência material da Justiça
do Trabalho dirimir dissídio individual entre trabalhador e ente pú-
blico se há controvérsia acerca do vínculo empregatício".

Incidência da Súmula 333/TST.
Nego seguimento, no particular.
2 - CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO

PRÉVIA EM CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS
A Turma do Regional não reconheceu a nulidade contratual

declarando, em face disso, direitos decorrentes da rescisão. Os fun-
damentos do acórdão estão assim sintetizados: "O fato de a con-
tratação não ter sido precedida de concurso público, que sequer foi
realizado, é irregularidade que não pode ser atribuída à obreira. Ao
Ente Público incumbe responder pelos seus próprios desmandos ad-
ministrativos e não utilizá-los para se eximir de obrigação legal.
Inadmissível relegar a servidora ao desamparo jurídico" (fl. 83).

Nas razões de Recurso de Revista, o Recorrente sustenta que
a decisão regional afronta o artigo 37, II, da Constituição Federal e
destoa da Súmula 363 do TST. Colaciona arestos.

Com razão, em parte, o Recorrente.
É inexistente a relação de emprego com entidade da ad-

ministração pública quando a contratação não é precedida de apro-
vação em concurso público, conforme exige o artigo 37, II, § 2º, da
Constituição Federal. Nesse sentido, não se há falar em pagamento de
verbas diversas de salário retido ou de saldo de salário e de re-
colhimento do FGTS.

Este é o entendimento consubstanciado na Súmula 363 do
TST, que estabelece: "CONTRATO NULO. EFEITOS - Nova re-
dação - Res. 121/2003, DJ 21.11.2003. A contratação de servidor
público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público,
encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo
direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao
número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário
mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS".

Ressalte-se que, na hipótese, não há pedido de salários re-
tidos.

Assim, com fulcro no art. 557, § 1º, do CPC, dou pro-
vimento parcial ao Apelo, para limitar a condenação ao pagamento
dos depósitos do FGTS de toda a contratualidade, sem a multa de
40%.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-RR-17626/2003-006-11-00.4TRT - 11ª REGIÃO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE MANAUS

PROCURADOR : DR. MARSYL OLIVEIRA MARQUES

RECORRIDA : MARIA DE NAZARÉ XAVIER FERREIRA

A D VO G A D O : DR. LUIZ HENRIQUE BRAZ

D E S P A C H O
O eg. Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, por

meio do acórdão de fls. 82-85, deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário do Reclamado. No que interessa, manteve a r. sentença
que reconheceu a nulidade da contratação, mas geradora de efeitos.

De tal decisão, interpõe Recurso de Revista o Município de
Manaus (fls. 88-98), alegando, em síntese, a incompetência desta
Especializada, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal e da
Súmula 123 do TST. Aduz, ainda, que a decisão regional destoa da
Súmula 363 do TST e diverge dos arestos que colaciona.

O exame global do presente Recurso de Revista autoriza o
uso da faculdade prevista na Instrução Normativa 17/2000 do TST, na
forma que se segue:

1 - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

O Reclamado sustenta que a Autora foi contratada sob a
égide do regime administrativo temporário, instituído pela Lei Mu-
nicipal 407/2001, sendo que a competência para apreciar o litígio é da
Justiça Comum. Aponta violação dos artigos 114 e 37, IX, da Cons-
tituição Federal, contrariedade à Súmula 123/TST e colaciona ares-
tos.

Todavia, a Turma a quo não examinou a questão relativa à
incompetência da Justiça do Trabalho, e o Recorrente não opôs Em-
bargos de Declaração, a fim de obter o necessário pronunciamento
sobre a matéria. Incidência da orientação contida na Súmula 297 do
T S T.

Nego seguimento, no particular.
2 - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO.

E F E I TO S 
Relativamente à matéria, o Tribunal de origem manifestou-se

no seguinte sentido: "Não há dúvidas de que os efeitos da nulidade
contratual na órbita trabalhista, não são os mesmos da nulidade de-
clarada em um contrato cível, posto que neste pode-se restituir a coisa
objeto da negociação declarada nula. Já no direito do trabalho, não há
como ser restituída a força despendida pelo empregado que teve seu
contrato declarado nulo. Tanto é assim, que o Colendo TST vem
decidindo e admitindo o pagamento da contraprestação equivalente ao
salário, reconhecendo, assim, a relatividade da nulidade, posto que
fosse esta absoluta, não geraria qualquer direito, nem mesmo ao

pagamento dos salários. Todavia, divergimos, data venia, da posição
adotada pela Colenda Corte Trabalhista Superior, esposada recen-
temente em Enunciado, que pune o empregado, ao afastá-lo de seus
direitos, e não o administrador que praticou a desobediência ao dis-
positivo constitucional. Outrossim, entendo que os direitos trabalhis-
tas constituem um conjunto indissociável. A cada dia trabalhado,
conquista o trabalhador um pedacinho a mais de seus direitos, que
estão elevados à categoria de constitucionais, razão porque nos soa
estranho o deferimento dos salários e não das férias mais 1/3, do
FGTS, dentre outros. Entendemos que o art. 7o da Constituição Bra-
sileira, que fixa direitos a todos os trabalhadores urbanos e rurais, não
pode ser ignorado pelo simples fato de ter um ímprobo administrador
público desrespeitado a Constituição Brasileira e contratado sem o
devido concurso público" (fls. 83-84).

Nas razões recursais, o Recorrente alega que a decisão re-
gional destoa da Súmula 363 do TST e diverge dos arestos que
colaciona.

Com razão.
A decisão revisanda, ao assegurar à Reclamante os efeitos

pecuniários decorrentes, como se válido fosse o vínculo de emprego,
não obstante declarar a nulidade do pacto laboral por ofensa ao artigo
37, II e § 2º, da Constituição Federal, contrariou a Súmula 363 desta
Corte, que estabelece: "CONTRATO NULO. EFEITOS - Nova
redação - Res. 121/2003, DJ 21.11.2003. A contratação de servidor
público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público,
encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo
direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao
número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário
mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS".

Assim, com fulcro no art. 557, § 1º, do CPC, dou pro-
vimento parcial ao Apelo, para restringir a condenação ao reco-
lhimento do FGTS da contratualidade e ao pagamento dos salários
retidos.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-17946/2004-010-09-40.0TRT - 9ª RE-
GIÃO 

A G R AVA N T E : COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - CO-
PEL

A D VO G A D A : DRA. ANA LETÍCIA FELLER

A G R AVA D A : EUNICE SOARES DE OLIVEIRA

A D VO G A D A : DRA. ADRIANA FRAZÃO DA SILVA

A G R AVA D O : INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESEN-
VOLVIMENTO - LATEC

A D VO G A D A : DRA. ADRIANE DE ARAGÓN FERREIRA

A G R AVA D A : FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL

A D VO G A D A : DRA. MÔNICA LEBOIS

D E S P A C H O
Preliminarmente, determino à Secretaria da egrégia 2ª Turma

que providencie a retificação da autuação para acrescer ao rol dos
Agravados o nome de mais dois Reclamados e de seus respectivos
advogados. São eles: "Agravado: INSTITUTO DE TECNOLOGIA
PARA O DESENVOLVIMENTO - LATEC. Advogada: Dra. Adriane
de Aragón Ferreira" e "Agravada: FUNDAÇÃO COPEL DE PRE-
VIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. Advogada: Dra. Mônica Le-
bois".

Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02-10) interposto
contra o r. despacho de fls. 265-269, que denegou seguimento ao
Recurso de Revista de fls. 232-260, sob o fundamento de que não
atendeu ao previsto no art. 896, alínea "c", da CLT e de que encontra
óbice nas Súmulas 126 e 296 do TST.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento e contra-razões ao
Recurso de Revista foram apresentadas às fls. 284-288 e 273-283,
respectivamente. Os autos não foram enviados ao d. Ministério Pú-
blico do Trabalho, por força do art. 82, parágrafo 2º, II, do RITST.

É o breve relatório.
O Recurso encontra óbice intransponível ao seu conheci-

mento. A declaração aposta na fl. 03 e no verso de todas as peças do
presente Apelo não satisfaz a exigência de autenticação, nos termos
do art. 830 da CLT e da Instrução Normativa 16/99, item IX, do
T S T.

In casu, a simples declaração de que as peças que acom-
panham o Apelo foram "extraídas dos autos TRT-PR-017946-2004-
010-09-00-5" e o carimbo aposto no verso de todas as peças tras-
ladadas, com a rubrica da advogada, no sentido de que representam
"cópia fiel dos autos (...)", e de que assim procede "em atenção ao
Regimento Interno do TST", não atendem a forma do comando legal
inserto no art. 544, § 1º, in fine, do CPC e da Lei 10.352/2001, na
medida em que não vincula a responsabilização da advogada pela
declaração. Saliente-se que a remissão ao Regimento Interno do TST
não aproveita a advogada subscritora, uma vez que aquele nada dis-
põe em relação à declaração de autenticidade de peças processuais
trasladadas. Ressalte-se, por fim, que inexiste nos autos certidão ou
declaração de autenticidade, firmada pelo próprio advogado, nos ter-
mos do art. 544, § 1º, da Lei 10.352/2001.

Considerando que é dever da parte interessada velar pela
completa formação do Instrumento (item X da Instrução Normativa
16/99 do TST), nego seguimento ao Apelo, com fulcro no art. 557,
caput, da CLT.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-RR-18359/2004-001-11-00.1TRT - 11ª REGIÃO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE MANAUS

PROCURADOR : DR. MARSYL OLIVEIRA MARQUES

RECORRIDO : ANTÔNIO DOROTEU NETO

A D VO G A D O : DR. JOSÉ MARIA GOMES DA COSTA

D E S P A C H O
O eg. Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, por

meio do acórdão de fls. 115-117, negou provimento ao Recurso Vo-
luntário do Reclamado. No que interessa, manteve a r. sentença que
reconheceu a nulidade da contratação, mas geradora de efeitos.

De tal decisão, interpõe Recurso de Revista o Município de
Manaus (fls. 119-130), alegando, em síntese, a incompetência desta
Especializada, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal e da
Súmula 123 do TST. Aduz, ainda, que a decisão regional destoa da
Súmula 363 do TST e diverge dos arestos que colaciona.

O exame global do presente Recurso de Revista autoriza o
uso da faculdade prevista na Instrução Normativa 17/2000 do TST, na
forma que se segue:

1 - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

O Reclamado sustenta que o Autor foi contratado sob a égide
do regime administrativo temporário, instituído pela Lei Municipal
407/2001, sendo que a competência para apreciar o litígio é da Justiça
Comum. Aponta violação dos artigos 114 e 37, IX, da Constituição
Federal, contrariedade à Súmula 123/TST e colaciona arestos.

Todavia, a Turma a quo não examinou a questão relativa à
incompetência da Justiça do Trabalho, e o Recorrente não opôs Em-
bargos de Declaração a fim de obter o necessário pronunciamento
sobre a matéria. Incidência da orientação contida na Súmula 297 do
T S T.

Nego seguimento, no particular.
2 - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO.

E F E I TO S 
Relativamente à matéria, o Tribunal de origem manifestou-se

no seguinte sentido: "Destarte a orientação jurisprudencial contida na
Súmula 363/TST e outros julgados emanados da Colenda Corte Su-
perior Trabalhista, não posso aceitar a nulidade de contrato de tra-
balho, por infringência ao art. 37, II, da Carta Magna, com efeitos ex
tunc. Tal interpretação não vincula as Instâncias inferiores, além de
importar numa quebra da harmonia de princípios aceitos universal-
mente dentro do Direito. Ao recrutar pessoal de forma irregular,
inobservando o mandamento constitucional do concurso público, o
Estado - em qualquer nível - descumpre regra que a si é destinada.
Invocar esta norma para defender-se em juízo, vai de encontro ao
princípio, segundo o qual, ninguém pode alegar em sua defesa a
própria torpeza. Finalmente, se a mão-de-obra foi utilizada, gerando
riqueza e levando a consecução dos objetivos da entidade estatal, a
não indenização pelo rompimento do contrato de trabalho leva ao
enriquecimento sem causa" (fls. 116-117).

Nas razões recursais, o Recorrente alega que a decisão re-
gional destoa da Súmula 363 do TST e diverge dos arestos que
colaciona.

Com razão, em parte, o Recorrente.
A decisão revisanda, ao assegurar ao Reclamante os efeitos

pecuniários decorrentes, como se válido fosse o vínculo de emprego,
não obstante declarar a nulidade do pacto laboral por ofensa ao artigo
37, II e § 2º, da Constituição Federal, contrariou a Súmula 363 desta
Corte, que estabelece: "CONTRATO NULO. EFEITOS - Nova
redação - Res. 121/2003, DJ 21.11.2003. A contratação de servidor
público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público,
encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo
direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao
número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário
mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS".

Assim, com fulcro no art. 557, § 1º, do CPC, dou pro-
vimento parcial ao Apelo, para restringir a condenação ao reco-
lhimento do FGTS da contratualidade, sem a multa de 40%, e ao
pagamento dos salários retidos.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-RR-35557/2003-012-11-00.2TRT - 11ª REGIÃO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE MANAUS

PROCURADORA : DRA. ANDREA REGINA CASTRO E CAVALCAN-
TE

RECORRIDA : MARIA DE NAZARÉ MARTINS MEDEIROS

A D VO G A D A : DRA. REINILDA GUIMARÃES DO VALLE

D E S P A C H O
O eg. TRT da 11ª Região, por meio do v. acórdão de fls. 166-

169, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e,
no mérito, deu provimento parcial ao Recurso Ordinário do Re-
clamado. Reconheceu a nulidade da contratação, ante o disposto no
art. 37, II, da CF/88, mas gerador de efeitos, mantendo, assim, a
condenação ao pagamento das verbas rescisórias.

O Município interpõe Recurso de Revista às fls. 171-181.
Reitera a argüição de incompetência desta Justiça Especializada para
julgar o feito, apontando violação do art. 114 da CF/88 e contra-
riedade à Súmula 123/TST. No mérito, alega que a decisão do eg.
TRT viola o art. 37, II, da CF/88 e contraria a Súmula 363 do TST.
Colaciona arestos.
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O exame global do presente Recurso de Revista autoriza o
uso da faculdade prevista na Instrução Normativa 17/2000 do TST, na
forma que se segue:

1 - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

O Tribunal de origem rejeitou a preliminar suscitada, con-
signando que: "Em análise da preliminar de incompetência ora re-
novada no recurso, constato inexistir óbice para que esta Justiça
Especializada possa conhecer da presente ação, eis que a matéria
versada nos autos é o reconhecimento do contrato de trabalho exis-
tente entre as partes, o único juízo competente para apreciar o pro-
cesso em que se discute a existência do contrato de trabalho é a
Justiça do Trabalho" (fl. 167).

No Recurso de Revista, o Reclamado alega que o regime
especial ou temporário, como prevê a atual Constituição Federal, é
regido por lei própria e, portanto, é instituto típico de Direito Ad-
ministrativo, e não de Direito do Trabalho. Aponta violação do art.
114 da CF/88 e contrariedade à Súmula 123/TST. Traz arestos para o
cotejo.

Sem razão.
Na verdade, denota-se que o ponto principal da questão é

saber se, havendo discussão acerca da natureza do vínculo empre-
gatício entre o Reclamado e o Reclamante (originado de suposto
contrato temporário), há competência da Justiça do Trabalho para
dirimir o feito.

Esta Corte, visando esclarecer as controvérsias existentes
acerca da matéria, editou a OJ 205 da SBDI-1, que dispõe: "COM-
PETÊNCIA MATERIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. ENTE
PÚBLICO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. REGIME ESPE-
CIAL. DESVIRTUAMENTO. (nova redação, DJ 20.04.05)I - Ins-
creve-se na competência material da Justiça do Trabalho dirimir dis-
sídio individual entre trabalhador e ente público se há controvérsia
acerca do vínculo empregatício".

Incidência da Súmula 333/TST e do art. 896, § 4º, da CLT.
Ressalte-se que a Súmula 123/TST foi cancelada, pela Res.

121/2003 (DJ 21/11/2003).
Nego seguimento, no particular.
2 - CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO

PRÉVIA EM CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS
Em relação à matéria em epígrafe, o eg. TRT consignou o

seguinte: "(...) Apesar da veracidade da afirmativa, tem-se como vá-
lido, para todos os seus efeitos de direito, o contrato de trabalho, em
face da presença de todos os seus elementos configuradores - su-
bordinação, pessoalidade e remuneração. Como não se poderia de-
volver ao obreiro a força de seu trabalho, resta o reconhecimento de
seus direitos" (fl. 168).

Nas razões de Recurso de Revista, o Recorrente sustenta que
a decisão regional afronta o artigo 37, II e § 2º, da Constituição
Federal e destoa da Súmula 363 do TST. Colaciona arestos.

Com razão, em parte, o Recorrente.
Consoante os termos do art. 37, inciso II e § 2º, da Cons-

tituição Federal, a aprovação prévia em concurso público para in-
vestidura de cargo ou emprego público, após a Constituição da Re-
pública de 1988, é requisito formal imprescindível para a validade do
ato. Assim, não atendido tal requisito, o ato é nulo.

Desse modo, a decisão que, embora reconheça o vício formal
do ato pela ausência da prévia aprovação em concurso público, con-
dena o Reclamado ao pagamento de todas as verbas decorrentes do
contrato de trabalho, ofende a literalidade do art. 37, II e § 2º, da
Constituição Federal, mostrando-se apta a promover a admissibilidade
do Apelo, nos termos do art. 896, alínea "c", da CLT.

Com efeito, a questão encontra-se pacificada nesta Corte,
consagrada pela Súmula 363, que dispõe: "CONTRATO NULO.
EFEITOS - Nova redação - Res. 121/2003, DJ 21.11.2003. A con-
tratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação
em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º,
somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pac-
tuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor
da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do
FGTS".

Ressalte-se que, na hipótese, não há pedido de salários re-
tidos.

Assim, com fulcro no art. 557, § 1º, do CPC, dou pro-
vimento parcial ao Apelo, para limitar a condenação ao pagamento
dos depósitos do FGTS de toda a contratualidade.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-55715/2004-652-09-40.5TRT - 9ª RE-
GIÃO 

A G R AVA N T E : ALGACIR FERNANDO BENEDETTI

A D VO G A D O : DR. ARILDO NIZER

A G R AVA D O : BANCO ITAÚ S.A.

A D VO G A D O : DR. ANTÔNIO CELESTINO TONELOTO

D E S P A C H O
Trata-se de Agravo de Instrumento às fls. 02-13, interposto

contra o r. despacho de fl. 76, que denegou seguimento ao Recurso de
Revista de fls. 65-75, sob os fundamentos de que não atendeu ao
previsto no art. 896 da CLT e de que encontra óbice na OJ 344 da
SBDI-1 do TST.

Foram apresentadas contraminuta ao Agravo de Instrumento
às fls. 81-83 e contra-razões ao Recurso de Revista às fls. 84-89.

Os autos não foram enviados ao d. Ministério Público do
Trabalho, por força do art. 82, parágrafo 2º, II, do RITST.

É o breve relatório.
O Recurso é tempestivo, como se infere às fls. 02 e 76, está

subscrito por advogado habilitado, conforme procuração à fl. 23, e
apresenta regularidade de traslado.

O eg. TRT da 9ª Região, por meio do v. acórdão de fls. 60-
63, negou provimento ao Recurso Ordinário do Reclamante, con-
signando: "A lesão do direito configura-se a partir do momento em
que a verba se tornou exigível, ou seja, com a edição da Lei Com-
plementar 110, de 29.06.2001, publicada em 30.06.2001, pois des-
necessário conhecer o valor creditado para ajuizar ação, apenas para
calcular as diferenças. No caso em tela a ação foi proposta em
06.10.2004 (fl. 02), quando já escoado o prazo prescricional de dois
anos a contar da publicação da Lei Complementar nº 110/2001" (fl.
61).

Por meio do Recurso de Revista de fls. 65-75, o Recorrente
alegou divergência jurisprudencial. Transcreveu arestos.

Sem razão.
O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a ju-

risprudência pacificada nos termos da OJ 344 da SBDI-1 do TST.
Assim, a divergência jurisprudencial suscitada não prospera,

ante a previsão do art. 896, § 4º, da CLT, e as violações legais
apontadas, por sua vez, encontram óbice na Súmula 333 do TST.

Ademais, trata-se de processo que tramita sob o rito su-
maríssimo, e Recurso de Revista, por contrariedade a OJ do TST, é
incabível. O Tribunal Pleno desta Corte, apreciando incidente de
uniformização jurisprudencial no Processo ERR-973/2002-001-03-
00.9, na sessão de 24.06.2004, por unanimidade, decidiu não ser
cabível Recurso de Revista em procedimento sumaríssimo, por con-
trariedade a OJ do TST. O posicionamento se justifica pelo fato de
que o artigo 896, § 6º, da CLT tem caráter restritivo, ao limitar o
cabimento do Recurso de Revista em procedimento sumaríssimo, e
não comporta interpretação ampliativa.

Portanto, com base no artigo 557, caput, da CPC, nego
seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 02 de junho de 2006.

JOSÉ SIMPLICIANO FONTES DE F. FERNANDES
Ministro-Relator

Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): União, Pro-
curador: Dr. Moacir Antônio Machado da Silva, Agravado(s): Renato
Madeira Branco e Outros, Advogada: Dra. Lucrécia Aparecida Re-
belo, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao agravo de ins-
trumento. PROCESSO: AIRR - 2414/1991-811-04-40.1 da 4a. Re-
gião, Relator: Min. Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Agra-
vante(s): Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE, Advogada:
Dra. Daniella Barbosa Barretto, Agravado(s): Danúbio Pires Macha-
do, Advogada: Dra. Fernanda Barata Silva Brasil Mittmann, Decisão:
por unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento. PRO-
CESSO: AIRR - 231/1992-039-02-40.3 da 2a. Região, Relatora:
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Banco Ba-
merindus do Brasil S.A. (Em Liquidação Extrajudicial), Advogado:
Dr. Victor Russomano Júnior, Agravado(s): Anselmo Gonçalves da
Silva, Advogado: Dr. José Tarcisio da Fonseca Rosas, Decisão: por
unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento. PRO-
CESSO: AIRR - 686/1992-402-14-40.0 da 14a. Região, Relator:
Juiz Convocado Luiz Ronan Neves Koury, Agravante(s): Banco do
Brasil S.A., Advogado: Dr. Marco Aurélio Aguiar Barreto, Agra-
vado(s): Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários
do Estado do Acre, Advogado: Dr. Floriano Edmundo Poersch, De-
cisão: unanimemente, conhecer e negar provimento ao agravo. PRO-
CESSO: AIRR - 1225/1993-009-08-41.2 da 8a. Região, Relatora:
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Ana Maria
Souza dos Santos e Outros, Advogada: Dra. Iêda Lívia de Almeida
Brito, Agravado(s): Universidade Federal do Pará - UFPA, Procu-
rador: Dr. Paulo Gustavo Medeiros Carvalho, Decisão: por unani-
midade, negar provimento ao Agravo de Instrumento. PROCESSO:
AIRR - 1397/1993-012-01-40.4 da 1a. Região, Relator: Juiz Con-
vocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): União, Procurador:
Dr. Moacir Antônio Machado da Silva, Agravado(s): Maria da Penha
Carneiro, Advogada: Dra. Soraya Andrade de Oliveira, Agravado(s):
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, Advogado: Dr. Antônio Carlos
Motta Lins, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao agravo
de instrumento. PROCESSO: AIRR - 79/1996-004-17-40.7 da 17a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Agravante(s): Proforte S.A. - Transporte de Valores, Ad-
vogado: Dr. José Alberto Couto Maciel, Agravado(s): Sindicato dos
Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância do Estado do
Espírito Santo, Advogado: Dr. Francisco Carlos de Oliveira Jorge,
Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no
mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 103/1996-070-
15-40.4 da 15a. Região, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar
Machado, Agravante(s): Banco do Estado de São Paulo S.A. - Ba-
nespa, Advogada: Dra. Aline Perez Sucena, Agravado(s): Luciano
Olívio Brambatti, Advogado: Dr. Edvil Cassoni Júnior, Agravado(s):
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Procurador: Dr. Jeferson
Carlos Carús Guedes, Decisão: por unanimidade, não conhecer do
agravo de instrumento. PROCESSO: AIRR - 480/1996-029-12-40.0
da 12a. Região, Relator: Juiz Convocado Luiz Ronan Neves Koury,
Agravante(s): Banco ABN Amro Real S.A., Advogado: Dr. Francisco
Rangel Effting, Agravado(s): José Odi Silva, Advogado: Dr. Irineu
Pamplona Filho, Decisão: unanimemente, não conhecer do agravo de
instrumento por irregularidade de representação. PROCESSO: AIRR
- 1153/1996-005-17-40.9 da 17a. Região, Relator: Min. Ministro
Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): J. M. Ele-
trodomésticos Ltda., Advogado: Dr. Felipe Osório dos Santos, Agra-
vado(s): Reginaldo José Andrade, Advogado: Dr. João Batista Dal-
lapíccola Sampaio, Agravado(s): Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instru-
mento e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR -
1394/1996-041-03-40.8 da 3a. Região, Relator: Min. Ministro Al-
berto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Eliel de Paiva
Oliveira, Advogado: Dr. Adriano Faria dos Santos Anjo, Agravado(s):
Miramar Martins Cassiano, Advogado: Dr. Lourival Pinto de Assis,
Agravado(s): Supermercado Sacolão Ltda., Decisão: por unanimi-
dade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe
provimento. PROCESSO: AIRR - 181/1997-027-03-40.3 da 3a. Re-
gião, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pe-
reira, Agravante(s): Teksid do Brasil Ltda., Advogado: Dr. Hélio
Carvalho Santana, Advogado: Dr. João Bráulio Faria de Vilhena,
Agravado(s): Luiz da Conceição Chagas, Advogado: Dr. William José
Mendes de Souza Fontes, Decisão: por unanimidade, rejeitar a pre-
liminar de não-conhecimento, conhecer do agravo de instrumento e,
no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 998/1997-
099-15-40.0 da 15a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Polyenka Ltda., Advo-
gado: Dr. Nilso Dias Jorge, Agravado(s): Neide Bergamini de Oli-
veira, Advogado: Dr. Luiz Antônio Balbo Pereira, Decisão: por una-
nimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe
provimento. PROCESSO: AIRR - 1173/1997-003-04-40.9 da 4a.
Região, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agra-
vante(s): Têxtil Camburzano S.A. - EPP, Advogado: Dr. Rafael Reis
Proença, Agravado(s): Omar Antônio Henn, Advogada: Dra. Silvana
Fátima de Moura, Agravado(s): Villa D'Este Comércio, Represen-
tações, Importação e Exportação S.A., Advogado: Dr. Sandro Vug-
man Wainstein, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao agra-
vo de instrumento. PROCESSO: AIRR - 353/1998-021-04-40.6 da
4a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Agravante(s): Companhia Estadual de Energia Elétrica - CE-
EE, Advogado: Dr. Jorge Sant'Anna Bopp, Agravado(s): Vanildo da
Rosa Teixeira, Advogado: Dr. Celso Hagemann, Decisão: por una-
nimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe
provimento. PROCESSO: AIRR - 442/1998-085-03-40.7 da 3a. Re-
gião, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pe-
reira, Agravante(s): União (Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS), Procurador: Dr. Moacir Antônio Machado da Silva, Agra-
vado(s): Estamparia S.A., Advogado: Dr. Jefferson de Araújo Fer-
nandes, Agravado(s): Cleusa Basília Nunes e Outra, Advogado: Dr.

SECRETARIA DA 3ª TURMA
<!ID329844-1>

ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e sete, às
nove horas, realizou-se a Décima Quarta Sessão Ordinária da Terceira
Turma do Tribunal Superior do Trabalho, sob a Presidência do Sr.
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, encontrando-se presentes a
Sra. Ministra Maria Cristina I. Peduzzi, o Sr. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, o Sr. Juiz Convocado Ricardo Alencar
Machado, o Sr. Juiz Convocado Luiz Ronan Neves Koury e o Sr. Juiz
Convocado José Ronald Cavalcante Soares. Representou o Ministério
Público o Sr. Subprocurador-Geral do Trabalho Dr. Dan Caraí da
Costa e Paes, sendo Secretária a Bacharela Maria Aldah Ilha de
Oliveira. Foi lida e aprovada a Ata da Sessão anterior. Em seguida
passou-se à ORDEM DO DIA.

PROCESSO: AIRR - 1783/1987-009-01-40.5 da 1a. Região, Re-
lator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Fun-
dação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Pro-
curador: Dr. Paulo Gustavo Medeiros Carvalho, Agravado(s): União,
Procurador: Dr. Moacir Antônio Machado da Silva, Agravado(s):
Maria Sulamita Pessoa Lopes, Advogado: Dr. Sylvio de Miranda
Ribeiro, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao agravo de
instrumento. PROCESSO: AIRR - 186/1989-831-04-40.5 da 4a.
Região, Relator: Juiz Convocado Luiz Ronan Neves Koury, Agra-
vante(s): Fundação Banrisul de Seguridade Social, Advogado: Dr.
José Alberto Couto Maciel, Agravado(s): Banco do Estado do Rio
Grande do Sul S.A., Advogado: Dr. José Alberto Couto Maciel,
Agravado(s): Jary Marcelino Ribeiro, Advogado: Dr. Hugo Aurélio
Klafke, Decisão: por unanimidade, conhecer e negar provimento ao
agravo de instrumento. PROCESSO: AIRR - 1644/1989-009-10-
40.4 da 10a. Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Pe-
duzzi, Agravante(s): União, Procurador: Dr. Moacir Antônio Ma-
chado da Silva, Agravado(s): Antônio Evangelista Batista Nunes e
Outros, Advogada: Dra. Deise Santos Silva Barbosa, Decisão: por
unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento. PRO-
CESSO: AIRR - 1813/1989-005-08-00.7 da 8a. Região, Relator:
Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravan-
te(s): Universidade Federal do Pará - UFPA, Procurador: Dr. Rui
Lobato Bahia, Agravado(s): José Ângelo Barletta Crescente e Outros,
Advogada: Dra. Mildred Lima Pitman, Decisão: por unanimidade,
conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provi-
mento. PROCESSO: AIRR - 1331/1990-013-03-40.7 da 3a. Região,
Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,
Agravante(s): União, Procurador: Dr. Marco Antônio Barros Gui-
marães, Agravado(s): Massami Nakagima, Advogada: Dra. Maria da
Conceição Carreira Alvim, Decisão: por unanimidade, conhecer do
agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PRO-
CESSO: AIRR - 1437/1990-010-10-41.6 da 10a. Região, Relator:
Min. Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Agravante(s): União,
Procurador: Dr. Moacir Antônio Machado da Silva, Agravado(s):
João Nery de Sousa, Advogada: Dra. Tânia Rocha Correia, Decisão:
unanimemente, dar provimento ao agravo de instrumento para, des-
trancado o recurso, determinar seja submetido a julgamento na pri-
meira sessão ordinária subseqüente à publicação da certidão de jul-
gamento do presente agravo, reautuando-o como recurso de revista,
observando-se daí em diante o procedimento relativo a este. PRO-
CESSO: AIRR - 1299/1991-045-15-40.0 da 15a. Região, Relator:
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Cleudson Gomes de Queiroz, Decisão: por unanimidade, conhecer do
agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PRO-
CESSO: AIRR - 649/1998-541-04-40.2 da 4a. Região, Relator: Juiz
Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Caixa Econô-
mica Federal - CEF, Advogado: Dr. Bruno Vicente Becker Vanuzzi,
Agravado(s): Heloisa Maria Bortolan, Advogado: Dr. Vitor Alceu dos
Santos, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao agravo de
instrumento. PROCESSO: AIRR - 1003/1998-049-15-00.8 da 15a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Agravante(s): Branco Peres Citrus S.A., Advogado: Dr. Ro-
drigo Castelli, Agravado(s): Ademilson Aparecido Sversutti, Advo-
gado: Dr. Oldemar Domingos Trazzi, Decisão: por unanimidade, co-
nhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento.
PROCESSO: AIRR - 1220/1998-007-04-40.0 da 4a. Região, Re-
lator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agra-
vante(s): Banco Bradesco S.A., Advogado: Dr. Roberto Capella
Springer, Agravado(s): Jorge Luís Pedrini, Advogado: Dr. Egidio
Lucca, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento
e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR -
1322/1998-312-02-40.7 da 2a. Região, Relator: Min. Ministro Al-
berto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Comercial Ju-
lião Ltda., Advogado: Dr. José Augusto Rodrigues Júnior, Agra-
vado(s): Antônio Taveira de Souza Filho, Advogada: Dra. Elaine
Subiros Vargas, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de
instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR
- 1389/1998-661-04-40.5 da 4a. Região, Relator: Min. Ministro Car-
los Alberto Reis de Paula, Agravante(s): Companhia de Habitação do
Estado do Rio Grande do Sul - COHAB, Advogado: Dr. Leandro
Daudt Baron, Agravado(s): Márcia Eliza Vanzo Pessini, Advogado:
Dr. Adolfo de Freitas, Decisão: por unanimidade, negar provimento
ao Agravo de Instrumento. PROCESSO: AIRR - 78/1999-761-04-
40.8 da 4a. Região, corre junto com RR-132129/2004-0, Relatora:
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Antônio
Massena, Advogado: Dr. Jaime Adair Carvalho Garcia, Agravado(s):
Município de Triunfo, Advogado: Dr. Olindo Barcellos da Silva,
Decisão: por unanimidade, não conhecer do Agravo de Instrumento.
PROCESSO: AIRR - 363/1999-007-15-40.6 da 15a. Região, Re-
lator: Min. Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Agravante(s): KS
Pistões Ltda., Advogada: Dra. Sandra Regina Pavani Broca, Agra-
vado(s): José das Graças Concas, Advogada: Dra. Ana Luiza Rui,
Decisão: unanimemente, dar provimento ao agravo de instrumento
para, destrancado o recurso, determinar seja submetido a julgamento
na primeira sessão ordinária subseqüente à publicação da certidão de
julgamento do presente agravo, reautuando-o como recurso de revista,
observando-se daí em diante o procedimento relativo a este. PRO-
CESSO: AIRR - 726/1999-301-02-40.0 da 2a. Região, Relator: Juiz
Convocado Luiz Ronan Neves Koury, Agravante(s): Antônio José
Teixeira, Advogado: Dr. Roberto Mehanna Khamis, Agravado(s): Es-
trela do Guarujá Promoções e Eventos Ltda., Advogado: Dr. José
Renato de Almeida Monte, Decisão: por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao Agravo de Instrumento. PROCESSO: AIRR -
974/1999-205-01-40.4 da 1a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto

Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Petróleo Brasileiro
S.A. - Petrobrás, Advogada: Dra. Aline Silva de França, Agravado(s):
Dib Nessim Endebo, Advogada: Dra. Marli Lima Magalhães, Agra-
vado(s): Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros, Advo-
gado: Dr. Celso Barreto Neto, Decisão: por unanimidade, conhecer do
agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PRO-
CESSO: AIRR - 1260/1999-029-04-40.0 da 4a. Região, Relator:
Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravan-
te(s): Banco Citibank S.A. e Outro, Advogada: Dra. Vera Maria Reis
da Cruz, Agravado(s): Adriana Scherer de Couto, Advogado: Dr.
Jefferson Luís Martines, Decisão: por unanimidade, conhecer do agra-
vo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO:
AIRR - 1332/1999-053-03-40.9 da 3a. Região, Relator: Min. Mi-
nistro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): José
Geraldo Pelúcio Mângia e Outra, Advogado: Dr. Eustáquio Filizzola
Barros, Agravado(s): José Jorge Nogueira e Outros, Agravado(s):
Sérgio Serva Rocha e Outros, Advogado: Dr. José Maria de Souza,
Agravado(s): Sebastião da Silva Lopes e Outros, Agravado(s): Eduar-
do Belohuby Fonseca, Advogado: Dr. Marcelo Cunha Maciel, Agra-
vado(s): CMS Pedras Ltda., Advogado: Dr. Alberto Magno de An-
drade Pinto Gontijo Mendes, Decisão: por unanimidade, conhecer do
agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PRO-
CESSO: AIRR - 1718/1999-018-01-40.4 da 1a. Região, Relator:
Juiz Convocado Luiz Ronan Neves Koury, Agravante(s): TV Globo
Ltda., Advogado: Dr. Charles Soares Aguiar, Agravado(s): Gelson
Nery da Motta, Advogado: Dr. Miguel Antônio Von Rondow, De-
cisão: por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de
Instrumento. PROCESSO: AIRR - 2351/1999-670-09-00.0 da 9a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Agravante(s): Placas do Paraná S.A., Advogado: Dr. Israel
Caetano Sobrinho, Agravado(s): Hermógenes Antônio Grein, Advo-
gado: Dr. Benno Vollrath, Decisão: por unanimidade, conhecer do
agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PRO-
CESSO: AIRR - 2726/1999-028-02-40.0 da 2a. Região, Relator:
Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravan-
te(s): Academia Paulista Anchieta S/C Ltda., Advogado: Dr. Heitor
Pinto e Silva Filho, Agravado(s): Giampiero Rigolio, Advogado: Dr.
Elias Farah Júnior, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de
instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR
- 555/2000-102-05-40.8 da 5a. Região, Relator: Min. Ministro Carlos
Alberto Reis de Paula, Agravante(s): J. Macêdo S.A., Advogado: Dr.
Roberto Trigueiro Fontes, Agravado(s): Israel Rocha Teixeira, Ad-
vogado: Dr. Antônio Carlos de Souza Moreira, Decisão: por una-
nimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento. PROCES-
SO: AIRR - 569/2000-027-04-40.5 da 4a. Região, Relator: Juiz
Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Companhia Car-
ris Porto-Alegrense, Advogado: Dr. Maurício Graeff Burin, Agra-

vado(s): José Carlos Vieira, Advogado: Dr. Ricardo Dall'Agnol, De-
cisão: por unanimidade, não conhecer do agravo de instrumento.
PROCESSO: AIRR - 596/2000-011-04-40.2 da 4a. Região, Relator:
Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravan-
te(s): Car House Veículos Ltda., Advogado: Dr. Leandro Barata Silva
Brasil, Agravado(s): Zaira Cristiane Porto dos Santos, Advogado: Dr.
Valdemar Alcebíades Lemos da Silva, Decisão: por unanimidade,
conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provi-
mento. PROCESSO: AIRR - 606/2000-006-04-40.4 da 4a. Região,
corre junto com RR-131874/2004-5, Relatora: Ministra Maria Cris-
tina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Maria Calvi Canabarro, Advo-
gada: Dra. Eryka Farias de Negri, Agravado(s): Hospital Nossa Se-
nhora da Conceição S.A., Advogada: Dra. Maria Luiza Souza Nunes
Leal, Decisão: por unanimidade, dar provimento ao agravo de ins-
trumento da Reclamante, a fim de mandar processar a revista, apen-
sando-o ao RR-131874/2004-900-04-00.5 e, determinar a reautuação
da revista para que passe a constar como Recorrentes: Hospital Nossa
Senhora da Conceição S. A. e Maria Calvi Canabarro e Recorridos:
Os Mesmos. PROCESSO: AIRR - 879/2000-026-01-40.0 da 1a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Agravante(s): Cacilda da Fonte e Outros, Advogada: Dra.
Rosana Rodrigues dos Santos, Agravado(s): IRB - Brasil Resseguros
S.A., Advogado: Dr. Adelmo da Silva Emerenciano, Agravado(s):
Fundação de Previdência dos Servidores do IRB - Previrb, Advogado:
Dr. Rogério Maia de Sá Freire, Decisão: por unanimidade, conhecer
do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PRO-
CESSO: AIRR - 1009/2000-441-02-40.8 da 2a. Região, Relator:
Juiz Convocado Luiz Ronan Neves Koury, Agravante(s): Companhia
Docas do Estado de São Paulo - Codesp, Advogado: Dr. Sérgio
Quintero, Agravado(s): Alexandre Rodrigues, Advogado: Dr. Riscalla
Elias Júnior, Agravado(s): Sindicato dos Trabalhadores Administra-
tivos em Capatazia, nos Terminais Privativos e Retroportuários e na
Administração em Geral dos Serviços Portuários do Estado de São
Paulo - Sindaport, Advogado: Dr. Wilson de Oliveira, Decisão: à
unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instru-
mento. PROCESSO: AIRR - 1154/2000-043-15-40.8 da 15a. Re-
gião, Relator: Juiz Convocado Luiz Ronan Neves Koury, Agravan-
te(s): Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - Infraero,
Advogado: Dr. Celso de Aguiar Salles, Agravado(s): José Melo Ni-
colau, Advogado: Dr. Miguel Tavares, Decisão: à unanimidade, não
conhecer do Agravo de Instrumento. PROCESSO: AIRR -
1438/2000-021-01-40.3 da 1a. Região, Relator: Min. Ministro Al-
berto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Companhia
Docas do Rio de Janeiro - CDRJ, Advogado: Dr. Lycurgo Leite Neto,
Agravado(s): Lino Moreira, Decisão: por unanimidade, conhecer do
agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento.
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PROCESSO: AIRR - 1695/2000-004-02-40.4 da 2a. Região, Re-
lator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Te-
lecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp, Advogada: Dra. Jussara
Iracema de Sá e Sacchi, Agravado(s): Diná Almeida Pereira, Ad-
vogado: Dr. Rubens Garcia Filho, Decisão: por unanimidade, negar
provimento ao agravo de instrumento. PROCESSO: AIRR -
1980/2000-008-07-40.3 da 7a. Região, Relatora: Ministra Maria
Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Serval - Servidora Real Lt-
da., Advogado: Dr. Alexandre José Raulino da Silveira, Agravado(s):
Jane Mary Lima Rodrigues, Advogado: Dr. Walnir Graça Ferreira,
Decisão: por unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instru-
mento. PROCESSO: AIRR - 2183/2000-044-02-40.4 da 2a. Região,
Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s):
Luiz Mauricio Souza Santos, Advogada: Dra. Fernanda Rueda Vega
Patin, Agravado(s): Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp,
Advogada: Dra. Jussara Iracema de Sá e Sacchi, Decisão: por una-
nimidade, negar provimento ao agravo de instrumento. PROCESSO:
AIRR - 2373/2000-025-05-40.7 da 5a. Região, Relator: Juiz Con-
vocado Luiz Ronan Neves Koury, Agravante(s): Associação Bra-
sileira dos Bancos Estaduais e Regionais - Asbace e Outra, Ad-
vogado: Dr. Wálber Araújo Carneiro, Agravado(s): Francisco José da
Silva Leite, Advogado: Dr. Hudson Resedá, Decisão: por unanimi-
dade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. PRO-
CESSO: AIRR - 2443/2000-039-02-40.6 da 2a. Região, Relator:
Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravan-
te(s): Fórmula Shell Auto Posto Ltda., Advogada: Dra. Lúcia Afonso
Claro, Agravado(s): José Esteves Ottoni Filho, Advogada: Dra. Vi-
vian Kato Caravieri, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo
de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO:
AIRR - 2569/2000-462-02-40.0 da 2a. Região, Relator: Min. Mi-
nistro Carlos Alberto Reis de Paula, Agravante(s): Volkswagen do
Brasil S.A., Advogado: Dr. Eurico Martins de Almeida Júnior, Agra-
vado(s): Nilton Simão, Advogado: Dr. Valdir Kehl, Decisão: una-
nimemente, dar provimento ao agravo de instrumento para, destran-
cado o recurso, determinar seja submetido a julgamento na primeira
sessão ordinária subseqüente à publicação da certidão de julgamento
do presente agravo, reautuando-o como recurso de revista, obser-
vando-se daí em diante o procedimento relativo a este. PROCESSO:
AIRR - 2573/2000-004-05-00.4 da 5a. Região, Relator: Min. Mi-
nistro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): An-
tônio César dos Reis Farias, Advogado: Dr. Luiz Antônio Romano
Pinto, Agravado(s): Martins Comércio e Serviços de Distribuição
S.A., Advogado: Dr. José Antônio Guimarães de Meireles, Decisão:
por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito,
negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 2805/2000-313-02-40.0
da 2a. Região, Relator: Juiz Convocado Luiz Ronan Neves Koury,
Agravante(s): Patrícia Tsiftzoglou, Advogado: Dr. Carlos Augusto
Jatahy Duque Estrada Júnior, Agravado(s): Viação Aérea São Paulo
S.A. - Vasp, Advogado: Dr. Ricardo Gelly de Castro e Silva, Decisão:
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Ins-
trumento. PROCESSO: AIRR - 27741/2000-001-09-40.8 da 9a. Re-
gião, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pe-

reira, Agravante(s): Banco Santander Meridional S.A., Advogado: Dr.
Valdemar Wagner Júnior, Agravado(s): Cátia Simone da Rosa Bo-
neberger, Advogado: Dr. Renato Martinelli, Decisão: por unanimi-
dade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe
provimento. PROCESSO: AIRR - 628691/2000.8 da 4a. Região,
corre junto com RR-628692/2000-1, Relator: Min. Ministro Alberto
Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): João Colombo Filho
e Outros, Advogado: Dr. Auro José Loch, Advogado: Dr. Fábio Co-
lombo, Agravado(s): Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Viei-
ra da Cunha, Advogado: Dr. Paulo Moura Jardim, Decisão: por una-
nimidade, dar provimento ao agravo de instrumento do Reclamante, a
fim de mandar processar a revista, apensando-o ao RR-
628692/2000.1, determinando a reautuação da revista para que passe
a constar como Recorrentes: Ministério Público do Trabalho da 4ª
Região, Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha e
João Colombo Filho e outros e Recorridos: Os Mesmos. PROCES-
SO: AIRR - 688985/2000.8 da 2a. Região, Relator: Min. Ministro
Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Nossa Caixa
Nosso Banco S.A., Advogado: Dr. José Alberto Couto Maciel, Agra-
vado(s): Nair Bonfim Fabiano e Outros, Advogado: Dr. Agenor Bar-
reto Parente, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de ins-
trumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR -
164/2001-003-02-40.9 da 2a. Região, Relator: Juiz Convocado Luiz

Ronan Neves Koury, Agravante(s): IBM Brasil - Indústria, Máquinas
e Serviços Ltda., Advogado: Dr. Luiz Eduardo Moreira Coelho, Agra-
vado(s): Fernando Lemos, Advogada: Dra. Raquel Campos Sampaio
Fonseca do Valle, Decisão: por unanimidade, conhecer e negar pro-
vimento ao Agravo de Instrumento. PROCESSO: AIRR - 350/2001-
443-02-40.0 da 2a. Região, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar
Machado, Agravante(s): Companhia Docas do Estado de São Paulo -
Codesp, Advogado: Dr. Sérgio Quintero, Agravado(s): Hélio Mar-

ques de Azevedo, Advogada: Dra. Denise Lopes Marchenta, Decisão:
por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento. PRO-
CESSO: AIRR - 400/2001-016-01-40.9 da 1a. Região, Relatora:
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Banco Pros-
per S.A. e Outra, Advogada: Dra. Ana Gabriela de Araújo Pereira
Burlamaqui, Agravado(s): Tereza Christina Cypriano Peniche, Ad-
vogado: Dr. Maurício Pessôa Vieira, Decisão: por unanimidade, negar
provimento ao Agravo de Instrumento. PROCESSO: AIRR -
482/2001-072-02-40.4 da 2a. Região, corre junto com AIRR-
482/2001-7, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Agravante(s): Banco Santander Brasil S.A., Advogado: Dr.
José Alberto Couto Maciel, Agravado(s): Gerson Alves de Souza,
Advogada: Dra. Wilma Ribeiro Lopes Baião Florêncio, Decisão: por
unanimidade, não conhecer do agravo de instrumento. PROCESSO:
AIRR - 482/2001-072-02-41.7 da 2a. Região, corre junto com
AIRR-482/2001-4, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de
Fontan Pereira, Agravante(s): Gerson Alves de Souza, Advogada:
Dra. Wilma Ribeiro Lopes Baião Florêncio, Agravado(s): Banco San-
tander Brasil S.A., Advogado: Dr. José Alberto Couto Maciel, De-
cisão: por unanimidade, não conhecer do agravo de instrumento.
PROCESSO: AIRR - 728/2001-052-02-40.3 da 2a. Região, Relator:
Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravan-
te(s): Viação Aérea São Paulo S.A. - Vasp, Advogada: Dra. Elenice
Cristina Teodoro Pereira dos Santos, Agravado(s): Maurício de Vechi,
Advogada: Dra. Cristina Paranhos Olmos, Decisão: unanimemente,
dar provimento ao agravo de instrumento para, destrancado o recurso,
determinar seja submetido a julgamento na primeira sessão ordinária
subseqüente à publicação da certidão de julgamento do presente agra-
vo, reautuando-o como recurso de revista, observando-se daí em dian-
te o procedimento relativo a este. PROCESSO: AIRR - 809/2001-
056-15-40.8 da 15a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Companhia de Transmis-
são de Energia Elétrica Paulista - CTEEP, Advogado: Dr. Lycurgo
Leite Neto, Agravado(s): Ademar Claro Barbeiro e Outros, Advo-
gado: Dr. Jurandir Piva, Decisão: por unanimidade, conhecer do agra-
vo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO:
AIRR - 839/2001-020-02-40.5 da 2a. Região, Relator: Min. Ministro
Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Holcim (Bra-
sil) S.A., Advogado: Dr. Marcelo Ricardo Grünwald, Agravado(s):
João Oliveira da Silva, Advogado: Dr. Antônio José dos Santos,
Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no
mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 937/2001-491-
05-40.6 da 5a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani
de Fontan Pereira, Agravante(s): Marítima de Agenciamento e Re-
presentações Ltda., Advogado: Dr. Roger Artur Buratto, Agravado(s):
Ministério Público do Trabalho da 5ª Região, Procuradora: Dra. Cleo-
nice Maria Rodrigues Moreira, Agravado(s): Logistics Leader Ltda.,
Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no
mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 1066/2001-051-
15-40.1 da 15a. Região, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar
Machado, Agravante(s): CGC - Coleta Geral Concessões Ltda., Ad-
vogado: Dr. Heron Alvarenga Bahia, Agravado(s): Marcos Lúcio
Aparecido Szymanski, Advogada: Dra. Aurea Verdi Godinho, Agra-
vado(s): Município de Piracicaba, Procurador: Dr. Milton Sérgio Bis-
soli, Agravado(s): CGC - Construções Gerais e Comércio Ltda., Ad-
vogado: Dr. Heron Alvarenga Bahia, Decisão: por unanimidade, ne-
gar provimento ao agravo de instrumento. PROCESSO: AIRR -
1119/2001-303-04-40.5 da 4a. Região, Relator: Min. Ministro Al-
berto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Bison Indústria
de Calçados Ltda., Advogado: Dr. Heitor Luiz Bigliardi, Agravado(s):
Lair da Silva, Advogado: Dr. Elstor José Backes, Agravado(s): MM
Beneficiamento de Calçados Ltda., Decisão: por unanimidade, co-
nhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento.
PROCESSO: AIRR - 1397/2001-069-01-40.6 da 1a. Região, Re-
lator: Juiz Convocado Luiz Ronan Neves Koury, Agravante(s): Te-
lemar Norte Leste S.A. - Telerj, Advogado: Dr. José Alberto Couto
Maciel, Advogado: Dr. Paulo Rogério Corrêa de Oliveira, Agrava-
do(s): Sueli Mendonça Amaral, Advogado: Dr. Paulo Ernesto Lopes



Nº 107, terça-feira, 5 de junho de 20071408 1ISSN 1677-7018

Brandão, Decisão: unanimemente, conhecer e negar provimento ao
agravo de instrumento. PROCESSO: AIRR - 1445/2001-008-15-
40.0 da 15a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani
de Fontan Pereira, Agravante(s): Rino Ferrarri, Advogado: Dr. Theo-
dosio Moreira Pugliesi, Agravado(s): Luiz Carlos Curilla, Advogado:
Dr. Dijalma Costa, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de
instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR
- 1520/2001-005-01-40.0 da 1a. Região, Relator: Min. Ministro Al-
berto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Bankboston
Banco Múltiplo S.A., Advogado: Dr. Osmar Mendes Paixão Côrtes,
Agravado(s): Élio Cabral Moraes, Advogado: Dr. Miguel Antônio
Von Rondow, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de ins-
trumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR -
1682/2001-005-01-40.8 da 1a. Região, Relator: Min. Ministro Al-

berto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): McDonald's
Comércio de Alimentos Ltda., Advogado: Dr. Marcelo Pimentel, Ad-
vogado: Dr. Rodrigo Nunes, Agravado(s): Liliane Gonçalves de Sou-
za, Advogado: Dr. Antônio Carlos Rocha Faria, Decisão: por una-
nimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe
provimento. PROCESSO: AIRR - 2065/2001-095-15-40.9 da 15a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Agravante(s): Banco do Brasil S.A., Advogado: Dr. Luiz
Emiraldo Eduardo Marques, Agravado(s): Joel Guilherme Almeida
Teixeira, Advogado: Dr. Carlos Eduardo de Oliveira, Decisão: una-
nimemente, dar provimento ao agravo de instrumento para, destran-
cado o recurso, determinar seja submetido a julgamento na primeira
sessão ordinária subseqüente à publicação da certidão de julgamento
do presente agravo, reautuando-o como recurso de revista, obser-
vando-se daí em diante o procedimento relativo a este. PROCESSO:
AIRR - 2171/2001-114-15-40.6 da 15a. Região, Relator: Juiz Con-
vocado Luiz Ronan Neves Koury, Agravante(s): Sociedade Cam-
pineira de Educação e Instrução, Advogado: Dr. Márcio Massuo Hi-
rata, Agravado(s): Vera Regina Fregnan Reali, Advogado: Dr. Ale-
xandre Palhares de Andrade, Decisão: por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao agravo de instrumento. PROCESSO: AIRR -
2193/2001-032-15-40.0 da 15a. Região, Relator: Min. Ministro Al-
berto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Equipav S.A. -
Pavimentação, Engenharia e Comércio, Advogado: Dr. Spencer Al-

ves C. de Almeida Júnior, Agravado(s): Carlos Eduardo Cabral de
Grabalos, Advogado: Dr. José Roberto da Silva, Decisão: por una-
nimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe
provimento. PROCESSO: AIRR - 2361/2001-463-02-40.9 da 2a.
Região, Relator: Juiz Convocado Luiz Ronan Neves Koury, Agra-
vante(s): Volkswagen do Brasil Ltda. - Indústria de Veículos Au-
tomotores, Advogado: Dr. Renato Tadeu Rondina Mandaliti, Agra-
vado(s): Francisco Carlos Gomes de Andrade, Advogado: Dr. Carlos
Augusto Marcondes de Oliveira Monteiro, Decisão: por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. PROCES-
SO: AIRR - 2413/2001-261-01-40.3 da 1a. Região, Relator: Min.
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Agravante(s): Caixa Eco-
nômica Federal - CEF, Advogado: Dr. Jorge de Oliveira Menezes,
Agravado(s): Osvaldo Luiz de Oliveira Lopes, Advogado: Dr. Marcos
Sampaio de Souza, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao
Agravo de Instrumento. PROCESSO: AIRR - 2511/2001-007-02-
40.3 da 2a. Região, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Ma-
chado, Agravante(s): Atento Brasil S.A., Advogado: Dr. Willian Mar-
condes Santana, Agravado(s): Rosangela Paternostre Carneiro Franco,
Advogado: Dr. Rubens Garcia Filho, Agravado(s): Telecomunicações
de São Paulo S.A. - Telesp, Advogada: Dra. Jussara Iracema de Sá e
Sacchi, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao agravo de
instrumento. PROCESSO: AIRR - 2823/2001-037-02-40.9 da 2a.
Região, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agra-
vante(s): Francisco Edilberto Nunes, Advogado: Dr. Luciano José
Nunes, Agravado(s): Banco do Estado de São Paulo S.A. - Banespa,
Advogado: Dr. José Alberto Couto Maciel, Decisão: por unanimi-
dade, negar provimento ao agravo de instrumento. PROCESSO:
AIRR - 730387/2001.0 da 3a. Região, Relator: Min. Ministro Al-
berto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Geraldo For-
tunato dos Santos, Advogado: Dr. Marco Aurélio Salles Pinheiro,
Agravado(s): Aço Minas Gerais S.A. - Açominas, Advogado: Dr. José
Roberto Fabri de Macena, Decisão: por unanimidade, conhecer do
agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PRO-
CESSO: AIRR - 769005/2001.0 da 3a. Região, Relator: Min. Mi-
nistro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Max
Waller Filho, Advogado: Dr. Henrique Alencar Alvim, Agravado(s):
Philips do Brasil Ltda., Advogado: Dr. Ursulino Santos Filho, De-
cisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no
mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 785969/2001.0
da 3a. Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi,
Agravante(s): Fiat Automóveis S.A., Advogado: Dr. Wander Barbosa
de Almeida, Agravado(s): Antônio Evangelista Barbosa, Advogado:
Dr. Pedro Rosa Machado, Decisão: por unanimidade, negar provi-
mento ao Agravo de Instrumento. PROCESSO: AIRR - 17/2002-
311-06-00.2 da 6a. Região, Relator: Juiz Convocado Luiz Ronan
Neves Koury, Agravante(s): José Gabriel Vieira, Advogada: Dra. Ma-
ria Socorro Bezerra Chaves, Agravado(s): José Ivanildo Florêncio da
Silveira (Banca de Jogo de Bicho "Para Todos"), Advogado: Dr. José
Hugo dos Santos, Decisão: unanimemente, conhecer e negar pro-
vimento ao Agravo. PROCESSO: AIRR - 41/2002-004-24-40.5 da
24a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fon-
tan Pereira, Agravante(s): Daniel Dorli Silveira Duarte, Advogado:
Dr. Paulo Lotário Junges, Agravado(s): Pastoral da Criança Orga-
nismo da CNBB, Advogada: Dra. Tereza Rosseti Chamorro Kato,
Agravado(s): Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Advogada:
Dra. Aleide Oshika, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo
de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO:
AIRR - 248/2002-042-12-40.1 da 12a. Região, Relator: Min. Mi-
nistro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Banco
do Brasil S.A., Advogado: Dr. Luiz Emiraldo Eduardo Marques,

Agravado(s): Waldemar Lúcio Machado, Advogado: Dr. Sérgio Luiz
Omizzolo, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de ins-
trumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR -

378/2002-006-15-40.4 da 15a. Região, corre junto com RR-
378/2002-0, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi,
Agravante(s): Adalberto Carlos Ferreira do Nascimento, Advogada:
Dra. Dalva Mendes Caruso, Agravado(s): Santa Cruz S.A. Açúcar e
Álcool e Outro, Advogada: Dra. Elimara Aparecida Assad Sallum,
Decisão: por unanimidade, não conhecer do Agravo de Instrumento.
PROCESSO: AIRR - 478/2002-669-09-40.5 da 9a. Região, Relator:
Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravan-
te(s): Usina Central do Paraná S.A. - Agricultura, Indústria e Co-
mércio, Advogado: Dr. Tobias de Macedo, Agravado(s): Manoel Pe-
reira de Matos Neto, Advogado: Dr. Lourival Theodoro Moreira,
Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no
mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 479/2002-251-
06-40.5 da 6a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani
de Fontan Pereira, Agravante(s): Vicunha Têxtil S.A., Advogado: Dr.
Alexandre Andrade Paiva, Agravado(s): Marluce Barbosa Batista da
Silva, Advogada: Dra. Janacilda Marques da Silva Barros, Decisão:
por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito,
negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 486/2002-017-03-40.6
da 3a. Região, corre junto com AIRR-486/2002-9, Relator: Min.
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s):
Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig, Advogado: Dr.
André Schmidt de Brito, Agravado(s): Eliana Rocha Nascimento,
Advogada: Dra. Ana Cláudia Nascimento Gomes, Agravado(s): Fun-
dação Forluminas de Seguridade Social - Forluz, Advogada: Dra.
Ilma Cristine Sena Lima, Decisão: por unanimidade, conhecer do
agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PRO-
CESSO: AIRR - 486/2002-017-03-41.9 da 3a. Região, corre junto
com AIRR-486/2002-6, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bres-
ciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Eliana Rocha Nascimento,
Advogado: Dr. Fernando Antônio Rolla de Vasconcellos, Agrava-
do(s): Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig, Advogado:
Dr. André Schmidt de Brito, Agravado(s): Fundação Forluminas de
Seguridade Social - Forluz, Advogado: Dr. Carlos José da Rocha,
Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no
mérito, negar-lhe provimento.
<!ID329844-3>

PROCESSO: AIRR - 548/2002-023-04-40.6 da 4a. Região, corre
junto com AIRR-548/2002-9, Relatora: Ministra Maria Cristina Iri-
goyen Peduzzi, Agravante(s): Paulo Aloysio Joner e Outros, Ad-
vogado: Dr. Renato Gomes Ferreira, Agravado(s): IAS - Instituto
Assistencial Sulbanco e Outro, Advogado: Dr. José Inácio Fay de
Azambuja, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao Agravo
de Instrumento. PROCESSO: AIRR - 557/2002-017-04-40.5 da 4a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Agravante(s): Unesul de Transportes Ltda., Advogado: Dr.
Nilo Amaral Júnior, Agravado(s): Joaquim Marafiga Machado, Ad-
vogado: Dr. Valmor Bonfadini, Decisão: por unanimidade, conhecer
do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PRO-
CESSO: AIRR - 574/2002-104-03-40.0 da 3a. Região, Relator: Min.
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s):
Dicosma Distribuidora de Cosméticos Ltda., Advogado: Dr. João
Bosco Borges Alvarenga, Agravado(s): Sandra Cristina Viana Santos,
Advogado: Dr. Geraldo Caetano da Cunha, Decisão: unanimemente,
dar provimento ao agravo de instrumento para, destrancado o recurso,
determinar seja submetido a julgamento na primeira sessão ordinária
subseqüente à publicação da certidão de julgamento do presente agra-
vo, reautuando-o como recurso de revista, observando-se daí em dian-
te o procedimento relativo a este. PROCESSO: AIRR - 634/2002-
005-05-40.1 da 5a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Banco do Brasil S.A.,
Advogado: Dr. Marco Aurélio Aguiar Barreto, Agravado(s): Miguel
Leal, Advogado: Dr. Marcos Wilson Fontes, Decisão: por unani-
midade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe
provimento. PROCESSO: AIRR - 685/2002-071-09-40.7 da 9a. Re-
gião, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pe-
reira, Agravante(s): Ivanete Ribeiro, Advogado: Dr. Cláudio Antônio
Ribeiro, Agravado(s): Instituto de Saúde do Paraná - ISEPR, Ad-
vogado: Dr. Paulo Yves Temporal, Decisão: por unanimidade, co-
nhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento.
PROCESSO: AIRR - 692/2002-059-03-00.3 da 3a. Região, Relator:
Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravan-
te(s): Rio de Janeiro Refrescos Ltda., Advogada: Dra. Maria Lúcia de
Freitas, Agravado(s): Ronildo Cezário Rosa, Advogado: Dr. Élcio
Rocha Gomes, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de
instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR
- 694/2002-075-03-40.6 da 3a. Região, Relator: Min. Ministro Al-
berto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Usiparts S.A. -
Sistemas Automotivos, Advogada: Dra. Juliana de Castro Prudente,

Agravado(s): Genivaldo Santiago Lopes e Outro, Advogado: Dr. Mar-
celo Lamego Pertence, Decisão: por unanimidade, conhecer do agra-
vo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO:
AIRR - 729/2002-002-02-40.2 da 2a. Região, Relator: Min. Ministro
Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Fundação do
Sangue, Advogado: Dr. Antônio Paulo da Silveira, Agravado(s): Sin-
dicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de
São Paulo, Advogado: Dr. Wilber Buratin Bezerra, Decisão: por una-
nimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe
provimento. PROCESSO: AIRR - 754/2002-093-09-40.0 da 9a. Re-
gião, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pe-
reira, Agravante(s): Adão Cruz, Advogada: Dra. Rosângela Aparecida
de Melo Moreira, Agravado(s): Spaipa S.A. - Indústria Brasileira de
Bebidas, Advogada: Dra. Simone Fonseca Esmanhotto, Decisão: por
unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-
lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 790/2002-013-09-40.5 da 9a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan

Pereira, Agravante(s): Luciana Eliza Azzolin, Advogado: Dr. Diego
Felipe Muñoz Donoso, Agravado(s): Gelre Trabalho Temporário S.A.,
Advogado: Dr. Graciela Gonçalves, Decisão: por unanimidade, co-
nhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento.
PROCESSO: AIRR - 840/2002-670-09-40.8 da 9a. Região, Re-
latora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Mul-
tilit Fibrocimento Ltda., Advogada: Dra. Rosângela Aparecida de
Melo Moreira, Agravado(s): Osie Lopes Figueiredo, Advogado: Dr.
Ideraldo José Appi, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao
Agravo de Instrumento. PROCESSO: AIRR - 1039/2002-029-04-
40.9 da 4a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de
Fontan Pereira, Agravante(s): Brasil Telecom S.A., Advogado: Dr.
José Alberto Couto Maciel, Agravado(s): Emerson Cunha Machado,
Advogado: Dr. Iurc Cyrre Worm, Decisão: por unanimidade, conhecer
do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PRO-
CESSO: AIRR - 1051/2002-002-20-41.0 da 20a. Região, Relator:
Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Caixa Eco-
nômica Federal - CEF, Advogado: Dr. Jorge Souza Alves Filho,
Agravado(s): Gedeon Ramalho de Araújo, Advogado: Dr. Marcos
Melo, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao agravo de
instrumento. PROCESSO: AIRR - 1073/2002-005-04-40.3 da 4a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Agravante(s): Carlos Arthur Weber, Advogado: Dr. André
Vasconcellos Vieira, Agravado(s): Laboratório Saúde Ltda. e Outros,
Advogada: Dra. Eliana Fialho Herzog, Decisão: por unanimidade,
conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provi-
mento. PROCESSO: AIRR - 1079/2002-045-15-40.0 da 15a. Re-
gião, Relator: Juiz Convocado Luiz Ronan Neves Koury, Agravan-
te(s): Construtora Auxil Ltda., Advogado: Dr. Luiz Vicente Giama-
rini, Agravado(s): Wellington Marinho do Nascimento, Advogado:
Dr. José Lopes de Oliveira, Decisão: por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao Agravo de Instrumento. PROCESSO: AIRR -

1171/2002-002-17-40.0 da 17a. Região, Relator: Juiz Convocado
Luiz Ronan Neves Koury, Agravante(s): Instituto Estadual de Saúde
Pública - Iesp, Advogado: Dr. Maurício de Aguiar Ramos, Agra-
vado(s): Tânia Mara dos Santos, Advogada: Dra. Elizete Rodrigues
Pereira, Decisão: por unanimidade, conhecer e negar provimento ao
Agravo de Instrumento. PROCESSO: AIRR - 1386/2002-444-02-
40.8 da 2a. Região, corre junto com AIRR-1386/2002-0, Relator:
Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Manoel
Carlos dos Santos e Outros, Advogado: Dr. Wilson de Oliveira, Agra-
vado(s): Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp, Ad-
vogado: Dr. Sérgio Quintero, Decisão: por unanimidade, negar pro-
vimento ao agravo de instrumento. PROCESSO: AIRR - 1386/2002-
444-02-41.0 da 2a. Região, corre junto com AIRR-1386/2002-8, Re-
lator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Com-
panhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp, Advogado: Dr.
Sérgio Quintero, Agravado(s): Manoel Carlos dos Santos e Outros,
Advogado: Dr. Wilson de Oliveira, Decisão: por unanimidade, negar
provimento ao agravo de instrumento. PROCESSO: AIRR -
1412/2002-073-02-40.0 da 2a. Região, corre junto com AIRR-
1412/2002-3, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado,
Agravante(s): Caixa de Previdência e Assistência aos Funcionários do
Banco da Amazônia S.A. - Capaf, Advogada: Dra. Yvette Renata
Castro Alves, Agravado(s): Expedita Medeiros dos Santos Silvério,
Advogada: Dra. Maria Murita Pinto Rabelo, Agravado(s): Banco da
Amazônia S.A., Advogado: Dr. Carlos Alberto Coqui, Decisão: por
unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento. PROCES-
SO: AIRR - 1412/2002-073-02-41.3 da 2a. Região, corre junto com
AIRR-1412/2002-0, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Ma-
chado, Agravante(s): Banco da Amazônia S.A., Advogado: Dr. Mar-
cus Fabrício Eller, Agravado(s): Expedita Medeiros dos Santos Sil-
vério, Advogada: Dra. Maria Murita Pinto Rabelo, Agravado(s): Cai-
xa de Previdência e Assistência aos Funcionários do Banco da Ama-
zônia S.A. - Capaf, Advogada: Dra. Yvette Renata Castro Alves,
Decisão: por unanimidade, não conhecer do agravo de instrumento.
PROCESSO: AIRR - 1417/2002-006-13-41.4 da 13a. Região, Re-
lator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): S.A.
de Eletrificação da Paraíba - Saelpa, Advogado: Dr. Leonardo José
Videres Trajano, Agravado(s): José Herivalter Rodrigues Lima, Ad-
vogado: Dr. José Ferreira Marques, Agravado(s): Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, Procurador: Dr. Jeferson Carlos Carús
Guedes, Decisão: por unanimidade, não conhecer do agravo de ins-
trumento. PROCESSO: AIRR - 1504/2002-038-12-40.9 da 12a. Re-
gião, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pe-
reira, Agravante(s): Inês Panno, Advogado: Dr. Alexandre Pocai Pe-
reira, Agravado(s): Lojas Catarinense Artigos de Vestuário Ltda., De-
cisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no
mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 1559/2002-900-
02-00.0 da 2a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani
de Fontan Pereira, Agravante(s): José Villela de Araújo, Advogada:
Dra. Rita de Cássia Barbosa Lopes, Agravado(s): Companhia de
Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - Ceagesp, Advogado:
Dr. Maurício Eduardo Rocha, Advogado: Dr. Emídio Severino da
Silva, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento
e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR -
1602/2002-015-03-40.1 da 3a. Região, Relator: Min. Ministro Al-
berto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Edward de
Oliveira Morais, Advogada: Dra. Maria Inês Vasconcelos Rodrigues
de O. Tonello, Agravado(s): Banco Bemge S.A., Advogada: Dra.
Maria Cristina de Araújo, Decisão: por unanimidade, conhecer do
agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PRO-
CESSO: AIRR - 1640/2002-030-15-40.1 da 15a. Região, Relator:
Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravan-
te(s): Sirlei Aparecida Figueira, Advogada: Dra. Ana Lúcia Ferraz de
Arruda, Agravado(s): Banco do Estado de São Paulo S.A. - Banespa,
Advogado: Dr. José Alberto Couto Maciel, Decisão: por unanimi-
dade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe
provimento. PROCESSO: AIRR - 2075/2002-444-02-40.6 da 2a.
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Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Agra-
vante(s): Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp, Ad-
vogado: Dr. Sérgio Quintero, Agravado(s): João Carlos Alves Bica,
Advogado: Dr. Enzo Sciannelli, Decisão: por unanimidade, negar
provimento ao Agravo de Instrumento. PROCESSO: AIRR -
2603/2002-069-02-40.0 da 2a. Região, Relator: Juiz Convocado Ri-
cardo Alencar Machado, Agravante(s): Editora Globo S.A., Advo-
gado: Dr. Carlos Vieira Cotrim, Agravado(s): Ronaldo Lopes Tei-
xeira, Advogado: Dr. Ricardo Pereira de Freitas Guimarães, Agra-
vado(s): Globo Comunicações e Participações Ltda., Advogado: Dr.
José Perez de Rezende, Decisão: por unanimidade, negar provimento
ao agravo de instrumento. PROCESSO: AIRR - 2647/2002-050-02-
41.9 da 2a. Região, corre junto com A-AIRR-2647/2002-6, Relator:
Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravan-
te(s): Alexandra Markoulakis Franco do Amaral, Advogada: Dra.
Carla Zanin Felgueiras, Agravado(s): Micelli & Associados S/C Lt-
da., Advogada: Dra. Cláudia Maria Antunes Bassili, Decisão: por
unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-
lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 2717/2002-057-02-40.0 da
2a. Região, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado,
Agravante(s): Etel Spett, Advogado: Dr. Cícero Luiz Botelho da Cu-
nha, Agravado(s): Maria Cleonice dos Santos, Advogado: Dr. Helder
Feteira Epifanio, Agravado(s): Manvar Indústria e Comércio Ltda.,
Decisão: por unanimidade, negar provimento ao agravo de instru-
mento. PROCESSO: AIRR - 5409/2002-902-02-40.2 da 2a. Região,
Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,
Agravante(s): Banco do Estado de São Paulo S.A. - Banespa, Ad-
vogada: Dra. Renata Siciliano Quartim Barbosa, Advogado: Dr. José
Alberto Couto Maciel, Agravado(s): Antônio Cainelli, Advogada:
Dra. Aline Cristina Panza Mainieri, Decisão: por unanimidade, co-
nhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento.
PROCESSO: AIRR - 6646/2002-001-12-40.6 da 12a. Região, Re-
latora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Santa
Catarina Seguros e Previdência S.A., Advogado: Dr. Vanessa Vera
Ferreira da Rosa, Agravado(s): Tânia Iraci Martins, Advogado: Dr.
Jeferson Alexandre Ubatuba, Decisão: por unanimidade, negar pro-
vimento ao Agravo de Instrumento. PROCESSO: AIRR -
8279/2002-009-09-40.2 da 9a. Região, Relatora: Ministra Maria
Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Propex do Brasil Produtos
Sintéticos Ltda., Advogada: Dra. Miriam Cipriani Gomes, Agrava-
do(s): Jonas Batista de Oliveira Júnior, Advogado: Dr. Eduardo Fer-
nando Pinto Marcos, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao
Agravo de Instrumento. PROCESSO: AIRR - 10211/2002-906-06-
40.4 da 6a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de
Fontan Pereira, Agravante(s): Banco Banorte S.A. (Em Liquidação
Extrajudicial), Advogado: Dr. Nilton da Silva Correia, Agravado(s):
Marcelo Bezerra Diniz, Advogado: Dr. Fabiano Gomes Barbosa, De-
cisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no
mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 10537/2002-
900-02-00.0 da 2a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Banco Santander Brasil
S.A., Advogado: Dr. José Alberto Couto Maciel, Agravado(s): José
Carlos Albuquerque Filho, Advogada: Dra. Maria Roseli de Almeida
Pery, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento
e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR -
13756/2002-900-08-00.9 da 8a. Região, Relatora: Ministra Maria
Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Granero Transportes Ltda.,
Advogado: Dr. Luciano Andrade Pinheiro, Agravado(s): Dalci Pires
da Costa, Advogado: Dr. Yguaraci Macambira Santana Lima, De-
cisão: por unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento.
PROCESSO: AIRR - 14228/2002-900-04-00.9 da 4a. Região, Re-
lator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agra-
vante(s): Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., Advogada:
Dra. Cristiana Rodrigues Gontijo, Agravado(s): Francisco Wagner de
Castro Martinez, Advogado: Dr. José Luís dos Santos Machado, De-
cisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no
mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 16498/2002-
900-03-00.0 da 3a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Banco do Brasil S.A.,
Advogada: Dra. Luzimar de Souza Azeredo Bastos, Agravado(s):
Anderson da Silva Bicalho, Advogado: Dr. Anderson da Silva Bi-
calho, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento
e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR -
16741/2002-902-02-00.8 da 2a. Região, Relator: Min. Ministro Al-
berto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Durval Mon-
teiro Filho, Advogado: Dr. Luiz Gonzaga Faria, Agravado(s): Mu-
nicípio de São Vicente, Procurador: Dr. Carlos Alberto Ascoli Bar-
letta, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento
e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR -
17143/2002-902-02-00.6 da 2a. Região, Relator: Min. Ministro Al-
berto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Sindicato dos
Trabalhadores em Hotéis, Apart-Hotéis, Motéis, Flats, Pensões, Hos-
pedarias, Pousadas, Restaurantes, Churrascarias, Cantinas, Pizzarias,
Bares, Lanchonetes, Sorveterias, Confeitarias, Docerias, Buffets, Fast-
Foods e Assemelhados de São Paulo e Região, Advogado: Dr. Sérgio
Antulho de Laurindo, Advogada: Dra. Ana Paula Moreira dos Santos,
Agravado(s): Bar e Lanches Lima Ltda., Advogado: Dr. José Renato
de Lourenzo, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de ins-
trumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR -
28350/2002-902-02-00.6 da 2a. Região, Relator: Min. Ministro Al-

berto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Maurino Dias
Nascimento Filho, Advogado: Dr. Francisco Ary Montenegro Castelo,
Agravado(s): Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e
Propriedade - TFP, Advogado: Dr. José de Lima Franco, Decisão: por
unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-
lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 30798/2002-902-02-00.0 da
2a. Região, Relator: Juiz Convocado Luiz Ronan Neves Koury, Agra-
vante(s): Ademar Xavier Felício, Advogada: Dra. Raquel Cristina
Rieger, Agravado(s): Efrari Indústria e Comércio, Importação e Ex-

portação de Auto Peças Ltda., Advogado: Dr. Ilário Serafim, Decisão:
unanimemente, dar provimento ao agravo de instrumento para, des-
trancado o recurso, determinar seja submetido a julgamento na pri-
meira sessão ordinária subseqüente à publicação da certidão de jul-
gamento do presente agravo, reautuando-o como recurso de revista,
observando-se daí em diante o procedimento relativo a este. PRO-
CESSO: AIRR - 37145/2002-900-09-00.0 da 9a. Região, Relator:
Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravan-
te(s): União Administradora de Consórcios S/C Ltda., Advogada:
Dra. Priscilla Menezes Arruda Sokolowski, Agravado(s): Patrícia
Fantine Alves Nascimento, Advogado: Dr. Paulo André Miara, De-
cisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no
mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 47495/2002-
902-02-00.6 da 2a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Tânia de Luca Amaral,
Advogado: Dr. Dejair Passerine da Silva, Agravado(s): Banco Bra-
desco S.A., Advogada: Dra. Luciane de Souza, Decisão: por una-
nimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe
provimento. PROCESSO: AIRR - 47509/2002-900-03-00.3 da 3a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Agravante(s): Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, Advo-
gado: Dr. João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, Agravado(s):
Luiz Roberto de Carvalho e Outros, Advogado: Dr. José Caldeira
Brant Neto, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de ins-
trumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR -

53106/2002-900-16-00.2 da 16a. Região, Relator: Min. Ministro
Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Companhia
Maranhense de Refrigerantes, Advogado: Dr. Laplace Passos Silva
Filho, Agravado(s): Paulo César Souza e Silva, Advogada: Dra. Leô-
nia Figueiredo Alencar, Decisão: por unanimidade, conhecer do agra-
vo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento.
<!ID329844-4>

PROCESSO: AIRR - 53129/2002-900-04-00.2 da 4a. Região, Re-
lator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agra-
vante(s): Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE, Advo-
gado: Dr. Marco Fridolin Sommer dos Santos, Agravante(s): Do-
mingos Brugnera, Advogado: Dr. Jorge Renê Perez Pereira, Agra-
vado(s): Os Mesmos, Decisão: por unanimidade, conhecer dos agra-
vos de instrumento e, no mérito, negar-lhes provimento. PROCES-
SO: AIRR - 60504/2002-900-04-00.0 da 4a. Região, Relator: Min.
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s):
União, Procuradora: Dra. Sandra Weber dos Reis, Agravado(s): Maria
Oliede Cardoso Barbosa, Advogado: Dr. Mário Dutra Santos, Agra-
vado(s): Cooperativa de Serviços e Mão-de-Obra Ltda. - Cooperserv,
Advogada: Dra. Juçara de Oliveira, Decisão: unanimemente, dar pro-
vimento ao agravo de instrumento para, destrancado o recurso, de-
terminar seja submetido a julgamento na primeira sessão ordinária
subseqüente à publicação da certidão de julgamento do presente agra-
vo, reautuando-o como recurso de revista, observando-se daí em dian-
te o procedimento relativo a este. PROCESSO: AIRR - 61455/2002-
900-06-00.2 da 6a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Aníbal Dantas Teixeira
Júnior, Advogado: Dr. Ely Alves Cruz, Agravado(s): Banco Bradesco
S.A., Advogado: Dr. Paulo Henrique Bedor Sampaio Júnior, Decisão:
por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito,
negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 63191/2002-900-02-
00.3 da 2a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de
Fontan Pereira, Agravante(s): Luiz Cássio Carvalho, Advogado: Dr.
Ricardo Moscovich, Agravado(s): Transportes e Turismo Eroles S.A.,
Advogada: Dra. Lourdes Rabiço Ciatti Roza, Decisão: por unani-
midade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe
provimento. PROCESSO: AIRR - 64824/2002-900-02-00.0 da 2a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Agravante(s): Moulinex do Brasil S.A., Advogado: Dr. An-
tônio Miguel, Agravado(s): José Vieira, Advogado: Dr. José Omar da
Rocha, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento
e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR -
65881/2002-900-04-00.6 da 4a. Região, Relator: Min. Ministro Al-
berto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Ernest Walter
Wazlawik, Advogada: Dra. Ledir Thereza Forneck, Agravado(s): Uni-
banco - União de Bancos Brasileiros S.A., Advogado: Dr. Robinson
Neves Filho, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de ins-
trumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR -
68280/2002-900-02-00.6 da 2a. Região, Relator: Min. Ministro Al-

berto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Fundação Pe-
trobrás de Seguridade Social - Petros, Advogado: Dr. Marcus Flávio
Horta Carneiro, Agravado(s): Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás,
Advogado: Dr. Eduardo Luiz Safe Carneiro, Advogada: Dra. Patrícia
Almeida Reis, Agravado(s): Anderson de Albuquerque Costa, Ad-
vogada: Dra. Rita de Cássia Barbosa Lopes, Decisão: por unani-
midade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe
provimento. PROCESSO: AIRR - 68994/2002-900-02-00.4 da 2a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Agravante(s): Francisco Peres Sobrinho, Advogada: Dra. Al-
denir Nilda Pucca, Agravado(s): Rheem Empreendimentos Industriais
e Comerciais S.A., Advogado: Dr. Antônio Carlos Centeville, Ad-
vogado: Dr. Carlos Roberto Siqueira Castro, Decisão: por unani-
midade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe
provimento. PROCESSO: AIRR - 69063/2002-900-01-00.9 da 1a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Agravante(s): Rio Doce Geologia e Mineração S.A. - Do-
cegeo, Advogado: Dr. Nilton da Silva Correia, Agravado(s): Ângela
de Fátima Marquez, Advogado: Dr. Eloá dos Santos Cruz, Decisão:
por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito,
negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 69104/2002-900-03-
00.6 da 3a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de
Fontan Pereira, Agravante(s): Fiat Automóveis S.A., Advogado: Dr.
Hélio Carvalho Santana, Advogado: Dr. José Maria de Souza An-
drade, Agravado(s): Luiz Martins da Silva, Advogado: Dr. William

José Mendes de Souza Fontes, Decisão: por unanimidade, conhecer
do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PRO-
CESSO: AIRR - 72467/2002-900-04-00.3 da 4a. Região, Relator:
Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravan-
te(s): Rio Grande Energia S.A. - RGE, Advogado: Dr. Carlos Eduardo
Martins Machado, Agravado(s): Companhia Estadual de Energia Elé-
trica - CEEE, Advogada: Dra. Virgiani Andréa Kremer, Agravado(s):
Lotário Lindolfo Franz, Advogado: Dr. Jaime Antônio Bridi, Decisão:
por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito,
negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 1/2003-069-03-40.4 da
3a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Agravante(s): Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, Ad-
vogado: Dr. Nilton da Silva Correia, Agravado(s): José Evangelista
Germano, Advogado: Dr. Marco Antônio Martins de Carvalho, De-
cisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no
mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 49/2003-018-
06-40.3 da 6a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani
de Fontan Pereira, Agravante(s): Telemar Norte Leste S.A., Advo-
gado: Dr. José Alberto Couto Maciel, Agravado(s): Clovis Barros
Silva e Outro, Advogado: Dr. José Marcos do Espírito Santo, De-
cisão: unanimemente, dar provimento ao agravo de instrumento para,
destrancado o recurso, determinar seja submetido a julgamento na
primeira sessão ordinária subseqüente à publicação da certidão de
julgamento do presente agravo, reautuando-o como recurso de revista,
observando-se daí em diante o procedimento relativo a este. PRO-
CESSO: AIRR - 58/2003-035-02-40.1 da 2a. Região, Relator: Min.
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Agravante(s): Clínica de
Olhos Dr. Moacir Cunha Ltda., Advogado: Dr. Fábio Luís Pereira
Barboza, Agravado(s): Tânia Murad Ventrilho, Advogada: Dra. Re-
nata Marin, Agravado(s): Cigna Saúde Ltda., Advogado: Dr. Herbert
Gomes Júnior, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao Agra-
vo de Instrumento. PROCESSO: AIRR - 67/2003-451-04-40.3 da
4a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Agravante(s): Companhia Estadual de Energia Elétrica - CE-
EE, Advogado: Dr. Jorge Sant'Anna Bopp, Agravado(s): Romualdo
dos Santos, Advogado: Dr. Adair Alberto Siqueira Chaves, Decisão:
por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito,
negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 83/2003-008-02-40.2
da 2a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de
Fontan Pereira, Agravante(s): Geplan Sociedade de Previdência Pri-
vada (Em Liquidação Extrajudicial), Advogado: Dr. Olívio Romano
Neto, Agravado(s): Genadir Rodrigues do Nascimento, Advogada:
Dra. Maria Cristina Carvalho de Jesus, Decisão: unanimemente, dar
provimento ao agravo de instrumento para, destrancado o recurso,
determinar seja submetido a julgamento na primeira sessão ordinária
subseqüente à publicação da certidão de julgamento do presente agra-
vo, reautuando-o como recurso de revista, observando-se daí em dian-
te o procedimento relativo a este. PROCESSO: AIRR - 96/2003-
203-08-40.3 da 8a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Jari Celulose S.A., Ad-
vogado: Dr. José Alberto Couto Maciel, Agravado(s): João Basílio
dos Santos Bastos, Advogado: Dr. Paulo André Almeida Campbell,
Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no
mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 114/2003-203-
08-40.7 da 8a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani
de Fontan Pereira, Agravante(s): Jari Celulose S.A., Advogado: Dr.
José Alberto Couto Maciel, Agravado(s): Benevaldo de Almeida Pa-
vão, Advogado: Dr. Sérgio Augusto de Souza Lélis, Decisão: por
unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-
lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 121/2003-076-15-40.4 da
15a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fon-
tan Pereira, Agravante(s): Hildebrando Quintanilha, Advogada: Dra.
Ana Lúcia Ferraz de Arruda, Agravado(s): Savini - Exportadora de
Calçados Ltda., Advogado: Dr. José Andrade Pires, Decisão: por
unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-
lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 136/2003-014-13-40.7 da
13a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fon-
tan Pereira, Agravante(s): S.A. de Eletrificação da Paraíba - Saelpa,
Advogado: Dr. Leonardo José Videres Trajano, Agravado(s): José
Anchieta Barbosa, Advogado: Dr. Abel Augusto do Rêgo Costa Jú-
nior, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e,
no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 169/2003-
007-06-40.7 da 6a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Xerox do Brasil Ltda.,
Advogado: Dr. Osmar Mendes Paixão Côrtes, Agravado(s): Alcides
Barbosa Figueiredo e Outros, Advogado: Dr. Márcio Moisés Sperb,
Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no
mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 173/2003-016-
04-40.7 da 4a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani
de Fontan Pereira, Agravante(s): Sindicato das Empresas de Locação
de Bens Móveis no Estado do Rio Grande do Sul, Advogado: Dr.
Cláudio Araújo Santos dos Santos, Agravado(s): Cavs Transportes
Ltda., Advogada: Dra. Patricia Rosa, Decisão: unanimemente, dar
provimento ao agravo de instrumento para, destrancado o recurso,
determinar seja submetido a julgamento na primeira sessão ordinária
subseqüente à publicação da certidão de julgamento do presente agra-
vo, reautuando-o como recurso de revista, observando-se daí em dian-
te o procedimento relativo a este. PROCESSO: AIRR - 182/2003-
043-02-40.1 da 2a. Região, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar
Machado, Agravante(s): Plaza São Paulo Administradora S/C Ltda.,
Advogado: Dr. Adilson Sanchez, Agravado(s): Valdir Moreira Mar-
ques, Advogada: Dra. Katya Regina Padilha, Decisão: por unani-
midade, negar provimento ao agravo de instrumento. PROCESSO:
AIRR - 201/2003-225-01-40.0 da 1a. Região, Relator: Juiz Con-
vocado Luiz Ronan Neves Koury, Agravante(s): Telemar Norte Leste
S.A., Advogado: Dr. José Alberto Couto Maciel, Agravado(s): Eduar-
do Santos, Advogado: Dr. Pierre Souza Azeredo, Agravado(s): SPF
Engenharia Ltda., Advogado: Dr. André Ricardo Smith da Costa,
Decisão: por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo
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de Instrumento. PROCESSO: AIRR - 222/2003-002-04-40.9 da 4a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Agravante(s): Hospital Fêmina S.A., Advogado: Dr. Carlos
Alberto de Oliveira Ribeiro, Agravado(s): Adriana Cidade Lewis e
Outros, Advogado: Dr. Renato Kliemann Paese, Decisão: por una-
nimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe
provimento. PROCESSO: AIRR - 328/2003-102-03-40.6 da 3a. Re-
gião, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pe-
reira, Agravante(s): José Carlos Pimentel, Advogado: Dr. José Cal-
deira Brant Neto, Agravado(s): Companhia Siderúrgica Belgo-Mi-
neira, Advogado: Dr. João Bráulio Faria de Vilhena, Decisão: por
unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-
lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 338/2003-023-04-40.9 da 4a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Agravante(s): Dimed - Distribuidora de Medicamentos Ltda.
e Outra, Advogado: Dr. Pedro Viana Pereira, Agravado(s): Hélio
Gaieski Pinós, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de
instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR
- 355/2003-432-02-40.0 da 2a. Região, Relator: Juiz Convocado Luiz
Ronan Neves Koury, Agravante(s): Drogalux Ltda. - ME, Advogado:
Dr. Oswaldo Constancio Qualhossi, Agravado(s): Márcio Roberto de
Souza Santos, Advogado: Dr. Bernardino Marques Filho, Decisão:
unanimemente, conhecer e negar provimento ao agravo. PROCES-
SO: AIRR - 364/2003-002-15-40.6 da 15a. Região, Relatora: Mi-
nistra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Município de
Jundiaí, Procuradora: Dra. Maria Alda Diniz Oliveira, Agravado(s):
Luís Cláudio Ambrósio, Advogado: Dr. Paulo Rogério Nascimento,
Agravado(s): Doristur Transportes e Turismo Ltda., Advogado: Dr.
Paulo Senise Lisboa, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao
Agravo de Instrumento. PROCESSO: AIRR - 460/2003-102-03-40.8
da 3a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de
Fontan Pereira, Agravante(s): CAF - Santa Bárbara Ltda., Advogado:
Dr. Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira, Agravado(s): Benedito
Secundino das Graças e Outros, Advogado: Dr. Celso Campos da
Fonseca, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instru-
mento e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR -
490/2003-252-02-40.4 da 2a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto
Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Luiz Ferreira da
Silva, Advogado: Dr. Alexandre do Amaral Santos, Agravado(s):
Companhia Siderúrgica Paulista - Cosipa, Advogado: Dr. Juliano Pe-
reira Nepomuceno, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de
instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR
- 508/2003-007-09-40.9 da 9a. Região, Relator: Min. Ministro Al-
berto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Denso do Bra-
sil Ltda., Advogada: Dra. Elionora Harumi Takeshiro, Agravado(s):
Janio Clei Santos Damaceno, Advogado: Dr. Carlos Roberto Me-
nosso, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento
e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 603/2003-
030-02-40.8 da 2a. Região, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar
Machado, Agravante(s): Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis,
Apart-Hotéis, Motéis, Flats, Pensões, Hospedarias, Pousadas, Res-
taurantes, Churrascarias, Cantinas, Pizzarias, Bares, Lanchonetes,
Sorveterias, Confeitarias, Docerias, Buffets, Fast-Foods e Asseme-
lhados de São Paulo e Região, Advogada: Dra. Rita de Cássia Bar-
bosa Lopes, Agravado(s): Bolla Restaurante Ltda., Advogado: Dr.
José Coelho Pamplona Neto, Decisão: por unanimidade, negar pro-
vimento ao agravo de instrumento. PROCESSO: AIRR - 658/2003-
019-06-40.9 da 6a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Telemar Norte Leste S.A.
- Telpe, Advogada: Dra. Juliana Veras Gonçalves, Agravado(s): Nail-
do Araújo de Oliveira e Outro, Advogado: Dr. José Marcos do Es-
pírito Santo, Agravado(s): Central Telecomunicações Ltda., Decisão:
unanimemente, dar provimento ao agravo de instrumento para, des-
trancado o recurso, determinar seja submetido a julgamento na pri-
meira sessão ordinária subseqüente à publicação da certidão de jul-
gamento do presente agravo, reautuando-o como recurso de revista,
observando-se daí em diante o procedimento relativo a este. PRO-
CESSO: AIRR - 710/2003-371-02-40.6 da 2a. Região, Relator: Juiz
Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): José Fausto An-
tônio Ramos, Advogado: Dr. Edu Monteiro Júnior, Agravado(s): Or-
ganização Mogiana de Educação e Cultura, Decisão: por unanimi-
dade, não conhecer do agravo de instrumento. PROCESSO: AIRR -
713/2003-006-03-40.0 da 3a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto

Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Wilian Bernardo
Fonseca, Advogado: Dr. Rodrigo Moreira Ladeira Grilo, Agravado(s):
Viação Aérea São Paulo S.A. - Vasp, Advogado: Dr. Wilce Paulo Léo
Júnior, Decisão: por unanimidade, rejeitar a preliminar de não-co-
nhecimento, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-
lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 724/2003-071-01-40.0 da 1a.
Região, Relator: Min. Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Agra-
vante(s): Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - In-
fraero, Advogado: Dr. Aristides Magalhães, Agravado(s): Ismael João
Vieira, Advogado: Dr. Christovão Celestino da Silva, Agravado(s):
Vicberj - Vigilância Comerciária e Bancária do Estado do Rio de
Janeiro Ltda., Advogado: Dr. Enedison Batista Galeano Arco, Agra-
vado(s): Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, Ad-
vogado: Dr. Carlos Leonídio Barbosa, Decisão: por unanimidade,
negar provimento ao Agravo de Instrumento. PROCESSO: AIRR -
725/2003-004-01-40.3 da 1a. Região, Relator: Juiz Convocado Ri-

cardo Alencar Machado, Agravante(s): Indústria de Bebidas Antarc-
tica do Sudeste S.A., Advogado: Dr. José Alberto Couto Maciel,
Agravado(s): Neder da Silva Andrade, Advogado: Dr. Antônio Carlos
de Meireles Passos, Decisão: unanimemente, dar provimento ao agra-
vo de instrumento para, destrancado o recurso, determinar seja sub-
metido a julgamento na primeira sessão ordinária subseqüente à pu-
blicação da certidão de julgamento do presente agravo, reautuando-o
como recurso de revista, observando-se daí em diante o procedimento
relativo a este. PROCESSO: AIRR - 758/2003-023-05-40.0 da 5a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan

Pereira, Agravante(s): Irandyr de Jesus Oliveira, Advogado: Dr. An-
tônio Jorge de O. Castro Marques, Agravado(s): José Carlos Ro-
drigues Alves, Advogada: Dra. Mariana Cardoso Vaz Santos, De-
cisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no
mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 767/2003-013-
04-40.9 da 4a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani
de Fontan Pereira, Agravante(s): Daniela Bitencourt Mossner, Ad-
vogado: Dr. Paulo Eduardo Simon Schmitz, Agravado(s): Natura
Cosméticos S.A., Advogado: Dr. Rogério Pires Moraes, Decisão: por
unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-
lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 773/2003-252-02-40.6 da 2a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Agravante(s): Agostinho Perez Vicente, Advogado: Dr. Ale-
xandre do Amaral Santos, Agravado(s): Companhia Siderúrgica Pau-
lista - Cosipa, Advogado: Dr. Sérgio Luiz Akaoui Marcondes, De-
cisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no
mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR - 790/2003-019-
04-40.1 da 4a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani
de Fontan Pereira, Agravante(s): Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial - Senac, Advogada: Dra. Tatiani Pereira Costa, Agrava-
do(s): Diógenes Mello Pereira, Advogada: Dra. Lúcia Maria Britto
Corrêa, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instru-
mento e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR -
793/2003-203-08-40.4 da 8a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto
Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Jari Celulose S.A.,
Advogado: Dr. José Alberto Couto Maciel, Agravado(s): Raimundo
Silva Lima, Advogada: Dra. Erliene Gonçalves Lima No, Agrava-
do(s): Duarte Comércio e Transporte Ltda., Advogada: Dra. Lia Si-
raiama Marques, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de
instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. PROCESSO: AIRR
- 812/2003-003-17-40.7 da 17a. Região, Relator: Juiz Convocado
Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Banco ABN Amro Real
S.A., Advogado: Dr. Sérvio Basto dos Santos, Agravado(s): Luciane
Sidônio Santos Fialho, Advogado: Dr. Esmeraldo Augusto Lucchesi
Ramacciotti, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao agravo
de instrumento.
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Processo: AIRR - 840/2003-064-03-40.0 da 3a. Região, Relator:
Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravan-
te(s): São Bento Mineração S.A., Advogado: Dr. Victor Raymundo
Lamego Júnior, Agravado(s): Geraldo Magela Domingos, Advogado:
Dr. Sammer José Brant Potiguara, Decisão: por unanimidade, co-
nhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento.
Processo: AIRR - 859/2003-053-15-40.8 da 15a. Região, Relator:
Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Univer-
sidade Estadual de Campinas - Unicamp, Advogada: Dra. Luciana
Alboccino Barbosa Catalano, Agravado(s): Antônio Vanderlei Or-
tenzi, Advogado: Dr. José Antônio Cremasco, Decisão: por unani-
midade, negar provimento ao agravo de instrumento. P ro c e s s o :
AIRR - 920/2003-031-03-40.5 da 3a. Região, Relator: Min. Ministro
Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Lark S.A. -
Máquinas e Equipamentos, Advogado: Dr. Alberto Magno Gontijo
Mendes, Agravado(s): Edvar Orlando dos Santos, Advogada: Dra.
Márcia Aparecida Costa de Oliveira, Decisão: por unanimidade, co-
nhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento.
Processo: AIRR - 938/2003-073-03-40.9 da 3a. Região, Relator:
Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravan-
te(s): Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB, Advogado: Dr. Décio
Flávio Torres Freire, Agravado(s): Maria de Lourdes dos Reis e
Outros, Advogado: Dr. Cristiano Augusto Teixeira Carneiro, Decisão:
por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito,
negar-lhe provimento. Processo: AIRR - 997/2003-921-21-40.3 da
21a. Região, Relator: Juiz Convocado Luiz Ronan Neves Koury,
Agravante(s): Escola Superior de Agricultura de Mossoró - ESAM,
Procurador: Dr. Moacir Antônio Machado da Silva, Agravado(s):
Adelita Maria da Costa Antunes e Outros, Advogado: Dr. Alexandre
José Cassol, Decisão: por unanimidade, conhecer e negar provimento
ao Agravo de Instrumento. Processo: AIRR - 1048/2003-039-03-40.3
da 3a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de
Fontan Pereira, Agravante(s): Adservis Administração de Serviços
Internos Ltda., Advogado: Dr. João Carlos de Melo, Agravado(s):
Divino Celso da Fonseca, Advogado: Dr. Sílvio Teixeira da Costa,
Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no
mérito, negar-lhe provimento. Processo: AIRR - 1059/2003-126-15-
40.0 da 15a. Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Pe-
duzzi, Agravante(s): João Aparecido Galles, Advogado: Dr. Jorge
Veiga Júnior, Agravado(s): Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, Ad-
vogado: Dr. Antônio Carlos Motta Lins, Decisão: por unanimidade,
negar provimento ao Agravo de Instrumento. Processo: AIRR -
1070/2003-008-17-40.9 da 17a. Região, Relator: Min. Ministro Al-
berto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Espírito Santo
Centrais Elétricas S.A. - Escelsa, Advogado: Dr. Lycurgo Leite Neto,
Agravado(s): Luiz Gonzaga de Andrade Santiago, Advogado: Dr.
José Miranda Lima, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo
de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. Processo: AIRR
- 1124/2003-003-17-41.7 da 17a. Região, Relator: Juiz Convocado
Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Companhia Siderúrgica de
Tubarão - CST, Advogado: Dr. Ímero Devens Júnior, Agravado(s):
Sebastião de Andrade Pereira, Advogado: Dr. José Henrique Dal Piaz,
Agravado(s): CCM - Central Capixaba de Manutenção e Montagens
Ltda., Advogado: Dr. Pedro José Gomes da Silva, Decisão: por una-
nimidade, não conhecer do agravo de instrumento. Processo: AIRR -

1143/2003-028-02-40.9 da 2a. Região, Relatora: Ministra Maria
Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Sindicato dos Trabalhadores
em Hotéis, Apart-Hotéis, Motéis, Flats, Pensões, Hospedarias, Pou-
sadas, Restaurantes, Churrascarias, Cantinas, Pizzarias, Bares, Lan-
chonetes, Sorveterias, Confeitarias, Docerias, Buffets, Fast-Foods e
Assemelhados de São Paulo e Região, Advogado: Dr. Luciano Her-
cílio Mazzutti, Agravado(s): Nicolino Comercio de Pizzas Ltda. -
ME, Advogado: Dr. Ademir dos Santos, Decisão: por unanimidade,
negar provimento ao Agravo de Instrumento. Processo: AIRR -

1208/2003-091-03-40.7 da 3a. Região, Relator: Min. Ministro Al-
berto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Flávio Ângelo
Aureliano e Outro, Advogado: Dr. Antônio Chagas Filho, Agrava-
do(s): Minerações Brasileiras Reunidas S.A. - MBR, Advogado: Dr.
Roberto Márcio Tamm de Lima, Decisão: por unanimidade, conhecer
do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. P ro -
cesso: AIRR - 1216/2003-902-02-40.3 da 2a. Região, Relator: Min.
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s):
Dino Marcos Barioni, Advogada: Dra. Joana D'Arc Silva Menegaz,
Agravado(s): Christian & Ralf Promoções Artísticas S/C Ltda. e
Outras, Advogado: Dr. Heraldo Jubilut Júnior, Decisão: por una-
nimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe
provimento. Processo: AIRR - 1284/2003-118-15-40.1 da 15a. Re-
gião, corre junto com AIRR-1284/2003-4, Relatora: Ministra Maria
Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Aristeu Vidal, Advogado:
Dr. Pedro Henrique Cunha da Silva, Agravado(s): Viação Mirage
Ltda. e Outro, Decisão: por unanimidade, não conhecer do Agravo de
Instrumento. Processo: AIRR - 1284/2003-118-15-41.4 da 15a. Re-
gião, corre junto com AIRR-1284/2003-1, Relatora: Ministra Maria
Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Viação Mirage Ltda. e Ou-
tra, Advogado: Dr. Luiz Carlos Martini Patelli, Agravado(s): Aristeu
Vidal, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao Agravo de
Instrumento. Processo: AIRR - 1290/2003-041-02-40.9 da 2a. Re-
gião, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravan-
te(s): SIM Sociedade Industrial Ltda., Advogado: Dr. Irineu Teixeira,
Agravado(s): Marinalva Pereira Nunes, Advogada: Dra. Marli Rocha
de Moura, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao Agravo de
Instrumento. Processo: AIRR - 1292/2003-030-03-40.9 da 3a. Re-
gião, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pe-
reira, Agravante(s): Gevisa S.A., Advogada: Dra. Martha Nathércia
Mendes Machado, Agravado(s): Márcio Antônio Mariane, Advogado:
Dr. Jorge Antônio de Oliveira, Decisão: por unanimidade, conhecer
do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. P ro -
cesso: AIRR - 1323/2003-027-15-40.3 da 15a. Região, Relator: Min.
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s):
Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp, Advogada: Dra. Jus-
sara Iracema de Sá e Sacchi, Agravado(s): Antônio Carlos de Jesus
Muniz, Advogado: Dr. Rubens Garcia Filho, Decisão: por unani-
midade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe
provimento. Processo: AIRR - 1333/2003-002-03-40.8 da 3a. Re-
gião, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pe-
reira, Agravante(s): Bradesco Previdência e Seguros S.A. e Outro,
Advogada: Dra. Carla Ferreira Guimarães, Agravado(s): Maristela
Ferraz, Advogado: Dr. Vinicius Mendes Campos de Carvalho, De-
cisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no
mérito, negar-lhe provimento. Processo: AIRR - 1376/2003-003-17-
40.3 da 17a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani
de Fontan Pereira, Agravante(s): Associação Feminina de Educação e
Combate ao Câncer - Afecc, Advogada: Dra. Janaína Barbosa de
Souza Bolzan Lessa, Agravado(s): Marluce da Cunha Pecinalli, Ad-
vogada: Dra. Maria Madalena Selvátici Baltazar, Decisão: por una-
nimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe
provimento. Processo: AIRR - 1381/2003-801-04-40.0 da 4a. Re-
gião, Relator: Min. Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Agra-
vante(s): Proforte S.A. - Transporte de Valores, Advogado: Dr. José
Alberto Couto Maciel, Agravado(s): Jeferson de Souza dos Santos,
Advogado: Dr. Vitor Hugo Dri, Agravado(s): Seg - Serviços Es-
peciais de Segurança e Transporte de Valores S.A., Decisão: por
unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento. P ro c e s s o :
AIRR - 1388/2003-008-05-40.5 da 5a. Região, Relator: Min. Mi-
nistro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Ju-
randir da Silva Mineiro Sousa, Advogado: Dr. Rogério Ataíde Caldas
Pinto, Agravado(s): Telemar Norte Leste S.A. - Telebahia, Advogado:
Dr. José Alberto Couto Maciel, Decisão: por unanimidade, rejeitar a
preliminar de não-conhecimento, conhecer do agravo de instrumento
e, no mérito, negar-lhe provimento. Processo: AIRR - 1408/2003-
472-02-40.0 da 2a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): General Motors do Brasil
Ltda., Advogado: Dr. Cássio Mesquita Barros Júnior, Agravado(s):
Osmair do Carmo Caetano, Advogada: Dra. Simonita Feldman Bliks-
tein, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e,
no mérito, negar-lhe provimento. Processo: AIRR - 1410/2003-311-
02-40.0 da 2a. Região, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar
Machado, Agravante(s): Orlando Pereira, Advogado: Dr. Marcelo de
Campos Mendes Pereira, Agravado(s): Município de Guarulhos, Ad-
vogado: Dr. Luiz Fernando Gonçalves, Decisão: por unanimidade,
negar provimento ao agravo de instrumento. Processo: AIRR -
1449/2003-906-06-00.5 da 6a. Região, Relator: Juiz Convocado Luiz
Ronan Neves Koury, Agravante(s): Agrício Pereira Borges Neto, Ad-
vogado: Dr. Waldemar de Andrade Ignácio de Oliveira, Agravado(s):
S. C. Johnson Professional Ltda., Advogado: Dr. Rivadávia Nunes de
Alencar Barros Filho, Decisão: à unanimidade, conhecer do Agravo
de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. Processo: AIRR
- 1451/2003-402-04-40.3 da 4a. Região, Relator: Min. Ministro Al-
berto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Élio Masca-
rello, Advogado: Dr. Marcos Vinícius Terra Camargo, Agravado(s):
Cemar Componentes Elétricos Ltda., Advogada: Dra. Patrícia Salete
Zuco, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento
e, no mérito, negar-lhe provimento. Processo: AIRR - 1458/2003-
001-18-40.0 da 18a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Ivanise Fátima de Sá Bar-
bosa, Advogado: Dr. Valdecy Dias Soares, Agravado(s): Banco Beg
S.A., Advogado: Dr. José Antônio Alves de Abreu, Decisão: por
unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-
lhe provimento. Processo: AIRR - 1506/2003-021-03-40.6 da 3a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Agravante(s): Telemar Norte Leste S.A., Advogado: Dr. José
Alberto Couto Maciel, Agravado(s): Celina Consuelo Rabello Cam-
pos, Advogado: Dr. Helvécio Viana Perdigão, Decisão: por unani-
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midade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe
provimento. Processo: AIRR - 1601/2003-059-01-40.3 da 1a. Re-
gião, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravan-
te(s): Regina Célia Moza Fiorani, Advogado: Dr. Mauricio Alves
Costa, Agravado(s): Light Serviços de Eletricidade S.A., Advogado:
Dr. Lycurgo Leite Neto, Decisão: por unanimidade, negar provimento
ao agravo de instrumento. Processo: AIRR - 1619/2003-043-03-40.9
da 3a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de
Fontan Pereira, Agravante(s): Hospital Santa Catarina S.A., Advo-
gado: Dr. Aroldo Plínio Gonçalves, Agravado(s): Clédia Lopes, Ad-
vogado: Dr. José Antônio Lôbo, Decisão: por unanimidade, conhecer
do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. P ro -
cesso: AIRR - 1641/2003-019-03-40.5 da 3a. Região, Relator: Min.
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s):
Marcelo de Souza Meira, Advogado: Dr. Delio Malheiros, Advogado:
Dr. Henio Andrade Nogueira, Advogada: Dra. Thais Macedo Martins,
Agravado(s): Clínicas Veterinária São Francisco de Assis Ltda., Ad-
vogada: Dra. Simone de Cassia Normando Soares Mascarenhas, De-
cisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no
mérito, negar-lhe provimento. Processo: AIRR - 1652/2003-012-03-
40.0 da 3a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de
Fontan Pereira, Agravante(s): Pampulha Transportes Ltda., Advoga-
do: Dr. Alisson Nogueira Santana, Agravado(s): Walter Wilson Mi-
randa, Advogado: Dr. Ricardo Emílio de Oliveira, Decisão: por una-
nimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe
provimento. Processo: AIRR - 1659/2003-039-02-40.7 da 2a. Re-
gião, Relator: Juiz Convocado Luiz Ronan Neves Koury, Agravan-
te(s): Elio de Andrade Filho, Advogado: Dr. Elcio Caetano de Lima,
Agravado(s): Degussa Dental Ltda., Advogado: Dr. Décio Sebastião
Daidone Júnior, Decisão: por unanimidade, conhecer e negar pro-
vimento ao Agravo de Instrumento. Processo: AIRR - 1685/2003-
004-15-40.0 da 15a. Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Iri-
goyen Peduzzi, Agravante(s): Edir Pavan, Advogada: Dra. Ana Paula
Carolina Abrahão, Agravado(s): Companhia Paulista de Força e Luz
- CPFL, Advogado: Dr. Ursulino Santos Filho, Decisão: por una-
nimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento. P ro c e s s o :
AIRR - 1748/2003-042-01-40.1 da 1a. Região, Relator: Juiz Con-
vocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Antônio Natal Ta-
vares e Outros, Advogado: Dr. Eduardo Galardo Matta, Agravado(s):
Banco Bemge S.A. e Outro, Advogada: Dra. Mariana Silva Bastos,
Decisão: por unanimidade, negar provimento ao agravo de instru-
mento. Processo: AIRR - 1794/2003-005-15-40.4 da 15a. Região,
Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,
Agravante(s): Banco Santander Banespa S.A., Advogado: Dr. José
Alberto Couto Maciel, Agravado(s): Fabíola Siqueira de Lacerda,
Advogada: Dra. Ana Luísa Arcaro, Decisão: por unanimidade, co-
nhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento.
Processo: AIRR - 1845/2003-317-02-40.3 da 2a. Região, Relator:
Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Município
de Guarulhos, Advogado: Dr. Luiz Fernando Gonçalves, Agravado(s):
Maria Terezinha de Oliveira, Advogado: Dr. Ricardo Antero Loureiro,
Decisão: por unanimidade, negar provimento ao agravo de instru-
mento. Processo: AIRR - 1868/2003-099-03-40.9 da 3a. Região,
Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,
Agravante(s): Telemar Norte Leste S.A., Advogada: Dra. Jane Men-
des Figueiredo, Advogado: Dr. José Alberto Couto Maciel, Agra-
vado(s): Nério Alves Teixeira, Decisão: por unanimidade, conhecer
do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. P ro -
cesso: AIRR - 1915/2003-372-02-40.5 da 2a. Região, Relator: Juiz
Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Sindicato dos
Trabalhadores em Hotéis, Apart-Hotéis, Motéis, Flats, Pensões, Hos-
pedarias, Pousadas, Restaurantes, Churrascarias, Cantinas, Pizzarias,
Bares, Lanchonetes, Sorveterias, Confeitarias, Docerias, Buffets, Fast-
Foods e Assemelhados de São Paulo e Região, Advogada: Dra. Rita
de Cássia Barbosa Lopes, Agravado(s): Shigeo Ueda - ME, Decisão:
por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento. P ro -
cesso: AIRR - 1918/2003-001-18-40.0 da 18a. Região, Relator: Min.
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s):
Divino José da Costa, Advogada: Dra. Alcilene Margarida de Car-
valho, Agravado(s): Banco Itaú S.A., Advogada: Dra. Neuzirene de
Souza Costa, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de ins-
trumento e, no mérito, negar-lhe provimento. Processo: AIRR -
2010/2003-047-02-40.8 da 2a. Região, Relatora: Ministra Maria
Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Davi Liberato da Silva, Ad-
vogado: Dr. Edivaldo Silva de Moura, Agravado(s): Artur - Trans-
porte Alternativo Bairro a Bairro, Advogado: Dr. Ademilson Alves de
Brito, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao Agravo de
Instrumento. Processo: AIRR - 2150/2003-059-03-40.0 da 3a. Re-
gião, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pe-
reira, Agravante(s): Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, Ad-
vogado: Dr. Nilton da Silva Correia, Agravado(s): Cláudio Caus,
Advogado: Dr. Mário de Oliveira e Silva Filho, Decisão: por una-
nimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe
provimento. Processo: AIRR - 2216/2003-037-02-40.0 da 2a. Re-
gião, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravan-
te(s): Condomínio Edifício Alvorada, Advogado: Dr. Carlos Demétrio
Francisco, Agravado(s): Gregório Antônio de Lima, Advogado: Dr.
Leonor Aires Branco, Decisão: por unanimidade, não conhecer do
agravo de instrumento. Processo: AIRR - 2266/2003-171-06-40.5 da
6a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Agravante(s): Rhodia Poliamidas e Especialidades Ltda., Ad-
vogada: Dra. Ana Cláudia Costa Moraes, Agravado(s): José Francisco
Lourenço, Advogado: Dr. Severino José da Cunha, Decisão: por una-
nimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe
provimento. Processo: AIRR - 2590/2003-034-02-40.7 da 2a. Re-
gião, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravan-
te(s): Celina Campos de Araújo Rocha e Outra, Advogado: Dr. Leo-
nardo Pires da Silva, Agravado(s): Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo, Advogada: Dra. Maria

Bernardete Guarita Bezerra, Decisão: por unanimidade, negar pro-
vimento ao agravo de instrumento. Processo: AIRR - 2727/2003-
061-02-40.6 da 2a. Região, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar
Machado, Agravante(s): Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis,
Apart-Hotéis, Motéis, Flats, Pensões, Hospedarias, Pousadas, Res-
taurantes, Churrascarias, Cantinas, Pizzarias, Bares, Lanchonetes,
Sorveterias, Confeitarias, Docerias, Buffets, Fast-Foods e Asseme-
lhados de São Paulo e Região, Advogada: Dra. Rita de Cássia Bar-
bosa Lopes, Agravado(s): Lanchonete Cabral Ltda., Decisão: por una-
nimidade, negar provimento ao agravo de instrumento. P ro c e s s o :
AIRR - 3737/2003-902-02-00.0 da 2a. Região, Relator: Juiz Con-
vocado Luiz Ronan Neves Koury, Agravante(s): José Vitor Andri-
guetti, Advogado: Dr. Osmar Tadeu Ordine, Agravado(s): São Paulo
Transporte S.A. - SPTrans, Advogada: Dra. Roseli Dietrich, Agra-
vado(s): Masterbus Transportes Ltda., Advogado: Dr. Manuel An-
tônio Angulo Lopez, Decisão: por unanimidade, conhecer e negar
provimento ao Agravo de Instrumento. Processo: AIRR - 6086/2003-
014-12-40.7 da 12a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Cláudio Toniatti Maia,
Advogado: Dr. João Pedro Ferraz dos Passos, Agravado(s): Banco do
Estado de Santa Catarina S.A. - Besc, Advogado: Dr. Mário de
Freitas Olinger, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de
instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. Processo: AIRR -
10966/2003-902-02-40.6 da 2a. Região, Relator: Juiz Convocado
Luiz Ronan Neves Koury, Agravante(s): Dia Brasil Sociedade Ltda.,
Advogada: Dra. Olga Maria do Val, Agravado(s): Adilson Bispo dos
Santos, Advogado: Dr. Mário Sérgio de Souza, Decisão: por una-
nimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento.
<!ID329844-6>

Processo: AIRR - 82682/2003-900-02-00.4 da 2a. Região, Relator:
Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravan-
te(s): Banco do Estado de São Paulo S.A. - Banespa, Advogado: Dr.
José Alberto Couto Maciel, Agravado(s): Misael de Oliveira, Ad-
vogada: Dra. Marina Aidar de Barros Fagundes, Decisão: por una-
nimidade, rejeitar a preliminar de não-conhecimento, conhecer do
agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. P ro c e s s o :
AIRR - 104155/2003-900-04-00.4 da 4a. Região, Relator: Min. Mi-
nistro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): José
Carlos dos Santos, Advogado: Dr. Celso Ferrareze, Agravado(s): Ban-
co do Estado do Rio Grande do Sul S.A., Advogado: Dr. José Alberto
Couto Maciel, Agravado(s): Estado do Rio Grande do Sul, Procu-
rador: Dr. Laércio Cadore, Decisão: por unanimidade, conhecer do
agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. P ro c e s s o :
AIRR - 107379/2003-900-04-00.3 da 4a. Região, Relator: Min. Mi-
nistro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Com-
panhia Estadual de Silos e Armazéns - Cesa, Advogada: Dra. Eli-
zângela de Oliveira, Agravado(s): Pedro Moacir Schmidt Pessi, Ad-
vogado: Dr. Leandro Barata Silva Brasil, Decisão: por unanimidade,
conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provi-
mento. Processo: AIRR - 109978/2003-900-04-00.9 da 4a. Região,
Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,
Agravante(s): Brasil Telecom S.A., Advogada: Dra. Denise Ribeiro
Denicol, Agravado(s): José Marques Rodrigues, Advogado: Dr. Eva-
nir de Castro Santana, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo
de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. Processo: AIRR
- 112099/2003-900-04-00.1 da 4a. Região, Relator: Min. Ministro
Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Frangosul
S.A. - Agro Avícola Industrial, Advogado: Dr. Adão Elvis Schott
Gradaschi, Agravado(s): Marcos Antônio Dapper, Advogado: Dr. Ey-
der Lini, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de ins-
trumento e, no mérito, negar-lhe provimento. Processo: AIRR -
19/2004-012-01-40.7 da 1a. Região, Relatora: Ministra Maria Cris-
tina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Carlos Alberto Cruz da Silva,
Advogado: Dr. Rodrigo de Freitas Soares, Agravado(s): Companhia
Estadual de Águas e Esgotos - Cedae, Advogado: Dr. Carlos Roberto
Siqueira Castro, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao
Agravo de Instrumento. Processo: AIRR - 90/2004-001-21-40.7 da
21a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fon-
tan Pereira, Agravante(s): Telemar Norte Leste S.A., Advogado: Dr.
José Alberto Couto Maciel, Advogado: Dr. Rodrigo Menezes da Cos-
ta Câmara, Agravado(s): Gilberto Ribeiro Campos, Advogada: Dra.
Maria de Lourdes de Souza, Decisão: por unanimidade, conhecer do
agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. P ro c e s s o :
AIRR - 125/2004-045-02-40.6 da 2a. Região, Relator: Juiz Con-
vocado Luiz Ronan Neves Koury, Agravante(s): Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, Advogada: Dra.
Cristina Soares da Silva, Agravado(s): Shigueo Makita, Advogado:
Dr. João Alberto Angelini, Decisão: por unanimidade, conhecer do
agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. P ro c e s s o :
AIRR - 181/2004-028-01-40.0 da 1a. Região, Relator: Juiz Con-
vocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Construtora OAS
Ltda., Advogado: Dr. Gabriel Vergette da Costa, Agravado(s): Irany
Barbosa Saldanha, Advogado: Dr. Cláudia Maria Barroso Finholdt,
Decisão: por unanimidade, negar provimento ao agravo de instru-
mento. Processo: AIRR - 198/2004-492-02-40.8 da 2a. Região, Re-
lator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Com-
panhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp,
Advogado: Dr. Edson Alves Viana Reis, Agravado(s): Cláudio Fer-
nandes de Almeida, Advogado: Dr. Marcelo Carlos Correa, Agra-
vado(s): Scava - Saneamento, Construção e Aluguel de Veículos e
Máquinas Ltda., Advogada: Dra. Priscila Pinheiro H. Borges, De-
cisão: por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento.
Processo: AIRR - 215/2004-110-08-40.9 da 8a. Região, corre junto
com RR-215/2004-4, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Pe-
duzzi, Agravante(s): Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. -
Eletronorte, Advogada: Dra. Lucyana Pereira de Lima, Agravado(s):
Paulo Geraldo Viana, Advogado: Dr. Ari Pena, Agravado(s): Themag
Engenharia e Gerenciamento S/C Ltda., Advogada: Dra. Ivana Maria
Fonteles Cruz, Agravado(s): Engevix Engenharia S.A., Advogado:

Dr. Eduardo da Silva Barreto, Agravado(s): Geocoop Engenharia e
Consultoria - Cooperativa de Trabalho, Advogada: Dra. Bianca Lana
Côrtes, Decisão: por unanimidade, não conhecer do Agravo de Ins-
trumento. Processo: AIRR - 216/2004-082-03-40.6 da 3a. Região,
Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,
Agravante(s): BRP - Distribuidora de Bebidas Ltda., Advogado: Dr.
Alfreu Magalhães Silva, Agravado(s): Aldemir Pereira Serafim, Ad-
vogado: Dr. Luiz Antônio Dias Silveira, Decisão: por unanimidade,
conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provi-
mento. Processo: AIRR - 245/2004-092-15-40.0 da 15a. Região,
Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s):
Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, Advogada: Dra. Lu-
ciana Alboccino Barbosa Catalano, Agravado(s): Antônio Sérgio Nas-
cimento, Advogado: Dr. Altair Veloso, Agravado(s): Columbia Vi-
gilância e Segurança Patrimonial Ltda., Decisão: por unanimidade,
negar provimento ao agravo de instrumento. Processo: AIRR -
246/2004-035-03-40.5 da 3a. Região, Relator: Juiz Convocado Ri-
cardo Alencar Machado, Agravante(s): Telemar Norte Leste S.A.,
Advogado: Dr. José Alberto Couto Maciel, Advogado: Dr. Décio
Flávio Gonçalves Torres Freire, Agravado(s): Sérgio Ambrósio Jú-
nior, Advogado: Dr. Pedro Ernesto Rachello, Agravado(s): Massa
Falida de Mastec Brasil S.A. , Advogado: Dr. Manuel Antônio An-
gulo Lopes, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao agravo
de instrumento. Processo: AIRR - 256/2004-003-03-41.9 da 3a. Re-
gião, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pe-
reira, Agravante(s): Daniel Nunes Aguiar de Oliveira, Advogada:
Dra. Joyce de Oliveira Almeida, Agravado(s): Caixa Econômica Fe-
deral - CEF, Advogado: Dr. Luciano Paiva Nogueira, Agravado(s):
Cactus - Locação de Mão-de-Obra Ltda., Advogada: Dra. Luciane
Freitas Oliveira, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de
instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. Processo: AIRR -
301/2004-001-17-40.3 da 17a. Região, Relator: Juiz Convocado Luiz
Ronan Neves Koury, Agravante(s): Companhia Vale do Rio Doce,
Advogado: Dr. Nilton da Silva Correia, Agravado(s): Essias Manoel
Fávaro, Advogado: Dr. Alexandre Melo Brasil, Agravado(s): Co-
operativa Capixaba de Prestação de Serviços Rodoviários e Ferro-
viários - Coopercap, Decisão: unanimemente, dar provimento ao agra-
vo de instrumento para, destrancado o recurso, determinar seja sub-
metido a julgamento na primeira sessão ordinária subseqüente à pu-
blicação da certidão de julgamento do presente agravo, reautuando-o
como recurso de revista, observando-se daí em diante o procedimento
relativo a este. Processo: AIRR - 323/2004-037-03-40.0 da 3a. Re-
gião, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pe-
reira, Agravante(s): Jupel Petróleo JF Ltda., Advogado: Dr. João
Bráulio Faria de Vilhena, Agravado(s): Francisco Félix da Silva,
Advogado: Dr. José Lúcio Fernandes, Decisão: por unanimidade, co-
nhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento.
Processo: AIRR - 365/2004-461-04-40.1 da 4a. Região, Relator:
Min. Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Agravante(s): Município
de Vacaria, Advogada: Dra. Adriana Tieppo, Agravado(s): Codevac -
Companhia de Desenvolvimento de Vacaria, Advogada: Dra. Adriana

Tieppo, Agravado(s): Henrique Álvaro de Oliveira Camargo, Ad-
vogado: Dr. Telmo Borges Rossi, Decisão: por unanimidade, negar
provimento ao Agravo de Instrumento. Processo: AIRR - 392/2004-
252-02-40.8 da 2a. Região, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar
Machado, Agravante(s): Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo - Sabesp, Advogado: Dr. João Marcelo Alves dos
Santos Dias, Agravado(s): André Luiz Caetano Sioffi, Advogado: Dr.
Riscalla Elias Júnior, Agravado(s): Servi - Segurança e Vigilância de
Instalações Ltda., Decisão: por unanimidade, negar provimento ao
agravo de instrumento. Processo: AIRR - 424/2004-027-03-40.3 da
3a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Agravante(s): José Lauro da Silva, Advogada: Dra. Maria
Lúcia de Magalhães, Agravado(s): V & M Mineração Ltda., Ad-
vogada: Dra. Denise Brum Monteiro de Castro Vieira, Decisão: por
unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-
lhe provimento. Processo: AIRR - 509/2004-075-03-40.5 da 3a. Re-
gião, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pe-
reira, Agravante(s): Unilever Bestfoods Brasil Ltda., Advogado: Dr.
Ubirajara Wanderley Lins Júnior, Agravado(s): Adecy Ferreira de
Souza, Advogado: Dr. Carlos Roberto Camilo, Decisão: por una-
nimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe
provimento. Processo: AIRR - 643/2004-261-01-40.0 da 1a. Região,
Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s):
Sendas Distribuidora S.A., Advogada: Dra. Miliana Sanchez Naka-
mura, Agravado(s): Marlon Borges da Costa, Advogado: Dr. Alan de
Souza Carvalho, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao
agravo de instrumento. Processo: AIRR - 710/2004-018-04-40.2 da
4a. Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi,
Agravante(s): Estado do Rio Grande do Sul, Procuradora: Dra. Si-
mara Cardoso Garcez, Agravado(s): Zenilda Passos de Oliveira, Ad-
vogado: Dr. Evaristo Luís Heis, Agravado(s): Higisul Limpeza e
Conservação Ltda., Decisão: por unanimidade: I - dar provimento ao
Agravo de Instrumento para mandar processar o Recurso de Revista
e determinar seja publicada certidão, para efeito de intimação das
partes, dela constando que o julgamento do recurso dar-se-á na pri-
meira sessão ordinária subseqüente à data da publicação, nos termos
da Resolução Administrativa nº 928/2003 desta Corte. P ro c e s s o :
AIRR - 727/2004-106-08-40.6 da 8a. Região, Relator: Min. Ministro
Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Igreja da
Paz, Advogado: Dr. Benedito Cordeiro Neves, Agravado(s): Silvestre
Rodrigues de Almeida, Advogado: Dr. Euclides Rabelo Alencar, De-
cisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no
mérito, negar-lhe provimento. Processo: AIRR - 785/2004-004-08-
41.1 da 8a. Região, corre junto com A-AIRR-785/2004-9, Relator:
Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravan-
te(s): Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte, Ad-
vogada: Dra. Ana Paula da Silva Sousa, Agravado(s): Carlos Hernany
Cardoso da Silva, Advogado: Dr. Wesley Loureiro Amaral, Decisão:
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por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito,
negar-lhe provimento. Processo: AIRR - 841/2004-043-03-40.5 da
3a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Agravante(s): Furnas - Centrais Elétricas S.A., Advogado:
Dr. Lycurgo Leite Neto, Agravado(s): Vanderlei Cézar Paresoto, Ad-
vogado: Dr. Cláudio de Alcântara Ferreira, Decisão: por unanimidade,
conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provi-
mento. Processo: AIRR - 898/2004-039-02-40.0 da 2a. Região, Re-
latora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Wil-
son Alves Moreira, Advogado: Dr. Fabyo Luiz Assunção, Agrava-
do(s): Banco Bradesco S.A., Advogado: Dr. Ailton Ferreira Gomes,
Decisão: por unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instru-
mento. Processo: AIRR - 943/2004-002-19-40.8 da 19a. Região,
Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,
Agravante(s): Estado de Alagoas, Procurador: Dr. Aluísio Lundgren
Corrêa Regis, Agravado(s): Luzinete Maria da Silva Rêgo, Advo-
gado: Dr. Sérgio Luiz Nepomuceno Pereira, Decisão: por unanimi-
dade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe
provimento. Processo: AIRR - 982/2004-161-06-40.1 da 6a. Região,
Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,
Agravante(s): Usina São José S.A., Advogado: Dr. Rosendo Clemente
da Silva Neto, Agravado(s): Israel José Dias, Advogada: Dra. Fabiana
Rodrigues de Melo, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo
de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. Processo: AIRR
- 997/2004-141-17-40.5 da 17a. Região, Relator: Min. Ministro Car-
los Alberto Reis de Paula, Agravante(s): Adriana Maria Rosi Ro-
drigues e Outros, Advogado: Dr. Edivaldo Lievore, Agravado(s): Mu-
nicípio de Colatina, Advogado: Dr. Sebastião Ivo Helmer, Decisão:
por unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento. P ro -
cesso: AIRR - 1009/2004-081-03-40.2 da 3a. Região, Relator: Juiz
Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Associação dos
Municípios da Micro Região da Baixa Mogiana - AMOG, Advogado:
Dr. Raimundo Cândido Júnior, Agravado(s): Ministério Público do
Trabalho da 3ª Região, Procurador: Dr. José Diamir da Costa, De-
cisão: por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento.
Processo: AIRR - 1018/2004-029-03-40.0 da 3a. Região, Relator:
Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravan-
te(s): Samuel de Carvalho, Advogado: Dr. João Batista Ramos, Agra-
vado(s): Expresso M2000 Ltda., Advogado: Dr. Kellen Elisa Silva
Campos, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instru-
mento e, no mérito, negar-lhe provimento. Processo: AIRR -
1139/2004-444-02-40.3 da 2a. Região, Relator: Juiz Convocado Ri-
cardo Alencar Machado, Agravante(s): Jorge Henrique Gonçalves,
Advogado: Dr. Enzo Sciannelli, Agravado(s): Órgão de Gestão de
Mão-de-Obra do Trabalho Portuário do Porto Organizado de Santos -

Ogmo/Santos, Advogada: Dra. Vânia Maria Balthazar Larocca,
Agravado(s): Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São
Paulo - Sopesp, Advogado: Dr. Valdemar Augusto Júnior, Decisão:
por unanimidade, não conhecer do agravo de instrumento. P ro c e s s o :
AIRR - 1181/2004-097-03-40.1 da 3a. Região, Relator: Min. Mi-
nistro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Em-
brasil - Embalagens Siderúrgicas Ltda., Advogado: Dr. Emanuel Pau-
lo Rocha, Agravado(s): Antônio Anastácio, Advogado: Dr. Nilson
Alves Corrêa, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de
instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. Processo: AIRR -
1225/2004-007-01-40.9 da 1a. Região, Relator: Juiz Convocado Ri-
cardo Alencar Machado, Agravante(s): Companhia Estadual de Águas
e Esgotos - Cedae, Advogado: Dr. João Pedro Eyler Póvoa, Agra-
vado(s): João Marques Silva, Advogado: Dr. Marcus Alexandre Gar-
cia Neves, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao agravo de
instrumento. Processo: AIRR - 1275/2004-016-10-40.8 da 10a. Re-
gião, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pe-
reira, Agravante(s): Companhia Energética de Brasília - CEB, Ad-
vogada: Dra. Ana Carolina Soares da Rocha, Agravado(s): André
Luís dos Santos, Advogado: Dr. Ulisses Borges de Resende, Decisão:
por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito,
negar-lhe provimento. Processo: AIRR - 1455/2004-023-03-40.6 da
3a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Agravante(s): Serviço Social do Comércio - Sesc, Advogado:
Dr. Dárcio Guimarães de Andrade, Agravado(s): Maria Beatriz da
Silva, Advogado: Dr. Carlos Henrique Ferreira Maia, Agravado(s):
Restaurante, Churrascaria e Pizzaria Fazenda Mineira Ltda., Advo-
gado: Dr. Emmanuel Cézar Alvares de Menezes, Decisão: unani-
memente, dar provimento ao agravo de instrumento para, destrancado
o recurso, determinar seja submetido a julgamento na primeira sessão
ordinária subseqüente à publicação da certidão de julgamento do
presente agravo, reautuando-o como recurso de revista, observando-se
daí em diante o procedimento relativo a este. Processo: AIRR -
1592/2004-314-02-40.0 da 2a. Região, Relator: Min. Ministro Carlos
Alberto Reis de Paula, Agravante(s): Sindicato dos Práticos de Far-
mácia e dos Empregados no Comércio de Drogas, Medicamentos e
Produtos Farmacêuticos de São Paulo, Advogada: Dra. Maria Apa-
recida Biazzotto Chahin, Agravado(s): Natuervas Produtos Naturais
Ltda., Advogado: Dr. Amâncio Gomes Corrêa, Decisão: por una-
nimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento. P ro c e s s o :
AIRR - 1721/2004-201-08-40.2 da 8a. Região, Relatora: Ministra
Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Alice Nunes Assis,
Advogado: Dr. Sérgio Oliva Reis, Agravado(s): Guilherme Jarbas
Barbosa de Santana, Advogado: Dr. Cassius Clay Lemos Carvalho,
Agravado(s): Paulo Coaracy Coutinho de Almeida, Advogado: Dr.
José de Arimatéia de Farias Aires, Agravado(s): Nilza Marques da
Silva, Advogado: Dr. Cícero Borges Bordalo, Decisão: por unani-
midade, negar provimento ao Agravo de Instrumento. P ro c e s s o :
AIRR - 2105/2004-068-02-40.3 da 2a. Região, Relator: Juiz Con-
vocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Sindicato dos Tra-
balhadores em Hotéis, Apart-Hotéis, Motéis, Flats, Pensões, Hos-
pedarias, Pousadas, Restaurantes, Churrascarias, Cantinas, Pizzarias,
Bares, Lanchonetes, Sorveterias, Confeitarias, Docerias, Buffets, Fast-
Foods e Assemelhados de São Paulo e Região, Advogada: Dra. Ro-

seli Ferreira de Melo Valente, Agravado(s): Sofer Souza Ferreira
Comércio e Administração Ltda., Advogada: Dra. Rosângela das Do-
res Andrade Mariano, Decisão: por unanimidade, negar provimento
ao agravo de instrumento. Processo: AIRR - 2110/2004-069-02-40.2
da 2a. Região, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado,
Agravante(s): Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp, Ad-
vogado: Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, Agravado(s): Cristiano de
Oliveira Santos, Advogado: Dr. Rubens Garcia Filho, Decisão: por
unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento. P ro c e s s o :
AIRR - 2127/2004-065-02-40.4 da 2a. Região, Relatora: Ministra
Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): José Simão da Silva,
Advogado: Dr. Luiz Carlos Nogueira Merlin, Agravado(s): São Paulo
Transporte S.A. - SPTrans, Advogada: Dra. Ana Maria Ferreira,
Agravado(s): Massa Falida de Fretrans Fretamento e Transportes Lt-
da. , Decisão: por unanimidade, negar provimento ao Agravo de
Instrumento. Processo: AIRR - 2653/2004-042-02-40.0 da 2a. Re-
gião, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravan-
te(s): Antônio Soares da Costa, Advogado: Dr. Carlos Eduardo Ba-
tista, Agravado(s): Mahle Metal Leve S.A., Advogada: Dra. Ana
Cláudia Castilho de Almeida, Decisão: por unanimidade, negar pro-
vimento ao Agravo de Instrumento.
<!ID329844-7>

Processo: AIRR - 18730/2004-007-09-40.9 da 9a. Região, Relator:
Min. Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Agravante(s): Dinarte
Pinto de Oliveira e Outro, Advogado: Dr. Adriano Nery Küster,
Agravado(s): Banco Itaú S.A. e Outro, Advogado: Dr. Indalécio Go-
mes Neto, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao Agravo de
Instrumento. Processo: AIRR - 1/2005-049-02-40.7 da 2a. Região,
Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s):
Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Apart-Hotéis, Motéis, Flats,
Pensões, Hospedarias, Pousadas, Restaurantes, Churrascarias, Can-
tinas, Pizzarias, Bares, Lanchonetes, Sorveterias, Confeitarias, Do-
cerias, Buffets, Fast-Foods e Assemelhados de São Paulo e Região,
Advogada: Dra. Rita de Cássia Barbosa Lopes, Agravado(s): Padaria
e Confeitaria Flor da Laguna Ltda., Advogada: Dra. Maria Audileila
M. C. Arauco, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao agra-
vo de instrumento. Processo: AIRR - 9/2005-018-13-40.5 da 13a.
Região, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agra-
vante(s): Município de Mulungu, Advogado: Dr. Fábio Ramos Trin-
dade, Agravado(s): Damião de Lima Gomes, Advogado: Dr. Cláudio
Galdino da Cunha, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao
agravo de instrumento. Processo: AIRR - 10/2005-018-13-40.0 da
13a. Região, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado,
Agravante(s): Município de Mulungu, Advogado: Dr. Fábio Ramos
Trindade, Agravado(s): Adailma Galdino da Cunha, Advogado: Dr.
Cláudio Galdino da Cunha, Decisão: por unanimidade, negar pro-
vimento ao agravo de instrumento. Processo: AIRR - 12/2005-018-
13-40.9 da 13a. Região, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar
Machado, Agravante(s): Município de Mulungu, Advogado: Dr. Fá-
bio Ramos Trindade, Agravado(s): Antônio Morais da Silva, Ad-
vogado: Dr. Cláudio Galdino da Cunha, Decisão: por unanimidade,
negar provimento ao agravo de instrumento. Processo: AIRR -
35/2005-043-12-40.9 da 12a. Região, Relator: Juiz Convocado Ri-
cardo Alencar Machado, Agravante(s): Itamar Osni Demétrio, Ad-
vogada: Dra. Patrícia Mariot Zanellato, Agravado(s): Banco do Es-
tado de Santa Catarina S.A. - Besc, Advogado: Dr. Alex Jung, De-
cisão: por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento.
Processo: AIRR - 104/2005-659-09-40.5 da 9a. Região, corre junto
com AIRR-104/2005-8, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen
Peduzzi, Agravante(s): Banco do Brasil S.A., Advogado: Dr. Marco
Aurélio Aguiar Barreto, Agravado(s): João Maria Alves Monteiro,
Advogado: Dr. Amauri Roberto Balan, Agravado(s): Caixa de Pre-
vidência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ, Advogado: Dr.
Gilson Soares Rodrigues, Decisão: por unanimidade, não conhecer do
Agravo de Instrumento. Processo: AIRR - 104/2005-659-09-41.8 da
9a. Região, corre junto com AIRR-104/2005-5, Relatora: Ministra
Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ, Advogado: Dr. Cícero
Manoel Brandalise, Agravado(s): João Maria Alves Monteiro, Ad-
vogado: Dr. Amauri Roberto Balan, Agravado(s): Banco do Brasil
S.A., Advogado: Dr. Luiz Carlos Cáceres, Decisão: por unanimidade,
não conhecer do Agravo de Instrumento. Processo: AIRR -
139/2005-086-24-40.6 da 24a. Região, Relator: Juiz Convocado Ri-
cardo Alencar Machado, Agravante(s): Bertin Ltda., Advogado: Dr.
Rodrigo Ruiz Rodrigues, Agravado(s): Jeferson Ricardo Amaral, Ad-
vogada: Dra. Diana Regina Meireles Flores, Decisão: por unanimi-
dade, negar provimento ao agravo de instrumento. Processo: AIRR -
228/2005-131-03-40.7 da 3a. Região, Relator: Juiz Convocado Ri-

cardo Alencar Machado, Agravante(s): Alcicla Indústria e Comércio
Ltda., Advogada: Dra. Viviane Lima Marques, Agravado(s): Derico
Luiz Silva, Advogado: Dr. Júlio José de Moura Júnior, Decisão: por
unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento. P ro c e s s o :
AIRR - 234/2005-013-03-40.4 da 3a. Região, Relator: Juiz Con-
vocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Carrefour Comércio
e Indústria Ltda., Advogado: Dr. Marcelo Pinheiro Chagas, Agra-
vado(s): Vicente Anastácio Moreira, Advogado: Dr. Maurílio Cra-
veiro da Costa, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao agra-
vo de instrumento. Processo: AIRR - 258/2005-030-02-40.4 da 2a.
Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Agra-
vante(s): Desirée de Wolff Celkevícius, Advogada: Dra. Sandra Re-
gina Camarneiro, Agravado(s): Academia Paulista Anchieta S/C Lt-
da., Advogado: Dr. Heitor Pinto e Silva Filho, Decisão: por una-
nimidade, não conhecer do Agravo de Instrumento. Processo: AIRR
- 280/2005-019-10-40.3 da 10a. Região, Relatora: Ministra Maria
Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Caixa Econômica Federal -
CEF, Advogado: Dr. José Maria de Oliveira Santos, Agravado(s): Iris
Santos Pereira, Advogado: Dr. Ulisses Riedel de Resende, Decisão:
por unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento. P ro -
cesso: AIRR - 316/2005-462-05-40.0 da 5a. Região, Relator: Min.

Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Agravante(s): Município de
Itabuna, Advogado: Dr. Carlos Eduardo Neri Maltez de Sant'Anna,
Agravado(s): Givanilton Souza da Paixão, Advogado: Dr. José Car-
neiro Alves, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao Agravo
de Instrumento. Processo: AIRR - 405/2005-004-04-40.9 da 4a. Re-
gião, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravan-
te(s): Cinemark Brasil S.A., Advogada: Dra. Fabiana Centeno Neves,
Agravado(s): Rodrigo Dias de Assis, Advogado: Dr. Antônio Colpo,
Decisão: por unanimidade, negar provimento ao agravo de instru-
mento. Processo: AIRR - 408/2005-006-20-40.8 da 20a. Região,
Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s):
Maria Santos Oliveira, Advogado: Dr. Nilton da Silva Correia, Agra-
vado(s): Telemar Norte Leste S.A., Advogado: Dr. José Alberto Cou-
to Maciel, Advogado: Dr. Antônio Jorge Nolasco Beltrão, Decisão:
por unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento. P ro -
cesso: AIRR - 438/2005-911-11-40.2 da 11a. Região, Relator: Juiz
Convocado Luiz Ronan Neves Koury, Agravante(s): Petrobrás Dis-
tribuidora S.A., Advogado: Dr. Renato Mendes Mota, Agravado(s):
Ana Tereza Ribeiro de Souza, Advogado: Dr. José Paiva de Souza
Filho, Decisão: por unanimidade, conhecer e negar provimento ao
Agravo de Instrumento. Processo: AIRR - 496/2005-005-06-40.8 da
6a. Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi,
Agravante(s): Telelistas (Região 1) Ltda., Advogada: Dra. Shirlei de
Medeiros Gimenes, Agravado(s): Sandro Roberto Monteiro Barbosa,
Advogada: Dra. Simone Maria Monteiro Barbosa, Decisão: por una-
nimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento. P ro c e s s o :
AIRR - 505/2005-016-15-40.5 da 15a. Região, Relator: Min. Mi-
nistro Carlos Alberto Reis de Paula, Agravante(s): Geoplan - As-
sessoria, Planejamento e Perfurações Ltda., Advogado: Dr. Margareth
Revoredo Natrielli, Agravado(s): Eumildo Alves da Silva, Advogado:
Dr. Osvaldo Lemes, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao
Agravo de Instrumento. Processo: AIRR - 545/2005-013-06-40.7 da
6a. Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi,
Agravante(s): Telemar Norte Leste S.A., Advogado: Dr. Jairo Ca-
valcanti de Aquino, Agravado(s): Joselma de Souza Alcantara, Ad-
vogado: Dr. Francisco Alves Bezerra, Decisão: por unanimidade, ne-
gar provimento ao Agravo de Instrumento. Processo: AIRR -
605/2005-001-04-40.2 da 4a. Região, corre junto com AIRR-
605/2005-5, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi,
Agravante(s): Teresinha Fachina, Advogado: Dr. Roberto de Figuei-
redo Caldas, Agravado(s): Hospital Nossa Senhora da Conceição
S.A., Advogada: Dra. Maria Luiza Alves Souza, Decisão: por una-
nimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento. P ro c e s s o :
AIRR - 605/2005-001-04-41.5 da 4a. Região, corre junto com
AIRR-605/2005-2, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Pedu-
zzi, Agravante(s): Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., Ad-
vogada: Dra. Maria Luiza Alves Souza, Agravado(s): Teresinha Fa-
china, Advogado: Dr. Roberto de Figueiredo Caldas, Decisão: por
unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento. P ro c e s s o :
AIRR - 651/2005-372-02-40.4 da 2a. Região, Relator: Juiz Con-
vocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Sindicato dos Tra-
balhadores no Comércio e Serviços em Geral de Hospedagem, Gas-
tronomia, Alimentação Preparada e Bebida a Varejo de São Paulo e
Região - Sintshogastro-SPR, Advogada: Dra. Marli Marques Gon-
çalves, Agravado(s): Maria Carolina de Carvalho - ME, Advogado:
Dr. Roberto Lucas de Sousa, Decisão: por unanimidade, negar pro-
vimento ao agravo de instrumento. Processo: AIRR - 678/2005-022-
02-40.6 da 2a. Região, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar
Machado, Agravante(s): Município de São Paulo, Advogada: Dra.
Maria de Lordes Almeida Prado Migro, Agravado(s): Adeilton da
Silva Gomes, Advogado: Dr. Juraci Gomes do Nascimento, Agra-
vado(s): Fortseg Segurança Patrimonial S/C Ltda., Decisão: por una-
nimidade, negar provimento ao agravo de instrumento. P ro c e s s o :
AIRR - 701/2005-664-09-40.5 da 9a. Região, corre junto com
AIRR-701/2005-8, Relator: Min. Ministro Carlos Alberto Reis de
Paula, Agravante(s): Carrefour Comércio e Indústria Ltda., Advo-
gada: Dra. Miriam Cipriani Gomes, Agravado(s): Rosana Martins
Moreira, Advogado: Dr. Lélio Shirahishi Tomanaga, Decisão: por
unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento. P ro c e s s o :
AIRR - 701/2005-664-09-41.8 da 9a. Região, corre junto com
AIRR-701/2005-5, Relator: Min. Ministro Carlos Alberto Reis de
Paula, Agravante(s): Rosana Martins Moreira, Advogado: Dr. Lélio
Shirahishi Tomanaga, Agravado(s): Carrefour Comércio e Indústria
Ltda., Advogada: Dra. Sílvia Lourdes Souza de Bueno Gizzi, De-
cisão: por unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento.
Processo: AIRR - 739/2005-011-02-40.1 da 2a. Região, Relatora:
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Reinilson
Queiróz da Silva, Advogado: Dr. Osmar Tadeu Ordine, Agravado(s):
São Paulo Transporte S.A. - SPTrans, Advogada: Dra. Olga Mari de
Marco, Agravado(s): Transporte Coletivo América do Sul Ltda., Ad-
vogada: Dra. Débora Cedraschi Dias, Decisão: por unanimidade, ne-
gar provimento ao Agravo de Instrumento. Processo: AIRR -
972/2005-291-02-40.9 da 2a. Região, Relator: Juiz Convocado Luiz
Ronan Neves Koury, Agravante(s): Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, Procurador: Dr. Cyro Saadeh, Agravado(s): Cláudio Santana
Santos, Advogado: Dr. Eloísa Rocha de Miranda, Agravado(s): For-
te's Segurança e Vigilância Ltda., Advogada: Dra. Marisa de Moura
Andrade, Decisão: por unanimidade, conhecer e negar provimento ao
Agravo de Instrumento. Processo: AIRR - 981/2005-032-03-40.0 da
3a. Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi,
Agravante(s): Seara Alimentos S.A., Advogado: Dr. Carlos Eduardo
Alves de Queiroz, Agravado(s): Cláudio Elísio Fonseca, Advogado:
Dr. Vicente de Paulo Aramuni, Decisão: por unanimidade, negar
provimento ao Agravo de Instrumento. Processo: AIRR - 1056/2005-
003-19-40.4 da 19a. Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Iri-
goyen Peduzzi, Agravante(s): Companhia de Abastecimento D'Água e
Saneamento do Estado de Alagoas - Casal, Advogada: Dra. Carla de
Souza Paiva, Agravado(s): José Alves de Oliveira, Advogado: Dr.
Rosálio Leopoldo de Souza, Decisão: por unanimidade, negar pro-
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vimento ao Agravo de Instrumento. Processo: AIRR - 1065/2005-
102-22-40.0 da 22a. Região, Relator: Juiz Convocado Luiz Ronan
Neves Koury, Agravante(s): Município de São Lourenço do Piauí,
Advogada: Dra. Ana Karla Vasconcelos Carvalho, Agravado(s): Apa-
recida Vieira dos Santos, Decisão: por unanimidade, conhecer e negar
provimento ao Agravo de Instrumento. Processo: AIRR - 1164/2005-
121-17-40.8 da 17a. Região, Relator: Juiz Convocado Luiz Ronan
Neves Koury, Agravante(s): Ubiratam Zamprogno, Advogado: Dr.
Marcelo Loureiro, Agravado(s): C.C.M. - Central Capixaba de Ma-
nutenção e Montagens Ltda., Agravado(s): H.P. - Locação de Má-
quinas, Veículos e Equipamentos Ltda., Agravado(s): Kvaerner Ltda.,
Agravado(s): Vanderlei Mendes, Advogada: Dra. Célia Rosa de Oli-
veira, Decisão: por unanimidade, conhecer e negar provimento ao
Agravo de Instrumento. Processo: AIRR - 1190/2005-096-15-40.1
da 15a. Região, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado,
Agravante(s): Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Tele-
marketing, Operadores em Telemarketing, Trabalhadores em Empre-
sas de Rádio Chamada e Operadores de Rádio Chamada de Campinas
e Região, Advogado: Dr. Hamilton Godinho Berger, Agravado(s):
Softway Contact Center Serviços de Teleatendimento a Clientes S.A.,
Advogado: Dr. Ricardo Pereira de Freitas Guimarães, Decisão: por
unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento. P ro c e s s o :
AIRR - 1232/2005-022-24-40.9 da 24a. Região, Relator: Juiz Con-
vocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Fiação de Seda Bra-
tac S.A., Advogado: Dr. Wilson Tarifa Lembi, Agravado(s): David
Rodrigues da Silva, Advogado: Dr. Joao Batista da Silva, Decisão:
por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento. P ro -
cesso: AIRR - 1254/2005-008-08-40.0 da 8a. Região, Relator: Juiz
Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): União, Procu-
rador: Dr. Moacir Antônio Machado da Silva, Agravado(s): Elizabete
de Mesquita de Moura, Advogada: Dra. Tereza Vânia Bastos Mon-
teiro, Agravado(s): Blitz Segurança e Vigilância Ltda., Decisão: por
unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento. P ro c e s s o :
AIRR - 1287/2005-024-12-40.7 da 12a. Região, Relatora: Ministra
Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Tremovel Indústria de
Móveis Ltda., Advogado: Dr. Gerson Treml, Agravado(s): Marco
Antônio de Oliveira, Advogado: Dr. Antônio César Nassif, Decisão:
por unanimidade, não conhecer do Agravo de Instrumento. P ro c e s s o :
AIRR - 1314/2005-086-03-40.7 da 3a. Região, Relator: Min. Mi-
nistro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Júlio
dos Reis Crespo Raposo e Outra, Advogado: Dr. Carlos Augusto
Junqueira Henrique, Agravado(s): Fundação de Ensino e Tecnologia
de Alfenas, Advogado: Dr. Marcelo Padua Cavalcanti, Decisão: por
unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-
lhe provimento. Processo: AIRR - 1326/2005-016-03-40.0 da 3a.
Região, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agra-
vante(s): Odontoclínica Caetés Ltda., Advogado: Dr. José Eustáquio
de Oliveira, Agravado(s): Laressa Manzo, Advogado: Dr. João Vi-
torino da Silva Júnior, Decisão: por unanimidade, negar provimento
ao agravo de instrumento. Processo: AIRR - 1411/2005-005-19-40.8
da 19a. Região, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado,
Agravante(s): Companhia Energética de Alagoas - Ceal, Advogado:
Dr. Alexandre José Austregésilo de Athayde Brêda, Agravado(s):
Paulo Moreira da Costa, Advogado: Dr. Carmil Vieira dos Santos,
Decisão: por unanimidade, negar provimento ao agravo de instru-
mento. Processo: AIRR - 1435/2005-007-06-40.0 da 6a. Região,
Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s):
Ednilson Silva Mendes e Outro, Advogada: Dra. Gisele Lucy Mon-
teiro de Menezes Vasconcelos, Agravado(s): Empresa de Manutenção
e Limpeza Urbana - Emlurb, Advogado: Dr. Frederico da Costa Pinto
Corrêa, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao agravo de
instrumento. Processo: AIRR - 1440/2005-009-08-40.5 da 8a. Re-
gião, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravan-
te(s): Centrais Elétricas do Pará S.A. - Celpa, Advogado: Dr. Lycurgo
Leite Neto, Agravado(s): Adalberto Melo Lopes, Advogado: Dr.
Mauro Augusto Rios Brito, Decisão: por unanimidade, negar pro-
vimento do Agravo de Instrumento. Processo: AIRR - 1661/2005-
112-03-40.1 da 3a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Fundação Clóvis Salgado,
Advogado: Dr. Neivaldo Aroldo Cordeiro Ramos, Agravado(s): Ale-
xandre Mota da Silva, Advogada: Dra. Denívia Souza Queiroz, De-
cisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no
mérito, negar-lhe provimento. Processo: AIRR - 1663/2005-010-17-
40.3 da 17a. Região, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Ma-
chado, Agravante(s): Município de Vitória, Procuradora: Dra. Márcia
Alessandra Corrêa, Agravado(s): Edson Costa, Advogado: Dr. Ro-
berto Edson Furtado Cevidanes, Agravado(s): Espírito Santo Serviços
Gerais Ltda. - Serves, Decisão: por unanimidade, negar provimento
ao agravo de instrumento. Processo: AIRR - 2222/2005-033-02-40.4
da 2a. Região, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado,
Agravante(s): Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, Procuradora: Dra. Vera Pasquini, Agra-
vado(s): Vitória Campos, Advogado: Dr. Leonardo Pires da Silva,
Decisão: por unanimidade, não conhecer do agravo de instrumento.
Processo: AIRR - 10830/2005-013-09-40.0 da 9a. Região, Relator:
Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Fundo de
Pensão Multipatrocinado - Funbep e Outro, Advogado: Dr. Indalécio
Gomes Neto, Agravado(s): Marília Aparecida Neri Barbosa, Advo-
gado: Dr. Ivan José Silveira, Decisão: por unanimidade, negar pro-
vimento ao agravo de instrumento. Processo: AIRR - 72/2006-058-
19-40.9 da 19a. Região, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar
Machado, Agravante(s): Município de Canapi, Advogado: Dr. Manoel
Gonzaga da Silva, Agravado(s): Geovane Ferreira de Lima, Decisão:
por unanimidade, não conhecer do agravo de instrumento. P ro c e s s o :
AIRR - 196/2006-058-19-40.4 da 19a. Região, Relator: Juiz Con-
vocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Município de Ca-
napi, Advogado: Dr. Manoel Gonzaga da Silva, Agravado(s): Ana
Paula Silva Simão, Decisão: por unanimidade, não conhecer do agra-
vo de instrumento. Processo: AIRR - 299/2006-008-03-40.5 da 3a.

Região, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agra-
vante(s): Joselito Ferraz da Silva, Advogado: Dr. Guilherme Gobira
Santos e Silva, Agravado(s): Banco do Brasil S.A., Advogada: Dra.
Denise Almeida de Sousa, Decisão: por unanimidade, negar pro-
vimento ao agravo de instrumento. Processo: AIRR - 463/2006-031-
24-00.2 da 24a. Região, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar
Machado, Agravante(s): Sindicato das Empresas Revendedoras de
Gás da Região Centro-Oeste - Sinergás C/O, Advogado: Dr. Custódio
Godoeng Costa, Agravado(s): J. H. Teixeira Filho - ME, Advogado:
Dr. Rogério Albres Miranda, Decisão: por unanimidade, negar pro-
vimento ao agravo de instrumento. Processo: AIRR - 594/2006-021-
06-40.5 da 6a. Região, Relator: Min. Ministro Carlos Alberto Reis de
Paula, Agravante(s): Carlos Adney Bezerra Costa, Advogado: Dr.
Eduardo Fernandes Agostinho, Agravado(s): Banco do Brasil S.A.,
Advogado: Dr. Marco Aurélio Aguiar Barreto, Decisão: por una-
nimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento.
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Processo: AIRR - 1322/2006-005-12-40.0 da 12a. Região, Relator:
Juiz Convocado Luiz Ronan Neves Koury, Agravante(s): Osnildo
Germano Gonçalves, Advogado: Dr. Ulisses José Ferreira Neto,
Agravado(s): Auto Posto Kalinho Ltda., Advogado: Dr. Carolina
Mayer da Silva, Decisão: à unanimidade, conhecer do Agravo de
Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. Processo: AIRR -
8381/2006-029-09-40.6 da 9a. Região, Relator: Juiz Convocado Ri-
cardo Alencar Machado, Agravante(s): Zincarro Serviços de Manu-
tenção e Galvanização Industrial Ltda., Advogada: Dra. Tânia Maria
das Neves Gapski, Agravado(s): Espólio de Sérgio Antônio Ribeiro,
Advogado: Dr. Ronald Silka de Almeida, Decisão: por unanimidade,
negar provimento ao agravo de instrumento. Processo: RR -
695/1985-006-01-40.5 da 1a. Região, Relator: Min. Ministro Carlos
Alberto Reis de Paula, Recorrente(s): Lojas Americanas S.A., Ad-
vogado: Dr. Ivanir José Tavares, Recorrido(s): José Luiz Del Rosso,
Advogado: Dr. Sérgio Ferraz, Decisão: por unanimidade, dar pro-
vimento ao agravo de instrumento. Conhecer do recurso de revista
patronal apenas quanto ao tema "Redução do valor pago a título de
comissões. Possibilidade. Percentual estipulado de acordo com a uni-
dade. Art. 444 da CLT. Busca incessante de lucro. Extrapolação do
direito de exploração da força de trabalho do obreiro", por diver-
gência jurisprudencial, nos termos da letra "a" do art. 896 da CLT, e,
no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação. P ro -
cesso: RR - 2270/1987-004-04-40.3 da 4a. Região, Relator: Min.
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s):
Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social - FGTAS, Procurador:
Dr. Leandro Daudt Baron, Recorrido(s): Maria de Lourdes Machado
da Silva, Advogado: Dr. Carlos Franklin Paixão Araújo, Decisão: por
unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar-lhe
provimento. Por unanimidade, conhecer do recurso de revista, por
violação do art. 5º, inciso II, da Constituição Federal, e, no mérito,
dar-lhe provimento, para determinar a aplicação da alíquota de juros
moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, a partir de
setembro de 2001. Processo: RR - 868/1993-001-04-00.2 da 4a.
Região, Relator: Min. Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Re-
corrente(s): Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Advogada: Dra.
Lúcia Coelho da Costa Nobre, Recorrido(s): Eufrásio José da Silveira,
Advogado: Dr. José Augusto Ferreira de Amorim, Decisão: por una-
nimidade, conhecer do Recurso de Revista no tocante ao tema "Juros
de Mora. Fazenda Pública", por violação do art. 5º, inciso II, da
Constituição Federal, e, no mérito, dar-lhe provimento para deter-
minar que os juros de mora sejam de 0,5% ao mês, a partir de
setembro de 2001. Não conhecer do Recurso de Revista quanto à
assistência judiciária gratuita. Processo: RR - 70095/1993.0 da 4a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Recorrente(s): Banco Real S.A., Advogado: Dr. Frederico
Azambuja Lacerda, Recorrido(s): Sindicato dos Empregados em Es-
tabelecimentos Bancários de Novo Hamburgo, Estancia Velha, Ivoti,
Dois Irmaos, Sapiranga e Campo Bom, Advogado: Dr. José Eymard
Loguércio, Decisão: unânime e preliminarmente retificar a autuação
para que passe a constar como Recorrente: Banco Real S.A. e como
Recorrido: Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários
de Novo Hamburgo, Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos, Sapiranga e
Campo Bom. Por unanimidade, quanto à legitimidade do Sindicato,
não conhecer, do recurso de revista. Por unanimidade, quanto ao
Plano Bresser, conhecer e dar provimento ao recurso de revista, para
excluir da condenação o pagamento de diferenças decorrentes da
aplicação dos índices do IPC de junho de 1987, julgando impro-
cedente a reclamação. Invertidos os ônus da sucumbência. P ro c e s s o :
RR - 80105/1993.4 da 2a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto
Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Sindicato dos Em-
pregados em Escritórios das Empresas de Navegação de Santos, Ad-
vogada: Dra. Paula Frassinetti Viana Atta, Recorrido(s): Itamaraty
Agenciamentos e Fretamentos Marítimos Ltda., Advogado: Dr. Ger-
son Costa Rodrigues, Decisão: por unanimidade, não conhecer in-
tegralmente, dos recursos de revista. Processo: RR - 765/1994-021-
02-40.3 da 2a. Região, Relator: Juiz Convocado Luiz Ronan Neves
Koury, Recorrente(s): Fazenda do Estado de São Paulo, Procuradora:
Dra. Teresa Cristina Della Monica Kodama, Recorrido(s): Dálcio do
Nascimento, Advogada: Dra. Alice Arruda Câmara de Paula, De-
cisão: por unanimidade conhecer e dar provimento ao Agravo de
Instrumento por possível violação ao art. 5º, II da Constituição Fe-
deral para mandar processar o Recurso de Revista e determinar seja
publicada a certidão para efeito de intimação das partes, dela cons-
tando que o julgamento do recurso dar-se-á na primeira sessão or-
dinária subseqüente à data de publicação, nos termos da Resolução
Administrativa nº 928/2003 desta Corte. Também por unanimidade
conhecer do recurso de revista por violação ao art. 5º, II, da Cons-
tituição Federal e dar-lhe provimento para determinar que os juros de
mora deverão ser de 0,5% ao mês a partir da vigência da Medida
Provisória nº 2180-35 de 24 de agosto de 2001, ou seja, a partir de
setembro de 2001. Processo: RR - 298188/1996.9 da 15a. Região,

Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,
Recorrente(s): Nossa Caixa Nosso Banco S.A., Advogado: Dr. José
Alberto Couto Maciel, Recorrido(s): Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários de Sorocaba e Região, Advogado: Dr.
Ricardo Quintas Carneiro, Decisão: por unanimidade, não conhecer
do recurso de revista. Falou pelo Recorrido(s) o Dr. Ricardo Quintas
Carneiro. A presidência da 3a. Turma deferiu a juntada de instru-
mento de mandato, neste ato, requerida da tribuna pelo douto pro-
curador do Recorrido(s). Processo: RR - 2043/1997-068-01-40.5 da
1a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Recorrente(s): João Divino Gomes, Advogado: Dr. Marthius
Sávio Cavalcante Lobato, Recorrido(s): Banco do Brasil S.A., Ad-
vogado: Dr. Hélio de Azevedo Torres, Advogada: Dra. Luzimar de
Souza Azeredo Bastos, Decisão: por unanimidade, conhecer do agra-
vo de instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento, para determinar
o regular processamento do recurso de revista. Por unanimidade,
conhecer do recurso de revista, por divergência jurisprudencial e, no
mérito, dar-lhe provimento, para condenar o Reclamado ao paga-
mento da multa de 40% sobre o FGTS de todo o contrato de trabalho,
nos termos do art. 18, § 1º, da Lei nº 8.036/90. Invertidos os ônus da
sucumbência, custas pela Reclamada, no importe de R$ 80,00, cal-
culadas sobre R$ 4.000,00, valor arbitrado à condenação. Falou pelo
Recorrente(s) o Dr. Paulo Roberto Alves da Silva. Processo: RR -
348778/1997.8 da 17a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Banco Nacional S.A.,
Advogado: Dr. Aluísio Xavier de Albuquerque, Recorrido(s): Sin-
dicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado do
Espírito Santo - SEEBES, Advogado: Dr. Marthius Sávio Cavalcante
Lobato, Decisão: por unanimidade, não conhecer do recurso de re-
vista. Processo: RR - 348909/1997.0 da 15a. Região, Relator: Min.
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s):
Malves Confecções Infantis Ltda., Advogado: Dr. Lycurgo Leite Ne-
to, Recorrido(s): Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Cha-
péus e Confecções de Roupas de Limeira, Advogado: Dr. David
Rodrigues da Conceição, Decisão: por unanimidade, não conhecer
integralmente do recurso de revista. Processo: RR - 699/1998-003-
17-40.1 da 17a. Região, Relator: Min. Ministro Carlos Alberto Reis
de Paula, Recorrente(s): Companhia Vale do Rio Doce - CVRD,
Advogado: Dr. Nilton da Silva Correia, Recorrido(s): Antônio Spa-
detti, Advogado: Dr. Antônio Augusto Dallapiccola Sampaio, De-
cisão: por unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento.
Conhecer do Recurso de Revista quanto ao tema "Multa por em-
bargos considerados protelatórios", por violação do artigo 5º, II, da
CF/88, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que a con-
denação ao pagamento da multa de 1% recaia sobre o valor da causa,
nos termos do parágrafo único do artigo 538 do CPC. Falou pelo
Recorrente(s) a Dra. Marla de Alencar Oliveira Viegas. Processo: RR
- 1167/1998-131-17-40.9 da 17a. Região, Relator: Min. Ministro
Carlos Alberto Reis de Paula, Recorrente(s): Estado do Espírito San-
to, Procuradora: Dra. Maria Madalena Selvátici Baltazar, Recorri-
do(s): Rômulo Cei e Outros, Advogado: Dr. José Irineu de Oliveira,
Decisão: por unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento.
Conhecer do Recurso de Revista quanto ao tema "Juros de Mora.
Inaplicabilidade da Medida Provisória nº 2.180-35/2001. Fazenda Pú-
blica." por violação do artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal e,
no mérito, dar-lhe provimento para determinar a incidência de juros
de mora no percentual de 0,5% ao mês, a partir da vigência da
Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001. P ro c e s s o :
RR - 2408/1998-261-02-00.4 da 2a. Região, Relator: Min. Ministro
Carlos Alberto Reis de Paula, Recorrente(s): Chemetall do Brasil
Ltda., Advogado: Dr. Ilário Serafim, Recorrido(s): Rodinei José Bap-
tista, Advogada: Dra. Denize Maria Gomes Dias Buffo, Decisão: por
unanimidade, rejeitar as preliminares de não-conhecimento dos Em-
bargos de Declaração e do Recurso de Revista, por intempestivos,
argüidas em contra-razões. Conhecer do Recurso de Revista da Re-
clamada quanto ao tema "adicional de periculosidade e adicional de
insalubridade - cumulação", por divergência jurisprudencial, e, no
mérito, dar-lhe provimento para determinar a compensação dos va-
lores pagos pela Empresa ao Reclamante a título de adicional de
insalubridade, quando da liquidação do crédito. Não conhecer do
Recurso de Revista no tocante à deserção do Recurso Ordinário do
Reclamante. Processo: RR - 298/1999-025-02-00.7 da 2a. Região,
Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,
Recorrente(s): Citibank Corretora de Seguros S.A., Advogado: Dr.
Assad Luiz Thomé, Recorrido(s): Valdemar Lima Soares, Advogada:
Dra. Carla Teresa Martins Romar, Decisão: por unanimidade, quanto
à época própria de incidência da correção monetária, conhecer do
recurso, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, dar-lhe pro-
vimento para determinar a incidência do índice de correção monetária
do mês subseqüente ao vencido a partir do dia 1º. Por unanimidade,
quanto aos temas "horas extras" e "férias", não conhecer do recurso
do revista. Processo: RR - 498/1999-022-03-00.5 da 3a. Região,
Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Recorrente(s):
Hospital Municipal Odilon Behrens, Advogada: Dra. Renata Gaspar
Souza, Recorrido(s): Augusta Avelino Guimarães, Advogado: Dr.
Múcio Wanderley Borja, Decisão: por unanimidade, não conhecer do
Recurso de Revista. Processo: RR - 675/1999-654-09-00.4 da 9a.
Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Recor-
rente(s): Van Leer Embalagens Industriais do Brasil Ltda., Advogado:
Dr. Mário Brasílio Esmanhotto Filho, Recorrido(s): Miguel Correia,
Advogado: Dr. Tomaz da Conceição, Decisão: por unanimidade, co-
nhecer do Recurso de Revista apenas quanto ao tópico "Intervalo
intrajornada - Natureza jurídica do pagamento previsto no art. 71, §
4º, da CLT", por divergência jurisprudencial e, no mérito, negar-lhe
provimento; não conhecer do Recurso nos demais temas. Renumerar
as folhas dos autos a partir da de nº 307. Processo: RR - 1021/1999-
096-15-00.8 da 15a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Antônio de Souza Lopes,
Advogada: Dra. Dirce Alves de Lima, Recorrido(s): Crown Emba-
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lagens S.A., Advogada: Dra. Andréa Aparecida Sicolin, Decisão: por
unanimidade, não conhecer do recurso de revista, quanto às pre-
liminares de nulidade, por conversão do rito e por negativa de pres-
tação jurisdicional, determinando a reautuação do processo a fim de
que seja excluída a ressalva de que se trata de tramitação preferencial
em face do rito. Por unanimidade, não conhecer do recurso de revista.
Processo: RR - 2290/1999-044-01-00.9 da 1a. Região, Relatora:
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Recorrente(s): Companhia
de Transportes Coletivos do Estado do Rio de Janeiro - CTC - Em
Liquidação, Procuradora: Dra. Renata Alice Bernardo Serafim, Re-
corrido(s): Paulo Roberto Tadeu, Advogada: Dra. Cristiane Janaína
Maria Durans, Decisão: por unanimidade, conhecer do Recurso de
Revista no tema "CORREÇÃO MONETÁRIA - ÉPOCA PRÓPRIA",
por contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 124 da C. SBDI-1
(convertida na Súmula nº 381), e, no mérito, dar-lhe provimento para
determinar a incidência da correção monetária a partir do dia 1º do
mês subseqüente ao da prestação dos serviços; não conhecer do re-
curso nos demais temas. Processo: RR - 543560/1999.2 da 4a. Re-
gião, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pe-
reira, Recorrente(s): Felicíssimo Araújo Quadros, Advogado: Dr.
Maurício de Figueiredo Corrêa da Veiga, Recorrido(s): Companhia
Estadual de Energia Elétrica - CEEE, Procurador: Dr. Laércio Cadore,
Decisão: por unanimidade, não conhecer integralmente do recurso de
revista. Falou pelo Recorrente(s) o Dr. Maurício de Figueiredo Corrêa
da Veiga. A presidência da 3a. Turma deferiu a juntada de ins-
trumento de mandato, neste ato, requerida da tribuna pelo douto
procurador do Recorrente(s). Processo: RR - 566305/1999.6 da 4a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Recorrente(s): Empresa Bento Gonçalves de Transportes Lt-
da., Advogado: Dr. Carlos Eduardo Garcez Baethgen, Recorrido(s):
Albimar Antônio Minozzo, Advogado: Dr. Ayrton Luiz Coltro, De-
cisão: por unanimidade, conhecer do recurso de revista, por diver-
gência jurisprudencial e, no mérito, negar-lhe provimento. P ro c e s s o :
RR - 619552/1999.0 da 9a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto
Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Fazenda Santa Fé
Ltda., Advogada: Dra. Márcia Lyra Bergamo, Recorrido(s): Osvaldir
Pires Lopes, Advogado: Dr. Alceu José Bermejo, Decisão: por una-
nimidade, conhecer do recurso quanto ao intervalo intrajornada -
concessão parcial - período anterior à vigência da Lei nº 8.923/94, por
divergência jurisprudencial e, no mérito, dar-lhe provimento, para
excluir da condenação as horas extras referentes ao intervalo in-
trajornada não usufruído, no período anterior à edição da Lei nº
8.923/94, de 27.7.1994. Por unanimidade, conhecer do recurso de
revista, quanto aos descontos fiscais, por afronta ao art. 46 da Lei nº
8.541/92 e, no mérito, dar-lhe provimento, para determinar que os
descontos fiscais sejam efetuados de acordo com a Súmula 368, II,
TST. Processo: RR - 781/2000-121-04-00.8 da 4a. Região, Relator:
Min. Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Recorrente(s): Banco
Santander Meridional S.A., Advogado: Dr. Tomás Cunha Vieira, Re-
corrido(s): Cirlei Silva Medeiros, Advogada: Dra. Joscelia Bernhardt
Carvalho, Decisão: por unanimidade, conhecer do recurso de revista,
por violação do artigo 2º da Lei nº 9.800/99, e, no mérito, dar-lhe
provimento para, afastando a deserção, determinar o retorno do pro-
cesso ao Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, a fim de
que examine o recurso ordinário interposto pela reclamada, como
entender de direito. Processo: RR - 1060/2000-013-04-40.7 da 4a.
Região, Relator: Min. Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Re-
corrente(s): Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Gran-
de do Sul - Fase, Procuradora: Dra. Flávia Saldanha Rohenkohl,
Recorrido(s): Marilene Santos Rangel, Advogado: Dr. Afonso Celso
Bandeira Martha, Decisão: por unanimidade, dar provimento ao Agra-
vo de Instrumento por possível violação ao art. 5º, II, da Constituição
Federal, para mandar processar o Recurso de Revista; conhecer do
recurso de revista por violação ao art. 5º, II, da Constituição Federal,
e dar-lhe provimento para determinar que os juros de mora serão de
0,5% ao mês a partir da vigência da Medida Provisória 2.180-35, de
24 de agosto de 2001. Processo: RR - 1356/2000-023-02-00.1 da 2a.
Região, Relator: Min. Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Re-
corrente(s): Banco Nossa Caixa S.A., Advogado: Dr. José Alberto
Couto Maciel, Recorrido(s): Edileuza Ferreira da Silva, Advogado:
Dr. Edgard Rodrigues Travassos, Recorrido(s): Citrolimpa Ltda., Ad-
vogado: Dr. Samuel Pereira da Silva, Decisão: por unanimidade,
somente conhecer do Recurso de Revista por contrariedade ao item II
da Súmula 368 do TST e, no mérito, dar-lhe provimento para au-
torizar os descontos fiscais dos créditos devidos ao Reclamante sobre
a totalidade dos créditos da condenação. Processo: RR - 1718/2000-
078-02-40.7 da 2a. Região, corre junto com AIRR-1718/2000-0, Re-
lator: Min. Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Recorrente(s): Luiz
Antônio dos Santos, Advogada: Dra. Ana Regina Galli Innocenti,
Recorrido(s): Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô,
Advogado: Dr. Sérgio Henrique Passos Avelleda, Decisão: por una-
nimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento e conhecer do
Recurso de Revista por divergência jurisprudencial e, no mérito, dar-
lhe provimento para condenar a Reclamada ao pagamento da multa de
40% do FGTS, referente ao período anterior à rescisão do contrato de
trabalho. Processo: RR - 2127/2000-006-01-00.4 da 1a. Região, Re-
latora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Recorrente(s): Com-
panhia Municipal de Limpeza Urbana - Comlurb, Advogado: Dr.
Mário Antônio Dantas de Oliveira Couto, Recorrido(s): Lindomar
Luiz Thomazine, Advogado: Dr. Francisco Dias Ferreira, Decisão:
por unanimidade, não conhecer integralmente do Recurso de Revista.
Processo: RR - 620707/2000.3 da 15a. Região, Relator: Min. Mi-
nistro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Kla-
bin Fabricadora de Papel e Celulose S.A., Advogada: Dra. Cristiana
Rodrigues Gontijo, Recorrido(s): Carlos Roberto Nogueira, Advo-
gado: Dr. Luiz Carlos Branco, Decisão: por unanimidade, não co-
nhecer do recurso de revista. Processo: RR - 621976/2000.9 da 9a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Recorrente(s): Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -

ECT, Advogado: Dr. João Marmo Martins, Recorrido(s): Higino
Pinhati, Advogado: Dr. Reginaldo Monticelli, Decisão: por unani-
midade, conhecer do recurso quanto à aposentadoria voluntária -
extinção do contrato individual de trabalho, por divergência juris-
prudencial e, no mérito, negar-lhe provimento. Processo: RR -
623290/2000.0 da 4a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): José Adair Borges Vieira,
Advogado: Dr. Luiz José Rech, Recorrido(s): Mundial S.A. - Pro-
dutos de Consumo, Advogado: Dr. Homero Bellini Júnior, Decisão:
por unanimidade, conhecer do recurso quanto à aposentadoria vo-
luntária - extinção do contrato individual de trabalho, por divergência
jurisprudencial e, no mérito, dar-lhe provimento, para restabelecer a
sentença, no particular.
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Processo: RR - 624181/2000.0 da 17a. Região, Relator: Min. Mi-
nistro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Em-
presa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, Advogado: Dr. João
Marmo Martins, Recorrido(s): Renato Alves Cerillo, Advogado: Dr.
Eustáchio Domício Lucchesi Ramacciotti, Decisão: por unanimidade,
não conhecer do recurso de revista. Processo: RR - 628598/2000.8
da 12a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de
Fontan Pereira, Recorrente(s): Centrais Elétricas de Santa Catarina
S.A. - Celesc, Advogado: Dr. Lycurgo Leite Neto, Recorrido(s): Edi-
no Álvaro Martins, Advogado: Dr. Nilton da Silva Correia, Decisão:
por unanimidade, conhecer do recurso de revista quanto aos efeitos
do contrato de trabalho extinto face à aposentadoria, por divergência
jurisprudencial e, no mérito, negar-lhe provimento. Processo: RR -
629261/2000.9 da 5a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Empresa Baiana de Águas
e Saneamento S.A. - Embasa, Advogado: Dr. Dircêo Villas Bôas,
Recorrido(s): Antônio Melo, Advogado: Dr. Sid H. Riedel de Fi-
gueiredo, Advogado: Dr. João Luiz Carvalho Aragão, Decisão: por
unanimidade, quanto ao tema "Vantagens Previstas em Normas Co-
letivas. Incorporação ao Contrato Individual de Trabalho", conhecer
do recurso de revista, por contrariedade à Súmula 277 do TST e, no
mérito, dar-lhe provimento, para excluir da condenação o adicional de
dupla função e as promoções concedidas, decorrentes das normas
coletivas. Em conseqüência, por força do disposto no art. 289 do CPC
e em respeito ao devido processo legal, faz-se obrigatória a remessa
dos autos à Vara de origem, para que aprecie o pedido sucessivo
apresentado pelo Reclamante. Processo: RR - 629418/2000.2 da 7a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Recorrente(s): Ministério Público do Trabalho da 7ª Região,
Procurador: Dr. Francisco Gérson Marques de Lima, Recorrente(s):
Município do Crato, Advogado: Dr. Jósio de Alencar Araripe, Re-
corrido(s): Osvaldo Norões Aguiar, Advogado: Dr. Pedro Felício Ca-
valcanti Neto, Decisão: por unanimidade, conhecer do recurso de
revista, por ofensa à Constituição Federal e por divergência juris-
prudencial, quanto à nulidade contratual, e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para excluir da condenação as parcelas trabalhistas de-
feridas nas instâncias recorridas, à exceção dos valores relativos ao
FGTS, sem o acréscimo de 40%. Por unanimidade, julgar prejudicado
o exame do recurso de revista interposto pelo Município. P ro c e s s o :
RR - 631309/2000.2 da 9a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto
Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Município de Ser-
tanópolis, Advogada: Dra. Maria Terezinha Navarro, Recorrido(s):
Wilson Pereira da Silva, Advogado: Dr. Eliton Araújo Carneiro, Ad-
vogado: Dr. Paulo de Tarso Bordon Araújo, Decisão: por unani-
midade, não conhecer integralmente do recurso de revista. P ro c e s s o :
RR - 632507/2000.2 da 9a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto
Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): União, Procurador:
Dr. José Carlos de Almeida Lemos, Recorrido(s): Arcy Bonifácio,
Advogado: Dr. Darlon Carmelito de Oliveira, Decisão: por unani-
midade, conhecer do recurso de revista, quanto à nulidade contratual,
por contrariedade à Súmula 363/TST, e, no mérito, dar-lhe provi-
mento parcial, para, à exceção do FGTS, excluir da condenação as
demais parcelas deferidas. Processo: RR - 639679/2000.1 da 15a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Recorrente(s): Município de Jales, Procurador: Dr. Izaias
Barbosa de Lima Filho, Recorrido(s): Jussara Estela Volpiani Masson
Francisco e Outros, Advogada: Dra. Maria Conceição Aparecida Ca-
versan, Decisão: por unanimidade, não conhecer integralmente do
recurso de revista. Processo: RR - 640370/2000.2 da 2a. Região,
Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,
Recorrente(s): Banco do Brasil S.A., Advogado: Dr. Ricardo Leite
Luduvice, Recorrido(s): Virgenir Martins da Silva, Advogado: Dr.
Nório Ota, Decisão: por unanimidade, não conhecer integralmente do
recurso de revista. Processo: RR - 640904/2000.8 da 1a. Região,
Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,
Recorrente(s): Ministério Público do Trabalho da 1ª Região, Pro-
curador: Dr. Carlos Alberto Dantas da Fonseca C. Couto, Recor-
rente(s): Município do Rio de Janeiro, Procuradora: Dra. Rachel Es-
pírito Santo de Oliveira, Recorrido(s): Hermes Rodrigues, Advogado:
Dr. Valdo Bretas Valadão, Decisão: por unanimidade, conhecer dos
recursos de revista do Ministério Público do Trabalho da 1ª Região e
do Município do Rio de Janeiro, por divergência jurisprudencial e
violação legal e, no mérito, dar-lhes provimento, para limitar a con-
denação ao pagamento do salário retido dos feriados trabalhados de
forma simples, além do FGTS, sem a multa de 40%, excluídas todas
as demais parcelas. Processo: RR - 641661/2000.4 da 1a. Região,
Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,
Recorrente(s): Sérgio Moreira de Siqueira, Advogado: Dr. Rodrigo da
Silva Castro, Recorrente(s): Banco Real S.A., Advogado: Dr. Cris-
tovão Tavares de Macedo Soares Guimarães, Recorrido(s): Os Mes-
mos, Advogado: Dr. Os Mesmos, Decisão: por unanimidade, não
conhecer integralmente dos recursos de revista. Falou pelo 1º Re-
corrente(s) o Dr. Rodrigo da Silva Castro. A presidência da 3a. Turma
deferiu a juntada de instrumento de mandato, neste ato, requerida da
tribuna pelo douto procurador do 1º Recorrente(s). Processo: RR -

645374/2000.9 da 9a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Itaipu Binacional, Ad-
vogado: Dr. Lycurgo Leite Neto, Recorrido(s): Djalma Mendes de
Souza, Advogado: Dr. Janyto Oliveira Sobral do Bomfim, Decisão:
por unanimidade, não conhecer do recurso de revista. Processo: RR
- 645509/2000.6 da 9a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Itaipu Binacional, Ad-
vogado: Dr. Lycurgo Leite Neto, Recorrido(s): Miguelina Schuster,
Advogada: Dra. Roseclei Maria Dalla Flora Fagundes, Decisão: por
unanimidade, não conhecer do recurso de revista. Processo: RR -
649857/2000.3 da 6a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Banco do Estado de São
Paulo S.A. - Banespa, Advogado: Dr. José Alberto Couto Maciel,
Advogada: Dra. Ana Cláudia Costa Moraes, Recorrido(s): Benedito
Alves de Lima, Advogado: Dr. Marcolino Vieira de Sandre Neto,
Decisão: por unanimidade, não conhecer integralmente do recurso de
revista. Processo: RR - 652984/2000.4 da 1a. Região, Relator: Min.
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s):
Cláudia Martello, Advogada: Dra. Maria Luíza Dunshee de Abran-
ches, Recorrido(s): Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, Advogada:
Dra. Patrícia Almeida Reis, Recorrido(s): União (Sucessora da Pe-
trobrás - Comércio Internacional S.A. - Interbrás) , Procuradora: Dra.
Regina Viana Daher, Decisão: por unanimidade, conhecer do recurso
de revista, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, dar-lhe pro-
vimento, para anular a r. sentença de fls. 219/222 e os atos pro-
cessuais posteriores e determinar o retorno dos autos à Vara de ori-
gem, para que prossiga na instrução do feito, como entender de
direito. Processo: RR - 655012/2000.5 da 2a. Região, Relator: Min.
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s):
Genésio Vilela, Advogado: Dr. Marcelo Antônio Paolillo Guimarães,
Recorrido(s): Spal - Indústria Brasileira de Bebidas S.A., Advogado:
Dr. Guilherme Neuenschwander Figueiredo, Decisão: por unanimi-
dade, não conhecer integralmente do recurso de revista. P ro c e s s o :
RR - 659547/2000.0 da 9a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto
Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Luciana Silva Oli-
veira, Advogada: Dra. Lilliana Bortolini Ramos, Recorrido(s): Irmãos
Muffato e Companhia Ltda., Advogada: Dra. Virgínia Bernardo Jor-
ge, Decisão: por unanimidade, conhecer do recurso de revista, quanto
à estabilidade provisória da gestante, por contrariedade à OJ 88 da
SBDI-1/TST, hoje convertida na Súmula 244, item I, desta Corte, e,
no mérito, dar-lhe provimento, para, exceto quanto ao deferimento da
reintegração, porque ultrapassado o período estabilitário (item II da
Súmula 244/TST), restabelecer a r. sentença. Processo: RR -
663355/2000.5 da 9a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Refrigeração Paraná S.A.,
Advogado: Dr. Mauro Joselito Bordin, Recorrente(s): Agnaldo Wan-
derley e Silva, Advogado: Dr. Raul Aniz Assad, Recorrido(s): Os
Mesmos, Advogado: Dr. Os Mesmos, Decisão: por unanimidade, não
conhecer do recurso de revista da Reclamada, quanto às horas extras
decorrentes do acordo de compensação e quanto à Súmula 85/TST.
Por unanimidade, conhecer do recurso de revista da Reclamada,
quanto aos descontos fiscais, por divergência jurisprudencial, e, no
mérito, dar-lhe provimento para, reconhecendo a competência da Jus-
tiça do Trabalho, autorizá-los, nos moldes da Súmula 368 do TST.
Por unanimidade, conhecer do recurso de revista da Reclamada,
quanto às horas extras decorrentes dos minutos excedentes à jornada,
por contrariedade à então OJ 23 da SBDI-1/TST, hoje convertida na
Súmula 366, e, no mérito, dar-lhe provimento, para determinar que,
na apuração das horas extras, somente sejam remunerados como tal
os cinco minutos que antecedem ou sucedem à jornada, sendo que,
extrapolado tal limite, considerar-se-á extraordinária a totalidade do
tempo que exceder a duração normal do trabalho. Por unanimidade,
conhecer do recurso de revista do Reclamante, quanto ao intervalo
interjornada, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, dar-lhe
provimento, para condenar a Reclamada ao pagamento do intervalo
interjornada, previsto no art. 66 consolidado, considerando os pa-
râmetros estabelecidos no art. 71, § 4º, da CLT. Processo: RR -
666783/2000.2 da 9a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Adriane Mara Mazza-
rotto, Advogado: Dr. Silvio André Brambila Rodrigues, Recorrido(s):
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo, Advogada: Dra. Cristiana
Rodrigues Gontijo, Decisão: por maioria, conhecer do recurso de
revista da Reclamante, por divergência jurisprudencial, e, no mérito,
dar-lhe provimento, para restabelecer a r. sentença, quanto ao de-
ferimento das horas extras, e determinar a aplicação do divisor 180,
ante a jornada de seis horas, vencida a Sra. Ministra Maria Cristina I.
Peduzzi. Falou pelo Recorrido(s) o Dr. Hélio Puget Monteiro. P ro -
cesso: RR - 668413/2000.7 da 2a. Região, Relator: Min. Ministro
Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Zilda de
Oliveira Quirino, Advogado: Dr. José Antônio dos Santos, Recor-
rido(s): Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp, Advogado: Dr.
Adelmo da Silva Emerenciano, Decisão: por unanimidade, conhecer
do recurso de revista, quanto aos efeitos da aposentadoria espontânea
sobre o contrato de trabalho, por divergência jurisprudencial, e, no
mérito, dar-lhe provimento, para afastada a prescrição, determinar o
retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem para que examine o
direito pretendido. Processo: RR - 672609/2000.4 da 3a. Região,
Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,
Recorrente(s): Elísio Pereira da Conceição, Advogado: Dr. Eduardo
Vicente Rabelo Amorim, Recorrido(s): Banco Bradesco S.A., Ad-
vogado: Dr. Alexandre Martins Maurício, Decisão: por unanimidade,
não conhecer integralmente do recurso de revista. Processo: RR -
673456/2000.1 da 12a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): HSBC Bank Brasil S.A. -
Banco Múltiplo, Advogada: Dra. Cristiana Rodrigues Gontijo, Re-

corrido(s): Vilson da Rosa Santos, Advogado: Dr. Antônio Marcos
Véras, Decisão: por unanimidade, conhecer do recurso de revista,
quanto às horas extras decorrentes dos minutos excedentes à jornada,
por contrariedade à então OJ 23 da SBDI-1/TST, hoje convertida na
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Súmula 366, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para determinar
que, na apuração das horas extras, somente sejam remunerados como
tal os cinco minutos que antecedem ou sucedem à jornada, sendo que,
extrapolado tal limite, considerar-se-á extraordinária a totalidade do
tempo que exceder a duração normal do trabalho. Por unanimidade,
conhecer do recurso de revista, quanto aos descontos fiscais, por
divergência jurisprudencial, e, no mérito, dar-lhe provimento, para
determinar a efetivação das retenções fiscais, nos moldes da Súmula
368 do TST. Por maioria, não conhecer do recurso de revista, quanto
às horas extras decorrentes do acordo de compensação, quanto à
ajuda-alimentação, quanto ao salário-substituição e quanto às multas
convencionais. Vencida a Sra. Ministra Maria Cristina I. Peduzzi,
quanto aos temas Salário-Substituição e Ajuda-Alimentação. Falou
pelo Recorrente(s) o Dr. Hélio Puget Monteiro. Processo: RR -
674572/2000.8 da 4a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Fundação Gaúcha do Tra-
balho e Ação Social - FGTAS, Advogada: Dra. Yassodora Camo-
zzato, Recorrido(s): Renan João Costa e Outro, Advogado: Dr. Gilson
da Silva Costa, Decisão: por unanimidade, conhecer do recurso de
revista exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, por con-
trariedade à Súmula 219/TST e, no mérito, dar-lhe provimento, para
excluir a parcela da condenação. Processo: RR - 689609/2000.6 da
4a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Recorrente(s): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. -
Banrisul, Advogado: Dr. José Alberto Couto Maciel, Recorrente(s):

Fundação Banrisul de Seguridade Social - Baneses, Advogado: Dr.
João Paulo Lucena, Advogado: Dr. José Alberto Couto Maciel, Re-
corrido(s): Gilberto Ceolatto Feijó, Advogada: Dra. Maria Inês Dutra
de Vargas, Decisão: por unanimidade, conhecer dos recursos de re-
vista da Fundação e do Banco BANRISUL, exclusivamente, quanto à
integração do adicional de dedicação integral - ADI na base de
cálculo da complementação de aposentadoria, por divergência ju-
risprudencial e violação do art. 1.090 do Código Civil de 1916, e, no
mérito, dar-lhe provimento, para julgar improcedente o pedido de
integração do adicional de dedicação integral - ADI na base de
cálculo da complementação de aposentadoria, e, em conseqüência,
julgar improcedente a reclamação, invertendo os ônus da sucum-
bência quanto às custas processuais e aos honorários advocatícios.
Processo: RR - 689626/2000.4 da 11a. Região, Relator: Min. Mi-
nistro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Su-
perintendência de Urbanização e Habitação do Estado do Amazonas -
Suhab, Advogado: Dr. Naudal Rodrigues de Almeida, Recorrido(s):

José Nelson da Silva Bentes, Advogado: Dr. Severino Ramos da
Silva, Decisão: por unanimidade, não conhecer do recurso de revista.
Processo: RR - 693771/2000.3 da 2a. Região, Relator: Min. Mi-
nistro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): João
Maria de Mattos, Advogado: Dr. Alvaro Aparecido Dezoto, Recor-
rido(s): Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., Advogado: Dr.
Assad Luiz Thomé, Advogada: Dra. Cristiana Rodrigues Gontijo,
Recorrido(s): Nacional Associação Cultural e Social, Advogado: Dr.
André Porto Romero, Decisão: por unanimidade, não conhecer in-
tegralmente do recurso de revista. Processo: RR - 704447/2000.4 da
11a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Recorrente(s): Telemar Norte Leste S.A. - Filial Amazonas,
Advogado: Dr. José Alberto Couto Maciel, Recorrido(s): Airton Lima
Perdigão, Advogado: Dr. Wagner Ricardo Ferreira Penha, Decisão:
por unanimidade, não conhecer do recurso de revista. Por unani-
midade, indeferir o requerimento de aplicação da multa por litigância
de má-fé. Processo: RR - 705169/2000.0 da 3a. Região, Relator:
Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Recorren-
te(s): Luiz Carlos Mendes, Advogado: Dr. Aristides Gherard de Alen-
car, Recorrido(s): Aço Minas Gerais S.A. - Açominas, Advogado: Dr.
José Roberto Fabri de Macena, Decisão: por unanimidade, conhecer
do recurso de revista apenas quanto ao divisor salarial, por diver-
gência jurisprudencial e, no mérito, negar-lhe provimento. P ro c e s s o :
RR - 706045/2000.8 da 4a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto
Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Famil Sistema de
Controle Ambiental Ltda., Advogado: Dr. Amilcar Melgarejo, Re-
corrido(s): Erenita Cachambú, Advogado: Dr. Joel Appel, Decisão:
por unanimidade, não conhecer do recurso de revista. Processo: RR
- 708282/2000.9 da 1a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Antônio Luiz e Outro,
Advogado: Dr. José Eymard Loguércio, Recorrente(s): Banco Banerj
S.A. e Outro, Advogado: Dr. Henrique Cláudio Maués, Recorrido(s):
Os Mesmos, Decisão: por unanimidade, não conhecer dos recursos de
revista. Processo: RR - 710285/2000.6 da 1a. Região, Relator: Min.
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s):
Carlos Roberto Souza Oliveira, Advogado: Dr. Marthius Sávio Ca-
valcante Lobato, Recorrido(s): Banco Banerj S.A., Advogado: Dr.
Nelson Osmar Monteiro Guimarães, Recorrido(s): Banco do Estado
do Rio de Janeiro S.A. - Banerj (Em Liquidação Extrajudicial), Ad-
vogado: Dr. Rogério Avelar, Decisão: por unanimidade, conhecer do
recurso de revista, por divergência jurisprudencial e, no mérito, dar-
lhe provimento, para afastada a prescrição extintiva, restabelecer a
sentença que entendera prescritas as parcelas anteriores a 10.4.1992.
Falou pelo Recorrente(s) o Dr. Paulo Roberto Alves da Silva. P ro -
cesso: RR - 714776/2000.8 da 1a. Região, Relator: Min. Ministro
Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Ricardo Fer-
reira Garcia, Advogado: Dr. Carlos Frederico Martins Viana, Re-
corrente(s): Banco Banerj S.A., Advogado: Dr. Nelson Osmar Mon-
teiro Guimarães, Recorrido(s): Os Mesmos, Advogado: Dr. Os Mes-
mos, Decisão: por unanimidade, não conhecer dos recursos de revista.
Processo: RR - 715245/2000.0 da 14a. Região, Relator: Min. Mi-
nistro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Te-
lecomunicações de Rondônia S.A. - Teleron, Advogado: Dr. José
Alberto Couto Maciel, Recorrido(s): Alberto de Oliveira, Advogado:
Dr. Marcos Donizetti Jani, Decisão: por unanimidade, não conhecer
do recurso de revista. Processo: RR - 719678/2000.1 da 3a. Região,
Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,

Recorrente(s): Edvânia da Silva Rodrigues, Advogado: Dr. Aurélio
Silvosa Huertas Sobrinho, Recorrido(s): Ritz do Brasil S.A., Ad-
vogada: Dra. Cláudia Aparecida de Oliveira, Decisão: por unani-
midade, conhecer do recurso de revista, quanto ao adicional de pe-
riculosidade, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, dar-lhe
provimento, para restabelecer a r. sentença.<!ID329844-10>

Processo: RR - 195/2001-016-04-00.0 da 4a. Região, Relatora: Mi-
nistra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Recorrente(s): Hospital Nossa
Senhora da Conceição S.A., Advogada: Dra. Gislaine Maria Marenco
da Trindade, Recorrido(s): Luís Alberto Rovaris, Advogada: Dra.
Éryka Farias de Negri, Decisão: por unanimidade, conhecer do Re-
curso de Revista no tema "horas extras - acordo para compensação de
horas no regime 12X36", por divergência jurisprudencial e, no mérito,
dar-lhe provimento para restringir a condenação ao pagamento do
adicional pelas horas trabalhadas além da 10ª diária;por maioria, não
conhecer do Recurso de Revista no tema "Adicional noturno - Pror-
rogação em horário diurno", vencida a Sra. Ministra Maria Cristina I.
Peduzzi, relatora; por unanimidade, não conhecer do recurso quanto
aos demais temas. Redigirá o acórdão o Sr. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira. Processo: RR - 416/2001-028-02-40.6
da 2a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de
Fontan Pereira, Recorrente(s): Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, Procuradora: Dra. Lucila Maria França Labinas, Recorrido(s):
Maria Rosa Tavares, Advogada: Dra. Denilce Cardoso, Recorrido(s):
Vincenzo D'Antoni, Advogado: Dr. Francisco Vidal Gil, Decisão: por
unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar-lhe
provimento, para determinar o regular processamento do recurso de
revista. Por unanimidade, conhecer do recurso de revista, por violação
do art. 43, parágrafo único, da Lei n° 8.212/91, e, no mérito, dar-lhe
provimento para determinar a incidência das contribuições previden-
ciárias sobre o valor total do acordo homologado. Processo: RR -
1443/2001-001-22-00.3 da 22a. Região, Relatora: Ministra Maria
Cristina Irigoyen Peduzzi, Recorrente(s): Armazém Mateus Ltda.,
Advogado: Dr. Ricardo Abdala Cury, Recorrido(s): Evandro dos San-
tos Batista, Advogado: Dr. Francisco de Sousa Vieira Filho, Decisão:
por unanimidade: (I) conhecer do Recurso de Revista quanto ao tema
"multa do artigo 477, § 8º, da CLT - incabível - controvérsia sobre a
existência do vínculo empregatício", por divergência jurisprudencial,
e, no mérito, dar-lhe provimento para excluir da condenação o pa-
gamento da multa prevista no § 8º do artigo 477 da CLT; (II) co-
nhecer do apelo no tocante ao tema "honorários advocatícios", por
contrariedade às Súmulas nos 219 e 329 do TST, e, no mérito, dar-lhe
provimento para excluir da condenação o pagamento da verba ho-
norária; e (III) não conhecer do recurso no tópico "reconhecimento do
vínculo empregatício - ônus da prova - reexame fático-probatório -
incidência da Súmula nº 126 do TST - divergência jurisprudencial
não demonstrada". Processo: RR - 723714/2001.1 da 3a. Região,
Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,
Recorrente(s): AVG Siderurgia Ltda., Advogado: Dr. Rodrigo Fabiano
Gontijo Maia, Recorrido(s): Gerônimo Lino Maia, Advogado: Dr.
João Carlos da Silva, Decisão: por unanimidade, conhecer do recurso
de revista da Reclamada, exclusivamente quanto à base de cálculo do
adicional de insalubridade, por divergência jurisprudencial e, no mé-
rito, dar-lhe provimento, para excluir da condenação as diferenças
deferidas pelo Tribunal "a quo", assim restabelecendo a sentença.
Processo: RR - 726142/2001.4 da 12a. Região, Relator: Min. Mi-
nistro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Mu-
nicípio de Araranguá, Advogado: Dr. Caio César Pereira de Souza,
Recorrido(s): Valdemar Vieira, Advogado: Dr. Tito Lívio de Assis
Góes, Decisão: por unanimidade, conhecer do recurso de revista por
divergência jurisprudencial e, no mérito, dar-lhe provimento, para
excluir da condenação as diferenças salariais pela aplicação da Lei
Municipal nº 1.411/93. Processo: RR - 743721/2001.0 da 3a. Re-
gião, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pe-
reira, Recorrente(s): Fiat Automóveis S.A., Advogado: Dr. Hélio Car-
valho Santana, Advogada: Dra. Maria Clara Carvalho Garcia Barroso,
Recorrido(s): Marcel Gabriel Lúcio, Advogada: Dra. Marcilene Ker-
lhy Alves Martins, Decisão: por unanimidade, não conhecer inte-
gralmente do recurso de revista. Processo: RR - 743722/2001.3 da
3a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Recorrente(s): Fiat Automóveis S.A., Advogado: Dr. Hélio
Carvalho Santana, Advogado: Dr. Wander Barbosa de Almeida, Re-
corrido(s): Nilton da Silva Guilherme, Advogado: Dr. Pedro Rosa
Machado, Decisão: por unanimidade, não conhecer integralmente do
recurso de revista. Processo: RR - 756487/2001.9 da 13a. Região,
Relator: Juiz Convocado Luiz Ronan Neves Koury, Recorrente(s):
Companhia Usina São João, Advogado: Dr. Carlos Felipe Xavier
Clerot, Recorrido(s): José Bandeira de Souza, Advogado: Dr. Marcos
Henrique da Silva, Decisão: por unanimidade, não conhecer do Re-
curso de Revista. Processo: RR - 765351/2001.9 da 3a. Região,
Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,
Recorrente(s): Fiat Automóveis S.A., Advogado: Dr. Wander Barbosa
de Almeida, Recorrido(s): Roberto Pedro da Costa, Advogada: Dra.
Ivana Lauar Claret, Decisão: por unanimidade, não conhecer inte-
gralmente do recurso de revista. Processo: RR - 770217/2001.2 da
3a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Recorrente(s): Fiat Automóveis S.A., Advogado: Dr. Hélio
Carvalho Santana, Recorrido(s): Adail Fernando Gomes, Advogado:
Dr. José Edson Bastos de Oliveira, Decisão: por unanimidade, não
conhecer integralmente do recurso de revista. Processo: RR -
774032/2001.8 da 1a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Maria das Dores Santos
Barros, Advogado: Dr. Paulo Ricardo Viegas Calçada, Recorrido(s):
Banco Itaú S.A., Advogada: Dra. Maria Cristina Palhares dos Anjos
Tellechea, Decisão: por unanimidade, não conhecer do recurso de
revista. Processo: RR - 775003/2001.4 da 17a. Região, Relatora:
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Recorrente(s): Companhia
Vale do Rio Doce - CVRD, Advogado: Dr. Nilton da Silva Correia,
Recorrido(s): Moizés Quintino e Outro, Advogado: Dr. George Ellis

Kilinsky Abib, Decisão: por unanimidade, não conhecer integral-
mente do Recurso de Revista. Processo: RR - 776668/2001.9 da 3a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Recorrente(s): Teksid do Brasil Ltda., Advogado: Dr. Hélio
Carvalho Santana, Recorrido(s): Antônio Fernandes dos Santos, Ad-
vogada: Dra. Vânia Duarte Vieira Resende, Decisão: por unanimi-
dade, não conhecer do recurso de revista. Processo: RR -
780829/2001.4 da 9a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Itaipu Binacional, Ad-
vogado: Dr. Lycurgo Leite Neto, Recorrido(s): João Deolinda da
Silva, Advogado: Dr. Ricardo Quintas Carneiro, Decisão: por una-
nimidade, não conhecer do recurso de revista. Falou pelo Recorrido(s)
o Dr. Ricardo Quintas Carneiro. A presidência da 3a. Turma deferiu
a juntada de instrumento de mandato, neste ato, requerida da tribuna
pelo douto procurador do Recorrido(s). Processo: RR -
783145/2001.0 da 3a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Associação Brasileira dos
Bancos Estaduais e Regionais - Asbace, Advogada: Dra. Thaís Cláu-
dia D'Afonseca da Silva Lodi, Recorrido(s): Eduardo Leite Ferreira,
Advogado: Dr. Ernany Ferreira Santos, Decisão: por unanimidade,
não conhecer integralmente do recurso de revista. Processo: RR -
785535/2001.0 da 4a. Região, Relator: Min. Ministro Carlos Alberto
Reis de Paula, Recorrente(s): Ady Ronaldo Carvalho, Advogado: Dr.
Marcus Flávio Loguércio Paiva, Recorrido(s): Companhia de Cimen-
to Portland Gaúcho, Advogado: Dr. Daltro Schuch, Decisão: por
unanimidade, conhecer do recurso de revista, por divergência ju-
risprudencial, quanto ao adicional de periculosidade, e por violação
do artigo 14 da Lei nº 7.394/85, quanto à jornada reduzida; no mérito,
dar provimento ao recurso de revista para, restabelecendo a r. sen-
tença de primeiro grau no particular, condenar a Reclamada ao pa-
gamento de adicional de periculosidade e reflexos e do adicional de
50% sobre 20 horas semanais e reflexos. Invertidos os ônus de su-
cumbência quanto aos honorários periciais, nos termos da Súmula
236/TST. Processo: RR - 794097/2001.8 da 7a. Região, Relator:
Juiz Convocado Luiz Ronan Neves Koury, Recorrente(s): Caixa Eco-
nômica Federal - CEF, Advogada: Dra. Dayane de Castro Carvalho,
Recorrido(s): Carlos Wagner de Araújo, Advogado: Dr. Carlos Vi-
nicius Duarte Amorim, Decisão: à unanimidade, não conhecer do
Recurso de Revista. Falou pelo Recorrido(s) o Dr. Carlos Vinicius
Duarte Amorim. A presidência da 3a. Turma deferiu a juntada de
instrumento de mandato, neste ato, requerida da tribuna pelo douto
procurador do Recorrido(s). Processo: RR - 794588/2001.4 da 2a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Recorrente(s): Luiz José Martins da Silva, Advogado: Dr.
Ubirajara Wanderley Lins Júnior, Recorrido(s): Companhia Suzano de
Papel e Celulose, Advogado: Dr. Maurício Granadeiro Guimarães,
Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no
mérito, dar-lhe provimento, para determinar o regular processamento
do recurso de revista. Por unanimidade, conhecer do recurso de re-
vista, exclusivamente quanto aos efeitos da aposentadoria voluntária,
por divergência jurisprudencial e, no mérito, dar-lhe provimento, para
condenar a Reclamada ao pagamento da multa de 40% sobre o FGTS
de todo o contrato de trabalho, nos termos do art. 18, § 1º, da Lei nº
8.036/90. Processo: RR - 810468/2001.4 da 15a. Região, Relator:
Juiz Convocado Luiz Ronan Neves Koury, Recorrente(s): Canberra
Pumps do Brasil Indústria e Comércio Ltda., Advogado: Dr. Adilson
Bassalho Pereira, Recorrido(s): Manoel Ferreira de Souza, Advogado:
Dr. Valdemar Batista da Silva, Decisão: por unanimidade, não co-
nhecer do Recurso de Revista. Processo: RR - 171/2002-900-08-00.9
da 8a. Região, Relator: Min. Ministro Carlos Alberto Reis de Paula,
Recorrente(s): Reflorestadora Mojú-Acará Ltda., Advogado: Dr. Au-
gusto O. C. Miranda, Recorrido(s): José Nilton Silva dos Santos,
Advogado: Dr. José Heiná do Carmo Maués, Decisão: por unani-
midade, não conhecer do recurso de revista. Processo: RR -
256/2002-371-05-40.6 da 5a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto
Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Elias Ferreira da
Costa, Advogado: Dr. Roberto José Passos, Recorrido(s): Companhia
Hidroelétrica do São Francisco - Chesf, Advogado: Dr. José Mon-
suêto Cruz, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo de ins-
trumento e, no mérito, dar-lhe provimento, para determinar o regular
processamento do recurso de revista. Por unanimidade, conhecer do
recurso de revista, por divergência jurisprudencial e, no mérito, dar-
lhe provimento, para condenar a Reclamada ao pagamento da multa
de 40% sobre o FGTS de todo o contrato de trabalho, nos termos do
art. 18, § 1º, da Lei nº 8.036/90. Invertidos os ônus da sucumbência,
custas pela Reclamada, no importe de R$ 80,00, calculadas sobre R$
4.000,00, valor arbitrado à condenação. Processo: RR - 275/2002-
151-11-00.4 da 11a. Região, Relator: Min. Ministro Carlos Alberto
Reis de Paula, Recorrente(s): Município de Itacoatiara, Procurador:
Dr. José Ricardo Xavier de Araújo, Recorrente(s): Ministério Público
do Trabalho da 11ª Região, Procurador: Dr. Audaliphal Hildebrando
da Silva, Recorrido(s): Maria Raymara Farias da Silva, Decisão: por
unanimidade, conhecer do recurso de revista do Município de Ita-
coatiara por contrariedade à Súmula 363 do TST, e, no mérito, dar-lhe
provimento para, declarando nulo o contrato de trabalho havido, li-
mitar a condenação ao recolhimento dos valores referentes aos de-
pósitos do FGTS. Prejudicado o exame do recurso do Ministério
Público do Trabalho da 11ª Região. Processo: RR - 378/2002-006-
15-00.0 da 15a. Região, corre junto com AIRR-378/2002-4, Relatora:
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Recorrente(s): Santa Cruz
S.A. Açúcar e Álcool e Outro, Advogada: Dra. Elimara Aparecida
Assad Sallum, Recorrido(s): Adalberto Carlos Ferreira do Nascimen-
to, Advogado: Dr. Enrico Caruso, Decisão: por unanimidade, co-
nhecer do Recurso de Revista no tópico "Intervalo intrajornada -
Rurícola - Lei nº 5.889/73 - Ausência de prova dos usos e costumes
da região", por divergência jurisprudencial, e, no mérito, negar-lhe
provimento. Por unanimidade, conhecer do Apelo quanto ao "In-
tervalo intrajornada - Natureza jurídica - Reflexos", por divergência
jurisprudencial, e, no mérito, negar-lhe provimento. Por unanimidade,
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não conhecer do Recurso de Revista nos demais tópicos. P ro c e s s o :
RR - 455/2002-025-02-00.0 da 2a. Região, Relator: Min. Ministro
Carlos Alberto Reis de Paula, Recorrente(s): Departamento de Águas
e Energia Elétrica - DAEE, Procuradora: Dra. Maria Tereza Reis
Laranjeira, Recorrido(s): José Eduardo Santana Leite, Advogado: Dr.
José Dionízio Lisbôa Barbante, Decisão: por unanimidade, conhecer
do Recurso de Revista por divergência jurisprudencial e, no mérito,
negar-lhe provimento. Processo: RR - 469/2002-012-06-00.6 da 6a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Recorrente(s): Colégio Equipe - Epecol Ensino Pesquisa e
Consultoria Ltda., Advogado: Dr. Jairo Cavalcanti de Aquino, Re-
corrido(s): Breno Faustino de Araújo, Advogada: Dra. Maria Elsita da
Silva, Recorrido(s): Platô Peças, Advogado: Dr. Domingos Tenório
Camboim, Recorrido(s): Certa Serviços de Portarias Ltda., Decisão:
por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito,
dar-lhe provimento, para determinar o regular processamento do re-
curso de revista. Por unanimidade, conhecer do recurso de revista
exclusivamente quanto ao alcance da responsabilidade subsidiária,
por divergência jurisprudencial e, no mérito, negar-lhe provimento.
Processo: RR - 861/2002-024-04-00.6 da 4a. Região, Relatora: Mi-
nistra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Recorrente(s): Márcia Rita
Baich Oliveira, Advogada: Dra. Marí Rosa Agazzi, Recorrente(s):
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Advo-
gada: Dra. Lorena Correa da Silva, Recorrido(s): Os Mesmos, De-
cisão: por unanimidade: I - conhecer do Recurso de Revista da Re-
clamada no tema "HORAS EXTRAS - JORNADA DE 12 X 36
HORAS - ACORDO DE COMPENSAÇÃO - ATIVIDADE INSA-
LUBRE", por contrariedade à Súmula nº 85, item III, do TST, e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para reformar o acórdão regional e
restringir a condenação ao pagamento apenas do adicional das horas
excedentes da oitava diária e efetivamente compensadas, mantida a
condenação no pagamento das horas trabalhadas acrescidas do adi-
cional, quanto ao serviço prestado além das quarenta e quatro horas
semanais, na forma da Súmula nº 85, item III, do TST; por maioria,
dele não conhecer no tema "JORNADA MISTA - ADICIONAL NO-
TURNO - PRORROGAÇÃO EM HORÁRIO DIURNO", vencida a
Sra. Ministra Maria Cristina I. Peduzzi, relatora, unanimemente, não
conhecer do recurso de revista quanto aos demais temas; II - una-
nimemente, conhecer do Recurso de Revista da Reclamante no tema
"INTERVALO INTRAJORNADA - CONCESSÃO PARCIAL - PA-
GAMENTO TOTAL DO PERÍODO CORRESPONDENTE", por
contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 307/SBDI-1, e, no mé-
rito, dar-lhe provimento para condenar a Reclamada ao pagamento,
como extra, da totalidade do período correspondente ao intervalo
intrajornada; dele não conhecer quanto ao outro tema. Redigirá o
acórdão o Sr. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira.
Processo: RR - 878/2002-006-18-00.5 da 18a. Região, Relator: Min.
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Recorrente(s): Telemont -
Engenharia de Telecomunicações S.A., Advogado: Dr. José Alberto
Couto Maciel, Recorrido(s): Umberto Ferro da Silva, Advogada: Dra.
Rosângela Gonçalez, Decisão: por unanimidade, não conhecer do
Recurso de Revista. Processo: RR - 879/2002-008-02-40.4 da 2a.
Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Recor-
rente(s): São Paulo Transporte S.A. - SPTrans, Advogado: Dr. Fábio
Palmeiro, Recorrido(s): Reginaldo Silvestre dos Santos, Advogado:
Dr. Walmir Vasconcelos Magalhães, Recorrido(s): Massa Falida de
Auto Viação Vitória Ltda. , Decisão: por unanimidade: I - dar pro-
vimento ao Agravo de Instrumento para mandar processar o Recurso
de Revista e determinar seja publicada certidão, para efeito de in-
timação das partes, dela constando que o julgamento do recurso dar-
se-á na primeira sessão ordinária subseqüente à data da publicação,
nos termos da Resolução Administrativa nº 928/2003 desta Corte; II
- conhecer do Recurso de Revista, por contrariedade à Súmula nº 331,
IV, deste Egrégio. TST, e, no mérito, dar-lhe provimento para excluir
da lide a reclamada São Paulo Transporte S.A. - SPTrans, julgando,
em relação a ela, extinto o processo sem julgamento do mérito, nos
termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. P ro -
cesso: RR - 1555/2002-302-02-00.5 da 2a. Região, Relatora: Mi-
nistra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Recorrente(s): Município de
Guarujá, Advogado: Dr. Washington Luiz Fazzano Gadig, Recor-
rente(s): Édson dos Santos, Advogado: Dr. Alexandre Badri Loutfi,
Decisão: por unanimidade, conhecer do Recurso de Revista, no tópico
"Diferenças de FGTS - Prescrição Aplicável", por contrariedade à
Súmula nº 362 do TST, e, no mérito, dar-lhe provimento para decretar
a prescrição trintenária da pretensão relativa às diferenças do FGTS;
dele conhecer quanto aos efeitos da aposentadoria espontânea no
contrato de trabalho, por divergência jurisprudencial e, no mérito,
dar-lhe provimento para, afastando o entendimento do Tribunal Re-
gional de que da aposentadoria espontânea resulta a rescisão do con-
trato de trabalho, determinar o retorno dos autos àquela Corte, a fim
de que proceda ao exame do Recurso Ordinário do Reclamante nos
tópicos relacionados à matéria, como entender de direito. P ro c e s s o :
RR - 1886/2002-900-02-00.1 da 2a. Região, Relator: Juiz Convo-
cado Luiz Ronan Neves Koury, Recorrente(s): General Motors do
Brasil Ltda., Advogado: Dr. Cássio Mesquita Barros Júnior, Recor-
rido(s): Sebastião Ananias da Silva, Advogado: Dr. Gilberto Caetano
de França, Decisão: à unanimidade, não conhecer do Recurso de
Revista no tocante ao tema "Depósitos do FGTS" e conhecer em
relação à "Multa em decorrência de embargos protelatórios" e, no
mérito, dar-lhe provimento para determinar que a multa de 1% apli-
cada pelo Regional deverá incidir sobre o valor da causa. P ro c e s s o :
RR - 2378/2002-072-02-40.5 da 2a. Região, Relator: Juiz Convo-
cado Luiz Ronan Neves Koury, Recorrente(s): São Paulo Transporte
S.A. - SPTrans, Advogado: Dr. Luciano José da Silva, Recorrido(s):
Adilson Fernando da Silva, Advogada: Dra. Nilda Maria Magalhães,
Recorrido(s): Massa Falida de Auto Viação Vitória Ltda. , Decisão:
por unanimidade, conhecer e dar provimento ao Agravo de Instru-
mento para mandar processar o Recurso de Revista e determinar que
seja publicada certidão para efeito de intimação das partes, dela cons-

tando que o julgamento do recurso dar-se-á na primeira sessão or-
dinária subseqüente à data de publicação, nos termos da Resolução
Administrativa nº 928/2003 desta Corte. Quanto ao recurso de revista,
unanimemente, dele conhecer por violação ao art. 71, § 1º da lei
8666/93 e, no mérito, dar-lhe provimento para, reformando o acórdão
recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da recorrente e ex-
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Processo: RR - 2400/2002-911-11-00.7 da 11a. Região, Relator:
Min. Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Recorrente(s): Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, Procuradora: Dra. Terezinha Ro-
drigues dos Santos, Recorrido(s): Estado do Amazonas - Secretaria de
Estado da Educação e Qualidade de Ensino - Seduc, Procuradora:
Dra. Alzira Farias Almeida da Fonseca de Góes, Recorrido(s): Ede-
nilda Soares Pereira Nogueira, Decisão: por unanimidade, não co-
nhecer do Recurso de Revista. Processo: RR - 6613/2002-900-04-
00.2 da 4a. Região, Relator: Juiz Convocado Luiz Ronan Neves
Koury, Recorrente(s): Banco Santander Banespa S.A., Advogado: Dr.
José Alberto Couto Maciel, Advogado: Dr. Rüdger Feiden, Recor-
rido(s): João Eduardo da Fonseca Seger, Advogado: Dr. Carlos Vi-
nicius Duarte Amorim, Decisão: à unanimidade, não conhecer do
Recurso de Revista por irregularidade de representação. Falou pelo
Recorrido(s) o Dr. Carlos Vinicius Duarte Amorim. A Turma deferiu
juntada do instrumento procuratório, requerida da Tribuna pelo douto
Patrono do Recorrido. Processo: RR - 11222/2002-900-09-00.2 da
9a. Região, Relator: Juiz Convocado Luiz Ronan Neves Koury, Re-
corrente(s): Iraci Tagawa de Oliveira, Advogado: Dr. Elton Luiz de
Carvalho, Recorrido(s): Banco Banestado S.A., Advogado: Dr. Mau-
rício de Figueiredo Corrêa da Veiga, Decisão: à unanimidade, não
conhecer do Recurso de Revista. Falou pelo Recorrido(s) o Dr. Mau-
rício de Figueiredo Corrêa da Veiga. A presidência da 3a. Turma
deferiu a juntada de instrumento de mandato, neste ato, requerida da
tribuna pelo douto procurador do Recorrido(s). Processo: RR -
17746/2002-900-03-00.0 da 3a. Região, Relator: Min. Ministro Al-
berto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Fiat Auto-
móveis S.A., Advogado: Dr. Hélio Carvalho Santana, Recorrido(s):
Fábio Dionísio Crispim, Advogado: Dr. Ronaldo Lima de Carvalho,
Decisão: por unanimidade, não conhecer integralmente do recurso de
revista. Processo: RR - 26527/2002-900-01-00.2 da 1a. Região, Re-
lator: Juiz Convocado Luiz Ronan Neves Koury, Recorrente(s): Sin-
dicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do
Rio de Janeiro, Advogado: Dr. Walter Seixas Júnior, Recorrido(s):
Elaine Cristina Gomes Pereira, Advogado: Dr. Carlos André Lopes
Araújo, Decisão: por unanimidade, não conhecer do Recurso de Re-
vista. Falou pelo Recorrido(s) o Dr. Carlos André Lopes Araújo. A
presidência da 3a. Turma deferiu a juntada de instrumento de man-
dato, neste ato, requerida da tribuna pelo douto procurador do Re-
corrido(s). Processo: RR - 32910/2002-900-03-00.9 da 3a. Região,
Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,
Recorrente(s): Cooperativa Regional dos Produtores de Leite do Vale
do Rio Grande Ltda. - COPERVALE, Advogada: Dra. Cláudia
Mohallem, Recorrido(s): Donizetti Lima, Advogado: Dr. Edio de Car-
valho, Decisão: por unanimidade, não conhecer do recurso de revista.
Processo: RR - 54527/2002-900-01-00.2 da 1a. Região, Relator:
Min. Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Recorrente(s): Maria de
Fátima Campos Lana de Paula, Advogado: Dr. Ruy Moreira da Fon-
seca, Recorrido(s): Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, Advo-
gado: Dr. Nilton da Silva Correia, Decisão: por unanimidade, não
conhecer do Recurso de Revista. Falou pelo Recorrido(s) a Dra.
Marla de Alencar Oliveira Viegas. Processo: RR - 70197/2002-900-
02-00.7 da 2a. Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen
Peduzzi, Recorrente(s): Patrícia Aparecida Barbosa Moura, Advo-
gado: Dr. Luiz Paulo Rodrigues, Recorrido(s): Vico Produtos Or-
topédicos Ltda., Advogada: Dra. Luciana Rodrigues Elias, Decisão:
por unanimidade, conhecer do Recurso de Revista, por contrariedade
à Orientação Jurisprudencial nº 88/SBDI-1, atualmente convertida na
Súmula nº 244, item I, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
condenar a Reclamada a pagar a indenização decorrente da inob-
servância da garantia estabilitária, correspondente aos salários e de-
mais direitos referentes ao período de estabilidade. Processo: RR -
70675/2002-900-01-00.4 da 1a. Região, Relator: Min. Ministro Car-
los Alberto Reis de Paula, Recorrente(s): Neide Freitas dos Santos,
Advogada: Dra. Eugênia Jizetti Alves Bezerra Sepúlveda, Recor-
rido(s): Banco Itaú S.A., Advogado: Dr. Milton Paulo Giersztjn, De-
cisão: por unanimidade, conhecer do Recurso de Revista somente
quanto ao tema "Plano Bresser - acordo coletivo de trabalho de
1991", por divergência jurisprudencial, e, no mérito, dar-lhe pro-
vimento para, julgando parcialmente procedente a Reclamatória, con-
denar o Reclamado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes
do reajuste de 26,06% (Plano Bresser), previsto na Cláusula 5ª do
Acordo Coletivo de 91/92, limitando-o ao período compreendido en-
tre janeiro e agosto de 1992, inclusive, nos termos da Súmula nº
322/TST. Custas pelo Reclamado no valor de R$ 20,00, calculadas
sobre o valor arbitrado para a condenação de R$ 1.000,00. P ro c e s s o :
RR - 9/2003-017-12-00.8 da 12a. Região, Relator: Min. Ministro
Carlos Alberto Reis de Paula, Recorrente(s): João Grein, Advogado:
Dr. João Pedro Ferraz dos Passos, Recorrido(s): Banco do Estado de
Santa Catarina S.A. - Besc, Advogado: Dr. Nilo de Oliveira Neto,
Decisão: por unanimidade, conhecer do recurso de revista e, no mé-
rito, dar-lhe provimento para, afastada a quitação plena do contrato de
trabalho, determinar o retorno dos autos ao julgador de primeiro grau,
para que aprecie os demais pedidos da inicial. Falou pelo Recor-
rente(s) o Dr. Ronaldo Ferreira Tolentino. Processo: RR - 882/2003-
105-15-40.7 da 15a. Região, corre junto com AIRR-882/2003-0, Re-
lator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Re-
corrente(s): Juvenal Bueno de Morais e Outros, Advogado: Dr. Nel-
son Meyer, Recorrido(s): ThyssenKrupp Metalúrgica Campo Limpo
Ltda., Advogado: Dr. André Alves dos Santos Pereira, Decisão: por
unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar-lhe
provimento, para determinar o regular processamento do recurso de

revista. Por unanimidade, conhecer do recurso de revista, por di-
vergência jurisprudencial e, no mérito, dar-lhe provimento, para con-
denar a Reclamada ao pagamento da multa de 40% sobre o FGTS de
todo o contrato de trabalho, em relação aos reclamantes Juvenal
Bueno de Morais, Lair Alves da Silva, Lauro Cainé e Lázaro da
Silva, nos termos do art. 18, § 1º, da Lei nº 8.036/90. Processo: RR
- 894/2003-008-01-40.9 da 1a. Região, Relator: Min. Ministro Carlos
Alberto Reis de Paula, Recorrente(s): Maria Emília Panaro, Advo-
gado: Dr. José Clemente dos Santos, Recorrido(s): Empresa Brasileira
de Telecomunicações S.A. - Embratel, Advogada: Dra. Ana Paula
Pinto de Oliveira, Decisão: por unanimidade, dar provimento ao
Agravo de Instrumento. Conhecer do Recurso de Revista quanto ao
tema "Aposentadoria espontânea. Multa de 40% do FGTS. Expurgos
Inflacionários." por violação do artigo 7º, inciso I, da Constituição
Federal e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar o paga-
mento da diferença da multa de 40% sobre os depósitos de FGTS,
decorrentes da atualização monetária em face da aplicação dos ex-
purgos inflacionários, na forma disposta na Lei Complementar nº
110/2001. Processo: RR - 963/2003-261-02-40.4 da 2a. Região, Re-
lator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Recorrente(s): Art-
Bel Cosméticos Indústria e Comércio Ltda., Advogada: Dra. Patrícia
Helena Budin Fonseca, Recorrido(s): Maria Aparecida Navajas No-
gara, Advogada: Dra. Shirlei Regina Bernardo Félix de Paula, De-
cisão: por unanimidade, emprestar provimento ao agravo de instru-
mento, ante a possibilidade de violação ao artigo 625-D da CLT,
ordenando o processamento do recurso de revista, nos termos re-
gimentais. Quanto ao recurso de revista, sem divergência, dele co-
nhecer por violação ao artigo 625-D da CLT e, no mérito, emprestar-
lhe provimento para extinguir o processo, sem resolução do mérito,
por força do art. 267, IV, do Código de Processo Civil, restando
prejudicada a análise dos demais temas recursais. Inverter, ainda, o
ônus da sucumbência no tocante às custas processuais, das quais fica
dispensado o reclamante ante a miserabilidade jurídica reconhecida.
Processo: RR - 989/2003-006-13-40.4 da 13a. Região, Relator: Min.
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s):
Reginaldo Barbosa Gonçalves e Outro, Advogada: Dra. Georgiana
Waniuska Araújo Lucena, Recorrido(s): Banco Bradesco S.A., Ad-
vogada: Dra. Fabíola Freitas e Souza, Decisão: por unanimidade,
conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento,
para determinar o processamento do recurso de revista. Por una-
nimidade, conhecer do recurso de revista quanto à diferença da in-
denização de 40% sobre o FGTS, decorrente dos expurgos infla-
cionários e, no mérito, dar-lhe provimento para condenar o Recla-
mado, com as incidências legais, ao pagamento de tal parcela. Custas,
pelo Reclamado, no importe de R$32,80, calculadas sobre
R$1.640,00, valor arbitrado à condenação. Processo: RR -
1054/2003-084-15-00.5 da 15a. Região, Relator: Min. Ministro Al-
berto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de São José
dos Campos e Região, Advogado: Dr. Luiz Fernando Bernardes,
Recorrido(s): Johnson & Johnson Industrial Ltda. e Outras, Advo-
gado: Dr. Lycurgo Leite Neto, Decisão: por unanimidade, conhecer
do recurso de revista, por divergência jurisprudencial e, no mérito,
dar-lhe provimento para, afastar a carência de ação pronunciada pelo
Tribunal de origem, e, com esteio no art. 515, § 3º, do CPC, pros-
seguir no julgamento do recurso, para condenar as Reclamadas ao
pagamento da diferença da multa de 40% do FGTS, decorrente dos
expurgos inflacionários. Invertidos os ônus da sucumbência. P ro -
cesso: RR - 1393/2003-018-02-00.7 da 2a. Região, Relator: Min.
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Recorrente(s): Nanci Apa-
recida Albino, Advogado: Dr. Marcos de Oliveira Santos, Recor-
rido(s): Lojas Americanas S.A., Advogada: Dra. Vivian Boronat Car-
bonés Kikunaga, Decisão: por unanimidade, conhecer do Recurso de
Revista, quanto à ESTABILIDADE - GESTANTE - COMUNICA-
ÇÃO AO EMPREGADOR - NORMA COLETIVA, por violação do
artigo 10, inciso II, letra "b", do ADCT, e, no mérito, dar-lhe pro-
vimento para condenar a Reclamada ao pagamento dos salários e
reflexos no período correspondente à estabilidade da empregada ges-
tante. Processo: RR - 1686/2003-432-02-40.8 da 2a. Região, Re-
lator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Re-
corrente(s): Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Advogado: Dr. Ro-
drigo da Silva Castro, Recorrido(s): Pirelli Energia Cabos e Sistemas
do Brasil S.A., Advogado: Dr. Enio Rodrigues de Lima, Decisão: por
unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar-lhe
provimento, para determinar o regular processamento do recurso de
revista. Por unanimidade, conhecer do recurso de revista, por violação
do art. 8º, III, da Constituição Federal e, no mérito, dar-lhe pro-
vimento, para, declarando a legitimidade ativa do sindicato para plei-
tear diferenças salariais decorrentes do cômputo dos expurgos in-
flacionários na multa de 40% incidente sobre o FGTS, determinar o
retorno dos autos à MM. Vara de origem, a fim de que prossiga no
julgamento do feito, como entender de direito. Falou pelo Recor-
rente(s) o Dr. Rodrigo da Silva Castro. A presidência da 3a. Turma
deferiu a juntada de instrumento de mandato, neste ato, requerida da
tribuna pelo douto procurador do Recorrente(s). Processo: RR -
1690/2003-481-02-00.1 da 2a. Região, Relatora: Ministra Maria
Cristina Irigoyen Peduzzi, Recorrente(s): Laboratório de Análises
Médicas Dr. José Rodrigues Ltda., Advogado: Dr. Anna Maria Godke
de Carvalho, Recorrido(s): Antônio dos Santos, Advogada: Dra. Cláu-
dia Maria Guimarães Gonzalez, Decisão: por unanimidade, não co-
nhecer integralmente do Recurso de Revista. Processo: RR -
1722/2003-051-01-40.4 da 1a. Região, Relator: Juiz Convocado Luiz
Ronan Neves Koury, Recorrente(s): Peter Thomas Pullein Brown,
Advogada: Dra. Cyntia Affonso Soares Loureiro, Recorrido(s): Light
- Serviços de Eletricidade S.A., Advogado: Dr. Lycurgo Leite Neto,
Decisão: unanimemente, conhecer e dar provimento ao agravo de
instrumento por potencial violação ao artigo 5º, LV, da Constituição
Federal para mandar processar o Recurso de Revista e determinar seja
publicada a certidão para efeito de intimação das partes, dela cons-
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tando que o julgamento do recurso dar-se-á na primeira sessão or-
dinária subseqüente à data de publicação, nos termos da Resolução
Administrativa nº 928/2003 desta Corte. Quanto ao recurso de revista,
unanimemente, dele conhecer pela violação ao artigo 5º, LV, da Cons-
tituição Federal e, no mérito, dar-lhe provimento para, afastando a
deserção decretada, determinar o retorno dos autos ao TRT de origem
a fim de que prossiga no exame do recurso ordinário como entender
de direito. Processo: RR - 2240/2003-062-02-00.5 da 2a. Região,
Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Recorrido(s):
SVC Jaraguá Comercial Ltda., Advogado: Dr. José Augusto Ro-
drigues Júnior, Recorrido(s): Renato Araújo Santos, Advogado: Dr.
Eduardo Nelo Tavares, Decisão: por unanimidade, (I) conhecer do
Recurso de Revista no tópico "multa do artigo 477, § 8º, da CLT -
incabível - controvérsia sobre a existência do vínculo empregatício",
por divergência jurisprudencial, e, no mérito, dar-lhe provimento para
excluir da condenação o pagamento da multa prevista no § 8º do
artigo 477 da CLT; e (II) não conhecer do apelo quanto aos demais
temas. Processo: RR - 75965/2003-900-04-00.9 da 4a. Região, Re-
latora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Recorrente(s): Dir-
ceu Batista Cruz, Advogado: Dr. Roberto de Figueiredo Caldas, Re-
corrido(s): Hospital Cristo Redentor S.A., Advogado: Dr. Dante Ros-
si, Decisão: por maioria, conhecer do recurso de revista, por con-
trariedade à Súmula 60, item II, vencida a Sra. Ministra Maria Cris-
tina I. Peduzzi, relatora, e no mérito via de consequência dar pro-
vimento para acrescer a condenação as diferenças do adicional no-
turno e reflexos, conforme postulado na inicial. Redigirá o acórdão o
Sr. Ministro Alberto Luiz Brescinai de Fontan Pereira. Processo: RR
- 215/2004-110-08-00.4 da 8a. Região, corre junto com AIRR-
215/2004-9, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Re-
corrente(s): Themag Engenharia e Gerenciamento S/C Ltda., Ad-
vogada: Dra. Ivana Maria Fonteles Cruz, Recorrente(s): Engevix En-
genharia S.A., Advogada: Dra. Ivana Maria Fonteles Cruz, Recor-
rido(s): Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte,
Advogada: Dra. Diane Cristina Pereira Gomes, Recorrido(s): Paulo
Geraldo Viana, Advogado: Dr. Ari Pena, Decisão: por unanimidade,
conhecer do Recurso de Revista da Themag Engenharia e Geren-
ciamento S/C Ltda., por divergência jurisprudencial, e, no mérito,
dar-lhe provimento para excluir da condenação a multa prevista no
artigo 477, § 8º, da CLT; e dele não conhecer quanto aos demais
temas. Julgar prejudicada a análise do Recurso de Revista da Engevix
Engenharia S.A. Processo: RR - 240/2004-082-15-00.5 da 15a. Re-
gião, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Recorren-
te(s): Karina Roberta de Oliveira, Advogado: Dr. Ricardo do Amaral
Silva, Recorrido(s): ZHY Indústria e Comércio de Roupas Ltda.,
Advogado: Dr. Lucimara Tomaz Caldo, Decisão: por unanimidade,
conhecer do Recurso de Revista no tópico "intervalo intrajornada -
não-concessão - natureza jurídica do pagamento previsto no art. 71, §
4º, da CLT", por divergência jurisprudencial, e, no mérito, dar-lhe
provimento para condenar a Reclamada ao pagamento dos reflexos
das horas extras decorrentes da não-concessão do intervalo intra-
jornada nas demais verbas trabalhistas; não conhecer do recurso quan-
to ao tema "honorários advocatícios". Processo: RR - 381/2004-161-
06-00.4 da 6a. Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen
Peduzzi, Recorrente(s): Carlos Eduardo Silva de Melo ( Casa Lotérica
Progresso ), Advogada: Dra. Ana Carolina Vieira dos Santos, Re-
corrido(s): Luiz Barboza da Silva, Advogado: Dr. Agnaldo Araújo de
Melo, Decisão: por unanimidade, conhecer do Recurso de Revista por
contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 199/SBDI-1, e, no mé-
rito, dar-lhe provimento para declarar a nulidade da relação entre
Reclamante e Reclamado e julgar improcedente a Reclamação Tra-
balhista. Julgar prejudicado o exame do outro tópico do recurso.
Processo: RR - 768/2004-027-04-00.2 da 4a. Região, Relatora: Mi-
nistra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Recorrente(s): Hospital Nossa
Senhora Conceição S.A., Advogado: Dr. Alcio Antônio Lopes Gui-
marães, Recorrido(s): Lúcia Galvão Fonseca, Advogado: Dr. Roberto
de Figueiredo Caldas, Decisão: por maioria, não conhecer integral-
mente do recurso de revista, vencida a Sra. Ministra Maria Cristina I.
Peduzzzi, relatora, quanto ao tema adicional noturno - prorrogação
em horário diurno. Redigirá o acórdão o Sr. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira. Processo: RR - 928/2004-037-02-00.1
da 2a. Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi,
Recorrente(s): Colégio Dante Alighieri, Advogado: Dr. Cláudio Go-
mara de Oliveira, Recorrido(s): Inês Ramos Mello Pena, Advogada:
Dra. Maria Stella de Macedo, Decisão: por unanimidade, não co-
nhecer do Recurso de Revista. Processo: RR - 974/2004-032-02-40.3
da 2a. Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi,
Recorrente(s): Rosely Inserra Sant'Anna, Advogado: Dr. Marcos Bot-
turi, Recorrido(s): SIB - Colégio Stella Maris, Advogado: Dr. Edilson
Braga da Silva, Decisão: por unanimidade: I - dar provimento ao
Agravo de Instrumento para mandar processar o Recurso de Revista
e determinar seja publicada certidão, para efeito de intimação das
partes, dela constando que o julgamento do recurso dar-se-á na pri-
meira sessão ordinária subseqüente à data da publicação, nos termos
da Resolução Administrativa nº 938/2003 do TST; II - conhecer do
Recurso de Revista, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, dar-
lhe provimento para, afastando o entendimento do Tribunal Regional
de que a aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho,
determinar o retorno dos autos àquela Corte, a fim de que prossiga no
julgamento da lide, como entender de direito. Processo: RR -
1299/2004-002-24-40.8 da 24a. Região, Relator: Min. Ministro Car-
los Alberto Reis de Paula, Recorrente(s): Instituto Nacional do Se-
guro Social - INSS, Procurador: Dr. Jeferson Carlos Carús Guedes,
Recorrido(s): Federação dos Trabalhadores em Educação do Mato
Grosso do Sul, Advogado: Dr. Renata Barbosa Lacerda Oliva, Re-
corrido(s): Magno Maria de Irlandes, Advogada: Dra. Iacita Terezinha
Rodrigues de Azamor Pionti, Decisão: por unanimidade, não co-
nhecer do recurso.
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Processo: RR - 2229/2004-046-15-00.6 da 15a. Região, Relatora:
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Recorrente(s): Município
de Araras, Advogado: Dr. Marcos Vinicius Vieira, Recorrido(s): José
Apolinário de Oliveira, Advogada: Dra. Mariná Eliana Laurindo Si-
viero, Recorrido(s): A. C. G. Engenharia e Construções Ltda., De-
cisão: por unanimidade, conhecer do Recurso de Revista, por con-
trariedade à Orientação Jurisprudencial nº 191 da SBDI-1, e, no
mérito, dar-lhe provimento para afastar a responsabilidade subsidiária
do Município, absolvendo-o da condenação ao pagamento dos cré-
ditos trabalhistas deferidos pelas instâncias ordinárias. Processo: RR
- 25985/2004-003-11-00.7 da 11a. Região, Relator: Min. Ministro
Carlos Alberto Reis de Paula, Recorrente(s): Município de Manaus -
Secretaria Municipal de Educação - Semed, Procuradora: Dra. Mar-

syl Oliveira Marques, Recorrido(s): Wanderley Ferreira de Abreu,
Advogado: Dr. Roberto da Silva Tavares, Recorrido(s): Cooperativa
de Trabalho e Serviços em Geral Ltda., Advogada: Dra. Ilnah Mon-
teiro de Castro, Decisão: por unanimidade, conhecer do recurso de
revista e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para, reformando o
acórdão do Regional, limitar a condenação ao pagamento dos de-
pósitos do FGTS por todo o período laborado e ao saldo de salário,
nos moldes da Súmula nº 363 do TST. Processo: RR - 131624/2004-
900-04-00.1 da 4a. Região, Relator: Min. Ministro Carlos Alberto
Reis de Paula, Recorrente(s): Brasil Telecom S.A., Advogado: Dr.
José Alberto Couto Maciel, Advogado: Dr. Raimar Rodrigues Ma-
chado, Recorrido(s): Cláudio Luiz de Almeida, Advogado: Dr. Lean-
dro Barata Silva Brasil, Decisão: por unanimidade, não conhecer do
Recurso de Revista. Processo: RR - 132129/2004-900-04-00.0 da 4a.
Região, corre junto com AIRR-78/1999-8, Relatora: Ministra Maria
Cristina Irigoyen Peduzzi, Recorrente(s): Município de Triunfo, Ad-
vogado: Dr. Olindo Barcellos da Silva, Recorrido(s): Antônio Mas-
sena, Advogado: Dr. Jaime Adair Carvalho Garcia, Decisão: por una-
nimidade, não conhecer do Recurso de Revista. Processo: RR -
50/2005-101-04-00.2 da 4a. Região, Relatora: Ministra Maria Cris-
tina Irigoyen Peduzzi, Recorrente(s): Município de Pelotas, Procu-
radora: Dra. Simone Doubrawa, Recorrente(s): Ministério Público do
Trabalho da 4ª Região, Procurador: Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar,
Recorrido(s): Nilton Renato da Silva Madeira, Advogado: Dr. Eisler
Rosa Cavada, Decisão: por unanimidade, conhecer do Recurso de
Revista do Município de Pelotas no tema "Nulidade do Contrato de
Trabalho - Efeitos - Servidor Público Contratado sem Concurso após
a Constituição de 1988", por contrariedade à Súmula nº 363 do TST,
e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para restringir a condenação
aos depósitos correspondentes ao FGTS, sem a multa de 40% (qua-
renta por cento); não conhecer do apelo quanto ao outro tema; julgar
prejudicada a análise do Recurso de Revista do Ministério Público do
Trabalho da 4ª Região, quanto aos efeitos do contrato nulo. P ro c e s s o :
RR - 172/2005-053-15-40.4 da 15a. Região, Relator: Juiz Convo-
cado Luiz Ronan Neves Koury, Recorrente(s): Pirelli Pneus S.A.,
Advogada: Dra. Mary Ângela Benites das Neves, Recorrido(s): Mau-
ro Roberto Ganzarolli, Advogado: Dr. Paulo César da Silva Claro,
Decisão: à unanimidade, conhecer e dar provimento do Agravo de
Instrumento por possível violação ao art. 7º, XXIX, da Constituição
Federal e determinar o processamento da revista. E, ainda, à una-
mimidade, conhecer do recurso de revista por violação ao art. 7º,
XXIX, da Constituição Federal e, no mérito, dar-lhe provimento para,
reconhecendo a existência de prescrição, extinguir o processo com
resolução do mérito, a teor do art. 269, IV, do CPC. Processo: RR -
327/2005-027-05-00.6 da 5a. Região, Relatora: Ministra Maria Cris-

tina Irigoyen Peduzzi, Recorrente(s): Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, Procurador: Dr. Jeferson Carlos Carús Guedes, Re-
corrido(s): Construtora OAS Ltda., Advogado: Dr. Jayme Brown da
Maia Pithon, Recorrido(s): João Carlos Varjão Cardoso, Advogado:
Dr. Magno Ângelo Pinheiro de Freitas, Decisão: por unanimidade,
não conhecer do Recurso de Revista. Determinar a retificação, na
capa dos autos, do nome do Reclamante-Recorrido para João Carlos
Varjão Cardoso. Processo: RR - 410/2005-102-22-00.4 da 22a. Re-
gião, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Recorren-
te(s): Município de São João do Piauí, Advogada: Dra. Ana Karla
Vasconcelos Carvalho, Recorrido(s): Rildo Albuquerque de Morais,
Advogado: Dr. Kelfi Ferreira dos Santos, Decisão: por unanimidade,
não conhecer do recurso, no tópico "honorários advocatícios"; e,
quanto aos "efeitos do contrato nulo", dele conhecer, por violação ao
art. 37, II e § 2º, da Constituição da República, e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para restringir a condenação do Município ao
pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS (sem a
multa de 40%) e aos salários dos meses de setembro a dezembro de
2004. Mantidos os honorários advocatícios, no importe de 15% (quin-
ze por cento) sobre o valor da condenação. Processo: RR - 543/2005-
094-09-00.1 da 9a. Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Iri-
goyen Peduzzi, Recorrente(s): José Carlos Pereira Pardinho, Advo-
gado: Dr. Maximiliano Nagl Garcez, Recorrido(s): Alcast do Brasil
Ltda., Advogado: Dr. Aloísio de Camargo Fonseca, Decisão: por
unanimidade, conhecer do Recurso de Revista, por violação ao artigo
790-B da CLT, e, no mérito, dar-lhe provimento para isentar o Re-
clamante do pagamento de honorários periciais. Processo: RR -
703/2005-043-03-00.2 da 3a. Região, Relator: Juiz Convocado Ri-
cardo Alencar Machado, Recorrente(s): Jair Alcântara Vieira, Ad-
vogado: Dr. Dárcio Guimarães de Andrade, Recorrido(s): Cirlene
Santos Batista, Advogada: Dra. Silvana Silva Oliveira, Decisão: por
unanimidade, conhecer do recurso de revista por violação artigo 5º,
II, da Constituição Federal e, no mérito, emprestar-lhe provimento
para declarar a inexistência de relação de emprego, restabelecendo a
sentença de primeiro grau. Processo: RR - 967/2005-039-15-40.6 da
15a. Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi,
Recorrente(s): Sônia Maria Ribeiro Duarte, Advogada: Dra. Ana Lú-
cia Ferraz de Arruda Zanella, Recorrido(s): Banco Nossa Caixa S.A.,
Advogado: Dr. Fábio Bueno de Aguiar, Decisão: por unanimidade: I
- dar provimento ao Agravo de Instrumento para mandar processar o

Recurso de Revista e determinar seja publicada certidão, para efeito
de intimação das partes, dela constando que o julgamento do recurso
dar-se-á na primeira sessão ordinária subseqüente à data da publi-
cação, nos termos da Resolução Administrativa nº 938/2003 desta
Corte; II - conhecer do Recurso de Revista no tema "aposentadoria
espontânea", por divergência jurisprudencial, e, no mérito, dar-lhe
provimento para condenar o Reclamado ao pagamento da multa de
40% (quarenta por cento) sobre o FGTS, referente ao período anterior
à aposentadoria espontânea, e dele não conhecer quanto ao tema
"nulidade por negativa de prestação jurisdicional". Inverter o ônus da
sucumbência em relação às custas processuais. Falou pelo Recor-
rente(s) o Dr. Paulo Roberto Alves da Silva. Processo: RR -
1038/2005-052-11-00.1 da 11a. Região, Relator: Min. Ministro Al-
berto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Estado de
Roraima, Procurador: Dr. Mateus Guedes Rios, Recorrido(s): Rocilva
Oliveira Brito, Advogado: Dr. José Carlos Barbosa Cavalcante, De-
cisão: por unanimidade, conhecer do recurso quanto à nulidade con-
tratual, por violação constitucional e contrariedade à Súmula nº
363/TST, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para, à exceção
dos valores relativos aos depósitos para o FGTS de todo o período
trabalhado, de 6.6.2000 a 9.1.2004, sem a indenização de 40%, ex-
cluir da condenação as anotações na CTPS e demais parcelas de-
feridas. Processo: RR - 1041/2005-003-03-00.9 da 3a. Região, Re-
latora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Recorrente(s): So-
ciedade Mineira de Cultura (Pontifícia Universidade Católica de Mi-
nas Gerais), Advogado: Dr. Aroldo Plínio Gonçalves, Recorrido(s):
Jair Fernandes da Silva, Advogado: Dr. Bruno Corrêa Lamis, De-
cisão: por unanimidade, não conhecer, integralmente, do Recurso de
Revista. Processo: RR - 2879/2005-052-11-00.6 da 11a. Região,
Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,
Recorrente(s): Estado de Roraima, Procurador: Dr. Mateus Guedes
Rios, Recorrido(s): Dorilene Fonseca Roxo, Advogado: Dr. José Car-
los Barbosa Cavalcante, Decisão: por unanimidade, conhecer do re-
curso quanto à nulidade contratual, por violação constitucional e
contrariedade à Súmula nº 363/TST, e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para, à exceção dos valores relativos aos depósitos para
o FGTS de todo o período trabalhado, sem a indenização de 40%,
excluir da condenação as anotações na CTPS e demais parcelas de-
feridas. Processo: RR - 3497/2005-052-11-00.0 da 11a. Região, Re-
latora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Recorrente(s): Es-
tado de Roraima, Procurador: Dr. Mateus Guedes Rios, Recorrido(s):
Antônio Lima Martins, Advogado: Dr. José Carlos Barbosa Caval-
cante, Decisão: por unanimidade, conhecer do Recurso de Revista no
tópico "nulidade do contrato de trabalho - efeitos - servidor público
contratado sem concurso após a Constituição de 1988", por con-
trariedade à Súmula nº 363 do TST, e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para restringir a condenação ao pagamento das diferenças
decorrentes da afirmada redução salarial e dos depósitos do FGTS; e
dele não conhecer quanto ao tema "inconstitucionalidade e irretroa-
tividade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90". Processo: RR -
3899/2005-052-11-00.4 da 11a. Região, Relatora: Ministra Maria
Cristina Irigoyen Peduzzi, Recorrente(s): Estado de Roraima, Pro-
curador: Dr. Eduardo Bezerra Vieira, Recorrido(s): Maria Benedita
Demelo Duarte, Advogado: Dr. José Carlos Barbosa Cavalcante, De-
cisão: por unanimidade, conhecer do Recurso de Revista no tópico
"nulidade do contrato de trabalho - efeitos - servidor público con-
tratado sem concurso após a Constituição de 1988", por contrariedade
à Súmula nº 363 do TST, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para restringir a condenação ao pagamento dos depósitos do FGTS; e
dele não conhecer quanto aos temas "inconstitucionalidade e irre-
troatividade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90" e "compensação".
Processo: RR - 8008/2005-003-11-00.6 da 11a. Região, Relatora:
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Recorrente(s): Estado do
Amazonas - Secretaria de Educação e Qualidade de Ensino - Seduc,
Procurador: Dr. Alberto Bezerra de Melo, Recorrido(s): João Leal
Santos, Advogado: Dr. Maurício da Costa Rodrigues, Decisão: por
unanimidade, conhecer do Recurso de Revista por contrariedade à
Súmula nº 363 do TST e, no mérito, dar-lhe provimento para, re-
formando o acórdão recorrido, restringir a condenação aos valores
correspondentes ao saldo de salário e aos depósitos do FGTS; e dele
não conhecer quanto ao tema "incompetência da Justiça do Tra-
balho".; Processo: RR - 153845/2005-900-01-00.6 da 1a. Região,
Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Recorrente(s):
Colégio Veiga de Almeida, Advogado: Dr. Leonardo Kacelnik, Re-
corrido(s): Margarida de Pinho Dias, Advogada: Dra. Moema Bap-
tista, Decisão: por unanimidade, não conhecer do Recurso de Revista.
Processo: RR - 174/2006-020-04-40.3 da 4a. Região, Relator: Juiz
Convocado Ricardo Alencar Machado, Recorrente(s): Brasil Telecom
S.A., Advogado: Dr. Henrique Cusinato Hermann, Recorrido(s): Rene
Bente e Outros, Advogado: Dr. Odilon Marques Garcia Júnior, De-
cisão: por unanimidade, emprestar provimento ao agravo de instru-
mento para melhor análise da matéria, ante a aparente contrariedade à
OJSBDI1 de nº 344 desta Corte, observando-se o procedimento re-
gimental. Quanto ao recurso de revista, sem divergência, dele co-
nhecer por contrariedade à OJSBDI1 de nº 344 desta Corte e, no
mérito, emprestar-lhe provimento para pronunciar a prescrição total
da pretensão às diferenças resultantes da correção da conta vinculada
determinada pela LC nº 110/2001, extinguindo o processo com re-
solução do mérito, na forma do art. 269, IV, do CPC. Prejudicados os
demais aspectos recursais. Processo: RR - 1403/2006-082-02-40.4 da
2a. Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Re-
corrente(s): São Paulo Transporte S.A. - SPTrans, Advogada: Dra.
Vera Lúcia Fontes Pissarra Marques, Recorrido(s): Divina Augusta
Ribeiro, Advogado: Dr. Nelson Benedicto Rocha de Oliveira, Re-
corrido(s): Transporte Coletivo Paulistano Ltda., Decisão: por una-
nimidade: I - dar provimento ao Agravo de Instrumento para mandar
processar o Recurso de Revista e determinar seja publicada certidão,
para efeito de intimação das partes, dela constando que o julgamento
do recurso dar-se-á na primeira sessão ordinária subseqüente à data da
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publicação, nos termos da Resolução Administrativa nº 928/2003
desta Corte; II - conhecer do Recurso de Revista, por contrariedade à
Súmula nº 331, IV, do Egrégio. TST, e, no mérito, dar-lhe provimento
para excluir da lide a reclamada São Paulo Transporte S.A. - SPTrans,
julgando, em relação a ela, extinto o processo sem julgamento do
mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo
Civil. Processo: AIRR e RR - 696406/2000.2 da 3a. Região, Re-
lator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agra-
vante(s) e Recorrido(s): Nanci Rodrigues de Sousa, Advogado: Dr.
José Eymard Loguércio, Agravado(s) e Recorrente(s): Banco do Bra-
sil S.A., Advogado: Dr. Marco Aurélio Aguiar Barreto, Decisão: por
unanimidade, conhecer do agravo de instrumento da Reclamante e, no
mérito, negar-lhe provimento. Por unanimidade, não conhecer in-
tegralmente do recurso de revista do Reclamado. Processo: AIRR e
RR - 713328/2000.4 da 12a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto
Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s) e Recorrido(s): An-
tônio Peron de Borba, Advogado: Dr. Divaldo Luiz de Amorim,
Agravado(s) e Recorrente(s): Banco do Brasil S.A., Advogado: Dr.
Marco Aurélio Aguiar Barreto, Decisão: por unanimidade, conhecer
do agravo de instrumento do Reclamante e, no mérito, dar-lhe pro-
vimento para, destrancado o recurso, determinar seja submetido a
julgamento na primeira sessão ordinária subseqüente à publicação da
certidão de julgamento do presente agravo, reautuando-o como re-
curso de revista, observando-se daí em diante o procedimento relativo
a este. Processo: AIRR e RR - 717288/2000.1 da 16a. Região,
Relator: Min. Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Agravante(s) e
Recorrido(s): Banco do Estado do Maranhão S.A. - BEM, Advogado:
Dr. Antônio Augusto Acosta Martins, Agravado(s) e Recorrente(s):
Joselene Araújo da Silveira Leite, Advogado: Dr. Flávio José Souza
da Silva, Decisão: por unanimidade, dar provimento ao agravo de
instrumento do Reclamado, para destrancado o recurso, determinar
seja submetido a julgamento na primeira sessão ordinária subseqüente
à publicação da certidão de julgamento do presente agravo, reau-
tuando-o como recurso de revista, observando-se daí em diante o
procedimento relativo a este. Processo: A-AIRR - 1239/1995-114-
03-40.6 da 3a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani
de Fontan Pereira, Agravante(s): Universidade Federal de Minas Ge-
rais - UFMG, Procurador: Dr. Paulo Gustavo Medeiros Carvalho,
Agravado(s): Adairto Gonçalves dos Anjos e Outros, Advogado: Dr.
Marcelo Aroeira Braga, Decisão: por unanimidade, conhecer do agra-
vo e, no mérito, negar-lhe provimento. Processo: A-AIRR -
1632/1998-074-02-40.3 da 2a. Região, Relator: Juiz Convocado Luiz
Ronan Neves Koury, Agravante(s): Benedito Ramos, Advogado: Dr.
José Maria de Souza Andrade, Agravado(s): Banco de Tokyo-Mit-
subishi Brasil S.A., Advogado: Dr. Assad Luiz Thomé, Decisão: por
unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo. Processo: A-
RR - 850/2002-006-01-00.0 da 1a. Região, Relator: Min. Ministro
Carlos Alberto Reis de Paula, Agravante(s): José Ricardo da Silva
Santos, Advogado: Dr. Newton Vieira Pamplona, Agravado(s): Com-
panhia Municipal de Limpeza Urbana - Comlurb, Advogado: Dr. Luís
Alexandre Grangier Mesquita, Decisão: por unanimidade, negar pro-
vimento ao Agravo. Processo: A-AIRR - 1329/2002-003-13-40.0 da
13a. Região, Relator: Juiz Convocado Luiz Ronan Neves Koury,
Agravante(s): Maxim's Perfumaria Ltda., Advogado: Dr. Fábio An-
tério Fernandes, Agravado(s): Willaneth Fernandes Silva Bessa, Ad-
vogado: Dr. Paulo Marinho de Sousa, Decisão: por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao agravo. Processo: A-AIRR -
1560/2002-025-03-40.6 da 3a. Região, Relatora: Ministra Maria Cris-
tina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Companhia Energética de Minas
Gerais - Cemig, Advogado: Dr. André Schmidt de Brito, Agrava-
do(s): Luiz Cláudio de Almeida Magalhães Filho, Advogada: Dra.
Madalene Salomão Ramos, Decisão: por unanimidade, negar pro-
vimento ao Agravo. Processo: A-RR - 1626/2002-444-02-00.0 da 2a.
Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Agra-
vante(s): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Procurador: Dr.
Jeferson Carlos Carús Guedes, Agravado(s): André Luiz Paulino de
Araújo, Advogado: Dr. Marcelo Gomes Fuschini, Agravado(s): Mais
e Mais Comercial Ltda., Advogado: Dr. Francisco Calixto dos Santos,
Decisão: por unanimidade: I - determinar a renumeração dos autos, a
partir das fls. 35; II - negar provimento ao Agravo. Processo: A-
AIRR - 1999/2002-003-21-40.3 da 21a. Região, Relator: Juiz Con-
vocado Luiz Ronan Neves Koury, Agravante(s): Petróleo Brasileiro
S.A. - Petrobrás, Advogado: Dr. Pedro Lucas Lindoso, Advogado: Dr.
Antônio Carlos Motta Lins, Agravado(s): Ival Abreu Teixeira, Ad-
vogada: Dra. Eryka Farias de Negri, Decisão: unanimemente, co-
nhecer e negar provimento ao agravo. Processo: A-AIRR -
2647/2002-050-02-40.6 da 2a. Região, corre junto com AIRR-
2647/2002-9, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fon-
tan Pereira, Agravante(s): Micelli & Associados S/C Ltda., Advo-
gada: Dra. Cláudia Maria Antunes Bassili, Agravado(s): Alexandra
Markoulakis Franco do Amaral, Advogado: Dr. Francisco Ary Mon-
tenegro Castelo, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo e, no
mérito, negar-lhe provimento. Processo: A-RR - 31738/2002-900-01-
00.7 da 1a. Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Pe-
duzzi, Agravante(s): Telemar Norte Leste S.A., Advogado: Dr. José
Alberto Couto Maciel, Agravado(s): Vanderlei Huguenim de Souza,
Advogado: Dr. Moisés Pereira Alves, Decisão: por unanimidade, ne-
gar provimento ao Agravo. Processo: A-AIRR - 509/2003-111-03-
40.3 da 3a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de
Fontan Pereira, Agravante(s): Telemar Norte Leste S.A. - Telemig,
Advogado: Dr. Jackson Resende Silva, Agravado(s): Mário Luís Pe-
reira de Mendonça, Advogada: Dra. Sarah Morais Emerick Reis,
Agravado(s): Worktime Assessoria Empresarial Ltda., Advogado: Dr.
Fábio de Carvalho Caporali, Agravado(s): Eintel Engenharia Ltda.,
Agravado(s): TRH Serviços e Recursos Humanos Ltda., Decisão: por
unanimidade, não conhecer do agravo, por irregularidade de repre-
sentação.
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Processo: A-AIRR - 669/2003-251-02-40.5 da 2a. Região, Relator:
Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Liliana dos
Santos Krawczuk, Advogada: Dra. Patrícia Martins Lacerda, Agra-
vado(s): Companhia Siderúrgica Paulista - Cosipa, Advogado: Dr.
Sérgio Luiz Akaoui Marcondes, Decisão: por unanimidade, negar
provimento ao agravo. Processo: A-AIRR - 915/2003-008-01-40.6
da 1a. Região, Relator: Juiz Convocado Luiz Ronan Neves Koury,
Agravante(s): Light Serviços de Eletricidade S.A., Advogado: Dr.
Lycurgo Leite Neto, Agravado(s): João Cezar, Advogado: Dr. Paulo
Fernando de Oliveira Costa, Decisão: unanimemente, conhecer e ne-
gar provimento ao Agravo. Processo: A-AIRR - 1000/2003-018-01-
40.5 da 1a. Região, Relator: Juiz Convocado Luiz Ronan Neves
Koury, Agravante(s): Light - Serviços de Eletricidade S.A., Advo-
gado: Dr. Lycurgo Leite Neto, Agravado(s): Gizelda Scott de Almeida
Belart Fernandes, Advogado: Dr. Edem Sobral de Carvalho, Decisão:
unanimemente, conhecer e negar provimento ao Agravo. P ro c e s s o :
A-AIRR - 1247/2003-001-02-40.4 da 2a. Região, Relator: Min. Mi-
nistro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Con-
domínio Shopping Center Plaza Sul, Advogado: Dr. Fabrício Nunes
de Souza, Agravado(s): Silvia Pizzignacco, Advogado: Dr. Leandro
Meloni, Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo e, no mérito,
negar-lhe provimento. Processo: A-AIRR - 1392/2003-060-02-40.2
da 2a. Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi,
Agravante(s): São Paulo Alpargatas S.A., Advogado: Dr. Michel Oli-
vier Giraudeau, Agravado(s): Klaus Gerd Rosenfeld, Advogada: Dra.
Adriana Botelho Fanganiello Braga, Decisão: por unanimidade, negar
provimento ao Agravo. Processo: A-RR - 1817/2003-003-12-00.0 da
12a. Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi,
Agravante(s): Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, Advogada:
Dra. Danielle S. Bortoluzzi Naspolini, Agravado(s): Evaristo Da-
gostin Neto, Advogado: Dr. Divaldo Luiz de Amorim, Decisão: por
unanimidade, negar provimento ao Agravo. Processo: A-RR -
1839/2003-056-01-00.5 da 1a. Região, Relator: Min. Ministro Carlos
Alberto Reis de Paula, Agravante(s): Datamec S.A. - Sistemas e
Processamento de Dados, Advogado: Dr. Victor Russomano Júnior,
Agravado(s): Aldonsa Soares Lima, Advogado: Dr. Ivan Pacheco
Marques, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao Agravo.
Processo: A-AIRR - 2173/2003-052-15-40.5 da 15a. Região, Re-
latora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Banco
Santander Banespa S.A., Advogado: Dr. José Alberto Couto Maciel,
Agravado(s): Maria Teresa de Castro Fortes, Advogado: Dr. Adriana
Sivieri de Araújo Bessa, Decisão: por unanimidade, negar provimento
ao Agravo. Processo: A-AIRR - 3369/2003-902-02-40.5 da 2a. Re-
gião, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pe-
reira, Agravante(s): Carlos Eduardo Mariano de Almeida, Advogado:
Dr. Pedro Luiz Lessi Rabello, Agravado(s): Sérgio Minerbo, Ad-
vogado: Dr. Euclydes José Marchi Mendonça, Agravado(s): Guarani
Embalagens S.A., Decisão: por unanimidade, conhecer do agravo e,
no mérito, negar-lhe provimento. Processo: A-AIRR - 83/2004-028-
02-40.8 da 2a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani
de Fontan Pereira, Agravante(s): Sindicato dos Trabalhadores em
Hotéis, Apart-Hotéis, Motéis, Flats, Pensões, Hospedarias, Pousadas,
Restaurantes, Churrascarias, Cantinas, Pizzarias, Bares, Lanchonetes,
Sorveterias, Confeitarias, Docerias, Buffets, Fast-Foods e Asseme-
lhados de São Paulo e Região, Advogada: Dra. Rita de Cássia Bar-
bosa Lopes, Agravado(s): União Administração de Negócios Ltda.,
Advogado: Dr. Márcio Stulman, Decisão: por unanimidade, conhecer
do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento. Processo: A-AIRR -
217/2004-202-08-40.1 da 8a. Região, Relatora: Ministra Maria Cris-
tina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Empresa Brasileira de Infra-
Estrutura Aeroportuária - Infraero, Advogado: Dr. Henrique Corrêa
Baker, Agravado(s): Impacto Engenharia Ltda., Agravado(s): Alisson
da Silva Costa, Advogado: Dr. Franklin Carvalho Macedo, Decisão:
por unanimidade, negar provimento ao Agravo. Processo: A-AIRR -
637/2004-013-03-40.2 da 3a. Região, Relator: Min. Ministro Al-

berto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Agravante(s): Companhia
Energética de Minas Gerais - Cemig, Advogado: Dr. André Schmidt
de Brito, Agravado(s): Wanderlei Santos Rocha, Advogado: Dr. Cla-
rindo José Magalhães de Melo, Decisão: por unanimidade, conhecer
do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento. Processo: A-AIRR -
785/2004-004-08-40.9 da 8a. Região, corre junto com AIRR-
785/2004-1, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Agravante(s): Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. -
Eletronorte, Advogado: Dr. Décio Flávio Gonçalves Torres Freire,
Agravado(s): Carlos Hernany Cardoso da Silva, Advogada: Dra.
Alessandra Du Valesse Costa Batista, Decisão: por unanimidade, co-
nhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento. Processo: A-
AIRR - 873/2004-332-02-40.7 da 2a. Região, Relator: Juiz Con-
vocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Município de Ita-
pecerica da Serra, Procurador: Dr. Osvanir Bastos Viana, Agrava-
do(s): Jonas de Castro Andrade, Advogado: Dr. Roberto Hiromi So-
noda, Agravado(s): Ensepro Projetos e Construções Ltda., Decisão:
por unanimidade, negar provimento ao agravo. Processo: A-AIRR -

1042/2004-040-01-40.8 da 1a. Região, Relator: Juiz Convocado
Luiz Ronan Neves Koury, Agravante(s): Telemar Norte Leste S.A.,
Advogado: Dr. José Alberto Couto Maciel, Agravado(s): Marli Mi-
randa da Silva, Advogada: Dra. Joana de Sá Brasil Corrêa de Oli-
veira, Decisão: unanimemente, conhecer e negar provimento ao agra-
vo. Processo: A-AIRR - 1101/2004-040-02-40.2 da 2a. Região, Re-
lator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Cas-
solaris Cabeleireiros Ltda., Advogada: Dra. Maria Heloísa Galante
Batista, Agravado(s): Maria Conceição Ribeiro Lima, Advogado: Dr.
Levi Machado, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao agra-
vo. Processo: A-RR - 1250/2004-006-11-00.7 da 11a. Região, Re-
latora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Ins-
tituto Nacional do Seguro Social - INSS, Procurador: Dr. Paulo Gus-
tavo Medeiros Carvalho, Agravado(s): João Marinho da Silva, Ad-
vogado: Dr. Mário Jorge Souza da Silva, Agravado(s): Construtora

Tena Ltda., Decisão: por unanimidade, negar provimento ao Agravo.
Processo: A-AIRR - 1368/2004-018-12-40.4 da 12a. Região, Re-
lator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s):
União, Procurador: Dr. João Carlos Miranda de Sá e Benevides,
Agravado(s): Raulina Hass Nitz, Advogada: Dra. Melânia Ruon,
Agravado(s): Gesel Gerenciamento de Serviços de Mão-de-Obra Lt-
da., Decisão: por unanimidade: I - emprestar provimento ao agravo
para reconsiderar a decisão monocrática e retomar ao julgamento do
agravo de instrumento; II - conhecer do agravo de instrumento e, no
mérito, negar-lhe provimento. Processo: A-AIRR - 275/2005-006-
19-40.5 da 19a. Região, Relator: Juiz Convocado Luiz Ronan Neves
Koury, Agravante(s): Neuza Maria Medeiros da Silva e Outro, Ad-
vogado: Dr. Marcos Silveira Porto, Agravado(s): Estado de Alagoas,
Advogado: Dr. Aluísio Lundgren Corrêa Regis, Decisão: por una-
nimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo. Processo: A-
AIRR - 471/2005-013-10-40.7 da 10a. Região, Relator: Juiz Con-
vocado Luiz Ronan Neves Koury, Agravante(s): União, Procurador:
Dr. João Carlos Miranda de Sá e Benevides, Agravado(s): Nilson
Ferreira de Vasconcelos, Advogado: Dr. Wanderley Campos, Agra-
vado(s): Cooperativa de Trabalho para a Conservação do Solo, Meio
Ambiente, Desenvolvimento Agrícola e Silvicultura - Cotradasp, De-
cisão: unanimemente, conhecer dos embargos de declaração como
agravo e, no mérito, negar-lhe provimento. Processo: A-ED-AIRR -
560/2005-024-02-40.0 da 2a. Região, Relator: Min. Ministro Carlos

Alberto Reis de Paula, Agravante(s): Espólio de Victor Manuel Bad-
douh Sasson, Advogado: Dr. Luís Otávio Camargo Pinto, Agrava-
do(s): Zilma Gomes Freire de Godoy, Advogado: Dr. José Ocleide de
Andrade, Agravado(s): Poly Bijouterias Indústria e Comércio Ltda.,
Decisão: por unanimidade, negar provimento ao agravo. Processo: A-
AIRR - 865/2005-085-15-40.1 da 15a. Região, Relator: Juiz Con-
vocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Valdeci Cezar, Ad-
vogado: Dr. Amilton Luiz de Arruda Sampaio, Agravado(s): Arjo
Wiggins Ltda., Advogado: Dr. Alberto Gris, Decisão: por unani-
midade, negar provimento ao agravo. Processo: A-AIRR -
1247/2005-003-21-40.5 da 21a. Região, Relator: Juiz Convocado
Luiz Ronan Neves Koury, Agravante(s): Telemar Norte Leste S.A.,
Advogado: Dr. José Alberto Couto Maciel, Agravado(s): José Fa-
biano Araújo Oliveira, Advogada: Dra. Andréa Carla Bezerra Maciel,
Decisão: unanimemente, conhecer e negar provimento ao agravo.
Processo: A-AIRR - 1256/2005-051-15-40.2 da 15a. Região, Re-
lator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravante(s): Ju-
liana Bueno Bacchin, Advogada: Dra. Renata Helena da Silva Bueno,
Agravado(s): Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae/
Piracicaba, Advogado: Dr. Vanderlei Antônio Boaretto, Decisão: por
unanimidade, negar provimento ao agravo. Processo: A-AIRR -
1333/2005-104-03-40.0 da 3a. Região, Relatora: Ministra Maria
Cristina Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): Associação Salgado de Oli-
veira de Educação e Cultura, Advogado: Dr. Aroldo Plínio Gon-
çalves, Agravado(s): Marli Alves da Silva, Advogado: Dr. Priscila
Cunha Silva Miranda, Decisão: por unanimidade, não conhecer do
Agravo. Processo: A-AIRR - 2527/2005-008-15-40.5 da 15a. Re-
gião, Relator: Juiz Convocado Ricardo Alencar Machado, Agravan-
te(s): Tecumseh do Brasil Ltda., Advogado: Dr. Valdecir Rubens
Cuqui, Agravado(s): Mário Sérgio Daniel, Advogado: Dr. Antônio
Carlos Lopes, Decisão: por unanimidade, negar provimento ao agra-
vo. Processo: ED-RR - 628/1993-022-09-00.1 da 9a. Região, Re-
latora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Embargante: Aníbal
Leandro, Advogado: Dr. José Tôrres das Neves, Embargado(a): Ad-
ministração dos Portos de Paranaguá e Antonina - Appa, Advogado:
Dr. Cristiano Everson Bueno, Decisão: por unanimidade, rejeitar os
Embargos de Declaração. Processo: ED-AIRR - 1888/1995-445-02-
40.5 da 2a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de
Fontan Pereira, Embargante: Márcio de Souza Chaves, Advogado: Dr.
Solange da Silva Tabarin, Embargado(a): Wilson Sons S.A. Comércio
e Indústria e Outros, Advogado: Dr. Paulo Goldenberg, Decisão: por
unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração. P ro -
cesso: ED-AIRR - 1283/1999-025-02-40.0 da 2a. Região, Relator:
Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Embargante:
Color Screen Produtos Promocionais Ltda., Advogado: Dr. André
Fernando Bottecchia, Embargado(a): Mirna Aparecida Santos Tironi
Gonçalves, Advogado: Dr. João Mendes de Carvalho, Decisão: por
unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração. P ro -
cesso: ED-RR - 532425/1999.3 da 17a. Região, Relatora: Ministra
Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Embargante: Fábio Alvarenga da
Vitória, Advogado: Dr. Antônio Augusto Dallapiccola Sampaio, Em-
bargado(a): Companhia Siderúrgica de Tubarão - CST, Advogada:
Dra. Elis Regina Borsoi, Decisão: por unanimidade, rejeitar os Em-
bargos de Declaração. Processo: ED-AIRR - 21074/2000-007-09-
00.3 da 9a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de
Fontan Pereira, Embargante: Associação Mantenedora Saint Germain,
Advogada: Dra. Fernanda Andreazza Lima, Embargado(a): Sirlene
Serejo Vilas Boas, Advogado: Dr. José de Jesus Gonçalves Bambil,
Decisão: por unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e
acolhê-los, para fins de prestar esclarecimentos e sanar omissão e erro
material, sem efeito modificativo. Processo: ED-AIRR e RR -
697317/2000.1 da 1a. Região, Relator: Juiz Convocado Luiz Ronan
Neves Koury, Embargante: Banco Safra S.A., Advogado: Dr. Leo-
nardo Santana Caldas, Embargado(a): Cláudio de Oliveira da Silva,
Advogado: Dr. José Luiz Estrela Filho, Advogado: Dr. Miguel Ân-
gelo Pereira Estrela, Decisão: à unanimidade, conhecer e acolher em
parte os embargos para prestar esclarecimentos. Processo: ED-AIRR
e RR - 711766/2000.4 da 1a. Região, Relator: Juiz Convocado Luiz
Ronan Neves Koury, Embargante: União, Procurador: Dr. Moacir
Antônio Machado da Silva, Embargante: Fernando César Sotelino da
Rocha, Advogada: Dra. Denise Arantes Santos Vasconcelos, Em-
bargado(a): Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, Advogada: Dra. Ali-
ne Silva de França, Decisão: à unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração da reclamada UNIÃO e acolher em parte os embargos de
declaração do reclamante, para declarar, sem efeito modificativo,
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como acréscimo de fundamentos no acórdão, que se conhece do
recurso de revista da reclamada Petróleo Brasileiro S/A - PETRO-
BRÁS por violação ao artigo 20 da Lei 8.029/90. Determinar, de
ofício, a retificação de erro material e, onde se lê à fl.425 "I-AGRA-
VO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE", leia-se "I-AGRAVO
DE INSTRUMENTO DA UNIÃO FEDERAL" e, onde se lê no
dispositivo (fl.427)"não conhecer do agravo de instrumento do re-
clamante por desfundamentado", leia-se "não conhecer do agravo de
instrumento da União Federal por desfundamentado". Processo: ED-
AIRR - 1305/2001-016-04-40.6 da 4a. Região, Relator: Min. Mi-
nistro Carlos Alberto Reis de Paula, Embargante: Hipólito Brites de
Freitas, Advogada: Dra. Raquel Cristina Rieger, Embargado(a): Rio
Grande Energia S.A., Advogado: Dr. Roberto P Berch, Advogado: Dr.
Carlos Eduardo Martins Machado, Decisão: por unanimidade, rejeitar
os Embargos Declaratórios. Processo: ED-ED-AIRR - 66/2002-004-
04-41.0 da 4a. Região, Relator: Juiz Convocado José Ronald Ca-
valcante Soares, Embargante: Maria Helena da Silva, Advogada: Dra.
Raquel Cristina Rieger, Embargado(a): Hospital Nossa Senhora da
Conceição S.A., Advogada: Dra. Maria Luiza Souza Nunes Leal,
Decisão: por unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios e, no
mérito, rejeitá-los. Processo: ED-AIRR - 317/2002-672-09-40.4 da
9a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Embargante: Banco Itaú S.A. e Outro, Advogado: Dr. Victor
Russomano Júnior, Embargado(a): Ana Maria de Proença, Advogado:
Dr. Waldomiro Ferreira Filho, Embargado(a): Fundo de Pensão Mul-
tipatrocinado - Funbep, Advogada: Dra. Vera Augusta Moraes Xavier
da Silva, Decisão: por unanimidade, rejeitar os embargos declara-
tórios. Processo: ED-A-ED-AIRR - 528/2002-012-03-40.7 da 3a.
Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, Embargante: Edward Ferreira Souza e Outros, Advogada:
Dra. Andresa Luiz da Silveira, Embargado(a): Cássia Franca dos
Santos, Advogado: Dr. Joel Rezende Júnior, Decisão: por unanimi-
dade, rejeitar os embargos declaratórios. Processo: ED-AIRR -
581/2002-012-04-40.2 da 4a. Região, Relator: Juiz Convocado José
Ronald Cavalcante Soares, Embargante: Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, Advogada: Dra. Ana Lúcia de Fátima Bastos Estevão,
Embargado(a): Eliane de Souza Reis, Advogado: Dr. Nelcir Rei-
mundo Tessaro, Embargado(a): Tatiana Andara, Advogada: Dra. Sil-
vana Andara, Decisão: unanimemente, conhecer dos embargos de-
claratórios e, no mérito, rejeitá-los. Processo: ED-AIRR -
1247/2002-052-02-40.6 da 2a. Região, Relator: Min. Ministro Al-
berto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Embargante: Banco Suda-
meris Brasil S.A., Advogado: Dr. Osmar Mendes Paixão Côrtes, Em-
bargado(a): Carlos Alberto Girnos, Advogado: Dr. José Augusto Ro-
drigues Júnior, Decisão: por unanimidade, conhecer e rejeitar os em-
bargos de declaração. Processo: ED-RR - 1539/2002-771-04-00.9 da
4a. Região, Relator: Min. Ministro Carlos Alberto Reis de Paula,
Embargante: Haidi Ahlert Brockmann, Advogada: Dra. Vanice Rei-
chert Lohmann, Embargado(a): Município de Teutônia, Advogado:
Dr. Elton Haefliger, Decisão: por unanimidade, acolher os Embargos
de Declaração para, sanando a referida contradição, determinar que na
parte dispositiva do acórdão de fls. 812-814, passe a constar a se-
guinte redação: ISTO POSTO ACORDAM os Ministros da Terceira
Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer
do Recurso de Revista da Reclamante, por violação dos artigos 19-A
e 37, § 2º da Constituição da República e, por contrariedade à Súmula
363 do TST e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para condenar o
Município de Teutônia ao pagamento dos valores referentes as horas
extras efetivamente trabalhadas, sem o adicional, e aos depósitos
correspondentes ao FGTS, de acordo com o entendimento consagrado
na Súmula 363 do TST - nova redação - Res. 121/2003, DJ
21.11.2003. Processo: ED-RR - 87/2003-015-12-00.0 da 12a. Re-
gião, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Embar-
gante: Banco do Estado de Santa Catarina S.A. - Besc, Advogado: Dr.
Wagner D. Giglio, Embargado(a): Luiz Alberto Lucca, Advogado: Dr.
João Pedro Ferraz dos Passos, Decisão: unanimemente, rejeitar os
Embargos Declaratórios; Processo: ED-RR - 222/2003-041-12-00.3
da 12a. Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi,
Embargante: Banco do Estado de Santa Catarina S.A. - Besc, Ad-
vogado: Dr. Wagner D. Giglio, Advogada: Dra. Giselle Daussen Ca-
pella, Embargado(a): José Ademir dos Santos Neves, Advogado: Dr.
Eduardo Philippi Mafra, Decisão: por unanimidade, rejeitar os Em-
bargos de Declaração. Processo: ED-AIRR - 271/2003-371-05-40.5
da 5a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de
Fontan Pereira, Embargante: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária - Infraero, Advogado: Dr. Bruno Benevides Duarte
Leite, Embargado(a): João Antônio da Silva, Advogado: Dr. Celso
Pereira de Souza, Decisão: por unanimidade, conhecer e rejeitar os
embargos de declaração. Processo: ED-AIRR - 480/2003-041-24-
40.9 da 24a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani
de Fontan Pereira, Embargante: Empresa Energética de Mato Grosso
do Sul S.A. - Enersul, Advogado: Dr. Lycurgo Leite Neto, Em-
bargado(a): Márcio Garcia, Advogada: Dra. Mara Maria Ballatore
Holland Lins, Decisão: por unanimidade, conhecer dos embargos de
declaração e, no mérito, rejeitá-los. Processo: ED-RR - 588/2003-
001-10-00.4 da 10a. Região, Relator: Min. Ministro Carlos Alberto
Reis de Paula, Embargante: Heraldo Pereira de Carvalho, Advogado:
Dr. Francisco Rodrigues Preto Júnior, Embargante: Telecomunicações
Brasileiras S.A. - Telebrás, Advogado: Dr. Sérgio Roberto Roncador,
Advogado: Dr. Sérgio Luís Teixeira da Silva, Embargado(a): Os Mes-
mos, Decisão: por unanimidade, acolher os Embargos de Declaração
do Reclamante para, com base na Súmula nº 278 do TST, sanar a
omissão apontada e conceder efeito modificativo ao julgado em-
bargado. Conhecer do Recurso de Revista por violação do artigo 7º,
inciso XXIX, da Constituição da República e, no mérito, dar-lhe
provimento para, reformando a decisão do Regional, afastar a pres-
crição decretada e condenar a Reclamada a pagar ao Autor as di-
ferenças da multa de 40% decorrentes da atualização monetária de
sua conta vinculada pela incidência dos expurgos inflacionários. Aco-

lher em parte os Embargos de Declaração da Reclamada para de-
terminar que passe a integrar a parte dispositiva do julgado em-
bargado que se arbitra o valor da condenação em R$10.000,00 (dez
mil reais). Custas pela Reclamada no importe de R$20,00 (vinte
reais).<!ID329844-14>

Processo: ED-RR - 602/2003-024-12-00.2 da 12a. Região, Relatora:
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Embargante: Banco do
Estado de Santa Catarina S.A. - Besc, Advogado: Dr. Wagner D.
Giglio, Embargado(a): Elisamir Schindler Zierhut, Advogado: Dr.
João Pedro Ferraz dos Passos, Decisão: por unanimidade, rejeitar os
Embargos de Declaração do Reclamado. Processo: ED-AIRR -
637/2003-003-17-40.8 da 17a. Região, Relator: Min. Ministro Al-
berto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Embargante: Chocolates Ga-
roto S.A., Advogado: Dr. Victor Russomano Júnior, Embargado(a):
Sindicato dos Trabalhadores em Alimentação e Afins do Estado do
Espírito Santo - Sindialimentação, Advogado: Dr. Luís Fernando No-
gueira Moreira, Decisão: por unanimidade, conhecer e rejeitar os
embargos de declaração. Processo: ED-RR - 664/2003-029-04-41.7
da 4a. Região, Relator: Min. Ministro Carlos Alberto Reis de Paula,
Embargante: Sônia Maria Machacheski, Advogada: Dra. Luciana
Martins Barbosa, Embargado(a): Hospital Nossa Senhora da Con-
ceição S.A., Advogado: Dr. Dante Rossi, Decisão: por unanimidade,
acolher os embargos declaratórios apenas para prestar esclarecimen-
tos. Processo: ED-RR - 668/2003-008-12-00.3 da 12a. Região, Re-
latora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Embargante: Banco
do Estado de Santa Catarina S.A. - Besc, Advogado: Dr. Wagner D.
Giglio, Advogada: Dra. Michelle Valmórbida Honorato, Embarga-
do(a): Gilmar Antônio Cassol, Advogado: Dr. João Pedro Ferraz dos
Passos, Decisão: por unanimidade, rejeitar os Embargos de Decla-
ração do Reclamado. Processo: ED-RR - 670/2003-008-12-00.2 da
12a. Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi,
Embargante: Banco do Estado de Santa Catarina S.A. - Besc, Ad-
vogado: Dr. Wagner D. Giglio, Advogada: Dra. Michelle Valmórbida
Honorato, Embargado(a): Jaime Francisco Mores, Advogado: Dr.
João Pedro Ferraz dos Passos, Decisão: por unanimidade, rejeitar os
Embargos de Declaração do Reclamado. Processo: ED-A-AIRR -
1350/2003-421-01-40.7 da 1a. Região, Relator: Juiz Convocado Luiz
Ronan Neves Koury, Embargante: Light - Serviços de Eletricidade
S.A., Advogado: Dr. Lycurgo Leite Neto, Embargado(a): João Carlos
Mariano da Silva, Advogado: Dr. Jorge Roberto da Cruz, Decisão:
por unanimidade, rejeitar os Embargos Declaratórios. Processo: ED-
RR - 4378/2003-014-12-00.0 da 12a. Região, Relatora: Ministra
Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Embargante: Banco do Estado de
Santa Catarina S.A. - Besc, Advogada: Dra. Michelle Valmórbida
Honorato, Embargado(a): José Carlos da Rosa, Advogado: Dr. Eduar-
do Philippi Mafra, Decisão: por unanimidade, rejeitar os Embargos de
Declaração. Processo: ED-RR - 5745/2003-001-12-00.7 da 12a. Re-
gião, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Embar-
gante: Banco do Estado de Santa Catarina S.A. - Besc, Advogada:
Dra. Michelle Valmórbida Honorato, Embargado(a): Wagner Pedro de
Sena, Advogada: Dra. Tatiana Bozzano, Decisão: por unanimidade,
rejeitar os Embargos de Declaração. Processo: ED-RR - 5748/2003-
034-12-00.1 da 12a. Região, Relatora: Ministra Maria Cristina Iri-
goyen Peduzzi, Embargante: Banco do Estado de Santa Catarina S.A.
- Besc, Advogado: Dr. Mário de Freitas Olinger, Embargado(a): Ha-
roldo dos Santos, Advogada: Dra. Tatiana Bozzano, Decisão: por
unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração do Reclamado.
Processo: ED-RR - 5779/2003-014-12-00.8 da 12a. Região, Re-
latora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Embargante: Banco
do Estado de Santa Catarina S.A. - Besc, Advogada: Dra. Michelle
Valmórbida Honorato, Embargado(a): Valdenete Bernardes Sarda,
Advogada: Dra. Tatiana Bozzano, Decisão: por unanimidade, rejeitar
os Embargos de Declaração do Reclamado. Processo: ED-ED-RR -
73126/2003-900-02-00.7 da 2a. Região, Relatora: Ministra Maria

Cristina Irigoyen Peduzzi, Embargante: Petróleo Brasileiro S.A. -
Petrobrás, Advogado: Dr. Antônio Carlos Motta Lins, Embargado(a):
Djalma Martins de Oliveira e Outro, Advogado: Dr. João Antônio
Faccioli, Decisão: por unanimidade, rejeitar os Embargos de De-
claração. Processo: ED-AIRR - 397/2004-112-03-40.8 da 3a. Re-
gião, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pe-
reira, Embargante: Gibraltar Corretora de Seguros Ltda., Advogado:
Dr. Leonardo Santana Caldas, Embargado(a): Daian Derbe Gomes
Corrêa, Advogado: Dr. Jâmerson de Faria Marra, Decisão: por una-
nimidade, acolher os embargos de declaração da Reclamada, com o
fim de sanar o erro material detectado (CLT, art. 897-A, parágrafo
único). Processo: ED-AIRR - 1283/2004-117-08-40.0 da 8a. Região,
Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Embargante:
União, Procurador: Dr. João Carlos Miranda de Sá e Benevides,
Embargado(a): Servitran Serviços Especializados Ltda., Advogado:
Dr. Manoel Vera Cruz dos Santos, Embargado(a): Ana Beatriz de
Souza Oliveira, Advogada: Dra. Kelli Rangel Vilela, Decisão: por
unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração. Processo: ED-A-
AIRR - 1534/2004-064-02-40.8 da 2a. Região, Relator: Juiz Con-
vocado Luiz Ronan Neves Koury, Embargante: F Nazca S & S
Publicidade Ltda., Advogado: Dr. Eugênio Carlos Barboza, Embar-
gado(a): Roberto Romagnoli, Advogado: Dr. José Luiz Rech, De-
cisão: por unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios. P ro c e s s o :
ED-AIRR - 1542/2004-032-12-40.5 da 12a. Região, Relator: Min.
Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Embargante: Ma-
noel Marcos Pamplona, Advogado: Dr. Daniel Vicente Goettems,
Embargado(a): Banco do Brasil S.A., Advogado: Dr. Marco Aurélio
Aguiar Barreto, Decisão: por unanimidade, acolher os embargos de-
claratórios, apenas para prestar esclarecimentos, na forma da fun-
damentação. Processo: ED-RR - 2136/2004-014-12-00.3 da 12a. Re-
gião, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Embar-
gante: Banco do Estado de Santa Catarina S.A. - Besc, Advogado: Dr.
Caio Rodrigo Nascimento, Embargado(a): Dulce Regina Vilvert, Ad-
vogado: Dr. João Pedro Ferraz dos Passos, Decisão: por unanimidade,
rejeitar os Embargos de Declaração do Reclamado. Processo: ED-RR

- 2142/2004-035-12-00.1 da 12a. Região, Relatora: Ministra Maria
Cristina Irigoyen Peduzzi, Embargante: Banco do Estado de Santa
Catarina S.A. - Besc, Advogado: Dr. Rodrigo Cordoni, Embargado(a):
Cézar Esteves Matos, Advogado: Dr. João Pedro Ferraz dos Passos,
Decisão: por unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração do
Reclamado. Processo: ED-RR - 6151/2004-037-12-00.4 da 12a. Re-
gião, Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Embar-
gante: Songer Gerson Souza da Silva, Advogado: Dr. João Pedro
Ferraz dos Passos, Advogado: Dr. Ronaldo Ferreira Tolentino, Em-
bargante: Banco do Estado de Santa Catarina S.A. - Besc, Advogada:
Dra. Paula S. Thiago Boabaid, Embargado(a): Os Mesmos, Decisão:
por unanimidade: (I) rejeitar os Embargos de Declaração do Re-
clamado; (II) rejeitar os Embargos de Declaração do Reclamante.
Processo: ED-ED-RR - 120317/2004-900-04-00.7 da 4a. Região,
Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Embargante: An-
tônio Catarino Bastos Hilário, Advogada: Dra. Luciana Martins Bar-
bosa, Embargado(a): Companhia Estadual de Energia Elétrica - CE-
EE, Advogado: Dr. Jorge Sant'Anna Bopp, Embargado(a): AES Sul
Distribuidora Gaúcha de Energia S.A., Advogado: Dr. Cláudio Dias
de Castro, Embargado(a): Companhia de Geração Térmica de Energia
Elétrica - CGTEE, Advogado: Dr. Eduardo Santos Cardona, Em-
bargado(a): Rio Grande Energia S.A., Advogada: Dra. Jacqueline
Rócio Varella, Decisão: por unanimidade, acolher os Embargos de
Declaração, tão-somente para prestar esclarecimentos. Processo: ED-
AIRR - 40/2005-016-21-40.0 da 21a. Região, Relator: Min. Ministro
Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Embargante: Estado do Rio
Grande do Norte, Advogado: Dr. Marconi Medeiros Marques de Oli-
veira, Embargado(a): João Guilherme Lopes, Embargado(a): Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, Procurador: Dr. Jeferson Carlos
Carús Guedes, Embargado(a): MPS Construções Ltda., Advogado:
Dr. Osvaldo de Meiroz Grilo Júnior, Decisão: por unanimidade, co-
nhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los. P ro -
cesso: ED-RR - 788/2005-003-22-00.6 da 22a. Região, Relatora:
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Embargante: Cineide Mar-
garete da Silva, Advogado: Dr. José Eymard Loguércio, Embarga-
do(a): Caixa Econômica Federal - CEF, Advogado: Dr. José Linhares
Prado Neto, Decisão: por unanimidade, rejeitar os Embargos de De-
claração. Processo: RR - 628692/2000.1 da 4a. Região, corre junto
com AIRR-628691/2000-8, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bres-
ciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Ministério Público do Tra-
balho da 4ª Região, Procuradora: Dra. Beatriz de H. Junqueira Fialho,
Recorrente(s): Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da
Cunha, Advogado: Dr. Paulo Moura Jardim, Recorrido(s): João Co-
lombo Filho e Outros, Advogado: Dr. Fábio Colombo, Decisão: so-
brestar o julgamento das revistas em face do provimento dado ao
AIRR - 628691/2000.8, determinando seja o mesmo reautuado para
que passe a constar como Recorrentes: Ministério Público do Tra-
balho da 4ª Região e Fundação Escola Técnica Liberato Salzano
Vieira da Cunha e João Colombo Filho e Outros e Recorridos: Os
Mesmos. Após a reautuação, reincluir os presentes autos em pauta
para julgamento conjunto das revistas. Processo: RR -
703296/2000.6 da 4a. Região, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, Recorrente(s): Percy Flávio Marchiori
Diefenbach, Advogado: Dr. Carlos Vinicius Duarte Amorim, Recor-
rente(s): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - Banrisul,
Advogado: Dr. José Alberto Couto Maciel, Recorrente(s): Fundação
Banrisul de Seguridade Social, Advogada: Dra. Izane de Fátima Mo-
reira Domingues, Advogado: Dr. José Alberto Couto Maciel, Re-
corrido(s): Os Mesmos, Advogado: Dr. Os Mesmos, Decisão: adiar o
julgamento do processo em face do pedido de prorrogação de vista do
Sr. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, relator. Falou
pelo 1º Recorrente(s) o Dr. Carlos Vinicius Duarte Amorim. A pre-
sidência da 3a. Turma deferiu a juntada de instrumento de mandato,
neste ato, requerida da tribuna pelo douto procurador do 1º Re-
corrente(s). Processo: RR - 8405/2002-900-10-00.5 da 10a. Região,
Relator: Juiz Convocado Luiz Ronan Neves Koury, Recorrente(s):
Humberto Manoel Alves Afonso, Advogado: Dr. Rodrigo Freitas Ro-
drigues Alves, Recorrido(s): Caixa Econômica Federal - CEF, Ad-
vogado: Dr. Marcos Ulhoa Dani, Decisão: adiar o julgamento do
processo a pedido do Sr. Juiz Luiz Ronan Neves Koury, relator,
enviando-o ao Gabinete. Falou pelo Recorrido o Dr. Marcos Ulhoa
Dani. A presidência da 3a. Turma deferiu a juntada de instrumento de
mandato, neste ato, requerida da tribuna pelo douto procurador do
Recorrido(s). Processo: AIRR - 942/2003-113-03-40.1 da 3a. Re-
gião, Relator: Min. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pe-
reira, Agravante(s): Antônia Anchieta dos Santos, Advogado: Dr.
Bernardo Corgosinho Alves de Meira, Agravado(s): Rede Ferroviária
Federal S.A. - RFFSA (Em Liquidação), Advogada: Dra. Márcia
Rodrigues dos Santos, Decisão: retirar o processo de pauta por ter
saído com incorreção na publicação. Processo: RR - 131874/2004-
900-04-00.5 da 4a. Região, corre junto com AIRR-606/2000-4, Re-
latora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Recorrente(s): Hos-
pital Nossa Senhora da Conceição S.A., Advogada: Dra. Maria Luiza
Souza Nunes Leal, Recorrido(s): Maria Calvi Canabarro, Advogada:
Dra. Eryka Farias de Negri, Decisão: sobrestar o julgamento da re-
vista em face do provimento dado ao AIRR - 606/2000-006-04-40.4,
determinar seja o mesmo reautuado para que passe a constar como
Recorrentes: Hospital Nossa Senhora da Conceição S. A. e Maria
Calvi Canabarro e Recorridos: Os Mesmos. Após a reautuação, rein-
cluir os presentes autos em pauta para julgamento conjunto das re-
vistas. A Turma deferiu juntada do instrumento procuratório, reque-
rida da Tribuna pelo douto Patrono do Recorrido. Processo: AIRR -

1253/2005-016-02-40.2 da 2a. Região, Relator: Juiz Convocado
Luiz Ronan Neves Koury, Agravante(s): Fabiano Monteiro Alves e
Outra, Advogado: Dr. Paulo de Tarso do Nascimento Magalhães,
Agravado(s): Draus José Pereira Costa, Advogado: Dr. José Oscar
Borges, Agravado(s): Paulo Romanini Resstom, Advogado: Dr. Mar-
cus Vinicius Augusto, Decisão: adiar o julgamento do processo a
pedido do Sr. Juiz Luiz Ronan Neves Koury, relator, enviando-o ao
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Gabinete. Processo: AIRR - 548/2002-023-04-41.9 da 4a. Região,
corre junto com AIRR-548/2002-6, Relatora: Ministra Maria Cristina
Irigoyen Peduzzi, Agravante(s): IAS - Instituto Assistencial Sulbanco
e Outro, Advogado: Dr. José Inácio Fay de Azambuja, Agravado(s):
Paulo Aloysio Joner e Outros, Advogado: Dr. Renato Gomes Ferreira,
Decisão: por unanimidade, julgar prejudicado o Agravo de Instru-
mento.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Sessão às onze horas e
quinze minutos, tendo sido esgotada a Pauta e, para constar lavrei a
presente ATA, que vai assinada pelo Sr. Ministro-Presidente e, por
mim subscrita, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois
mil e sete.

CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Presidente da Turma

MARIA ALDAH ILHA DE OLIVEIRA
Diretora da Turma

< ! I D 3 3 0 11 6 - 0 > 

D E S PA C H O S 

PROCESSO TST-RA-109684/2003.000.00.00.5

INTERESSADO(A) : JOSÉ ARNALDO AZEVEDO

ADVOGADO : DR. CARLOS HENRIQUE BARBOSA DE SAMPAIO

INTERESSADO(A) : ESTADO DE ALAGOAS

PROCURADOR(A) : DRA. MAGDA LEAL DE OLIVEIRA LOPES

INTERESSADO(A) : COMPANHIA ALAGOANA DE RECURSOS HUMA-
NOS E PATRIMONIAIS - CARHP

ADVOGADO : DR. RODRIGO BRANDÃO PALÁCIO

D E S PA C H O 
Informo que no processo supra citado, às fls. 184, foi exa-

rado o seguinte despacho da lavra do Exmo Sr. Juiz Convocado José
Ronald Cavalcante Soares, relator:

"Falem as partes em 5 (cinco) dias sobre as peças que
instruem o presente feito.

Em 29-05-2007.
José Ronald C. Soares
Juiz Convocado do TST "

MARIA ALDAH ILHA DE OLIVEIRA
Diretora da Secretaria da Terceira Turma

< ! I D 3 3 0 11 7 - 0 > 

PROCESSO Nº TST-AIRR-26504/1999.002.09.40.1

A G R AVA N T E : UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

PROCURADOR(A) : DRA. ANGELA MONTEIRO T. DA SILVA MELLUSO

A G R AVA D O ( A ) : ADÉLIA GUSMÃO E OUTROS

ADVOGADO(A) : DRA. MARIA RITA SANTIAGO

D E S PA C H O 
Informo que na petição 65895/2007.3, juntada às fls.

445/449, do processo supra citado, foi exarado o seguinte despacho
da lavra do Exmo Sr. Ministro Alberto Bresciani, relator:

"Junte-se. Manifeste-se a Agravante em 10 dias. Intime-
se.

30 -05-2007.
Alberto Bresciani
Ministro relator "
MARIA ALDAH ILHA DE OLIVEIRA
Diretora da Secretaria da Terceira Turma

SECRETARIA DA 4ª TURMA
<!ID330084-0>

PROCESSOS REDISTRIBUÍDOS

Processos redistribuídos no âmbito da 4a. Turma, por força do Art.95
do RITST.

R E L ATO R A : J.C. MARIA DE ASSIS CALSING

PROCESSO : ED-AIRR - 200/2004-511-04-40.1 - TRT DA 4ª RE-
GIÃO

EMBARGANTE : MALHAS G'DOM LTDA.

ADVOGADO : LUIZ CARLOS SANGALI

EMBARGADO(A) : AGOSTINHA FITLER

ADVOGADO : VINICIUS AUGUSTO CAINELLI

R E L ATO R A : J.C. MARIA DE ASSIS CALSING

PROCESSO : ED-A-RR - 921/2003-025-01-00.4 - TRT DA 1ª RE-
GIÃO

EMBARGANTE : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

ADVOGADO : LYCURGO LEITE NETO

EMBARGADO(A) : MARCO ANTÔNIO DA SILVA CASTRO

ADVOGADO : CELESTINO DA SILVA NETO

R E L ATO R A : J.C. MARIA DE ASSIS CALSING

PROCESSO : ED-ED-RR - 1690/2000-007-17-00.4 - TRT DA 17ª RE-
GIÃO

EMBARGANTE : COMPANHIA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - CST

ADVOGADO : RICARDO ADOLPHO BORGES DE ALBUQUERQUE

EMBARGADO(A) : S I N D I C ATO 

DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS META-
LÚRGICAS

, MECÂNICAS E DE MATERIAL

ELÉTRICO E ELETRÔNICO NO ESTADO

DO ESPÍRITO SANTO - SINDIMETAL

ADVOGADO : JOSÉ HENRIQUE DAL PIAZ

R E L ATO R A : J.C. MARIA DE ASSIS CALSING

PROCESSO : ED-RR - 603/2000-001-02-00.5 - TRT DA 2ª REGIÃO

EMBARGANTE : JOSÉ VIRGÍNIO DOS SANTOS

ADVOGADO : LEANDRO MELONI

EMBARGADO(A) : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S.A.

ADVOGADO : LYCURGO LEITE NETO

R E L ATO R A : J.C. MARIA DE ASSIS CALSING

PROCESSO : ED-RR - 1113/2003-032-12-00.2 - TRT DA 12ª RE-
GIÃO

EMBARGANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

ADVOGADO : CINTIA TASHIRO

EMBARGADO(A) : GERALDINA TERINHA DAS GRAÇAS BATISTA

ADVOGADO : MAURÍCIO PEREIRA GOMES

R E L ATO R A : J.C. MARIA DE ASSIS CALSING

PROCESSO : ED-RR - 956/2005-015-12-00.8 - TRT DA 12ª RE-
GIÃO

EMBARGANTE : CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.

ADVOGADO : LYCURGO LEITE NETO

EMBARGADO(A) : ANTÔNIO TORRES

ADVOGADO : JOÃO GABRIEL TESTA SOARES

Brasília, 31 de maio de 2007.

Raul Roa Calheiros
Diretor da Secretaria da 4ª Turma

<!ID330085-0>

Processos redistribuídos no âmbito da 4a. Turma, por força do art 95
do RITST..

R E L ATO R A : MINISTRA MARIA DE ASSIS CALSING

PROCESSO : ED-A-AIRR - 274/2004-462-02-40.3 - TRT DA 2ª RE-
GIÃO

EMBARGANTE : NILTON FERREIRA PESSOA

ADVOGADO : MOEMA CARNEIRO DE M. HENRIQUES

EMBARGADO(A) : EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS XALOY LTDA.

ADVOGADO : ERIKA ROBIS CAMARGO

Brasília, 01 de junho de 2007.

Raul Roa Calheiros
Diretor da Secretaria da 4ª Turma

SECRETARIA DA 5ª TURMA
<!ID331393-0>

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO
PARA IMPUGNAÇÃO DE EMBARGOS

Em observância ao disposto no art 239, parágrafo 2º, do RITST,
ficam intimados os embargados a seguir relacionados para, querendo,
apresentar impugnação no prazo legal.

PROCESSO : E-AIRR - 4651/1989-001-12-40.6

EMBARGANTE : ANILSON SILVA

ADVOGADO DR(A) : HEITOR FRANCISCO GOMES COELHO

EMBARGADO(A) : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

ADVOGADO DR(A) : FLÁVIO HENRIQUE BRANDÃO DELGADO

PROCESSO : E-ED-RR - 644/1992-091-14-00.0

EMBARGANTE : UNIÃO

PROCURADOR DR(A) : SANDRA LUZIA PESSOA

EMBARGADO(A) : ANTÔNIA ALVES DE LIMA DOS SANTOS

ADVOGADO DR(A) : IVAN FRANCISCO MACHIAVELLI

PROCESSO : E-ED-RR - 1500/1997-511-05-00.8

EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 5ª RE-
GIÃO

PROCURADOR DR(A) : CLÁUDIA MARIA R. PINTO RODRIGUES DA COS-
TA 

EMBARGADO(A) : CARLOS DOS SANTOS

ADVOGADO DR(A) : ALBERTO ISAIAS C. DE OLIVEIRA

EMBARGADO(A) : MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM

ADVOGADO DR(A) : EDUARDO RAMOS CERQUEIRA DA CRUZ

PROCESSO : E-RR - 406631/1997.5

EMBARGANTE : FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CIEN-
TEC

ADVOGADO DR(A) : CLÁUDIO JERÔNIMO CARVALHO FERREIRA

EMBARGADO(A) : SINDICATO DOS

EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSESSORA-
M E N TO , 

PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS E

DE FUNDAÇÕES ESTADUAIS DO ESTADO DO

RIO GRANDE DO SUL

ADVOGADO DR(A) : MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE

ADVOGADO DR(A) : LÚCIA SOARES DUTRA DE AZEVEDO LEITE CAR-
VA L H O 

PROCESSO : E-RR - 244/1999-010-15-00.1

EMBARGANTE : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TE-
LESP

ADVOGADO DR(A) : ADELMO DA SILVA EMERENCIANO

ADVOGADO DR(A) : JUSSARA IRACEMA DE SÁ E SACCHI

EMBARGADO(A) : ANTÔNIO FAVORETO

ADVOGADO DR(A) : HÉLIO STEFANI GHERARDI

PROCESSO : E-ED-RR - 559191/1999.3

EMBARGANTE : KLABIN S.A.

ADVOGADO DR(A) : CÁSSIO MESQUITA BARROS JÚNIOR

ADVOGADO DR(A) : VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

EMBARGADO(A) : ANTÔNIO CARLOS FRANÇA

ADVOGADO DR(A) : SID H. RIEDEL DE FIGUEIREDO

PROCESSO : E-RR - 2321/2000-041-12-00.7

EMBARGANTE : JOANA D'ARC SOUZA DA SILVA

ADVOGADO DR(A) : NILTON DA SILVA CORREIA

ADVOGADO DR(A) : FÁBIO DE FREITAS OLIVEIRA

EMBARGADO(A) : UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA -
UNISUL

ADVOGADO DR(A) : UMBERTO GRILLO

PROCESSO : E-RR - 2917/2000-432-02-00.3

EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR DR(A) : JEFERSON CARLOS CARÚS GUEDES

EMBARGADO(A) : GENIVAN JOAQUIM DA CRUZ

ADVOGADO DR(A) : ILA MARTINS DELLANOCE OLIVEIRA

EMBARGADO(A) : PADARIA, BAR E MERCEARIA GAGO COUTINHO
LT D A . 

ADVOGADO DR(A) : FERNANDO AUGUSTO DE VITA BORGES DE SA-
LES

PROCESSO : E-RR - 674559/2000.4

EMBARGANTE : BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

ADVOGADO DR(A) : JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

EMBARGADO(A) : WILMAR COELHO DOS SANTOS

ADVOGADO DR(A) : MICHELANGELO LIOTTI RAFFAELE

PROCESSO : E-RR - 485/2001-472-02-00.6

EMBARGANTE : UNIÃO

PROCURADOR DR(A) : MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

EMBARGADO(A) : TÂNIA DO SOCORRO SOUZA CHAVES

ADVOGADO DR(A) : NELSON COELHO ROCHA JÚNIOR

EMBARGADO(A) : SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE
SÃO CAETANO DO SUL

ADVOGADO DR(A) : WALDEMAR CURY MALULY JÚNIOR

PROCESSO : E-RR - 787287/2001.6

EMBARGANTE : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TE-
LESP

ADVOGADO DR(A) : ADELMO DA SILVA EMERENCIANO

ADVOGADO DR(A) : JUSSARA IRACEMA DE SÁ E SACCHI

EMBARGADO(A) : MARIA LÚCIA VALÉRIO GIMENES

ADVOGADO DR(A) : HÉLIO STEFANI GHERARDI

PROCESSO : E-RR - 788063/2001.8

EMBARGANTE : RUI LOPES FARIA

ADVOGADO DR(A) : SANDRA MÁRCIA CAVALCANTE TÔRRES DAS NE-
VES

ADVOGADO DR(A) : RICARDO QUINTAS CARNEIRO

EMBARGADO(A) : SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.

ADVOGADO DR(A) : ÉLIO CARLOS DA CRUZ FILHO

PROCESSO : E-RR - 151/2002-031-02-00.5

EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR DR(A) : JEFERSON CARLOS CARÚS GUEDES

EMBARGADO(A) : VALMIR RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO DR(A) : CLÁUDIA CRISTINA BORTOLAI ARANHA ALVES

EMBARGADO(A) : C. A. CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA.

ADVOGADO DR(A) : ARLINDO DA SILVA

PROCESSO : E-RR - 615/2002-047-15-00.8

EMBARGANTE : LAFARGE BRASIL S.A.

ADVOGADO DR(A) : FÁBIO AUGUSTO BELLANDI SAMPAIO

EMBARGADO(A) : MANOEL DE ALMEIDA RODRIGUEZ

ADVOGADO DR(A) : VÁLTER RODRIGUES DE LIMA

PROCESSO : E-RR - 1432/2002-067-02-00.5

EMBARGANTE : VITOR FRANCISCO XAVIER

ADVOGADO DR(A) : NILO DA CUNHA JAMARDO BEIRO

ADVOGADO DR(A) : PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA

EMBARGADO(A) : BANCO SAFRA S.A.

ADVOGADO DR(A) : JOSÉ CHIANCONE NETO

ADVOGADO DR(A) : CRISTIANA RODRIGUES GONTIJO

PROCESSO : E-A-RR - 2190/2002-003-07-00.0

EMBARGANTE : TELEMAR NORTE LESTE S.A.

ADVOGADO DR(A) : JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

ADVOGADO DR(A) : CARMEM CECÍLIA BARBOSA MOREIRA

EMBARGADO(A) : MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA

ADVOGADO DR(A) : LUIZ DOMINGOS DA SILVA

PROCESSO : E-RR - 17405/2002-900-02-00.0

EMBARGANTE : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A.

ADVOGADO DR(A) : JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

EMBARGADO(A) : ANTÔNIO IZIDÓRIO MACEDO FILHO

ADVOGADO DR(A) : SHIRLEY CANIATTO

PROCESSO : E-ED-RR - 26107/2002-007-11-00.2

EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR DR(A) : TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS

EMBARGADO(A) : JACÓ LIMA DA SILVA

ADVOGADO DR(A) : ILCA DE FÁTIMA OLIVEIRA ALENCAR SILVA

EMBARGADO(A) : PANIFICADORA JAPÃO
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PROCESSO : E-ED-RR - 32727/2002-900-08-00.6

EMBARGANTE : CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA S.A. -
C A PA F 

ADVOGADO DR(A) : MARIA DA GRAÇA MEIRA ABNADER

ADVOGADO DR(A) : SERGIO LUIS TEIXEIRA DA SILVA

EMBARGADO(A) : THEMÍSTOCLES MENDES CORREIA

ADVOGADO DR(A) : MARY LÚCIA DO CARMO XAVIER COHEN

PROCESSO : E-AIRR - 63739/2002-900-02-00.5

EMBARGANTE : IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
S.A. - IMESP

ADVOGADO DR(A) : TAÍS BRUNI GUEDES

EMBARGADO(A) : REGINALDO JOSÉ DA SILVA

ADVOGADO DR(A) : SÔNIA MARIA DOS SANTOS AZEREDO COUTI-
NHO

PROCESSO : E-A-RR - 354/2003-113-03-00.3

EMBARGANTE : TELEMAR NORTE LESTE S.A.

ADVOGADO DR(A) : JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

EMBARGADO(A) : OMAR FAGUNDES DOS SANTOS

ADVOGADO DR(A) : CARLOS HENRIQUE OTONI FERNANDES

PROCESSO : E-ED-RR - 1102/2003-003-10-00.8

EMBARGANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
S.A. - EMBRATEL

ADVOGADO DR(A) : JOSÉ IDEMAR RIBEIRO

ADVOGADO DR(A) : VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

EMBARGADO(A) : FERNANDO FÉLIX DE ANDRADE

ADVOGADO DR(A) : ANDRÉ JORGE ROCHA DE ALMEIDA

PROCESSO : E-RR - 2078/2003-003-16-00.1

EMBARGANTE : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.
- ELETRONORTE

ADVOGADO DR(A) : DÉCIO FREIRE

EMBARGADO(A) : WELLINGTON PORTELA DOS SANTOS

ADVOGADO DR(A) : RAIMUNDO RIBEIRO GONÇALVES

EMBARGADO(A) : ALTERNATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA.

PROCESSO : E-RR - 2225/2003-341-01-00.6

EMBARGANTE : COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN

ADVOGADO DR(A) : AFONSO CÉSAR BURLAMAQUI

EMBARGADO(A) : WALTER RODRIGUES LEMOS

ADVOGADO DR(A) : MARIA CÉLIA DE SOUZA DIAS

PROCESSO : E-RR - 2294/2003-342-01-00.6

EMBARGANTE : COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN

ADVOGADO DR(A) : AFONSO CÉSAR BURLAMAQUI

EMBARGADO(A) : NILZA DE JESUS DA SILVA

ADVOGADO DR(A) : MARIA CÉLIA DE SOUZA DIAS

PROCESSO : E-RR - 327/2004-012-20-00.4

EMBARGANTE : WAGNER MACHADO DA CRUZ

ADVOGADO DR(A) : ROBERTO DE AQUINO NEVES

EMBARGADO(A) : COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS

ADVOGADO DR(A) : JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

PROCESSO : E-RR - 968/2004-016-01-00.8

EMBARGANTE : COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AM-
BEV

ADVOGADO DR(A) : JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

EMBARGADO(A) : JÚLIO CÉSAR LOPES MARINHO

ADVOGADO DR(A) : SERAFIM ANTÔNIO GOMES DA SILVA

PROCESSO : E-ED-RR - 1132/2004-019-12-00.0

EMBARGANTE : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. -
BESC

ADVOGADO DR(A) : MÁRIO ANTOINE GEMELGO

EMBARGADO(A) : EUGÊNIA JABLONSKI NETA

ADVOGADO DR(A) : JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS

PROCESSO : E-AIRR - 1277/2004-126-15-40.5

EMBARGANTE : BANN QUÍMICA LTDA.

ADVOGADO DR(A) : JOSÉ ROBERTO MARCONDES

EMBARGADO(A) : MARIA APARECIDA DE SOUZA

ADVOGADO DR(A) : ANA CÉLIA SOUSA ESTEVES

PROCESSO : E-RR - 1447/2004-019-06-00.0

EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR DR(A) : JEFERSON CARLOS CARÚS GUEDES

EMBARGADO(A) : SÉRGIO FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO DR(A) : ISAAC ANTÔNIO DE SANTANA SOARES

EMBARGADO(A) : MM LOCADORA DE SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADO DR(A) : CARLOS EDUARDO DE LIRA MARTINS

PROCESSO : E-A-RR - 1750/2004-067-15-00.7

EMBARGANTE : ARLETE PAULIN BERCHELLI

ADVOGADO DR(A) : ANDRÉ ALVES FONTES TEIXEIRA

EMBARGADO(A) : HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ME-
DICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO

PROCURADOR DR(A) : IVONE MENOSSI VIGÁRIO

PROCESSO : E-ED-RR - 1751/2004-009-12-00.7

EMBARGANTE : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. -
BESC

ADVOGADO DR(A) : CRISTIANO DE AMARANTE

EMBARGADO(A) : FERROVIA PAULISTA S.A. - FEPASA

ADVOGADO DR(A) : JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS

PROCESSO : E-AIRR - 1767/2004-242-02-40.0

EMBARGANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS,
A PA RT - 

HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS,
POUSADAS,

RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS, PI-
ZZARIAS, BARES, LANCHONETES,

SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCERIAS, BUF-
FETS, FAST-FOODS E

ASSEMELHADOS DE SÃO PAULO E REGIÃO

ADVOGADO DR(A) : RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

EMBARGADO(A) : EDUARDO'S PARK HOTEL LTDA.

ADVOGADO DR(A) : ROSA MARIA MASANO

PROCESSO : E-RR - 2781/2004-030-02-00.0

EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR DR(A) : JEFERSON CARLOS CARÚS GUEDES

EMBARGADO(A) : LOJAS GLOBAL LTDA.

ADVOGADO DR(A) : LUIZ SALEM VARELLA

EMBARGADO(A) : VÍTOR EVANDRO HIDALGO

ADVOGADO DR(A) : VALDEVALDO OLIVEIRA MOREIRA

PROCESSO : E-RR - 38/2005-052-11-00.4

EMBARGANTE : ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR DR(A) : EDUARDO BEZERRA VIEIRA

EMBARGADO(A) : DOMINGAS ALVES BATISTA DE MORAES

ADVOGADO DR(A) : JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

PROCESSO : E-RR - 61/2005-052-11-00.9

EMBARGANTE : ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR DR(A) : MATEUS GUEDES RIOS

EMBARGADO(A) : ANTÔNIO BRAGA DE OLIVEIRA

ADVOGADO DR(A) : JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

EMBARGADO(A) : COORSERV - COOPERATIVA RORAIMENSE DE SER-
VIÇOS

ADVOGADO DR(A) : PAULO AUGUSTO DO CARMO GONDIM

PROCESSO : E-RR - 63/2005-052-11-00.8

EMBARGANTE : ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR DR(A) : MATEUS GUEDES RIOS

EMBARGADO(A) : VICÊNCIA DA COSTA PEREIRA

ADVOGADO DR(A) : JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

EMBARGADO(A) : COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES
DE SERVIÇOS DE RORAIMA - COOPROMEDE

PROCESSO : E-RR - 362/2005-052-11-00.2

EMBARGANTE : ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR DR(A) : EDUARDO BEZERRA VIEIRA

EMBARGADO(A) : ANA MARIA SILVA SOUSA

ADVOGADO DR(A) : JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

PROCESSO : E-RR - 453/2005-052-11-00.8

EMBARGANTE : ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR DR(A) : EDUARDO BEZERRA VIEIRA

EMBARGADO(A) : RAQUEL ROCHA DA SILVA

ADVOGADO DR(A) : JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

PROCESSO : E-RR - 23529/2005-008-11-00.5

EMBARGANTE : MANAUS ENERGIA S.A.

ADVOGADO DR(A) : MÁRCIO LUIZ SORDI

ADVOGADO DR(A) : DÉCIO FREIRE

EMBARGADO(A) : NELSON COELHO FERREIRA JÚNIOR

ADVOGADO DR(A) : ROSÂNGELA BENTES CAMPOS

EMBARGADO(A) : R. J. ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

ADVOGADO DR(A) : MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS

Brasília, 05 de junho de 2007.

FRANCISCO CAMPELLO FILHO
Diretor da Secretaria da 5a. Turma

SECRETARIA DA 6ª TURMA
<!ID330759-0>

D E S PA C H O S 

PROC. Nº TST-ED-RR-1663/2001-008-07-00.3

EMBARGANTE : FRED ELIAS DE SOUSA

PROCURADOR : DR. JOSÉ EYMARD LOGUERCIO

EMBARGADO : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : DR. ISAEL BERNARDO DE OLIVERIA

D E S P A C H O
Em razão dos embargos de declaração opostos e pretendendo

a embargante efeito modificativo, vistas ao embargado para se ma-
nifestar, fundamentadamente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.
Publique-se.
Brasília, 24 de maio de 2007.

ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA
Ministro-Relator

PROC. Nº TST-ED-RR-02129-2001-006-07-00.1

EMBARGANTE : RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA NETO E OU-
TROS

ADVOGADA : DR. PATRICIO WILLIAN ALMEIDA VIEIRA

EMBARGADOS : BANCO DO ESTADO DO CEARÁ S.A. - BEC

ADVOGADA : DRA. MARIA LUCINETE SILVA LIMA

D E S P A C H O
Em razão dos embargos de declaração interpostos e pre-

tendendo o embargante efeito modificativo, vistas ao embargado para
se manifestar, fundamentadamente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2007.

ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA
Ministro Relator

PROC. Nº TST-ED-AIRR-1887/2003-465-02-40.6 TRT - 2ª RE-
GIÃO

EMBARGANTE : GENIVAL VIANA

A D VO G A D O : DR. DANIEL MARTINS FELZEMBURG

EMBARGADO : DAIMIERCHRYSLER DO BRASIL LTDA

A D VO G A D O : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

D E S P A C H O
Em homenagem ao Princípio do Contraditório, vista à parte

contrária, por cinco(5) dias, para impugnar, querendo.
Decorrido o prazo, conclusos.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2007.

JUIZ JOSÉ RONALD C. SOARES
Juiz Convocado - Relator

PROC. Nº TST-ED-AIRR-1020/2000-043-01-40.3TRT 1ª RE-
GIÃO

EMBARGANTE : BANCO BANERJ S.A.

A D VO G A D O : DR. MARCO AURÉLIO SILVA

EMBARGADA : WILMA ALVES LOPES

A D VO G A D O : DR. NELSON LUIZ DE LIMA

D E S P A C H O
Ante a possibilidade de conferir efeito modificativo ao acór-

dão das fls. 88-9, haja vista a oposição dos embargos de declaração
pelo reclamado, às fls. 91-2, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para
manifestação da parte contrária (OJ 142/SDI-I do TST).

Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2007.
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA

Ministra Relatora

PROC. Nº TST-ED-RR-717396/2000.4

EMBARGANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

A D VO G A D O : DR. RONALDO BATISTA DE CARVALHO

EMBARGADOS : LETÍCIA MARA BARBOSA SIQUEIRA E OUTROS

A D VO G A D O : DR. JOSÉ EYMARD LOQUÉRCIO

D E S P A C H O
Ante a possibilidade de conferir efeito modificativo ao acór-

dão das fls. 219-24, haja vista a oposição dos embargos de declaração
pelos reclamantes, às fls. 229-30, concedo o prazo de 5 (cinco) dias
para manifestação da parte contrária, nos termos da Orientação Ju-
risprudencial nº 142 da Subseção I Especializada em Dissídios In-
dividuais (SDI-I) desta Corte.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA

Ministra Relatora

PROC. Nº TST-ED-RR-664.754/2000.0TRT - 3ª REGIÃO

EMBARGANTE : FLORESTAS RIO DOCE S.A.

A D VO G A D O : DR. NILTON CORREIA

EMBARGADO : ANTÔNIO ANACLETO DE SOUZA

A D VO G A D O : DR. JORGE ROMERO CHEGURY

D E S P A C H O
1. Ante a possibilidade de conferir efeito modificativo ao

acórdão das fls. 171-4, haja vista a oposição dos embargos de de-
claração pela reclamada, às fls. 177-80, concedo o prazo de 5 (cinco)
dias para manifestação da parte contrária, nos termos da Orientação
Jurisprudencial nº 142 da Subseção I Especializada em Dissídios
Individuais (SDI-I) desta Corte.

2. Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2007.

ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA
Ministra Relatora
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PROC. Nº TST-AIRR-11/2004-022-09-40.4

A G R AVA N T E : JOEL GONÇALVES CORDEIRO

A D VO G A D O : DR. NORIMAR JOÃO HENDGES

A G R AVA D A : SHELL BRASIL LTDA.

A D VO G A D O S : DR. LUIZ ANTÔNIO BERTOCCO E DR. JOSÉ AL-
BERTO COUTO MACIEL

D E S P A C H O
O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por

meio do r. despacho à fl. 96, denegou seguimento ao recurso de
revista do Reclamante, com fundamento na Orientação Jurispruden-
cial nº 344 da SBDI-1 e na Súmula nº 333, ambas do TST.

Inconformado, o Reclamante, ora Agravante, interpõe o pre-
sente agravo de instrumento às fls. 02-07, sustentando que não estaria
prescrito o direito de ação, sendo inaplicável à hipótese a OJ 344 da
SBDI-1 do TST, porquanto o prazo prescricional somente começou a
fluir a partir do reconhecimento do direito, que ocorreu com o de-
pósito na sua conta vinculada do complemento da atualização mo-
netária dos expurgos inflacionários. Seu apelo principal veio fun-
damentado em divergência jurisprudencial.

Foram apresentadas contraminuta ao agravo (fls. 99-102) e
contra-razões ao recurso de revista (fls. 103-114), sendo dispensada a
remessa dos autos ao douto Ministério Público do Trabalho, nos
termos do art. 82, § 2º, inciso II, do Regimento Interno do TST.

Examinados. Decido.
O agravo é tempestivo (fls. 02 e 96), ostenta representação

regular (fl. 12) e se encontra devidamente instrumentado, com o
traslado das peças essenciais exigidas pela Instrução Normativa nº
16/99 do TST.

Todavia, o apelo não merece prosperar.
Ve j a m o s .
A discussão proposta nos presentes autos diz respeito à pres-

crição a ser aplicada quanto às diferenças da multa de 40% do FGTS
decorrentes dos expurgos inflacionários.

A jurisprudência pacífica e reiterada do TST, consubstan-
ciada na Orientação Jurisprudencial nº 344 da SBDI-1, estabelece que
o termo inicial do prazo prescricional para o empregado pleitear em
juízo diferenças da multa do FGTS, decorrentes dos expurgos in-
flacionários, deu-se com a vigência da Lei Complementar nº 110, em
30/06/01, salvo comprovado trânsito em julgado de decisão proferida
em ação proposta anteriormente na Justiça Federal, que reconheça o
direito à atualização do saldo da conta vinculada.

In casu, o r. acórdão regional pontuou que a ação foi pro-
posta em 09/01/04 (fls. 86-88). Registre-se que não consta dos autos
informação do trânsito em julgado de decisão concedendo os ex-
purgos do FGTS ao Autor.

Dessa forma, revelou-se pertinente o pronunciamento da
prescrição, uma vez que a pretensão não foi exercida dentro do biênio
prescricional da Lei Complementar n° 110, publicada em 30/06/01.

Nesse contexto, estando a decisão do Tribunal Regional em
harmonia com a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte,
consubstanciada na OJ 344 da SBDI-1 do TST, incide como óbice à
revisão pretendida a orientação fixada na Súmula nº 333 do TST e no
art. 896, § 4º, da CLT, restando afastada a divergência jurisprudencial
acostada, porquanto alcançado o objetivo precípuo do recurso de
revista, que é a uniformização da jurisprudência dos Tribunais Re-
gionais.

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 527, I, e 557, caput,
do CPC e 896, § 5º, da CLT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de
instrumento.

Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

HORÁCIO SENNA PIRES
Ministro-Relator

PROC. Nº TST-AIRR-160/2004-086-15-40.0 15ª REGIÃO

A G R AVA N T E : JOÃO ROBERTO DO NASCIMENTO

A D VO G A D O : DR. MAURÍCIO MARZOCHI

A G R AVA D A : PROTEJA-SE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGU-
RANÇAS LTDA. - ME

A D VO G A D O : DR. JOÃO EDUARDO POLLESI

A G R AVA D A : ALTURE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LT-
DA.

A D VO G A D O : DR. MELFORD VAUGHN NETO

D E S P A C H O
1. Agrava de instrumento, o reclamante, pelas razões das fls.

02-7, contra o despacho denegatório de seguimento ao recurso de
revista que interpôs. Contraminuta e contra-razões às fls. 90-2 e 93-
8, respectivamente. Autos não remetidos ao Ministério Público do
Trabalho para emissão de parecer, forte no art. 82 do Regimento
Interno deste Tribunal.

2. O presente agravo não reúne condições de processamento,
por deficiência de tralado, à falta da cópia do acórdão regional ao
julgamento do recurso ordinário, em seu inteiro teor - trasladada
apenas a 1ª lauda (fl. 73 destes autos, correspondente à fl. 125 dos
autos principais), peça necessária à regular formação do instrumento,
a teor do disposto no art. 897, § 5º, I, da CLT, com a redação dada
pelo art. 2º da Lei nº 9.756/98 e da Instrução Normativa nº 16/99
desta Corte, consabido que, com o advento da Lei nº 9756/98, foi
alterada a sistemática de formação do instrumento no processo do
trabalho, bem como o enfoque de apreciação do agravo, a comportar,
desde então, amplo juízo de admissibilidade quanto à revista pela
possibilidade instituída de seu imediato julgamento.

3. Enfatizo que é ônus da parte zelar pela formação adequada
do instrumento, com o traslado não apenas das peças ditas obri-
gatórias, como também de qualquer outra que se mostre indispensável
ao deslinde da controvérsia, consoante disposto na Instrução Nor-
mativa nº 16/99, que em seus itens III e X assim dispõe, verbis:

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 sa-
tisfação 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".

4. Ante o exposto, forte nos artigos 896, parágrafo 5º, da
CLT e 557, caput, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de
instrumento, por deficiência de traslado.

5. Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA

Ministra Relatora

PROC. Nº TST-AIRR-181/2000-099-15-40.8 15ª REGIÃO

A G R AVA N T E : POLYENKA LTDA.

A D VO G A D O : DR. NILSO DIAS JORGE

A G R AVA D O : DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES E OU-
TROS

A D VO G A D A : DRª. MARINILSE APARECIDA PIZOQUERO DE
SOUSA ÓRFÃO

D E S P A C H O
1. Agrava de instrumento, a reclamada, pelas razões das fls.

2-6, contra o despacho denegatório de seguimento ao recurso de
revista que interpôs. Contraminuta e contra-razões não apresentadas,
conforme certidão da fl. 150. Autos não remetidos ao Ministério
Público do Trabalho para emissão de parecer, forte no art. 82 do
Regimento Interno deste Tribunal, e redistribuídos.

2. O presente agravo não reúne condições de processamento,
pois o agravante não cuidou de instrumentá-lo com a cópia do com-
provante do depósito recursal alusivo ao recurso de revista, essencial
ao novo juízo de admissibilidade a ser proferido por esta Instância ad
quem, à luz do art. 897, parágrafo 5º, da CLT e da Instrução Nor-
mativa nº 16/1999 desta Corte. Consabido que, com o advento da Lei
nº 9756/98, foi alterada a sistemática de formação do instrumento no
processo do trabalho, bem como o enfoque de apreciação do agravo,
a comportar, desde então, amplo juízo de admissibilidade quanto à
revista, pela possibilidade instituída de imediato julgamento deste
recurso. Constitui o preparo pressuposto extrínseco de admissibilidade
da revista, figurando o comprovante do depósito respectivo como
peça de traslado obrigatório no art. 897, parágrafo 5º, I, da CLT.

Na hipótese, fixada a condenação no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais) pela sentença de 1º grau (fl. 125), mantido pelo
acórdão regional (fls. 135-6). Efetuado o depósito alusivo ao recurso
ordinário no valor de R$ 3.196,10 (três mil, cento e noventa e seis
reais e dez centavos), fl. 132, cabia à reclamada, ao interpor a revista,
sob pena de deserção, complementá-lo até o valor total da con-
denação ou depositar a importância de R$ 8.338,66 (oito mil, tre-
zentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos), fixada pelo
Ato.GP nº 194 desta Corte, de 31.07.2003, vigente à época em que
interposto o recurso, em 10.11.2003 (fl. 138), o que, entretanto, não
foi comprovado.

Insuficiente a mera declaração, no despacho denegatório, à fl.
147, de que regular o preparo do recurso, com remissão, entre pa-
rênteses, às fls. 579 e 580 dos autos principais, não trasladadas, não
sendo demasiado destacar que o juízo de admissibilidade a quo não
vincula nem torna precluso o reexame da matéria pelo juízo ad quem.
No preciso dizer de Barbosa Moreira, in Comentários ao Código de
Processo Civil, da Forense, o juízo positivo de admissibilidade pro-
ferido pelo órgão perante o qual interposto o recurso não basta para
assegurar a obtenção do novo julgamento perseguido, seja pela pos-
sibilidade de advir algum fato que torne inadmissível o recurso, seja
por não ficar preclusa a reapreciação da matéria pelo órgão ad quem,
que procederá livremente ao controle da admissibilidade, inclusive
para declarar insatisfeito algum ou mais de um dos pressupostos
tidos, no juízo a quo, como cumpridos (vol. 5, 10ª ed., pp. 265-6).

Enfatizo que é ônus da parte zelar pela formação adequada
do instrumento, com o traslado não apenas das peças ditas obri-
gatórias, como também de qualquer outra que se mostre indispensável
ao deslinde da controvérsia, consoante disposto na Instrução Nor-
mativa nº 16/1999, itens III e X, desta Corte, verbis:

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 sa-
tisfação 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".

3. Ante o exposto, forte nos artigos 896, parágrafo 5º, da
CLT e 557, caput, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de
instrumento, por deficiência de traslado.

4. Publique-se.
Brasília, 04 de maio de 2006.
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA

Ministra Relatora

PROCESSO Nº TST-AIRR-215/2003-402-04-40.0 TRT - 04ª REGIÃO

A G R AVA N T E : EBERLE S.A.

A D VO G A D O : DR(A). ANDRÉ JOBIM DE AZEVEDO

A G R AVA D O : DAVI BOSSARDI

A D VO G A D O : DR(A). ODETE NEGRI

INTIMAÇÃO
Fica intimado o peticionante, Dr. HOMERO BELLINI JU-

NIOR, patrono da MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO, do
despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado LUIZ
ANTÔNIO LAZARIM, relator, às fls 46 dos autos do processo em
epígrafe, nos seguintes termos:

" Vi s t o s . 
Petição Nº2886/2006-9.
Junte-se. Esclareça a requerente - MUNDIAL S.A. PRO-

DUTOS DE CONSUMO - sobre sua petição de nº pet-2886/2006-
9, tendo em vista a autuação do feito em nome de EBERLE
S.A.

Prazo de 10 dias.
Publique-se.
Após, inclusão em pauta."
SET6, 1 de junho de 2007.

CLAUDIO LUIDI GAUDENSI COELHO
Diretor da Secretaria da Sexta Turma

PROC. Nº TST-AIRR-253/2002-255-02-40.1 2ª REGIÃO

A G R AVA N T E : EMBALAGENS INDEPENDENTE LTDA.

A D VO G A D O : DR. PAULO ROBSON DE FARIA

A G R AVA D O S : ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS E OUTROS

A D VO G A D A : DRª. OFÉLIA MARIA SCHURKIM

D E S P A C H O
1. Agrava de instrumento, a reclamada, pelas razões das fls.

02-5, contra o despacho denegatório de seguimento ao recurso de
revista que interpôs. Sem contraminuta e contra-razões, conforme
certidão da fl. 32-verso. Autos não remetidos ao Ministério Público
do Trabalho para emissão de parecer, forte no artigo 82 do Regimento
Interno deste Tribunal.

2. O presente agravo não reúne condições de processamento
por desatendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade con-
cernente à regularidade formal. A reclamada apresenta à formação do
instrumento cópias simples, com carimbo aposto em cada uma delas,
em que declarada sua autenticidade, nos termos da Instrução Nor-
mativa nº 16/TST, rubricado por advogado identificado apenas pelo nº
da OAB - 147.901 (ausente a sigla do Estado de origem) - que não
consta da procuração trasladada (fl. 30), na qual conferidos poderes
ao advogado signatário do agravo, Dr. Paulo Robson de Faria -
OAB/SP 89.911-A -, e à advogada Margarida Maria dos Santos -
OAB/SP 120.709.

A teor do artigo 830 da CLT, o documento oferecido para
prova somente será aceito se estiver no original ou em cópia au-
tenticada. Dispõe, a seu turno, o item IX da Instrução Normativa nº
16/1999 desta Corte, na senda do art. 544, § 1º, do CPC:

As peças trasladadas conterão informações que identifiquem
o processo do qual foram extraídas, autenticadas uma a uma, no
anverso ou verso. Tais peças poderão ser declaradas autênticas pelo
próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. 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 in-
formações acima exigidas.

Não há, pois, como ter por atendida a exigência do art. 544,
§ 1º, do CPC e do item IX da Instrução Normativa nº 16/1999 do
TST, antes transcrito, à falta de declaração hábil de autenticidade das
peças, que as normatividades citadas exigem esteja firmada por ad-
vogado constituído pela agravante, por óbvio como tal identificado e
sob sua responsabilidade pessoal. Nesse sentido o seguinte precedente
desta Corte, verbis:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE RE-
VISTA DEFEITO DE TRASLADO - CÓPIAS AUTENTICADAS
POR ADVOGADO DIVERSO DO SUBSCRITOR, MAS SEM
MANDATO NOS AUTOS. Invocando a prerrogativa contida no art.
544, § 1º, do CPC, o advogado subscritor do agravo declara a au-
tenticidade das cópias, peça por peça, nas quais estaria consignada
sua firma. No entanto, o causídico que apõe sua rubrica no carimbo
indicativo de nome e número da OAB não é aquele que assina o
agravo, contrariando a declaração antes feita, na forma legal, que
alude à responsabilidade pessoal do declarante. Isso não bastasse (há
julgados que relevam esse detalhe), no caso, quem efetivamente ru-
brica as peças não está investido em mandato, o que implica a
inautenticidade de todo o traslado (art. 830 da CLT cc. IN 16/00, item
IX). Agravo de instrumento não conhecido." (Proc. TST-AIRR 1602-
2001-012-02-40 - Relator Juiz Convocado José Paulo de C. R. de
Souza, DJ de 31.3.2006).

E, contrario sensu, o seguinte precedente, verbis:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE RE-

VISTA. CONHECIMENTO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUMENTA-
ÇÃO. PEÇAS AUTENTICADAS POR ADVOGADO DIVERSO DO
SUBSCRITOR DO RECURSO. 1. O artigo 544, § 1º, do CPC, com
a nova redação dada pela Lei nº 10.352/2001, ao facultar que o
advogado, sob sua responsabilidade pessoal, declare a autenticidade
das peças do instrumento do agravo, não exige que referida de-
claração seja necessariamente firmada por quem haja subscrito o
recurso. 2. É válida a declaração de autenticidade firmada por ad-
vogado regularmente constituído nos autos, ainda que não o subs-
critor do agravo, porquanto atingida a finalidade da lei, que é a de
ensejar a virtual responsabilização do declarante." (Proc. TST-E-
AIRR-1026/2003-002-10-40 - Relator Min. João Dalazen - DJ de
28.4.2006).

Assim, a falta de autenticação ao feitio legal, em qualquer
das alternativas postas pela legislação, corresponde, em seus efeitos, à
não-juntada das peças de traslado obrigatório.
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Ressalto, por oportuno, que cabe às partes zelar pela correta
formação do instrumento, não comportando, a omissão, conversão em
diligência para suprir a ausência de peças, ainda que essenciais, ou
sanar irregularidade como a detectada, nos termos do item X da
Instrução Normativa nº 16/1999 do TST.

3. Ante o exposto, forte nos artigos 896, parágrafo 5º, da
CLT e 557, caput, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de
instrumento, por defeito de formação.

4. Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA

Ministra Relatora

PROC. Nº TST-336/2004-079-02-40.6

A G R AVA N T E : AGNALDO DIMAS OLIVEIRA

A D VO G A D O : DR. WALMIR VASCONCELOS MAGALHÃES

A G R AVA D A : SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - SPTRANS

A D VO G A D O : DR. FÁBIO PALMEIRO

A G R AVA D A : TRANSPORTE COLETIVO SÃO JUDAS LTDA.

A D VO G A D A : DRA. SHIRLEI DA SILVA PINHEIRO COSTA

D E S P A C H O
Trata-se de agravo de instrumento interposto às fls. 2-08,

pelo reclamante, contra despacho que negou seguimento ao seu re-
curso de revista (fls. 173-174).

Apresentada contra-razões às fls. 177-180. Sem remessa dos
autos ao douto Ministério Público do Trabalho, nos termos do art. 82,
§ 2º, II, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho.

Examinados. Decido.
Dispõe o art. 897, § 5º, inciso I, da CLT que o agravo de

instrumento, sob pena de não-conhecimento, será formado, obriga-
toriamente, com cópias das peças que elenca em seu inciso primeiro
e, facultativamente, com outras úteis ao deslinde da matéria con-
trovertida, nos termos de seu inciso segundo.

Na espécie, a cópia da folha de rosto do recurso de revista
juntada aos autos não satisfaz a exigência do art. 897, § 5º, da CLT,
na medida em que não permite a aferição da tempestividade do
recurso, pois o protocolo mostra-se ilegível (fl. 124). A questão en-
contra-se pacificada no âmbito desta Corte, por intermédio da Orien-
tação Jurisprudencial nº 285 da SBDI-1.

Ressalte-se, ainda, que, nos termos do item X da Instrução
Normativa/TST nº 16/99, cumpre às partes providenciar a correta
formação do instrumento, não comportando a omissão em conversão
em diligência para suprir a inércia da parte.

Em face do exposto, com fundamento no caput do artigo 557
do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.

Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

HORÁCIO SENNA PIRES
Ministro-Relator

PROC. Nº TST-AIRR-430/2004-009-11-41.8

A G R AVA N T E : SUCATÃO NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

A D VO G A D O : DR. FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA PEREIRA

A G R AVA D O : MÓISES RIBEIRO MENEZES

A D VO G A D O : DR. ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA

D E S P A C H O
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela reclamada,

às fls. 2-6, contra despacho que negou seguimento ao seu recurso de
revista, por incidência da Súmula nº 218 do TST.

O agravado apresentou contraminuta (fls. 98-101) e contra-
razões (fls. 102-105), sendo dispensada a remessa dos autos ao Mi-
nistério Público do Trabalho, na forma regimental.

Examinados. Decido.
O presente agravo, embora seja tempestivo (fls. 2 e 93) e

subscrito por advogado regularmente habilitado (fl. 35), não merece
processamento, uma vez que a agravante não autenticou as peças
trasladadas.

A falta de autenticação das peças juntadas para a formação
do agravo de instrumento constitui óbice ao seu processamento, uma
vez que tais documentos devem vir aos autos no original ou em cópia
devidamente autenticada, conforme a exigência contida no artigo 830
da CLT e no item IX da Instrução Normativa nº 16/99 desta Corte.

Na hipótese em exame, ausentes a autenticação das cópias
juntadas (fls. 7-93) e a declaração do subscritor do apelo de au-
tenticidade das peças, como autoriza o artigo 544, § 1º, in fine, do
CPC, está configurada irregularidade de traslado, que constitui óbice
ao processamento do agravo.

O documento à fl. 95, juntado aos autos em 29.4.2005, no
qual o advogado da agravante declara a autenticidade das cópias
juntadas para a formação do instrumento, não afasta a mencionada
irregularidade, uma vez que é posterior à interposição do recurso (fl.
2 - 26.4.2005).

Impõe ressaltar, outrossim, que, nos termos do item X da
Instrução Normativa nº 16/99 desta Corte e da reiterada jurispru-
dência do Excelso Pretório, cabe à parte zelar pela correta formação
do instrumento, não comportando a omissão em conversão do agravo
em diligência para suprir a inércia do agravante.

Dessa forma, com fundamento nos artigos 557, caput, do
CPC e 830 da CLT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instru-
mento.

Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

HORÁCIO SENNA PIRES
Ministro-Relator

PROC. Nº TST-AIRR-430/2004-009-11-43.3

A G R AVA N T E : MARIA DO CARMO RIBEIRO GOMES

A D VO G A D O : DR. FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA PEREIRA

A G R AVA D O : MOISÉS RIBEIRO MENEZES

A G R AVA D A : SUCATÃO NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

D E S P A C H O
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela terceira-

executada (fls. 2-5) contra despacho que negou seguimento ao seu
recurso de revista.

Não foram apresentadas contraminuta e contra-razões, con-
forme certificado à fl. 51, sendo dispensada a remessa dos autos ao
Ministério Público do Trabalho, nos termos do artigo 82, inciso II, do
R I T S T.

Examinados. Decido.
O presente agravo, embora seja tempestivo (fls. 2 e 48) e

subscrito por advogado regularmente habilitado (fl. 15), não merece
processamento, uma vez que a agravante não trasladou cópia da
procuração outorgada pelos agravados, configurando deficiência de
traslado, em desalinho com a exigência contida no artigo 897, § 5º,
inciso I, da CLT.

Com efeito, dispõe a referida norma consolidada que o agra-
vo de instrumento, sob pena de não-conhecimento, será formado com
cópias das peças que elenca em seus incisos primeiro e segundo.
Entre as peças de traslado obrigatório encontra-se a procuração ou-
torgada pelo agravado.

O entendimento firmado na egrégia Subseção I Especializada
em Dissídios Individuais desta Corte é no sentido de que o traslado
da cópia da procuração outorgada pelo agravado é essencial, con-
siderando-se que, com a nova sistemática adotada pelo artigo 897 da
CLT, o julgamento do recurso denegado é imediato. Nesse sentido são
os seguintes Precedentes: E-AIRR-49670/2002-902-02-40, SBDI-1,
Rel. Min. Carlos Alberto Reis de Paula, DJ de 3.3.2006; E-ED-RR-
1465/2003-071-02-40, SBDI-1, Rel. Min. João Oreste Dalazen, DJ de
24.3.2006; e A-E-AIRR-1289/1997-001-04-40, SBDI-1, Rel. Juiz
Convocado José Antônio Pancotti, DJ de 11.11.2005.

A hipótese não é de mandato tácito.
Impõe ressaltar, outrossim, que, nos termos do item X da

Instrução Normativa nº 16/99 desta Corte, e da reiterada jurispru-
dência do Excelso Pretório, cabe à parte zelar pela correta formação
do instrumento, não comportando a omissão em conversão do agravo
em diligência para suprir a inércia da parte.

Dessa forma, com fundamento nos artigos 557, caput, do
CPC e 897, §§ 5º e 7º, da CLT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de
instrumento.

Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

HORÁCIO SENNA PIRES
Ministro-Relator

PROC. Nº TST-AIRR-515/2002-016-02-40.9ª REGIÃO

A G R AVA N T E : COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPO-
L I TA N O S 

A D VO G A D O : DR. SIDNEY FERREIRA

A G R AVA D O : GESSI DE OLIVEIRA

A D VO G A D O : DR. PAULO FERREIRA DE MORAIS

D E S P A C H O
1. Agrava de instrumento, a reclamada, pelas razões das fls.

02-10, contra o despacho denegatório de seguimento ao recurso de
revista que interpôs. Contraminuta apresentada às fls. 177-81. Autos
não remetidos ao Ministério Público do Trabalho para emissão de
parecer, forte no art. 82 do Regimento Interno deste Tribunal, e
redistribuídos.

2. O presente agravo não reúne condições de processamento,
a teor do art. 897, § 5º, da CLT e da Instrução Normativa 16/1999
desta Corte, pela má-formação do instrumento, uma vez ilegível o
carimbo de protocolo aposto na petição do recurso de revista, à fl.
162, a inviabilizar o exame da tempestividade do recurso de revista
que visa a destrancar, atraindo a aplicação da Orientação Jurispru-
dencial 285 da SDI-I desta Corte ("Agravo de instrumento. Traslado.
Carimbo do protocolo do recurso ilegível. Inservível. O carimbo do
protocolo da petição recursal constitui elemento indispensável para
aferição da tempestividade do apelo, razão pela qual deverá estar
legível, pois um dado ilegível é o mesmo que a inexistência do
dado"), à falta, nos autos, de elementos outros que possibilitem a esta
Instância ad quem aferi-la com segurança. Ressalto que a etiqueta
adesiva retratada na aludida peça não se presta à aferição da tem-
pestividade do recurso, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº
284 da SDI-I desta Corte.

Insuficiente a mera declaração, no despacho agravado da fl.
174, de que tempestivo o recurso, desacompanhada dos dados fáticos
ensejadores daquela conclusão, consabido o caráter precário e não
vinculativo do primeiro juízo de admissibilidade recursal. No preciso
dizer de Barbosa Moreira, in Comentários ao Código de Processo
Civil, da Forense, o juízo positivo de admissibilidade proferido pelo
órgão perante o qual interposto o recurso não basta para assegurar a
obtenção do novo julgamento perseguido, seja pela possibilidade de
advir algum fato que torne inadmissível o recurso, seja por não ficar
preclusa a reapreciação da matéria pelo órgão ad quem, que procederá
livremente ao controle da admissibilidade, inclusive para declarar
insatisfeito algum ou mais de um dos pressupostos tidos, no juízo a
quo, como cumpridos (vol. 5, 10ª ed., pp. 265-6).

A impossibilidade de aferir a tempestividade do recurso de
revista, a seu turno, obsta a apreciação do restante da matéria nele
veiculada sob o enfoque dos demais pressupostos de admissibilidade
a que sujeito.

Não bastasse, as cópias trasladadas não estão autenticadas, a
teor do artigo 830 da CLT, nem declarada sua autenticidade por
advogado constituído, nos termos do art. 544, § 1º, do CPC. Na
mesma linha o item IX da referida Instrução Normativa, que uni-
formiza a interpretação da Lei nº 9.756/98 em relação ao agravo de
instrumento no processo do trabalho, verbis:

"As peças trasladadas conterão informações que identifiquem
o processo do qual foram extraídas, autenticadas uma a uma, no
anverso ou verso. Tais peças poderão ser declaradas autênticas pelo
próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. 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 in-
formações acima exigidas."

4. Enfatizo que é ônus da parte zelar pela formação adequada
do instrumento, com o traslado não apenas das peças ditas obri-
gatórias, como também de qualquer outra que se mostre indispensável
ao deslinde da controvérsia, consoante disposto na Instrução Nor-
mativa nº 16/1999, itens III e X, desta Corte.

5. Ante o exposto, forte nos artigos 896, parágrafo 5º, da
CLT e 557, caput, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de
instrumento, por defeito de formação.

6. Publique-se.
Brasília, 08 de maio de 2007.
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA

Ministra Relatora

PROC. Nº TST-AIRR-538/2003-058-03-40.0

A G R AVA N T E : SHAIN ENGENHARIA LTDA.

A D VO G A D O : DR. JOÃO BATISTA PACHECO ANTUNES DE
C A RVA L H O 

A G R AVA D O : JUSCELINO JOSÉ SANT'ANA

A D VO G A D O : DR. MARCO AURÉLIO JÚLIO DA SILVA

D E S P A C H O
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Recla-

mada, às fls. 02-05, contra despacho que denegou seguimento ao seu
recurso de revista.

Não foi apresentada contraminuta ao agravo, tampouco con-
tra-razões ao recurso de revista, sendo dispensada a remessa dos autos
ao Ministério Público do Trabalho, nos termos do artigo 82, § 2º, II,
do RITST.

Examinados. Decido.
Dispõe o art. 897, § 5º, inciso I, da CLT que o agravo de

instrumento, sob pena de não-conhecimento, será formado, obriga-
toriamente, com cópias das peças que elenca em seu inciso primeiro
e, facultativamente, com outras úteis ao deslinde da matéria con-
trovertida, nos termos de seu inciso segundo.

Na espécie, a cópia da folha de rosto do recurso de revista
juntada aos autos não satisfaz a exigência do art. 897, § 5º, da CLT,
na medida em que não permite a aferição da tempestividade do
recurso, pois o protocolo mostra-se ilegível (fl. 76). A questão en-
contra-se pacificada no âmbito desta Corte, por intermédio da Orien-
tação Jurisprudencial nº 285 da SBDI-1.

Ressalte-se, ainda, que, nos termos do item X da Instrução
Normativa nº 16 do TST, cumpre às partes providenciar a correta
formação do instrumento, não comportando a omissão em conversão
em diligência para suprir a inércia da parte.

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 557, caput, do
CPC e 897, § 5º, da CLT, DENEGO SEGUIMENTO ao agravo de
instrumento.

Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

HORÁCIO SENNA PIRES
Ministro-Relator

PROC. Nº TST-AIRR-579/2004-021-04-40.6

A G R AVA N T E : HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
S.A.

A D VO G A D O : DR. ELI VALTER FONSECA DE OLIVEIRA

A G R AVA D A : MARIA HELENA SILVA DE BACCO

A D VO G A D O : DR. EDUARDO FONTOURA FILHO

D E S P A C H O
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Recla-

mado, às fls. 02-13, contra despacho que denegou seguimento ao seu
recurso de revista.

Não foi apresentada contraminuta ao agravo, tampouco con-
tra-razões ao recurso de revista, sendo dispensada a remessa dos autos
ao Ministério Público do Trabalho, nos termos do artigo 82, § 2º, II,
do RITST.

Examinados. Decido.
Dispõe o art. 897, § 5º, inciso I, da CLT que o agravo de

instrumento, sob pena de não-conhecimento, será formado, obriga-
toriamente, com cópias das peças que elenca em seu inciso primeiro
e, facultativamente, com outras úteis ao deslinde da matéria con-
trovertida, nos termos de seu inciso segundo.

Na espécie, a cópia da folha de rosto do recurso de revista
juntada aos autos não satisfaz a exigência do art. 897, § 5º, da CLT,
na medida em que não permite a aferição da tempestividade do
recurso, pois o protocolo mostra-se ilegível (fl. 93). A questão en-
contra-se pacificada no âmbito desta Corte, por intermédio da Orien-
tação Jurisprudencial nº 285 da SBDI-1.

Ressalte-se, ainda, que, nos termos do item X da Instrução
Normativa nº 16 do TST, cumpre às partes providenciar a correta
formação do instrumento, não comportando a omissão em conversão
em diligência para suprir a inércia da parte.
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Pelo exposto, com fundamento nos artigos 557, caput, do
CPC e 897, § 5º, da CLT, DENEGO SEGUIMENTO ao agravo de
instrumento.

Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

HORÁCIO SENNA PIRES
Ministro-Relator

PROC. Nº TST-AIRR-829/2003-016-10-40.9

A G R AVA N T E : PAULO CÉZAR MAGALHÃES CEZAR

A D VO G A D O : DR. DALMO ROGÉRIO S. DE ALBUQUERQUE

A G R AVA D A : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV

A D VO G A D O : DR. JORGE HAROLDO MONTEIRO

D E S P A C H O
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Recla-

mante às fls. 02-13, contra despacho que negou seguimento ao seu
recurso de revista (fls. 173-174).

Foram apresentadas contraminuta às fls. 183-185 e contra-
razões às fls. 179-182, sendo dispensada a remessa dos autos ao d.
Ministério Público do Trabalho, na forma regimental.

Examinados. Decido.
O presente agravo não merece processamento, uma vez que o

Agravante trasladou cópia incompleta da procuração outorgada pelo
Agravado (fl. 79), configurando deficiência de traslado, desatendendo
assim a exigência contida no artigo 897, § 5º, I, da CLT.

Com efeito, dispõe a referida norma consolidada que o agra-
vo de instrumento, sob pena de não-conhecimento, será formado com
cópias das peças que elenca em seus incisos primeiro e segundo.
Entre as peças de traslado obrigatório encontra-se a procuração ou-
torgada pelo agravado.

O entendimento firmado na egrégia SBDI-I desta Corte é no
sentido de que o traslado da cópia da procuração outorgada pelo
agravado é essencial, considerando-se que, com a nova sistemática
adotada pelo artigo 897 da CLT, permitindo o imediato julgamento do
recurso denegado, exige-se que o nome do advogado do agravado
seja inserido no edital de publicação de pauta, em observância ao
princípio do contraditório. Nesse sentido são os seguintes Prece-
dentes: E-AIRR-49670/2002-902-02-40, SBDI-1, Rel. Min. Carlos
Alberto Reis de Paula, DJ de 3.3.2006; E-ED-RR-1465/2003-071-02-
40, SBDI-1, Rel. Min. João Oreste Dalazen, DJ de 24.3.2006; e A-E-
AIRR-1289/1997-001-04-40, SBDI-1, Rel. Juiz Convocado José An-
tônio Pancotti, DJ de 11.11.2005.

Impõe ressaltar, outrossim, que, nos termos do item X da
Instrução Normativa nº 16/99 desta Corte e da reiterada jurispru-
dência do Excelso Pretório, cabe à parte zelar pela correta formação
do instrumento, não comportando a omissão em conversão do agravo
em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que obrigatórias
ou necessárias.

Dessa forma, com fundamento no artigo 557, caput, do CPC,
NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.

Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

HORÁCIO SENNA PIRES
Ministro-Relator

PROC. Nº TST-AIRR-893/2003-010-18-40.8 18ª REGIÃO

A G R AVA N T E S : ELISEU PEREIRA DA SILVA E OUTROS

A D VO G A D A : DRª. GIZELI COSTA D'ABADIA NUNES DE SOU-
ZA

A G R AVA D A : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ-
GRAFOS - ECT

A D VO G A D A : DRª. LUDMILLA COSTA LISITA

D E S P A C H O
1. Agrava de instrumento, a reclamada, pelas razões das fls.

02-7, contra o despacho denegatório de seguimento ao recurso de
revista que interpôs. Contraminuta e contra-razões apresentadas às fls.
77-8 e 79-82, respectivamente. Autos não remetidos ao Ministério
Público do Trabalho para emissão de parecer, forte no artigo 82 do
Regimento Interno deste Tribunal, e redistribuídos.

2. O presente agravo não reúne condições de processamento,
por deficiência de formação do instrumento, pois o agravante deixou
de trasladar a certidão de publicação do acórdão regional, necessária
ao novo juízo de admissibilidade a ser proferido por esta Instância ad
quem, à luz do art. 897, parágrafo 5º, da CLT e da Instrução Nor-
mativa nº 16/1999 desta Corte. Consabido que, com o advento da Lei
nº 9756/98, foi alterada a sistemática de formação do instrumento no
processo do trabalho, bem como o enfoque de apreciação do agravo,
a comportar, desde então, amplo juízo de admissibilidade quanto à
revista, pela possibilidade instituída de imediato julgamento deste
recurso. Indispensável o traslado da aludida peça, diante da neces-
sidade de aferição da tempestividade da revista sempre que ausentes
elementos outros nos autos que a evidenciem, nos moldes consa-
grados na OJ Transitória nº 18 da SDI-I desta Corte ("AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº
9756/1998. PEÇA INDISPENSÁVEL. CERTIDÃO DE PUBLICA-
ÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. NECESSÁRIA A JUNTADA,
SALVO SE NOS AUTOS HOUVER ELEMENTOS QUE ATESTEM
A TEMPESTIVIDADE DA REVISTA. A certidão de publicação do
acórdão regional é peça essencial para a regularidade do traslado do
agravo de instrumento, porque imprescindível para aferir a tempes-
tividade do recurso de revista e para viabilizar, quando provido, seu
imediato julgamento, salvo se nos autos houver elementos que ates-
tem a tempestividade da revista.").

Insuficiente a mera declaração, no despacho agravado das
fls. 118-19, de que tempestivo o recurso, com remissão, entre pa-
rênteses, à fl. 310 dos autos principais, não trasladada, e desacom-
panhada dos dados fáticos ensejadores daquela conclusão, consabido
o caráter precário e não vinculativo do primeiro juízo de admis-
sibilidade recursal. No preciso dizer de Barbosa Moreira, in Co-
mentários ao Código de Processo Civil, da Forense, o juízo positivo
de admissibilidade proferido pelo órgão perante o qual interposto o
recurso não basta para assegurar a obtenção do novo julgamento
perseguido, seja pela possibilidade de advir algum fato que torne
inadmissível o recurso, seja por não ficar preclusa a reapreciação da
matéria pelo órgão ad quem, que procederá livremente ao controle da
admissibilidade, inclusive para declarar insatisfeito algum ou mais de
um dos pressupostos tidos, no juízo a quo, como cumpridos (vol. 5,
10ª ed., pp. 265-6).

A impossibilidade de aferir a tempestividade do recurso de
revista, a seu turno, obsta a apreciação do restante da matéria nele
veiculada sob o enfoque dos demais pressupostos de admissibilidade
a que sujeito.

Ademais, as cópias que formam o instrumento não se en-
contram autenticadas, conforme exigência do artigo 830 da CLT, nem
declarada sua autenticidade por advogado constituído, nos termos do
art. 544, § 1º, do CPC. Na mesma linha o item IX da referida
Instrução Normativa, que uniformiza a interpretação da Lei nº
9.756/98 em relação ao agravo de instrumento no processo do tra-
balho, verbis:

"As peças trasladadas conterão informações que identifiquem
o processo do qual foram extraídas, autenticadas uma a uma, no
anverso ou verso. Tais peças poderão ser declaradas autênticas pelo
próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. 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 in-
formações acima exigidas."

Enfatizo que é ônus da parte zelar pela formação adequada
do instrumento, consoante disposto no item X da mesma Instrução
Normativa, verbis:

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".

3. Ante o exposto, forte nos artigos 896, parágrafo 5º, da
CLT e 557, caput, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de
instrumento, por defeito de formação.

4. Publique-se.
Brasília, 24 de maio de 2007.
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA

Ministra Relatora

PROC. Nº TST-AIRR-1024/2002-002-03-40.7

A G R AVA N T E S : BANCO GENERAL MOTORS S.A. E OUTRA

A D VO G A D O : DR. JOEL REZENDE JÚNIOR

A G R AVA D O : PAULO ROBERTO DE SOUZA ARANHA

A D VO G A D O : DR. RENATO SENNA ABREU E SILVA

D E S P A C H O
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos Recla-

mados, às fls. 02-08, contra despacho que denegou seguimento ao seu
recurso de revista.

Foram apresentadas contraminuta ao agravo (fls. 174-175) e
contra-razões ao recurso de revista (fls. 176-179), sendo dispensada a
remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho, nos termos do
artigo 82, § 2º, II, do RITST.

Examinados. Decido.
<!ID330922-2>

Dispõe o art. 897, § 5º, inciso I, da CLT que o agravo de
instrumento, sob pena de não-conhecimento, será formado, obriga-
toriamente, com cópias das peças que elenca em seu inciso primeiro
e, facultativamente, com outras úteis ao deslinde da matéria con-
trovertida, nos termos de seu inciso segundo.

Na espécie, a cópia da folha de rosto do recurso de revista
juntada aos autos não satisfaz a exigência do art. 897, § 5º, da CLT,
na medida em que não permite a aferição da tempestividade do
recurso, pois o protocolo mostra-se ilegível (fl. 122). A questão en-
contra-se pacificada no âmbito desta Corte, por intermédio da Orien-
tação Jurisprudencial nº 285 da SBDI-1.

A guia de recolhimento do depósito recursal relativo ao re-
curso de revista, peça também essencial à formação do instrumento,
não contém, de forma legível, a autenticação mecânica do Banco
recebedor (fl. 136), circunstância que inviabiliza a aferição do correto
preparo do recurso denegado.

Se não bastasse, as peças trasladadas às fls. 07-172 não
foram devidamente autenticadas.

A autenticação das peças necessárias à formação do instrumento é
medida que se impõe em observância ao disposto no item IX da Instrução
Normativa nº 16 do TST e no art. 830 da CLT, que estabelece que o do-
cumento juntado para prova só será aceito se estiver no original ou em cer-
tidão autêntica, ou quando conferida a respectiva pública-forma ou cópia
perante o juiz ou tribunal, hipóteses não configuradas nos autos, sendo ainda
certo que não há declaração do subscritor do apelo, na forma do art. 544, §
1º, do CPC.

Ressalte-se, ainda, que, nos termos do item X da referida
Instrução Normativa, cumpre às partes providenciar a correta for-
mação do instrumento, não comportando a omissão em conversão em
diligência para suprir a inércia da parte.

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 557, caput, do CPC;
830 e 897, § 5º, da CLT, e nos itens IX e X da Instrução Normativa nº 16 do
TST, DENEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

HORÁCIO SENNA PIRES
Ministro-Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1036/2000-066-15-40.3 15ª REGIÃO

A G R AVA N T E : ADRIANO COSELLI S.A. - COMÉRCIO E IM-
P O RTA Ç Ã O 

ADVOGADO : DR. EMERSON DONIZETTI IZIDORO DUARTE MO-
REIRA

A G R AVA D O : JOSÉ ULISSES DOS SANTOS MARQUEZ

ADVOGADO : DR. ROBERTO SÉRGIO FERREIRA MARTUCCI

D E S P A C H O
1. Agrava de instrumento, a reclamada, pelas razões das fls.

2-8, contra o despacho denegatório de seguimento ao recurso de
revista que interpôs. Contraminuta não apresentada, conforme cer-
tidão da fl. 100. Autos não remetidos ao Ministério Público do Tra-
balho para emissão de parecer, forte no art. 82 do Regimento Interno
deste Tribunal, e redistribuídos.

2. O presente agravo não reúne condições de processamento,
pois a agravante não cuidou de instrumentá-lo com a cópia do com-
provante do recolhimento de custas processuais alusivo ao recurso de
revista, essencial ao novo juízo de admissibilidade a ser proferido por
esta Instância ad quem, à luz do art. 897, parágrafo 5º, da CLT e da
Instrução Normativa nº 16/1999 desta Corte. Consabido que, com o
advento da Lei nº 9756/98, foi alterada a sistemática de formação do
instrumento no processo do trabalho, bem como o enfoque de apre-
ciação do agravo, a comportar, desde então, amplo juízo de ad-
missibilidade quanto à revista, pela possibilidade instituída de ime-
diato julgamento deste recurso. Constitui o preparo pressuposto ex-
trínseco de admissibilidade da revista, figurando o comprovante do
recolhimento de custas como peça de traslado obrigatório no art. 897,
parágrafo 5º, I, da CLT.

Na hipótese, rearbitrada a condenação no valor de R$
14.000,00 pelo Tribunal Regional (fl. 76), para fins recursais, con-
siderando-se que o recurso ordinário foi interposto pelo reclamante,
cabia à reclamada, ao interpor a revista, sob pena de deserção, efetuar
o recolhimento das custas respectivas, o que, entretanto, não foi
comprovado.

Insuficiente a mera declaração, no despacho denegatório da
revista, à fl. 96, de que regular o preparo do recurso, com remissão,
entre parênteses, às fls. 463 e 464 dos autos principais, desacom-
panhada dos dados fáticos ensejadores daquela conclusão, não sendo
demasiado destacar que o juízo de admissibilidade a quo não vincula
nem torna precluso o reexame da matéria pelo juízo ad quem. No
preciso dizer de Barbosa Moreira, in Comentários ao Código de
Processo Civil, da Forense, o juízo positivo de admissibilidade pro-
ferido pelo órgão perante o qual interposto o recurso não basta para
assegurar a obtenção do novo julgamento perseguido, seja pela pos-
sibilidade de advir algum fato que torne inadmissível o recurso, seja
por não ficar preclusa a reapreciação da matéria pelo órgão ad quem,
que procederá livremente ao controle da admissibilidade, inclusive
para declarar insatisfeito algum ou mais de um dos pressupostos
tidos, no juízo a quo, como cumpridos (vol. 5, 10ª ed., pp. 265-6).

Enfatizo que é ônus da parte zelar pela formação adequada
do instrumento, com o traslado não apenas das peças ditas obri-
gatórias, como também de qualquer outra que se mostre indispensável
ao deslinde da controvérsia, consoante disposto na Instrução Nor-
mativa nº 16/1999, itens III e X, desta Corte, verbis:

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 princi-
pal";

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".

3. Ante o exposto, forte nos artigos 896, parágrafo 5º, da
CLT e 557, caput, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de
instrumento, por deficiência de traslado.

4. Publique-se.
Brasília, 03 de maio de 2006.
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA

Ministra Relatora

PROC. Nº TST-AIRR-1115/2001-125-15-40.8

A G R AVA N T E : ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. - CASAS
PERNAMBUCANAS

A D VO G A D A : DRA. PATRÍCIA MARIANO

A G R AVA D A : ELIANA CRISTINA DESTRO

A D VO G A D O : DR. ARTIDI FERNANDES DA COSTA

D E S P A C H O
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Recla-

mada, às fls. 02-10, contra despacho que denegou seguimento ao seu
recurso de revista.

Não foi apresentada contraminuta ao agravo, tampouco con-
tra-razões ao recurso de revista, sendo dispensada a remessa dos
autos ao Ministério Público do Trabalho, nos termos do artigo 82, §
2º, II, do RITST.

Examinados. Decido.
O apelo, embora seja tempestivo (fls. 2, 164 e 166), ostente

representação regular (fls. 29 e 157), e se encontre devidamente
instrumentado, com o traslado das peças essenciais exigidas pela
Instrução Normativa nº 16/99 do TST, não merece prosperar, pois o
recurso de revista revela-se deserto.

O valor arbitrado à condenação pela r. sentença foi de R$
5.000,00 (cinco mil reais) (fl. 72).
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Quando da interposição do recurso ordinário, a Reclamada
realizou o depósito no montante de R$ 3.196,10 (três mil, cento e
noventa e seis reais e dez centavos) (fl. 92).

O entendimento desta Corte Superior firmou-se no sentido da
Súmula nº 128, I, in verbis: "Depósito recursal. (incorporadas as
Orientações Jurisprudenciais nºs 139, 189 e 190 da SDI-1) - Res.
129/2005 - DJ 20.04.05 I - É ônus da parte recorrente efetuar o
depósito legal, integralmente, em relação a cada novo recurso in-
terposto, sob pena de deserção. Atingido o valor da condenação,
nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso. (ex-Súmula nº
128, redação dada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.03, que incorporou a
OJ nº 139 - Inserida em 27.11.1998)".

Logo, era imprescindível, nos termos da referida súmula, que
a Reclamada, quando da interposição de seu recurso de revista, de-
positasse ou a diferença do valor total da condenação - de R$
1.803,90 (mil, oitocentos e três reais e noventa centavos) - ou o valor
legal vigente àquela época, de R$ 6.970,05 (seis mil, novecentos e
setenta reais e cinco centavos.

Como as cópias da guia de recolhimento do depósito recursal
relativo ao recurso de revista não contêm, de forma legível, a au-
tenticação mecânica do Banco recebedor (fls. 161 e 162), não se
prestam a comprovar que o valor total da condenação teria sido
atingido, impossibilitando a admissibilidade do recurso ante sua ma-
nifesta deserção.

Registre-se, que, nos termos do item X da Instrução Nor-
mativa nº 16 do TST, cumpre às partes providenciar a correta for-
mação do instrumento, não comportando a omissão em conversão em
diligência para suprir a inércia da parte.

Releva lembrar, ainda, que, embora a Agravante tenha de-
clarado a autenticidade das peças trasladadas, tal manifestação não
supre a ilegibilidade da autenticação mecânica do comprovante do
depósito recursal, uma vez que o agravo de instrumento foi instruído
em desconformidade com o disposto no artigo 897, § 5º, inciso I, da
CLT. Nesse sentido, são os seguintes precedentes da SBDI-1 desta
Corte: TST-E-AIRR-1449/2003-112-03-40.2, Rel. Min. João Oreste
Dalazen, in DJ de 21/10/2005; TST-E-AIRR-716.325/2000, Rel. Min.
Rider Nogueira de Brito, in DJ de 19/04/2002; e:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUIA DE DEPÓSITO
RECURSAL. CAMPO DESTINADO À AUTENTICAÇÃO MECÂ-
NICA ILEGÍVEL. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. Se na guia do
depósito recursal, trasladada aos autos do Agravo de Instrumento,
encontra-se ilegível o campo destinado à autenticação mecânica, o
apelo não merece conhecimento, ainda que a cópia esteja autenticada,
porque instruído em desconformidade com o disposto no artigo 897,
§ 5º, inciso I da CLT, já que a irregularidade da peça impede a
comprovação do pagamento do limite legal alusivo ao Recurso de
Revista, caso provido o Agravo, mormente quando não recolhido o
valor total da condenação quando da interposição do Recurso Or-
dinário. Embargos não conhecidos."(TST-E-AIRR-731.910/2001, Rel.
Min. Carlos Alberto Reis de Paula, in DJ de 19/04/2002).

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 557, caput, do
CPC e 897, § 5º, da CLT, DENEGO SEGUIMENTO ao agravo de
instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

HORÁCIO SENNA PIRES
Ministro-Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1301/2003-005-04-40.6

A G R AVA N T E : CENTRO DE DIÁLISE E TRANSPLANTE LTDA.

A D VO G A D O : DR. VITOR HUGO PANCINHA TRICERRI

A G R AVA D A : LUCIANA SILVEIRA KOSOOSKI

A D VO G A D O : DR. JAIME JOSÉ GOTARDI

A G R AVA D A : MASSA FALIDA DO HOSPITAL MAIA FILHO LT-
DA.

D E S P A C H O
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo 2º recla-

mado às fls. 2-8, contra despacho que negou seguimento ao seu
recurso de revista fls. 108-111.

Os autos não trazem contra-razões, tampouco contraminuta,
sendo dispensada a remessa dos autos ao douto Ministério Público do
Trabalho, na forma regimental.

Examinados. Decido.
Dispõe o art. 897, § 5º, inciso I, da CLT que o agravo de

instrumento, sob pena de não-conhecimento, será formado, obriga-
toriamente, com cópias das peças que elenca em seu inciso primeiro
e, facultativamente, com outras úteis ao deslinde da matéria con-
trovertida, nos termos de seu inciso segundo.

Na espécie, a cópia da folha de rosto do recurso de revista
juntada aos autos não satisfaz a exigência do art. 897, § 5º, da CLT,
na medida em que não permite a aferição da tempestividade do
recurso, pois o protocolo mostra-se ilegível (fl. 93). A questão en-
contra-se pacificada no âmbito desta Corte, por intermédio da Orien-
tação Jurisprudencial nº 285 da SBDI-1.

Ressalte-se, ainda, que, nos termos do item X da Instrução
Normativa/TST nº 16/99, cumpre às partes providenciar a correta
formação do instrumento, não comportando a omissão em conversão
em diligência para suprir a inércia da parte.

Em face do exposto, com fundamento no caput do artigo 557
do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.

Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

HORÁCIO SENNA PIRES
Ministro-Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1343/2003-109-15-40.0

A G R AVA N T E : NCH BRASIL LTDA.

A D VO G A D O : DR. JOEL DE ARAÚJO

A G R AVA D O : VITÓRIO ORLANDO PRAÇA

A D VO G A D A : DRA. CÉLIA CRISTINA CAMARGO LUCATELLI
BUENO

D E S P A C H O
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Reclamada

às fls. 02-09, contra despacho que negou seguimento ao seu recurso
de revista, em processo de conhecimento submetido ao rito suma-
ríssimo.

Foram apresentadas contraminuta e contra-razões às fls. 159-
161 e 162-174, sendo dispensada a remessa dos autos ao d. Ministério
Público do Trabalho, na forma regimental.

Examinados. Decido.
O Apelo não merece prosperar.
Com efeito, dispõe o art. 897, § 5º, da CLT que o agravo, sob

pena de não-conhecimento, será formado, obrigatoriamente, com có-
pias das peças que elenca em seu inciso primeiro e, facultativamente,
com outras úteis ao deslinde da controvérsia, nos termos de seu inciso
segundo.

In casu, a agravante não acostou aos autos cópia integral do
despacho que negou seguimento ao seu recurso de revista, peça es-
sencial e obrigatória.

Releva lembrar que, nos termos do item X da Instrução
Normativa nº 16 do TST, "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 essen-
ciais".

Dessa forma, com base no art. 557, caput, do CPC, nego
seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.

HORÁCIO SENNA PIRES
Ministro-Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1356/2003-011-04-40.8 TRT - 04ª RE-
GIÃO

A G R AVA N T E : MASSA FALIDA DE COMPANHIA DOSUL DE
A B A S T E C I M E N TO 

A D VO G A D O : DR(A). CARLOS STECHMAN COSTA

A G R AVA D O S : CLAUDETE POZZEBOM E OUTROS

A D VO G A D O : DR(A). AMAURI CELUPPI

I N T I M A Ç Ã O
Ficam intimadas as partes do despacho exarado pelo Ex-

celentíssimo Senhor Ministro HORÁCIO SENNA PIRES, relator, às
fls 63 dos autos do processo em epígrafe, nos seguintes termos:

"HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO (Art.
501/CPC).

Baixem os autos à origem.
Publique-se e registre-se."
SET6, 1 de junho de 2007.

CLAUDIO LUIDI GAUDENSI COELHO
Diretor da Secretaria da Sexta Turma

PROC. Nº TST-RR-1.378/2003-004-04-00.5

RECORRENTE : BRASIL TELECOM S/A - CRT

A D VO G A D O : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRENTE : ATENTO BRASIL S/A

A D VO G A D O : DR. ROBERTO PIERRI BERSCH

RECORRIDO(A) : CINTIA PIZARRO DA ROSA

A D VO G A D A : DRA. LAINE LATTIK PAJAK

D E S P A C H O
Vêm a despacho as petições nºs 80095/2006 e 167092/2006-

4, respectivamente protocoladas em 08/03 e 14/11 de 2006, a primeira
apontando um equívoco dos patronos da segunda recorrente com
relação à reserva de poderes procuratórios e a indicação daquele que
deva ser citado nas eventuais publicações.

Ocorre que, consultando os autos, vê-se uma sucessão de
mandatos (fls. 552, 555 e 566) que de certa forma atrapalham a boa
marcha processual dada a importância da regularidade da represen-
tação judicial.

Assim, saneando a questão pelo critério da recenticidade dos
mandatos apresentados, tenho por prevalente que, nestes autos, re-
presenta a segunda recorrente (ATENTO) o Dr. Roberto Pierri Bersch,
como faz nota a petição às fls. 566/568, de 14/11/2006, mesma data
em que protocolada petição de igual teor à fl. 566.

Juntem-se as petições citadas.
Acolho, incidenter tantum, o pedido formulado na petição nº

Pet-80095/2006, no sentido de se ratificar atos realizados no processo
por procuradores que tecnicamente não poderiam fazê-lo, isso em
homenagem ao princípio da instrumentalidade, dado que prejuízo
algum causou às partes ou à Justiça.

Publique-se.
Após, tornem-me conclusos.
Brasília, 29 de maio de 2007.

Horácio Senna Pires
Ministro Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1401/2003-044-02-40.6

A G R AVA N T E : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS,
A PA RT - 

HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDA-
RIAS, POUSADAS,

RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS, PI-
ZZARIAS, BARES, LANCHONETES,

SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCERIAS, BUF-
FETS, FAST-FOODS E

ASSEMELHADOS DE SÃO PAULO E REGIÃO.

ADVOGADAS : DRA. ELAINE PONTES PREBIANCHI E DRA. RITA
DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

A G R AVA D A : OLINDA ESTEVES DE BARROS - ME

D E S P A C H O
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato-

reclamado às fls. 02-20. , contra despacho que negou seguimento ao
seu recurso de revista (fl. 85-87).

Não foi apresentada contraminuta nem contra-razões ,sendo
dispensada a remessa dos autos ao d. Ministério Público do Trabalho,
na forma regimental.

Examinados. Decido.
O presente agravo não merece processamento, uma vez que o

Sindicato-Agravante não trasladou cópia da procuração outorgada pe-
la Agravada, configurando deficiência de traslado, em desalinho com
a exigência contida no artigo 897, § 5º, I, da CLT.

Com efeito, dispõe a referida norma consolidada que o agra-
vo de instrumento, sob pena de não-conhecimento, será formado com
cópias das peças que elenca em seus incisos primeiro e segundo.
Entre as peças de traslado obrigatório encontra-se a procuração ou-
torgada pelo agravado.

O entendimento firmado na egrégia SBDI-I desta Corte é no
sentido de que o traslado da cópia da procuração outorgada pelo
agravado é essencial, considerando-se que, com a nova sistemática
adotada pelo artigo 897 da CLT, permitindo o imediato julgamento do
recurso denegado, exige-se que o nome do advogado do agravado
seja inserido no edital de publicação de pauta, em observância ao
princípio do contraditório. Nesse sentido são os seguintes Prece-
dentes: E-AIRR-49670/2002-902-02-40, SBDI-1, Rel. Min. Carlos
Alberto Reis de Paula, DJ de 3.3.2006; E-ED-RR-1465/2003-071-02-
40, SBDI-1, Rel. Min. João Oreste Dalazen, DJ de 24.3.2006; e A-E-
AIRR-1289/1997-001-04-40, SBDI-1, Rel. Juiz Convocado José An-
tônio Pancotti, DJ de 11.11.2005.

Impõe ressaltar, outrossim, que, nos termos do item X da
Instrução Normativa nº 16/99 desta Corte e da reiterada jurispru-
dência do Excelso Pretório, cabe à parte zelar pela correta formação
do instrumento, não comportando a omissão em conversão do agravo
em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que obrigatórias
ou necessárias.

Dessa forma, com fundamento no artigo 557, caput, do CPC,
NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

HORÁCIO SENNA PIRES
Ministro-Relator

PROC. Nº TST-AIRR-1661/2000-111-15-40.5

A G R AVA N T E : FRANGOESTE AVICULTURA LTDA.

A D VO G A D O : DR. ANTÔNIO CARLOS VICENTIN FOLTRAN

A G R AVA D O : ADEMAR PAULO DE MORAIS

A D VO G A D A : DRA. CÍCERA FERREIRA DOS SANTOS

D E S P A C H O
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Recla-

mada, às fls. 02-11, contra despacho que denegou seguimento ao seu
recurso de revista.

Foram apresentadas contraminuta ao agravo (fls. 170-175) e
contra-razões ao recurso de revista (fls. 178-182), sendo dispensada a
remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho, nos termos do
artigo 82, § 2º, II, do RITST.

Examinados. Decido.
O recurso revela-se intempestivo. Com efeito, o despacho

denegatório do recurso de revista foi publicado em 11/07/2003 (sexta-
feira), consoante noticia a certidão à fl. 164. O prazo para inter-
posição do agravo de instrumento iniciou-se em 14/07/2003 (segunda-
feira), vindo a expirar em 21/07/2003 (segunda-feira). Entretanto, o
presente apelo somente foi interposto em 29/08/2003 (sexta-feira),
quando já havia expirado o prazo legal de oito dias, fixado no art.
897, "caput", da CLT.

Registre-se que o documento à fl. 165, que visava a com-
provar a suspensão dos prazos recursais, não se presta ao fim co-
limado, por se tratar de mero expediente, com informações diversas,
colhido em site da AASP.

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 557, caput, do
CPC e 896, § 5º, da CLT, DENEGO SEGUIMENTO ao agravo de
instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

HORÁCIO SENNA PIRES
M I N I S T R O - R E L ATO R 

PROC. Nº TST-AIRR-1980/1999-053-01-40.6 1ª REGIÃO

A G R AVA N T E : MOTOR HAUS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

A D VO G A D O : DR. RICARDO ALVES DA CRUZ

A G R AVA D A : MARIA DA PIEDADE SALLES TEIXEIRA DOS
S A N TO S 

ADVOGADO : DR. ANGELITO PORTO CORRÊA DE MELLO FILHO
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D E S P A C H O
1. Agrava de instrumento, a reclamada, pelas razões aduzidas

às fls. 02-8, contra o despacho denegatório de seguimento ao recurso
de revista que interpôs. Contraminuta e contra-razões não apresen-
tadas, conforme certificado à fl. 150. Autos não remetidos ao Mi-
nistério Público do Trabalho para emissão de parecer, forte no art. 82
do Regimento Interno deste Tribunal, e redistribuídos (fl. 153).

2. O presente agravo não reúne condições de processamento
por defeito de formação, a teor do art. 897, § 5º, I, da CLT, com a
redação da Lei nº 9.756/98, à falta de traslado das peças necessárias
a tanto, no momento de sua interposição, em 05.02.2004 (fl. 02),
quando a agravante apresentou, para a formação do instrumento,
peças estranhas ao processo, correspondentes a outros autos.

Ante tal circunstância, mediante a petição da fl. 71, pro-
tocolada em 18.02.2004, a reclamada requereu o traslado das peças
necessárias à sua formação. Todavia, como é sabido, incumbe à parte
comprovar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do
recurso dentro do prazo recursal, inclusive no que diz com a correta
formação do agravo. Nessa medida, a juntada das peças tidas como
necessárias à formação do instrumento do agravo há de ser feita
dentro do prazo recursal. É o que se infere, de resto, dos termos do
artigo 897, § 5º, 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, (...)"
Nesse sentido, precedente desta Corte, da lavra do Exmo.

Ministro Gelson Azevedo:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Apresentação das peças

essenciais à formação de agravo fora do prazo para a interposição de
recurso. Agravo de instrumento de que não se conhece." (Proc. TST-
AIRR-733894/2001, DJ de 08.02.2002).

3. Ante o exposto, forte nos artigos 896, parágrafo 5º, da
CLT e 557, caput, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de
instrumento, por deficiência de traslado.

4. Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2007.
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA

Ministra Relatora

PROC. Nº TST-AIRR-2118/2003-010-08-40.1

A G R AVA N T E : ELEVADORES OTIS LTDA.

A D VO G A D O : DR. LUIZ GONZAGA DE MELO VALENÇA

A G R AVA D O : MARCO ANTÔNIO PEREIRA MENDES

A D VO G A D O : DR. CARLOS JOSÉ DE AMORIM PINTO

D E S P A C H O
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Recla-

mada, às fls. 02-10, contra despacho que denegou seguimento ao seu
recurso de revista.

Foram apresentadas contraminuta ao agravo e contra-razões
ao recurso de revista (fls. 208-212), sendo dispensada a remessa dos
autos ao Ministério Público do Trabalho, nos termos do artigo 82, §
2º, II, do RITST.

Examinados. Decido.
Dispõe o art. 897, § 5º, inciso I, da CLT que o agravo de

instrumento, sob pena de não-conhecimento, será formado, obriga-
toriamente, com cópias das peças que elenca em seu inciso primeiro
e, facultativamente, com outras úteis ao deslinde da matéria con-
trovertida, nos termos de seu inciso segundo.

Na espécie, a cópia da folha de rosto do recurso de revista
juntada aos autos não satisfaz a exigência do art. 897, § 5º, da CLT,
na medida em que não permite a aferição da tempestividade do
recurso, pois o protocolo mostra-se ilegível (fl. 182). A questão en-
contra-se pacificada no âmbito desta Corte, por intermédio da Orien-
tação Jurisprudencial nº 285 da SBDI-1.

Ressalte-se, ainda, que, nos termos do item X da Instrução
Normativa nº 16 do TST, cumpre às partes providenciar a correta
formação do instrumento, não comportando a omissão em conversão
em diligência para suprir a inércia da parte.

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 557, caput, do
CPC e 897, § 5º, da CLT, DENEGO SEGUIMENTO ao agravo de
instrumento.

Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

HORÁCIO SENNA PIRES
Ministro-Relator

PROC. Nº TST-AIRR-2265/2002-042-03-40.2 3ª REGIÃO

A G R AVA N T E : FERROBAN - FERROVIAS BANDEIRANTES S.A.

A D VO G A D O : DR. NILTON CORREIA

A G R AVA D O : MARCOS RODRIGUES MENINO

ADVOGADO : DR. ADRIANO GOMES PIRES

D E S P A C H O
1. Agrava de instrumento, a reclamada, pelas razões das fls.

02-7, contra o despacho denegatório de seguimento ao recurso de
revista que interpôs. Contraminuta e contra-razões apresentadas às fls.
77-8 e 79-82, respectivamente. Autos não remetidos ao Ministério
Público do Trabalho para emissão de parecer, forte no artigo 82 do
Regimento Interno deste Tribunal, e redistribuídos.

2. O presente agravo não reúne condições de processamento,
por deficiência de formação do instrumento, pois o agravante deixou
de trasladar a certidão de publicação do acórdão regional, necessária
ao novo juízo de admissibilidade a ser proferido por esta Instância ad
quem, à luz do art. 897, parágrafo 5º, da CLT e da Instrução Nor-
mativa nº 16/1999 desta Corte. Consabido que, com o advento da Lei
nº 9756/98, foi alterada a sistemática de formação do instrumento no

processo do trabalho, bem como o enfoque de apreciação do agravo,
a comportar, desde então, amplo juízo de admissibilidade quanto à
revista, pela possibilidade instituída de imediato julgamento deste
recurso. Indispensável o traslado da aludida peça, diante da neces-
sidade de aferição da tempestividade da revista sempre que ausentes
elementos outros nos autos que a evidenciem, nos moldes consa-
grados na OJ Transitória nº 18 da SDI-I desta Corte ("AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº
9756/1998. PEÇA INDISPENSÁVEL. CERTIDÃO DE PUBLICA-
ÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. NECESSÁRIA A JUNTADA,
SALVO SE NOS AUTOS HOUVER ELEMENTOS QUE ATESTEM
A TEMPESTIVIDADE DA REVISTA. A certidão de publicação do
acórdão regional é peça essencial para a regularidade do traslado do
agravo de instrumento, porque imprescindível para aferir a tempes-
tividade do recurso de revista e para viabilizar, quando provido, seu
imediato julgamento, salvo se nos autos houver elementos que ates-
tem a tempestividade da revista.").

Ademais, as cópias que formam o instrumento não se en-
contram autenticadas, conforme exigência do artigo 830 da CLT, nem
declarada sua autenticidade por advogado constituído, nos termos do
art. 544, § 1º, do CPC. Na mesma linha o item IX da referida
Instrução Normativa, que uniformiza a interpretação da Lei nº
9.756/98 em relação ao agravo de instrumento no processo do tra-
balho, verbis:

"As peças trasladadas conterão informações que identifiquem
o processo do qual foram extraídas, autenticadas uma a uma, no
anverso ou verso. Tais peças poderão ser declaradas autênticas pelo
próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. 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 in-
formações acima exigidas."

Enfatizo que é ônus da parte zelar pela formação adequada
do instrumento, consoante disposto no item X da mesma Instrução
Normativa, verbis:

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".

3. Ante o exposto, forte nos artigos 896, parágrafo 5º, da
CLT e 557, caput, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de
instrumento, por defeito de formação.

4. Publique-se.
Brasília, 24 de maio de 2007.
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA

Ministra Relatora

PROC. Nº TST-AIRR-2286/2002-025-02-40.8

A G R AVA N T E : ORGANIZAÇÃO SANTAMARENSE DE EDUCA-
ÇÃO E CULTURA - OSEC

A D VO G A D O : DR. ROBERTO COVOLO BORTOLI

A G R AVA D O : ERNESTO TOMÁS GUILLENEA MELGAR

A D VO G A D A : DRA. SABRINA WELSCH

D E S P A C H O
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Recla-

mada, às fls. 02-10, contra despacho que denegou seguimento ao seu
recurso de revista.

Foi apresentada apenas contraminuta ao agravo (fls. 121-
137), sendo dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público do
Trabalho, nos termos do artigo 82, § 2º, II, do RITST.

Examinados. Decido.
De plano, verifico a impossibilidade de processamento do

recurso, visto que a cópia do comprovante do depósito recursal re-
ferente ao Recurso de Revista (fl. 116), peça essencial à formação do
instrumento, não contém, de forma legível, a autenticação mecânica
do Banco recebedor, circunstância que inviabiliza a aferição do cor-
reto preparo do recurso denegado.

Com efeito, preceitua o art. 897, § 5º, da CLT que o agravo,
sob pena de não-conhecimento, será formado, obrigatoriamente, com
cópias das peças que elenca em seu inciso primeiro e, facultati-
vamente, com outras úteis ao deslinde da matéria controvertida, nos
termos de seu inciso segundo.

Ademais, o item III da Instrução Normativa nº 16 do TST
dispõe 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 sa-
tisfação de todos os pressupostos extrínsecos do recurso principal".

Registre-se que, nos termos do item X da Mencionada Ins-
trução Normativa, cumpre às partes providenciar a correta formação
do instrumento, não comportando a omissão em conversão em di-
ligência para suprir a inércia da parte.

Releva lembrar, ainda, que, embora a Agravante tenha de-
clarado a autenticidade das peças trasladadas, tal providência não
supre a ilegibilidade da autenticação mecânica do comprovante do
depósito recursal, uma vez que o agravo de instrumento foi instruído
em desconformidade com o disposto no artigo 897, § 5º, inciso I, da
CLT. Nesse sentido, são os seguintes precedentes da SBDI-1 desta
Corte: TST-E-AIRR-1449/2003-112-03-40.2, Rel. Min. João Oreste
Dalazen, in DJ de 21/10/2005; TST-E-AIRR-716.325/2000, Rel. Min.
Rider Nogueira de Brito, in DJ de 19/04/2002; e:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUIA DE DEPÓSITO
RECURSAL. CAMPO DESTINADO À AUTENTICAÇÃO MECÂ-
NICA ILEGÍVEL. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. Se na guia do
depósito recursal, trasladada aos autos do Agravo de Instrumento,
encontra-se ilegível o campo destinado à autenticação mecânica, o
apelo não merece conhecimento, ainda que a cópia esteja autenticada,
porque instruído em desconformidade com o disposto no artigo 897,
§ 5º, inciso I da CLT, já que a irregularidade da peça impede a
comprovação do pagamento do limite legal alusivo ao Recurso de
Revista, caso provido o Agravo, mormente quando não recolhido o

valor total da condenação quando da interposição do Recurso Or-
dinário. Embargos não conhecidos."(TST-E-AIRR-731.910/2001, Rel.
Min. Carlos Alberto Reis de Paula, in DJ de 19/04/2002).

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 557, caput, do
CPC e 897, § 5º, da CLT, DENEGO SEGUIMENTO ao agravo de
instrumento.

Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

HORÁCIO SENNA PIRES
Ministro-Relator

PROC. Nº TST-AIRR-2316/2001-071-02-40.6 2ª REGIÃO

A G R AVA N T E : EMPRESA DE SEGURANÇA DE ESTABELECI-
MENTOS BANCÁRIOS DE CRÉDITO ITATIAIA
LT D A . 

A D VO G A D A : DRª. CLEUSA MARINA NANTES ALVES

A G R AVA D A : MILTON RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADA : DRª. ELISA ASSAKO MARUKI

D E S P A C H O
1. Agrava de instrumento, a reclamada, pelas razões das fls.

02-17, contra o despacho denegatório de seguimento ao recurso de
revista que interpôs. Contraminuta e contra-razões às fls. 339-50 e
351-7, respectivamente. Autos não remetidos ao Ministério Público
do Trabalho para emissão de parecer, forte no artigo 82 do Regimento
Interno deste Tribunal, e redistribuídos (fl. 360).

2. O presente agravo não reúne condições de processamento
por desatendido pressuposto extrínseco de admissibilidade concer-
nente à regularidade formal. A reclamada apresenta, à formação do
instrumento, cópias simples, desprovidas de autenticação ou de de-
claração de autenticidade, nas razões recursais (fls. 02-17), por ad-
vogado constituído, conforme faculta o art. 544, I, do CPC.

A teor do artigo 830 da CLT, o documento oferecido para
prova somente será aceito se estiver no original ou em cópia au-
tenticada. Dispõe, a seu turno, o item IX da Instrução Normativa nº
16/1999 desta Corte, na senda do art. 544, § 1º, do CPC:

As peças trasladadas conterão informações que identifiquem
o processo do qual foram extraídas, autenticadas uma a uma, no
anverso ou verso. Tais peças poderão ser declaradas autênticas pelo
próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. 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 in-
formações acima exigidas.

Não há, pois, como ter por atendida a exigência do art. 544,
§ 1º, do CPC e do item IX da Instrução Normativa nº 16/1999 do
TST, antes transcrito, à falta de declaração hábil de autenticidade das
peças, que as normatividades citadas exigem esteja firmada por ad-
vogado constituído e sob sua responsabilidade pessoal. Nesse sentido
inúmeros precedentes desta Corte. Assim, a falta de autenticação ao
feitio legal, em qualquer das alternativas postas pela legislação, cor-
responde, em seus efeitos, à não-juntada das peças de traslado obri-
gatório.

Ressalto, por oportuno, que cabe às partes zelar pela correta
formação do instrumento, não comportando, a omissão, conversão em
diligência para suprir a ausência de peças, ainda que essenciais, ou
sanar irregularidade como a detectada, nos termos do item X da
Instrução Normativa nº 16/1999 do TST.

3. Ante o exposto, forte nos artigos 896, parágrafo 5º, da
CLT e 557, caput, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de
instrumento, por defeito de formação.

4. Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2007.
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA

Ministra Relatora

PROC. Nº TST-AIRR-2616/1990-006-01-40.8

A G R AVA N T E : UNIÃO (EXTINTO DNOS)

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

A G R AVA D O S : ARISTOCLES CALDAS JÚNIOR E OUTROS

A D VO G A D O : DR. PAULO SÉRGIO CALDEIRA FUTSCHER

D E S P A C H O
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada,

às fls. 2-8, contra despacho que negou seguimento ao seu recurso de
revista.

Os agravados apresentaram apenas contraminuta, às fls. 121-
123, sendo feita a remessa dos autos ao douto Ministério Público do
Trabalho, que emitiu parecer, à fl. 128, pelo não-conhecimento e, se
ultrapassado este, pelo não provimento do apelo.

Examinados. Decido.
O presente agravo de instrumento, contudo, embora seja tem-

pestivo (fls. 2 e 117), não merece processamento, uma vez que a
agravante deixou de trasladar cópia da íntegra da decisão originária,
proferida no exame dos embargos de declaração, juntando apenas a
primeira folha daquela decisão (fl. 105), indispensável à compreensão
da controvérsia; além de não trasladar as procurações outorgadas
pelos demais agravados, só juntando aquela relativa ao exeqüente
Aristocles Caldas Júnior (fl. 13).

Desse modo, ausentes peças necessárias ao traslado do agra-
vo de instrumento, impedindo o seu exame e do recurso denegado, tal
como estabelecido pelo artigo 897, §§ 5º e 7º, da CLT e itens III, VII
e X da Instrução Normativa nº 16/99, está configurada irregularidade
de traslado, que constitui óbice ao processamento do agravo.
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Impõe ressaltar, outrossim, que, nos termos do item X da
Instrução Normativa nº 16/99 desta Corte e da reiterada jurispru-
dência do Excelso Pretório, cabe à parte zelar pela correta formação
do instrumento, não comportando a omissão em conversão do agravo
em diligência para suprir a ausência de peças, ainda que obrigatórias
ou necessárias.

Dessa forma, com fundamento nos artigos 557, caput, do
CPC e 896, § 5º, da CLT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de
instrumento.

Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

HORÁCIO SENNA PIRES
Ministro-Relator

<!ID330922-3>

PROC. Nº TST-AIRR-3041/2004-018-12-40.7 12ª REGIÃO

A G R AVA N T E : IVO ENDLER

A D VO G A D O : DR. JAIRO SIDNEY DA CUNHA

A G R AVA D O S : LBZ SERVIÇOS LTDA. E OUTRO

A D VO G A D O : DR. ANTONIO ALVARO CASTELLAIN FILHO

A G R AVA D O S : BLOCOPISO PRÉ MOLDADOS, INCORPORA-
ÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. E OUTRO

A D VO G A D O : DR. CLOVIS JAIR GRUBER

A G R AVA D A : COMPANHIA URBANIZADORA DE BLUMENAU -
URB

A D VO G A D O : DR. JOÃO PAULO MOREIRA DA COSTA

A G R AVA D O : MUNICÍPIO DE BLUMENAU

A D VO G A D O : DR. WALFRIDO SOARES NETO

D E S P A C H O
1. Agrava de instrumento, o reclamante, pelas razões das fls.

02-8, contra o despacho denegatório de seguimento ao recurso de
revista que interpôs. Contraminuta e contra-razões não apresentadas,
conforme certificado à fl. 95. O Ministério Público do Trabalho, em
parecer exarado à fl. 98, opina pelo conhecimento e não-provimento
do agravo.

2. O presente agravo não reúne condições de processamento,
por deficiência de traslado, à falta de cópias do acórdão regional e do
recurso de revista, em seu inteiro teor - do acórdão, trasladada apenas
a 1ª lauda (fl. 83 destes autos, correspondente à fl. 285 dos autos
principais) e, da revista, não trasladadas as razões subseqüentes à fl.
89 destes autos -, peças necessárias à regular formação do instru-
mento, a teor do disposto no art. 897, § 5º, I, da CLT, com a redação
dada pelo art. 2º da Lei nº 9.756/98 e da Instrução Normativa nº
16/99 desta Corte, consabido que, com o advento da Lei nº 9756/98,
foi alterada a sistemática de formação do instrumento no processo do
trabalho, bem como o enfoque de apreciação do agravo, a comportar,
desde então, amplo juízo de admissibilidade quanto à revista pela
possibilidade instituída de seu imediato julgamento.

3. Enfatizo que é ônus da parte zelar pela formação adequada
do instrumento, com o traslado não apenas das peças ditas obri-
gatórias, como também de qualquer outra que se mostre indispensável
ao deslinde da controvérsia, consoante disposto na Instrução Nor-
mativa nº 16/99, que em seus itens III e X assim dispõe, verbis:

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 sa-
tisfação 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".

4. Ante o exposto, forte nos artigos 896, parágrafo 5º, da
CLT e 557, caput, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de
instrumento, por deficiência de traslado.

5. Publique-se.
Brasília, 03 de maio de 2007.
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA

Ministra Relatora

PROC. Nº TST-ED-AIRR-4545/2001-481-01-40.0 1ª REGIÃO

EMBARGANTE : FERNANDO TORQUATO DA COSTA

A D VO G A D A : DRª. DAYSE MAIQUES DE SOUZA ALVES

EMBARGADA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS

A D VO G A D A : DRª. ALESSANDRA ROLLER

D E S P A C H O
1. Pelo despacho exarado à fl. 254, o Ministro Presidente

desta Corte negou seguimento ao agravo de instrumento do recla-
mante, por intempestivo, forte nos arts. 897, caput, e 896, § 5º, ambos
da CLT, ressaltando que não comprovada, nos autos, a ocorrência de
feriado local ou de dia útil em que não houve expediente forense que
justificasse a prorrogação do prazo até a data da interposição do
recurso, nos termos da Súmula 385 desta Corte.

Inconformado, o agravante opõe embargos declaratórios às
fls. 257-9, alegando manifesto equívoco quanto à análise dos pres-
supostos extrínsecos do recurso denegado e requerendo seja con-
cedido efeito modificativo ao julgado. Argumenta, em síntese, que "...
o TRT da 1ª Região editou o Ato nº 2725/2005, publicado no DO de
30/11/2005, suspendendo os prazos processuais nos dias 12, 13, 14,
15, 16 e 19 de dezembro de 2005, cuja cópia foi juntada aos autos
com o Agravo de Instrumento" (fl. 258).

Distribuído o feito a esta Relatora, na forma regimental.

2. Ao contrário do que sustenta o embargante, não se en-
contra nos autos a peça cujo traslado afirma ter providenciado - Ato
nº 2725/2005, de 30.11.2005, do Tribunal Regional da 1ª Região,
também referida no recurso denegado, à fl. 04. Logo, não com-
provada, no momento da interposição do agravo de instrumento, a
prorrogação do prazo recursal por força de Ato emanado da Corte de
origem, conforme incumbia à parte, nos termos da Súmula 385 desta
Corte, que justificasse a aludida prorrogação. Eis o teor da referida
Súmula, verbis:

"FERIADO LOCAL. PRAZO RECURSAL. PRORROGA-
ÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. Cabe à parte comprovar,
quando da interposição do recurso, a existência de feriado local que
justifique a prorrogação do prazo recursal".

Nessa linha há vários precedentes desta Corte, dentre os
quais cito o Proc. nº TST-AG-RR-361037/1997, em que Relator o
Ministro Gelson de Azevedo, assim ementado:

"A parte deve comprovar a tempestividade do recurso no
momento de sua interposição, inclusive registrando a ocorrência de
dias sem expediente forense por força de evento estranho à legislação
federal. Comprovação tardia em sede de agravo regimental. Agravo a
que se nega provimento".

3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
4. Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2007.
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA

Ministra Relatora

PROCESSO Nº TST-AIRR-6911/2003-902-02-00.7 TRT - 02ª RE-
GIÃO

A G R AVA N T E : CARLINDO JOSÉ DA SILVA

A D VO G A D O : DR(A). MARIA LUISA ALVES DA COSTA

A G R AVA D O : COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SÃO PAU-
LO

A D VO G A D O : DR(A). ASSAD LUIZ THOMÉ

INTIMAÇÃO
Fica intimado o peticionante, Dr. ALEXSANDRO PEREIRA

DOS REIS, do despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz
Convocado LUIZ ANTÔNIO LAZARIM, relator, às fls 274 dos autos
do processo em epígrafe, nos seguintes termos:

"Vi s t o s .
Petição nº 19004/2007-7.
Junte-se. Esclareça o peticionário seu interesse no documento

solicitado, vez que não figura como parte nos autos.
Publique-se.
Após, conclusos."
SET6, 1 de junho de 2007.

CLAUDIO LUIDI GAUDENSI COELHO
Diretor da Secretaria da Sexta Turma

PROC. Nº TST-AIRR-40107/2002-902-02-40.0

A G R AVA N T E : MAHLE COFAP ANÉIS S.A.

A D VO G A D A : DRA. ILA MARTINS DELLANOCE

A G R AVA D A : OTÍLIA APARECIDA LOCATELLI

A D VO G A D O : DR. PAULO ROGÉRIO B. CERVIGLIERI

D E S P A C H O
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Recla-

mada, às fls. 02-06, contra despacho que denegou seguimento ao seu
recurso de revista.

Foram apresentadas contraminuta ao agravo (fls. 199-202) e
contra-razões ao recurso de revista (fls. 203-209), sendo dispensada a
remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho, nos termos do
artigo 82, § 2º, II, do RITST.

Examinados. Decido.
Dispõe o art. 897, § 5º, inciso I, da CLT que o agravo de

instrumento, sob pena de não-conhecimento, será formado, obriga-
toriamente, com cópias das peças que elenca em seu inciso primeiro
e, facultativamente, com outras úteis ao deslinde da matéria con-
trovertida, nos termos de seu inciso segundo.

Na espécie, a cópia da folha de rosto do recurso de revista
juntada aos autos não satisfaz a exigência do art. 897, § 5º, da CLT,
na medida em que não permite a aferição da tempestividade do
recurso, pois o protocolo mostra-se ilegível (fl. 185). A questão en-
contra-se pacificada no âmbito desta Corte, por intermédio da Orien-
tação Jurisprudencial nº 285 da SBDI-1, sendo ainda certo que, nos
termos da Orientação Jurisprudencial nº 284 da SBDI-1 do TST, a
etiqueta adesiva na qual consta a expressão "no prazo" não se presta
à aferição de tempestividade do recurso, pois sua finalidade é tão-
somente servir de controle processual interno do TRT e não contém
sequer a assinatura do funcionário responsável por sua elaboração.

Ressalte-se, ainda, que, nos termos do item X da Instrução
Normativa nº 16 do TST, cumpre às partes providenciar a correta
formação do instrumento, não comportando a omissão em conversão
em diligência para suprir a inércia da parte.

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 557, caput, do
CPC e 897, § 5º, da CLT, DENEGO SEGUIMENTO ao agravo de
instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

HORÁCIO SENNA PIRES
Ministro-Relator

PROC. Nº TST-AIRR-55066/2002-900-04-00.9TRT - 04ª REGIÃO

A G R AVA N T E : BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

A D VO G A D O : DR(A). JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL E DR.
RÜDEGER FEIDEN

A G R AVA D O : TEREZINHA MICHELOTTO

ADVOGADO : DR(A). ANTÔNIO CARLOS S. MAINERI

I N T I M A Ç Ã O
Ficam intimadas as partes do despacho exarado pelo Ex-

celentíssimo Senhor Ministro HORÁCIO SENNA PIRES, relator, às
fls 285 dos autos do processo em epígrafe, nos seguintes termos:

"HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO (Art.
501/CPC).

Baixem os autos à origem.
Publique-se e registre-se."
SET6, 1 de junho de 2007.

CLAUDIO LUIDI GAUDENSI COELHO
Diretor da Secretaria da Sexta Turma

PROC. Nº TST-AIRR-61810/2002-900-02-00.5

A G R AVA N T E : IRMÃOS GUIMARÃES LTDA.

A D VO G A D O : DR. FRANCISCO ANTÔNIO LUIGI RODRIGUES
CUCCHI

A G R AVA D O : DIÓGENES MAGALHÃES SILVA

A D VO G A D O : DR. GERALDO MOREIRA LOPES

D E S P A C H O
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Recla-

mada, às fls. 02-09, contra despacho que denegou seguimento ao seu
recurso de revista.

Foram apresentadas contraminuta ao agravo (fls. 229-232) e
contra-razões ao recurso de revista (fls. 233-236), sendo dispensada a
remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho, nos termos do
artigo 82, § 2º, II, do RITST.

Examinados. Decido.
Dispõe o art. 897, § 5º, inciso I, da CLT que o agravo de

instrumento, sob pena de não-conhecimento, será formado, obriga-
toriamente, com cópias das peças que elenca em seu inciso primeiro
e, facultativamente, com outras úteis ao deslinde da matéria con-
trovertida, nos termos de seu inciso segundo.

Na espécie, a cópia da folha de rosto do recurso de revista
juntada aos autos não satisfaz a exigência do art. 897, § 5º, da CLT,
na medida em que não permite a aferição da tempestividade do
recurso, pois o protocolo mostra-se ilegível (fl. 171). A questão en-
contra-se pacificada no âmbito desta Corte, por intermédio da Orien-
tação Jurisprudencial nº 285 da SBDI-1, sendo ainda certo que, nos
termos da Orientação Jurisprudencial nº 284 da SBDI-1 do TST, a
etiqueta adesiva na qual consta a expressão "no prazo" não se presta
à aferição de tempestividade do recurso, pois sua finalidade é tão-
somente servir de controle processual interno do TRT e não contém
sequer a assinatura do funcionário responsável por sua elaboração.

Ressalte-se, ainda, que, nos termos do item X da Instrução
Normativa nº 16 do TST, cumpre às partes providenciar a correta
formação do instrumento, não comportando a omissão em conversão
em diligência para suprir a inércia da parte.

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 557, caput, do
CPC e 897, § 5º, da CLT, DENEGO SEGUIMENTO ao agravo de
instrumento.

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.

HORÁCIO SENNA PIRES
Ministro-Relator

PROCESSO Nº TST-AIRR-92030/2003-900-02-00.8 TRT - 02ª
REGIÃO

A G R AVA N T E : GERALDO PESTANA

ADVOGADO : DR(A). ABAETÊ GABRIEL PEREIRA MATTOS

A G R AVA D A : FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA - CENTRO PAULIS-
TA DE RÁDIO E TV EDUCATIVA

ADVOGADO : DR(A). NICOLAU TANNUS

INTIMAÇÃO
Fica intimada a Recorrida, FUNDAÇÃO PADRE ANCHIE-

TA - CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVA ., na
pessoa da peticionante , Dra. Kátia de Almeida, do despacho exarado
pela Excelentíssima Senhora Ministra ROSA MARIA WEBER CAN-
DIOTA DA ROSA, relatora, às fls 274 dos autos do processo em
epígrafe, nos seguintes termos:

"Junte-se. Nada a deferir, por ausência de procuração em
nome do advogado substabelecente.

Publique-se. E
Brasília, 26.04.2007."

CLAUDIO LUIDI GAUDENSI COELHO
Diretor da Secretaria da Sexta Turma

PROC. Nº TST-AIRR-95228/2003-900-04-00.2 TRT - 04ª RE-
GIÃO

A G R AVA N T E : BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

A D VO G A D O : DR(A). JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL E DR.
ANDRÉ LUIZ KRIEGER

A G R AVA D O : VOLMIR MACEDO DA SILVA

A D VO G A D O : DR(A). RUY RODRIGUES DE RODRIGUES
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I N T I M A Ç Ã O
Ficam intimadas as partes do despacho exarado pelo Ex-

celentíssimo Senhor Ministro HORÁCIO SENNA PIRES, relator, às
fls 647 dos autos do processo em epígrafe, nos seguintes termos:

"HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO (Art.
501/CPC).

Baixem os autos à origem.
Publique-se e registre-se."
SET6, 1 de junho de 2007.

CLAUDIO LUIDI GAUDENSI COELHO
Diretor da Secretaria da Sexta Turma

PROC. Nº TST-AIRR-100147/2003-900-01-00.0 1ª REGIÃO

A G R AVA N T E : COMPANHIA FLUMINENSE DE TRENS URBA-
NOS - FLUMITRENS

A D VO G A D O : DR. MARCELO DE OLIVEIRA ROCHA

A G R AVA D O S : JÚLIO CÉSAR MACHADO DA CUNHA E OU-
TROS

A D VO G A D O : DR. ZIRILDO LOPES DE SÁ FILHO

D E S P A C H O
1. Agrava de instrumento, a reclamada, pelas razões das fls.

184-92, contra o despacho denegatório de seguimento ao recurso de
revista que interpôs. Contraminuta e contra-razões apresentadas às fls.
195-7 198-201. Autos não remetidos ao Ministério Público do Tra-
balho para emissão de parecer, forte no artigo 82 do Regimento
Interno desta Corte, e redistribuídos (fl. 219).

2. O presente agravo não reúne condições de processamento,
por irregularidade de representação, a acarretar sua inexistência, uma
vez que a procuração juntada aos autos (fl. 173), em que conferidos
poderes à subscritora do apelo, Drª. Sandra Helena da Silva Trindade
- OAB/RJ 34.196 -, que também subscreve o recurso de revista,
apresenta-se em cópia simples, desprovida de autenticação, desaten-
dendo a exigência estabelecida no artigo 830 da CLT ("o documento
oferecido para prova só será aceito se estiver no original ou em
certidão autêntica, ou quando conferida a respectiva pública-forma ou
cópia perante o juiz ou tribunal"). Trata-se, a autenticação, de re-
quisito formal para a validade das cópias reprográficas, não sendo
aceitável procuração juntada em fotocópia simples, consoante juris-
prudência remansosa desta Corte.

Ressalto, à demasia, a incidência, na espécie, da Súmula
383/TST ("Mandato. Arts. 13 e 37 do CPC. Fase recursal. Inapli-
cabilidade - É inadmissível, em instância recursal, o oferecimento
tardio de procuração, nos termos do art. 37 do CPC, ainda que
mediante protesto por posterior juntada, já que a interposição de
recurso não pode ser reputada ato urgente; II - Inadmissível na fase
recursal a regularização da representação processual, na forma do art.
13 do CPC, cuja aplicação se restringe ao Juízo de 1º grau."), sendo
certo ainda que os pressupostos de admissibilidade recursal hão de
estar presentes no momento da interposição do recurso, segundo a
jurisprudência sedimentada desta Corte.

3. Ante o exposto e não se verificando a hipótese de mandato
tácito, forte nos artigos 896, parágrafo 5º, da CLT e 557, caput, do
CPC, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, por ine-
xistente.

4. Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2007.
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA

Ministra Relatora

PROC. Nº TST-AC-17261/2006-000-00-00.7 TRT 3ª REGIÃO

A U TO R : JOSÉ CARLOS CAMACHO LOURENÇO

A D VO G A D O : DR. WILLY FALCOMER FILHO

RÉU : PERFILADOS PARANÁ MANUFATURADOS DE
AÇO LTDA.

RÉU : FERNANDES REPRESENTAÇÕES LTDA.

RÉU : LAMITUBO LAMINADOS TUBOS LTDA.

RÉU : TUPERFIL TUBOS E PERFIS LTDA.

D E S P A C H O
1. JOSÉ CARLOS CAMACHO LOURENÇO ajuizou a pre-

sente ação cautelar inominada, incidental ao processo nº
719283/2000.6, com pedido liminar, requerendo a determinação da
penhora da quantia de R$ 75.848,43 (setenta e cinco mil oitocentos e
quarenta e oito reais e quarenta e três centavos) nas contas existentes
em qualquer banco e de qualquer uma das reclamadas. Juntou do-
cumentos (fls. 07-75).

A Juíza do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de Uber-
lândia, considerando inadequada, em sede de ação cautelar, a
medida pretendida, em face do recurso no feito principal e au-
sência de liquidação da carta de sentença, extinguiu o feito sem
julgamento do mérito (fl. 80).

Inconformado o autor intepôs recurso ordinário (fls. 81-6), ao
qual foi dado provimento parcial, para conceder a medida pretendida,
determinando o arresto de valores disponíveis, em eventuais contas
bancárias da devedora principal, através do convênio BACENJUD
(fls. 91-6)

Inconformada, a ré PERFIPAR - PERFILADOS PARA-
NÁ MANUFATURADOS DE AÇO LTDA.- propôs reclamação
correicional, alegando, em síntese, que foi surpreendida com blo-
queio em sua conta bancária, em decorrência de medida cautelar
inominada, para a qual não foi citada. O Juiz Corregedor do
Tribunal a quo deferiu liminar, cassando o comando atacado e
com ordem de desbloqueio imediato de valores na conta bancária
da requerente (fls. 122-3) .

Citadas as rés, apenas a PERFIPAR apresentou defesa acom-
panhada de documentos (fls. 149-90).

Decorrido o prazo para a produção de provas, sem ma-
nifestação do autor e sem pedido novas provas por parte da ré
(fls. 205 e 209, v), foi encerrada a instrução.

O Juiz da 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia, considerando
tratar-se de ação cautelar inominada de arresto, com processo prin-
cipal em grau de recurso no Tribunal Superior do Trabalho, com base
no artigo 800, parágrafo único, do CPC, entendeu ser desta Corte
Superior Trabalhista a competência para julgamento da medida, para
cá remetendo os autos (fls. 210-11).

2. Consultando o sistema de acompanhamento processual
do TST, verifico que o processo nº 719283/2000.6, a que se re-
laciona a ação cautelar em exame, foi julgado em 28.6.2006, com
acórdão publicado em 01.9.2006, do qual não foi interposto re-
curso, com devolução dos autos ao Tribunal de origem em
27.9.2006. Logo, não cabe cogitar de julgamento da presente ação
cautelar por esta Corte Superior.

3. Não bastasse, a ação cautelar, inicialmente, foi extinta pelo
Juízo de Uberaba, tendo desafiado recurso ordinário a que dado par-
cial provimento pelo TRT da 3ª Região (fl. 96), para deferir a medida
pretendida, com ordem de arresto de valores disponíveis em eventuais
contas bancárias da devedora principal, através do convênio BA-
CENJUD. Quando do cumprimento da ordem referida, emanada da
Corte Regional, veio a ser sustada pelo Juiz Corregedor Regional, ao
fundamento de falta de ciência da ré. Procedida a citação, apresentada
defesa e encerrada a instrução processual, ainda que já apreciada a
cautelar em primeiro e segundo graus, foi determinada remessa dos
autos a esta Corte Superior, diante da circunstância de aqui tramitar o
recurso de revista. Ora, já decidido o processo principal nesta Corte e
devolvido ao TRT da 3ª Região, em 27.9.2006, após o julgamento do
recurso de revista, impende devolver os autos à origem.

4. Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2007.
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA

Ministra Relatora

PROC. Nº TST-AC-180859/2007-000-00-00.7

A U TO R : ROBERT BOSCH LTDA

A D VO G A D O : DR. LUIZ VICENTE DE CARVALHO

RÉU : RONALDO CÉSAR PALADINI SALUSTIANO

D E S P A C H O
Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido de liminar,

visando imprimir efeito suspensivo ao recurso de revista interposto
contra decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho
da 15ª Região em recurso ordinário que reconheceu garantia de em-
prego ao reclamante, determinando a reintegração e pagamento de
todos os consectários legais, desde a rescisão até a efetiva rein-
tegração.

Ausente documento essencial, a autora foi intimada por este
Relator para juntar comprovação do recebimento do recurso de revista
pelo eg. Tribunal Regional.

Em resposta, fls. 633/636, informa a autora que o recurso de
revista ainda não foi apreciado.

Deste modo, verificando-se que se trata de recurso de revista
acerca do qual ainda não foi prolatado despacho de admissibilidade, é
de se afirmar, em consequência, que o Recurso de Revista ao qual se
pretende atribuir efeito suspensivo não foi admitido na instância a
quo, nem alçado à apreciação do TST.

Vislumbra-se, portanto, impossibilidade jurídica do pedido
formulado.

Dessa forma, julgo extinto o processo, sem apreciação do
mérito, na forma do art. 267, inciso VI, do CPC

Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2007.
ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA
Ministro Relator

PROC. Nº TST-RR-650829/2000-.7 TRT - 15ª REGIÃO

RECORRENTE : BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BA-
N E S PA 

A D VO G A D O : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDO : ADELSON ROBERTO SILVA DE PAULA

A D VO G A D A : DRA. ANA LÚCIA FERRAZ DE ARRUDA ZANEL-
LA

D E S P A C H O
Juntem-se as petições de nos 136064/2006.0 e

167817/2006.0. Defiro.
Determino a reautuação dos autos para que conste como

Recorrente BANCO SANTANDER BANESPA S.A., atual razão so-
cial do BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - B A N E S PA ,
conforme comprovado mediante os documentos anexados; e como
advogados o Drs. Jorge Donizeti Sanchez e José Alberto Couto Ma-
ciel.

Publique-se.
Após, voltem-me conclusos.
Brasília, 03 de maio de 2007.
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA

Ministra Relatora

PROC. Nº TST-RR-694602/2000.6

RECORRENTE : BANCO ALVORADA S.A

A D VO G A D O : DR. ABEL LUIZ MARTINS DA HORA

RECORRIDO : RONALDO JOSÉ DE OLIVEIRA

A D VO G A D O : DR. JOSÉ GOMES DE MELO FILHO

D E S P A C H O
O e. Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, mediante

decisão às fls. 382-388, negou provimento ao recurso ordinário do
reclamado nos seguintes temas: aplicação da Súmula 330/TST, horas
extras e reflexos e multa por embargos declaratórios.

Inconformado, o Reclamado interpõe Recurso de Revista às
fls. 390-404, insurgindo-se nesses temas. Denuncia violação de dis-
positivos de lei ordinária e da Constituição Federal e divergência
jurisprudencial.

O recurso foi admitido à fl. 707. Contra-razões apresentadas
às fls. 411-414, sendo dispensada a remessa dos autos ao d. Mi-
nistério Público do Trabalho, na forma regimental.

Examinados. Decido.
O acórdão às fls. 382-388, proferido por ocasião do jul-

gamento dos Recursos Ordinários interpostos por ambas as partes, foi
publicado no dia 09/05/2000, terça-feira, conforme certidão à fl. 389.
Desse modo, tem-se que o término do octídio legal ocorreu em
17.05.2000, quarta-feira, dia útil.

Ocorre que o presente Recurso de Revista foi interposto
apenas em 29/05/2000, conforme se verifica do protocolo constante à
fl. 390, após decorrido o prazo legal para a sua interposição. In-
tempestivo, pois.

A alegação à fl. 391, no sentido de que a demora na in-
terposição do Recurso de Revista se deu em face da greve da Justiça
do Trabalho, não restou comprovada nos autos, como caberia à parte
comprovar, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 161 da SB-
DI-1 desta Corte, aplicada por analogia.

Destarte, nego seguimento ao recurso de revista do Recla-
mado por intempestivo, com base nos artigos 896, § 5º, da CLT e
557, caput, do CPC.

Publique-se.
Brasília, 24 de maio de 2007.

HORÁCIO SENNA PIRES
Ministro Relator

PROC. Nº TST-RR-800727/2001.1

RECORRENTE : BANCO SANTANDER BRASIL S.A

A D VO G A D O S : DR. RONALDO CORREA MARTINS E DR. SALVA-
DOR FERNANDO SALVIA

RECORRIDA : VERA LÚCIA DOS SANTOS

A D VO G A D O : DR. JOSÉ TÔRRES DAS NEVES

D E S P A C H O
O e. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, mediante

decisão às fls. 151-156, deu provimento parcial ao recurso ordinário
da reclamante para julgar procedente em parte o pedido inicial e
condenar o reclamado no pagamento de horas extras e reflexos, assim
consideradas as 7ª e 8ª horas, observada a prescrição bienal e de juros
de mora sobre o capital corrigido, determinando, ainda, "que seja
observada como época própria para a correção monetária o índice do
mês gerador da obrigação, bem como que sejam autorizados os des-
contos previdenciários e fiscais", fl. 150.

Inconformado, o Reclamado interpõe Recurso de Revista às
fls. 160-166, insurgindo-se quanto a esses temas. Denuncia violação
de dispositivos de lei ordinária e da Constituição Federal e diver-
gência jurisprudencial.

O recurso foi admitido à fl. 170. Contra-razões apresentadas
às fls. 172-174, sendo dispensada a remessa dos autos ao d. Mi-
nistério Público do Trabalho, na forma regimental.

Examinados. Decido.
O presente recurso de revista, embora tempestivo (fls. 159 e

160) e satisfeito o preparo, padece de irregularidade de represen-
tação.

Do exame dos autos, verifica-se que o advogado subscritor
das razões do recurso de revista, Dr. Luiz Felício Jorge, não detinha
poderes válidos nos autos para atuar como procurador do reclamado
no momento da interposição do apelo. O substabelecimento que lhe
conferiu poderes somente foi outorgado e juntado aos autos após a
interposição do apelo e quando já exaurido o prazo recursal.

Note-se que o acórdão recorrido foi publicado em 22/6/2001,
sexta-feira (certidão de fl. 159). Conforme protocolo de fl. 160, o
recurso de revista foi interposto em 2 de julho de 2001. A juntada do
instrumento de mandato conferindo poderes ao subscritor do recurso
de revista veio aos autos apenas em 23 de maio de 2002, conforme
protocolo à fl. 180.

É cediço que a assinatura da petição de recurso por advogado
regularmente constituído pela parte, à data de sua protocolização,
constitui pressuposto inarredável de admissibilidade, cujo desaten-
dimento conduz à inexistência jurídica do ato processual.

Assim, resulta desatendido o art. 37, parágrafo único, do
CPC, nos termos da Súmula nº 164 do TST, a seguir transcrita,
verbis:

"PROCURAÇÃO. JUNTADA (nova redação) - Res.
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003.

O não cumprimento das determinações dos §§ 1º e 2º do art.
5º da Lei nº 8.906, de 04.07.1994 e do art. 37, parágrafo único, do
Código de Processo Civil importa o não-conhecimento de recurso,
por inexistente, exceto na hipótese de mandato tácito."

Não se admite também a regularização da representação pro-
cessual, nos moldes do artigo 13 do CPC, cuja aplicação restringe-se
ao Juízo de 1º grau.
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Por fim, a Súmula nº 383 pacifica a questão no seguinte
sentido:

"MANDATO. ARTS. 13 E 37 DO CPC. FASE RECURSAL.
INAPLICABILIDADE

I - É inadmissível, em instância recursal, o oferecimento
tardio de procuração, nos termos do art. 37 do CPC, ainda que
mediante protesto por posterior juntada, já que a interposição de
recurso não pode ser reputada ato urgente."

Destarte, nego seguimento ao recurso de revista do Recla-
mado por irregularidade de representação, com base nos artigos 896,
§ 5º, da CLT e 557, caput, do CPC.

Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2007.

HORÁCIO SENNA PIRES
Ministro Relator

<!ID329610-0>

PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO
PARA IMPUGNAÇÃO DE EMBARGOS

Em observância ao disposto no art 239, parágrafo 2º, do RITST,
ficam intimados os embargados a seguir relacionados para, queren-
do, apresentar impugnação no prazo legal.

PROCESSO : E-RR - 2405/1996-003-07-00.4

EMBARGANTE : BANCO BANORTE S.A.

ADVOGADO DR(A) : NILTON DA SILVA CORREIA

ADVOGADO DR(A) : ELIATAN DE CASTRO MACHADO

EMBARGADO(A) : ANDREA LIMA SANTOS

ADVOGADO DR(A) : CARLOS ANTÔNIO CHAGAS

PROCESSO : E-ED-AIRR - 1565/1997-054-15-40.0

EMBARGANTE : T.J. A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ADVOGADO DR(A) : RONALDO APARECIDO CALDEIRA

EMBARGADO(A) : NELSON FERNANDO GUIDUGLI

ADVOGADO DR(A) : JORGE MARCOS SOUZA

EMBARGADO(A) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR DR(A) : JEFERSON CARLOS CARÚS GUEDES

PROCESSO : E-RR - 1859/1999-038-01-00.7

EMBARGANTE : LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

ADVOGADO DR(A) : LYCURGO LEITE NETO

ADVOGADO DR(A) : LUIZ CARLOS BARBARÁ

EMBARGADO(A) : SALVADOR MARTINS RIBEIRO FILHO

ADVOGADO DR(A) : JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES TORRES

PROCESSO : E-ED-RR - 603347/1999.7

EMBARGANTE : BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BA-
N E S PA 

ADVOGADO DR(A) : JOSÉ SYLVIO MODÉ

ADVOGADO DR(A) : JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 2ª RE-
GIÃO

PROCURADOR DR(A) : MARIA HELENA LEÃO GRISI

EMBARGADO(A) : ÉTICA RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADO DR(A) : MARIA TERESA DA SILVA GORDO BRESCIANI

ADVOGADO DR(A) : TÂNIA MARIA CASTELO BRANCO PINHEIRO

EMBARGADO(A) : SIMONE NOGUEIRA PEREIRA

ADVOGADO DR(A) : RENATA FONSECA DE ANDRADE

PROCESSO : E-AIRR - 600/2000-043-02-40.8

EMBARGANTE : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TE-
LESP

ADVOGADO DR(A) : JUSSARA IRACEMA DE SÁ E SACCHI

EMBARGADO(A) : TEREZINHA FERREIRA DE LIMA

ADVOGADO DR(A) : RUBENS GARCIA FILHO

PROCESSO : E-ED-RR - 1212/2000-093-15-00.5

EMBARGANTE : ROBERTO RUSSO

ADVOGADO DR(A) : MARGARETH VALERO

EMBARGADO(A) : PRIMEIRO CARTÓRIO DE NOTAS DE CAMPINAS

ADVOGADO DR(A) : DANIELA ANTUNES LUCON

PROCESSO : E-ED-RR - 2460/2000-670-09-41.9

EMBARGANTE : PAULO AMARAL GUTIERREZ

ADVOGADO DR(A) : FRANCISCO CUNHA SOUZA FILHO

EMBARGADO(A) : PEDRO RIBAS

ADVOGADO DR(A) : JOÃO BATISTA DE TOLEDO

ADVOGADO DR(A) : RUY JORGE CALDAS PEREIRA

PROCESSO : E-RR - 628959/2000.5

EMBARGANTE : UNIÃO

PROCURADOR DR(A) : SANDRA WEBER DOS REIS

EMBARGADO(A) : MIRANA TERESINHA MOURA NUNES

ADVOGADO DR(A) : LOURDES BEATRIZ ROSA DOS SANTOS

PROCESSO : E-ED-RR - 645284/2000.8

EMBARGANTE : BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A.

ADVOGADO DR(A) : CRISTIANA RODRIGUES GONTIJO

ADVOGADO DR(A) : TOBIAS DE MACEDO

EMBARGADO(A) : JOSÉ RENATO DE ANDRADE

ADVOGADO DR(A) : TÂNIA REGINA DA SILVA

PROCESSO : E-RR - 655114/2000.8

EMBARGANTE : IZAQUE GOMES DOS SANTOS

ADVOGADO DR(A) : MARIA CRISTINA DA COSTA FONSECA

EMBARGADO(A) : ELETROPAULO - METROPOLITANA ELETRICIDA-
DE DE SÃO PAULO S.A.

ADVOGADO DR(A) : JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES JÚNIOR

PROCESSO : E-ED-RR - 177/2001-120-15-00.6

EMBARGANTE : BONFIM NOVA TAMOIO BNT AGRÍCOLA LTDA.

ADVOGADO DR(A) : ANTÔNIO DANIEL CUNHA RODRIGUES DE SOU-
ZA

EMBARGADO(A) : SEBASTIÃO CRUZATO

ADVOGADO DR(A) : CLAUDEMIR ANTUNES

PROCESSO : E-AIRR - 1137/2001-342-01-40.6

EMBARGANTE : COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN

ADVOGADO DR(A) : EYMARD DUARTE TIBÃES

EMBARGADO(A) : CARLOS ALBERTO DA CUNHA AGOSTINHO

ADVOGADO DR(A) : STELLA MARIS VITALE

EMBARGADO(A) : REAL VR ENGENHARIA LTDA.

PROCESSO : E-ED-RR - 738740/2001.0

EMBARGANTE : MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUI-
ÇÃO S.A.

ADVOGADO DR(A) : VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

EMBARGADO(A) : DENER ROBERTO DA SILVA

ADVOGADO DR(A) : ATAIDES PEREIRA DE SOUZA

PROCESSO : E-RR - 756554/2001.0

EMBARGANTE : USINA CENTRAL OLHO D'ÁGUA S.A.

ADVOGADO DR(A) : HÉLIO CARVALHO SANTANA

ADVOGADO DR(A) : JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

EMBARGADO(A) : JOSÉ PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO DR(A) : EMANUEL JAIRO F. DE SENA

PROCESSO : E-RR - 756566/2001.1

EMBARGANTE : JOSÉ SEBASTIÃO DE JESUS

ADVOGADO DR(A) : RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

ADVOGADO DR(A) : ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO DR(A) : JOÃO LUIZ CARVALHO ARAGÃO

EMBARGADO(A) : EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO
S.A. - EMBASA

ADVOGADO DR(A) : RUY SÉRGIO DEIRÓ

ADVOGADO DR(A) : VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

PROCESSO : E-ED-RR - 759917/2001.3

EMBARGANTE : UNIÃO

PROCURADOR DR(A) : WALTER DO CARMO BARLETTA

EMBARGADO(A) : SUELY RODRIGUES

ADVOGADO DR(A) : NIVALDO JOSÉ MESSINGER

PROCESSO : E-ED-RR - 789911/2001.3

EMBARGANTE : GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRA-
CHA LTDA.

ADVOGADO DR(A) : JOSÉ CARLOS FONSECA

ADVOGADO DR(A) : MARIA CRISTINA DA COSTA FONSECA

EMBARGADO(A) : JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS

ADVOGADO DR(A) : SANDRA MARIA SANTIAGO ASSUNÇÃO

PROCESSO : E-ED-RR - 87/2002-022-09-00.3

EMBARGANTE : CLÁUDIO GONÇALVES

ADVOGADO DR(A) : LUIZ CARLOS LEANDRO FILHO

EMBARGADO(A) : RODRIMAR S.A. - AGENTE E COMISSARIA

ADVOGADO DR(A) : ANA LÚCIA FERREIRA

EMBARGADO(A) : ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO SER-
VIÇO PORTUÁRIO AVULSO DO PORTO ORGANIZA-
DO DE PARANAGUÁ E ANTONINA - OGMO/PR

ADVOGADO DR(A) : SANDRA APARECIDA STOROZ

PROCESSO : E-ED-AIRR - 387/2002-018-03-40.0

EMBARGANTE : BANCO BANDEIRANTES S.A.

ADVOGADO DR(A) : ROBINSON NEVES FILHO

ADVOGADO DR(A) : CRISTIANA RODRIGUES GONTIJO

ADVOGADO DR(A) : EUSTÁQUIO FILIZZOLA BARROS

EMBARGADO(A) : ADRIANA MARQUES DE SOUZA

ADVOGADO DR(A) : MAGUI PARENTONI MARTINS

PROCESSO : E-ED-RR - 874/2002-021-15-00.6

EMBARGANTE : BENEDITO DE CAMPOS

ADVOGADO DR(A) : NILTON DA SILVA CORREIA

EMBARGADO(A) : BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BA-
N E S PA 

ADVOGADO DR(A) : JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

ADVOGADO DR(A) : IVAN CARLOS DE ALMEIDA

PROCESSO : E-ED-A-AIRR - 1143/2002-113-03-40.1

EMBARGANTE : MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE S.A. - CONS-
TRUÇÕES

ADVOGADO DR(A) : NEY PROENÇA DOYLE

EMBARGADO(A) : MARCOS ALFREDO GONÇALVES DOS SANTOS

ADVOGADO DR(A) : EUSTÁQUIO FILIZZOLA BARROS

PROCESSO : E-AIRR - 1355/2002-001-02-40.6

EMBARGANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS,
A PA RT - 

HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDA-
RIAS, POUSADAS,

RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS, PI-
ZZARIAS, BARES, LANCHONETES,

SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCERIAS, BUF-
FETS, FAST-FOODS E

ASSEMELHADOS DE SÃO PAULO E REGIÃO

ADVOGADO DR(A) : RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

EMBARGADO(A) : BUFFET YANO LTDA.

ADVOGADO DR(A) : FERNANDA F. DO AMARAL PLASTINO SALLES

PROCESSO : E-ED-RR - 1594/2002-009-15-00.1

EMBARGANTE : VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA. - INDÚSTRIA
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

ADVOGADO DR(A) : URSULINO SANTOS FILHO

ADVOGADO DR(A) : AGOSTINHO TOFFOLI TAVOLARO

EMBARGADO(A) : LUIZ FLÁVIO MEDEIROS

ADVOGADO DR(A) : ANDRÉA CRISTINA FERRARI

PROCESSO : E-ED-RR - 1704/2002-084-15-00.1

EMBARGANTE : JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIO-
NAIS LTDA.

ADVOGADO DR(A) : LYCURGO LEITE NETO

EMBARGADO(A) : ANTÔNIO LUIZ MENDES

ADVOGADO DR(A) : DANIELLA DE ANDRADE PINTO REIS

PROCESSO : E-RR - 2456/2002-069-02-00.4

EMBARGANTE : MEALE SERVIÇOS E CARGAS AÉREAS LTDA.

ADVOGADO DR(A) : LUÍS OTÁVIO CAMARGO PINTO

EMBARGADO(A) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR DR(A) : JEFERSON CARLOS CARÚS GUEDES

EMBARGADO(A) : MILTON TADEU LOPES

ADVOGADO DR(A) : GERSON SERRA BRANCO FILHO

PROCESSO : E-ED-AIRR - 17306/2002-900-09-00.0

EMBARGANTE : MARIA INÊS LAVORATTI

ADVOGADO DR(A) : NILTON DA SILVA CORREIA

EMBARGADO(A) : EMPRESA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNI-
CA E EXTENSÃO RURAL - EMATER

ADVOGADO DR(A) : LEONARDO CASAGRANDE

PROCESSO : E-ED-AIRR - 29544/2002-902-02-40.3

EMBARGANTE : JOSÉ EDUARDO CONSTANZO

ADVOGADO DR(A) : ANTONIO NONATO DO AMARAL JR.

ADVOGADO DR(A) : PEDRO ULISSES COELHO TEIXEIRA

EMBARGADO(A) : COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉ-
TRICA PAULISTA - CTEEP

ADVOGADO DR(A) : LYCURGO LEITE NETO

ADVOGADO DR(A) : PEDRO ULISSES COELHO TEIXEIRA

PROCESSO : E-ED-RR - 72203/2002-900-01-00.6

EMBARGANTE : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

ADVOGADO DR(A) : LYCURGO LEITE NETO

EMBARGADO(A) : REDSON MARTINS DE BARROS MELLO

ADVOGADO DR(A) : CELESTINO DA SILVA NETO

PROCESSO : E-ED-AIRR - 97/2003-073-09-40.7

EMBARGANTE : JOÃO DOMINGOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO DR(A) : WILSON LEITE DE MORAIS

EMBARGADO(A) : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

ADVOGADO DR(A) : LYCURGO LEITE NETO

PROCESSO : E-ED-RR - 791/2003-017-04-42.9

EMBARGANTE : MARCO AURÉLIO DA SILVA DELLA MINA

ADVOGADO DR(A) : CELSO HAGEMANN

EMBARGADO(A) : FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL - ELE-
TROCEEE

ADVOGADO DR(A) : MARTA DE AZEVEDO LUCENA

EMBARGADO(A) : COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA -
CEEE

ADVOGADO DR(A) : JULIANO LIMA QUADROS

PROCESSO : E-AIRR - 872/2003-661-09-40.3

EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE MANDAGUARI

ADVOGADO DR(A) : NILCE NEIDE TEIXEIRA LIMA

ADVOGADO DR(A) : ALUISIO LUNDGREN CORRÊA REGIS

EMBARGADO(A) : LUZINETH DE FÁTIMA BARBOZA BOTTON

ADVOGADO DR(A) : MARLENE DE CASTRO MARDEGAM

PROCESSO : E-ED-AIRR - 1020/2003-662-04-40.7

EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR DR(A) : JEFERSON CARLOS CARÚS GUEDES

EMBARGADO(A) : VANIR GHEDINI

ADVOGADO DR(A) : VICTOR HUGO LACERDA

EMBARGADO(A) : COMÉRCIO DE CEREAIS PLANALTO LTDA.

ADVOGADO DR(A) : CLÁUDIO DURANTE
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PROCESSO : E-RR - 1087/2003-084-15-40.0

EMBARGANTE : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TE-
LESP

ADVOGADO DR(A) : MARCELO LUIS ÁVILA DE BESSA

EMBARGADO(A) : MÁRIO ROBERTO MENDONÇA

ADVOGADO DR(A) : RUBENS GARCIA FILHO

PROCESSO : E-ED-RR - 1150/2003-024-03-00.5

EMBARGANTE : UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS
S.A.

ADVOGADO DR(A) : CRISTIANA RODRIGUES GONTIJO

ADVOGADO DR(A) : PAULO HENRIQUE DE CARVALHO CHAMON

EMBARGADO(A) : LEVI EUDER LELES

ADVOGADO DR(A) : FÁBIO DAS GRAÇAS OLIVEIRA BRAGA

ADVOGADO DR(A) : LEONARDO SANTANA CALDAS

PROCESSO : E-ED-RR - 1207/2003-443-02-00.2

EMBARGANTE : ACÍLIO ALVES

ADVOGADO DR(A) : PAULO EDUARDO LYRA MARTINS PEREIRA

ADVOGADO DR(A) : ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS

EMBARGADO(A) : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CODESP

ADVOGADO DR(A) : SÉRGIO QUINTERO

PROCESSO : E-AIRR - 1488/2003-034-01-40.0

EMBARGANTE : FÁTIMA DINIZ AGUIAR LINS

ADVOGADO DR(A) : ANA MARIA CARNEVALE

EMBARGADO(A) : FEDERAL DE SEGUROS S.A.

ADVOGADO DR(A) : CÉSAR FREDERICO BARROS PESSOA

PROCESSO : E-AIRR - 1585/2003-061-02-40.0

EMBARGANTE : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TE-
LESP

ADVOGADO DR(A) : JUSSARA IRACEMA DE SÁ E SACCHI

EMBARGADO(A) : CELSO ANDRADE SILVA

ADVOGADO DR(A) : PAULO ROBERTO FERREIRA VITOR

PROCESSO : E-RR - 2376/2003-032-02-00.3

EMBARGANTE : FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO - FDE

ADVOGADO DR(A) : MARCELO PIMENTEL

ADVOGADO DR(A) : MIGUEL AMORIM DE OLIVEIRA

EMBARGADO(A) : WALDOMIRA ALVES COCCO

ADVOGADO DR(A) : HENRIQUE D'ARAGONA BUZZONI

PROCESSO : E-AIRR - 92906/2003-900-01-00.1

EMBARGANTE : LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

ADVOGADO DR(A) : LYCURGO LEITE NETO

EMBARGADO(A) : REINALDO JOÃO DA SILVA

ADVOGADO DR(A) : ROSELI VAZ

PROCESSO : E-ED-RR - 382/2004-012-12-00.8

EMBARGANTE : UNIÃO

PROCURADOR DR(A) : MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

EMBARGADO(A) : DUETOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.

EMBARGADO(A) : IVANILDE DOS SANTOS ARNS

ADVOGADO DR(A) : NEIRON LUIZ DE CARVALHO

PROCESSO : E-RR - 593/2004-067-15-00.2

EMBARGANTE : ANA LÚCIA RIBEIRO FRANCO

ADVOGADO DR(A) : ANDRÉ ALVES FONTES TEIXEIRA

EMBARGADO(A) : FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROCURADOR DR(A) : EDUARDO ALUÍZIO ESQUÍVEL MILLÁS

PROCESSO : E-ED-RR - 735/2004-007-10-00.5

EMBARGANTE : MARIA ELISA DE AZEVEDO KITAHARA

ADVOGADO DR(A) : ANDRÉ JORGE ROCHA DE ALMEIDA

EMBARGADO(A) : BRASIL TELECOM S.A.

ADVOGADO DR(A) : OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES

PROCESSO : E-AIRR - 1012/2004-001-08-40.0

EMBARGANTE : CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

ADVOGADO DR(A) : LYCURGO LEITE NETO

EMBARGADO(A) : FÁBIO DOS SANTOS DAMASCENO

ADVOGADO DR(A) : IRACLIDES HOLANDA DE CASTRO

EMBARGADO(A) : EME - EMPRESA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
LT D A . 

PROCESSO : E-ED-AIRR - 1305/2004-003-10-40.0

EMBARGANTE : IVO BORGES DE LIMA

ADVOGADO DR(A) : MURILO GUSTAVO FAGUNDES

ADVOGADO DR(A) : CAROLINA FERRARI DE REZENDE SANTA ROSA

EMBARGADO(A) : CARLOS ALVES DA SILVA

ADVOGADO DR(A) : DORIVAL BORGES DE SOUZA NETO

PROCESSO : E-AIRR - 1992/2004-002-19-40.8

EMBARGANTE : ESTADO DE ALAGOAS

ADVOGADO DR(A) : ALUÍSIO LUNDGREN CORRÊA REGIS

EMBARGADO(A) : MARIA NATÁLIA DOS SANTOS

ADVOGADO DR(A) : ANTÔNIO LUNA DE ALENCAR

PROCESSO : E-ED-RR - 6645/2004-036-12-00.2

EMBARGANTE : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. -
BESC

ADVOGADO DR(A) : PAULA S. THIAGO BOABAID

EMBARGADO(A) : VALDEMIRO JOSÉ ALVES

ADVOGADO DR(A) : PABLO APOSTOLOS SIARCOS

PROCESSO : E-RR - 16086/2004-005-09-00.7

EMBARGANTE : FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO - FUN-
BEP

ADVOGADO DR(A) : INDALÉCIO GOMES NETO

EMBARGADO(A) : CLARA YASUKO SHEGAKI

ADVOGADO DR(A) : IVAN JOSÉ SILVEIRA

EMBARGADO(A) : CLARA YASUKO SHEGAKI

ADVOGADO DR(A) : VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

PROCESSO : E-RR - 429/2005-304-04-00.8

EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

PROCURADOR DR(A) : JEFERSON CARLOS CARÚS GUEDES

EMBARGADO(A) : EDNEI PAULO DE RAMOS

ADVOGADO DR(A) : CARLOS ROBERTO SCHOLLES

EMBARGADO(A) : RÁPIDO RODOSINO TRANSPORTE DE CARGAS
LT D A . 

PROCESSO : E-RR - 464/2005-461-02-00.0

EMBARGANTE : OLINDINA DIAS DA SILVA

ADVOGADO DR(A) : JAMIR ZANATTA

EMBARGADO(A) : MULTIBRÁS S.A. - ELETRODOMÉSTICOS

ADVOGADO DR(A) : MARCELO COSTA MASCARO NASCIMENTO

PROCESSO : E-AIRR - 467/2005-003-19-40.2

EMBARGANTE : ESTADO DE ALAGOAS

PROCURADOR DR(A) : ALUÍSIO LUNDGREN CORRÊA REGIS

EMBARGADO(A) : VSG SERVIÇOS GERAIS LTDA.

ADVOGADO DR(A) : JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO

EMBARGADO(A) : ANILSON DA ROCHA RODRIGUES

PROCESSO : E-RR - 505/2005-002-20-00.0

EMBARGANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS

ADVOGADO DR(A) : ARMANDO PARAGUASSÚ DE SÁ FILHO

EMBARGADO(A) : FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SO-
CIAL - PETROS

ADVOGADO DR(A) : JOSÉ TADEU MONTEIRO DE ALMEIDA

EMBARGADO(A) : S I N D I C ATO 

UNIFICADO DOS TRABALHADORES PETROLEI-
ROS,

PETROQUÍMICOS, QUÍMICOS E PLÁSTICOS

DOS ESTADOS DE ALAGOAS E

SERGIPE - SINDIPETRO AL/SE

ADVOGADO DR(A) : NILTON DA SILVA CORREIA

ADVOGADO DR(A) : MEIRIVONE FERREIRA DE ARAGÃO

PROCESSO : E-AIRR - 914/2005-007-19-40.9

EMBARGANTE : ESTADO DE ALAGOAS

ADVOGADO DR(A) : ALUÍSIO LUNDGREN CORRÊA REGIS

EMBARGADO(A) : ANDRÉ SAMPAIO CALHEIROS

EMBARGADO(A) : TELEMATIC TECNOLOGIA LTDA.

PROCESSO : E-ED-AIRR - 1057/2005-012-03-40.7

EMBARGANTE : TRADIMAQ LTDA.

ADVOGADO DR(A) : HENRIQUE AUGUSTO MOURÃO

EMBARGADO(A) : ELIEZER FERNANDES DA COSTA

ADVOGADO DR(A) : SÔNIA ARANTES SALES VARGAS

PROCESSO : E-AIRR - 1076/2005-001-22-40.6

EMBARGANTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA

ADVOGADO DR(A) : JOSÉ WILSON FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR

ADVOGADO DR(A) : ÂNGELA OLIVEIRA BALEEIRO

EMBARGADO(A) : AGENOR ANGELO OLIVEIRA

ADVOGADO DR(A) : JOANA D'ARC GONÇALVES LIMA EZEQUIEL

PROCESSO : E-ED-RR - 1375/2005-020-12-00.9

EMBARGANTE : CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
- CELESC

ADVOGADO DR(A) : LYCURGO LEITE NETO

EMBARGADO(A) : ADEMAR CRESTANI

ADVOGADO DR(A) : JOÃO GABRIEL TESTA SOARES

PROCESSO : E-RR - 1603/2005-012-01-00.6

EMBARGANTE : GILSON TRAJANO MARTINGIL

ADVOGADO DR(A) : NEWTON VIEIRA PAMPLONA

EMBARGADO(A) : COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA -
COMLURB

ADVOGADO DR(A) : GIOVANNI FRANGELLA MARCHESE

PROCESSO : E-RR - 23022/2005-004-11-00.6

EMBARGANTE : ESTADO DO AMAZONAS - SECRETARIA DE ESTA-
DO DE SAÚDE - SUSAM

PROCURADOR DR(A) : ALBERTO BEZERRA DE MELO

EMBARGADO(A) : ANA LIMA DOS SANTOS

ADVOGADO DR(A) : EVANILDO CARNEIRO DA SILVA

EMBARGADO(A) : SERVMAX DA AMAZÔNIA TÉCNICA EM QUALIDA-
DE E SERVIÇOS LTDA.

PROCESSO : E-ED-AIRR - 32059/2005-010-11-40.1

EMBARGANTE : J. A. SOUTO LOUREIRO (LABORATÓRIOS REUNI-
DOS)

ADVOGADO DR(A) : SÍLVIA MARIA DA SILVEIRA LOUREIRO

EMBARGADO(A) : MARIA APARECIDA BARBOSA LOPES

ADVOGADO DR(A) : MARCO LÚCIO SOUTO-MAIOR DE ATHAYDE

PROCESSO : E-RR - 153986/2005-900-11-00.5

EMBARGANTE : ESTADO DO AMAZONAS

PROCURADOR DR(A) : ALZIRA FARIAS ALMEIDA DA FONSECA DE
GÓES

EMBARGADO(A) : ELY ARAÚJO DANTAS

ADVOGADO DR(A) : SEBASTIÃO DE SOUZA NUNES

Brasília, 05 de junho de 2007.

CLAUDIO LUIDI GAUDENSI COELHO
Diretor da Secretaria da 6a. Turma

SUBSECRETARIA DE RECURSOS
<!ID330423-1>

D E S PA C H O S 

PROC. Nº TST-RE-A-AIRR-40/2002-093-15-40.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : UNIÃO

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

RECORRIDO : OLÍMPIO JOSÉ DOS SANTOS

ADVOGADO : DR. JOSÉ ANTÔNIO QUEIRÓZ

RECORRIDA : TRANSBRAÇAL - PRESTADORA DE SERVIÇO, INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO LTDA.

ADVOGADO : DR. JOAQUIM OCÍLIO BUENO DE OLIVEIRA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fulcro no

art. 102, III, "a", da CF contra o v. acórdão de fls. 429/431, que negou
provimento ao agravo da recorrente, sob o fundamento de que, nos
termos do item IV da Súmula nº 331 do TST, o tomador dos serviços
é subsidiariamente responsável por todas as obrigações trabalhistas
não cumpridas pelo empregador.

Em suas razões de fls. 436/445, a recorrente aponta como
violados os arts. 2º, 5º, II e LIV, 22, I e XXVII, 37, XXI e § 6º, 44,
48 e 97 da Constituição Federal.

Sem contra-razões (certidão de fl. 447).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 433 e 436), está subscrito pelo

procurador geral da União e o preparo está dispensado, na forma da
lei, mas não deve prosseguir.

A questão relativa à responsabilidade subsidiária da recor-
rente foi dirimida com base na jurisprudência desta Corte, Súmula nº
331, IV, e art. 71 da Lei nº 8.666/93, o que situa a controvérsia no
campo infraconstitucional. Assim, eventual ofensa ao art. 37, XXI e §
6º, CF somente poderia configurar-se pela via indireta ou reflexa, o
que não viabiliza o recurso extraordinário.

Nesse sentido, os precedentes do Supremo Tribunal Fede-
ral:

"EMENTA: TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUB-
SIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. ENUNCIADO N. 331, INC. IV, DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA IN-
FRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUI-
ÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMEN-
TAL DESPROVIDO." (AI-AgR 567303/BA, - Bahia, Relatora: Min.
Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16/2/2007).

"EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ques-
tão relativa à responsabilidade subsidiária da Administração Pública
por débitos trabalhistas, restrita ao âmbito da legislação ordinária
pertinente (En. 331/TST; L. 8.666/93): alegada violação à Consti-
tuição Federal (art. 37, § 6º) que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636. , 2. Justiça do
trabalho: competência: fixada pelas instâncias trabalhistas, a partir de
dados de fato, a premissa de que o contrato celebrado tem natureza
trabalhista, regido pela CLT, improcede a alegação de ofensa ao art.
114 da Constituição Federal. 3. Decisão judicial: motivação: exi-
gência constitucional satisfeita (cf. RE 140.370, pertence, RTJ
150/269); ausência de negativa de prestação jurisdicional. (AI-AgR
557795 / RJ - Rio de Janeiro, Relator: Min. Sepúlveda Pertence,
Primeira Turma, DJ 31-3-2006).

As matérias de que tratam os artigos 2º, 5º, LIV, 22, I e
XXVII, 44, 48 e 97 da Constituição Federal, invocadas nas razões
recursais, não foram objeto de apreciação na decisão recorrida, mo-
tivo pelo qual é inviável o seu exame, por falta de prequestionamento,
incidindo as Súmulas nºs 282 e 356 do STF.
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Quanto ao art. 5º, II, da Constituição Federal, que contempla
o princípio da legalidade, o Supremo Tribunal Federal proclama a
impossibilidade de sua violação literal e direta. A lesão a esse dis-
positivo depende de ofensa a norma infraconstitucional, e, assim,
somente depois de caracterizada esta última, pode-se, indireta, e,
portanto, de forma reflexa, concluir que aquela igualmente foi des-
respeitada. Precedentes:

"A ofensa a preceito constitucional, para que autorize o re-
curso extraordinário, há de ser "direta e frontal" (RTJ 107/661,
120/912, 125/705, 155/921, 165/332, STF-RT 717/299, 731/184,
759/161), "direta, e não indireta, reflexa" (RTJ 152/948, 152/955),
"direta e não por via reflexa" (RTJ 105/704; neste sentido: RTJ
105/1.279, 127/758, 128/886; STF-RT 640/229)."

"Tem-se violação reflexa à Constituição, quando o seu re-
conhecimento depende de rever a interpretação dado à norma or-
dinária pela decisão recorrida, caso em que é a hierarquia infra-
constitucional dessa última que define, para fins recursais, a natureza
de questão federal. Admitir o recurso extraordinário por ofensa re-
flexa ao princípio constitucional da legalidade seria transformar em
questões constitucionais todas as controvérsias sobre a interpretação
da lei ordinária, baralhando as competências repartidas entre o STF e
os tribunais superiores e usurpando até a autoridade definitiva da
Justiça dos Estados para a inteligência do direito local "(RTF
161/297)." (in Código de Processo Civil de Theotonio Negrão - 31ª
edição - pg. 1.822)".

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV,
XXXVI, LIV, LV, 7º, XXIX E 93, IX. I - Alegação de ofensa à
Constituição que, se ocorrente, seria indireta, reflexa, o que não
autoriza a admissão do recurso extraordinário. II - Ao Judiciário cabe,
no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, in-
terpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou de-
sarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, ino-
correndo o contencioso constitucional. III - Agravo não provido."
(RE-AgR 245580 / PR, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 08-03-
2002 PP-00061).

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-68/2005-019-13-40.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTES : RITA CASSIMIRO DE SOUSA JACINTO

ADVOGADO : DR. JOÃO FERREIRA NETO

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

ADVOGADO : DR. ANTÔNIO NOSMAN BARREIRA PAULO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou seguimento ao agravo de ins-

trumento interposto pela recorrente, por intempestivo (fls. 99 e
109).

Inconformada, a recorrente interpõe recurso extraordinário,
com fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal (fls.
113/184). Indica violação do art. 37, II e § 2º, da Constituição da
República.

Sem contra-razões, conforme certidão de fl. 187.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A decisão monocrática era passível de reexame, via agravo

para a Turma respectiva, nos termos dos arts. 896, § 5º, da CLT e 245
do RITST.

Por isso mesmo, infere-se que a recorrente não exauriu a via
recursal nesta Corte, razão pela qual a decisão não é única ou de
última instância, o que desautoriza o recurso extraordinário, nos ter-
mos do art. 102, III, da Constituição Federal.

Nesse sentido é a orientação do Supremo Tribunal Federal,
consubstanciada na Súmula nº 281, in verbis:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na
Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada."

E, ainda, precedentes:
"EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.

Decisão recorrida extraordinariamente. Embargos de declaração. De-
cisão da 1ª Turma do TST. 3. Embargos (art. 894, da CLT). Recurso
cabível. Não interposição. 4. Não esgotamento das instâncias or-
dinárias. Súmula 281/STF. 5. Agravo regimental a que se nega pro-
vimento." (RE-AgR-350.534/CE, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª
Turma, DJ de 16/12/2005)

"EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agra-
vo regimental. 2. É incabível recurso extraordinário quando não es-
gotados os recursos de natureza ordinária. Incidência da Súmula STF
nº 281. 3. Agravo regimental improvido." (AI-ED-472.470/SP, re-
latora Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 3/2/2006)

"EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Contra a decisão recorrida extraordinariamente era cabível agravo
regimental, que não foi interposto. 3. Não esgotamento das instâncias
ordinárias. Súmula 281/STF. 4. Reajustes Salariais. Servidor Público
do Estado do Rio Grande do Sul. Discussão sobre a eficácia da Lei
Estadual nº 10.395/95, em face da Lei Complementar Federal nº
82/95. Matéria restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento" (AI-
AgR-540.446/RS, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ de
11 / 11 / 2 0 0 5 )

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-ED-RR-81/2002-051-11-00.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR : DR. RÉGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDO : ANTÔNIO BARROS FERREIRA

ADVOGADO : DR. RANDERSON MELO DE AGUIAR

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do

recorrente quanto aos temas "nulidade do acórdão embargado - ne-
gativa de prestação jurisdicional" e "contrato nulo - efeitos", para
afastar a apontada violação dos artigos 5º, II e XXXVI, 37, caput, II
e § 2o, 62, 146, III, 149 e 150, I e III, "a", da CF, em acórdão
sintetizado na seguinte ementa:

"EMBARGOS PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓR-
DÃO EMBARGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURIS-
DICIONAL

A matéria posta nos Embargos de Declaração reveste-se de
natureza jurídica. Assim, nos termos do item III, da Súmula nº 297 do
TST, não há falar em prejuízo, condicionante da declaração de nu-
lidade. Inteligência do artigo 794 da CLT.

SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO
APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988 - NULIDADE DO CONTRA-
TO DE TRABALHO - EFEITOS - INCONSTITUCIONALIDADE E
IRRETROATIVIDADE DO ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90

A jurisprudência desta Corte está consubstanciada na Súmula
nº 363, que, revista pela Resolução nº 121/2003, dispõe: 'CONTRA-
TO NULO. EFEITOS. A contratação de servidor público, após a
CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice
no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao
pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de
horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos
valores referentes aos depósitos do FGTS'.

O artigo 37, inciso II e § 2º, da Constituição da República
dispõe que a não-observância da exigência de prévia realização de
concurso público implica nulidade do contrato de trabalho, sem es-
tabelecer, entretanto, quais serão os efeitos decorrentes da declaração
de nulidade. Assim, nada impede que o Poder Legislativo, por meio
de interpretação autêntica da legislação ordinária art. 158 do Código
Civil anterior -, estabeleça como será indenizada a parte prejudicada
(art. 19-A, da Lei nº 8.036/90).

A Súmula nº 363 do TST, ao reconhecer devidos os valores
referentes aos depósitos do FGTS, nada mais faz do que reconhecer,
também, a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

O acórdão embargado está conforme à Súmula referida, in-
viabilizando o conhecimento dos Embargos, nos termos da parte final
do artigo 894, alínea b, da CLT.

Embargos não conhecidos." (fl. 166)
Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados

(fls. 182/185).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com fundamen-

to no art. 102, III, "a", da Constituição Federal (fls. 189/217). Renova
a argüição de nulidade da decisão proferida no recurso de revista, por
negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que a Turma não ana-
lisou a incidência retroativa da Lei nº 8.030/90 e os efeitos previstos
na Súmula nº 363 do TST. Indica ofensa ao artigo 5º, XXXV, LIV e
LV, da CF. Quanto ao mérito, efeitos do contrato nulo, aponta como
violados os artigos 5º, II e XXXVI, 37, caput, II, § 2º, 146, 149 e
150, III, "a", da Constituição Federal.

Sem contra-razões (fl. 219).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
Não procede a alegação de nulidade da decisão recorrida,

que vem embasada no art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição
Federal.

O Supremo Tribunal Federal proclama a impossibilidade de
sua violação literal e direta. A lesão a esses dispositivos depende de
ofensa a norma infraconstitucional, e, assim, somente depois de ca-
racterizada esta última, pode-se, indireta, e, portanto, de forma re-
flexa, concluir que aquelas igualmente foram desrespeitadas. Pre-
cedentes:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. 1. Prevalece neste Tribunal o entendimento de
que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos de
admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza infraconsti-
tucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria de forma in-
direta. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade,
do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do con-
traditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem con-
figurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto
da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI-
AgR 593739/SP, Segunda Turma, Relator Min. EROS GRAU, DJ 23-
02-2007).

"A ofensa a preceito constitucional, para que autorize o re-
curso extraordinário, há de ser "direta e frontal" (RTJ 107/661,
120/912, 125/705, 155/921, 165/332, STF-RT 717/299, 731/184,
759/161), "direta, e não indireta, reflexa" (RTJ 152/948, 152/955),
"direta e não por via reflexa" (RTJ 105/704; neste sentido: RTJ
105/1.279, 127/758, 128/886; STF-RT 640/229)."

"Tem-se violação reflexa à Constituição, quando o seu re-
conhecimento depende de rever a interpretação dado à norma or-
dinária pela decisão recorrida, caso em que é a hierarquia infra-
constitucional dessa última que define, para fins recursais, a natureza
de questão federal. Admitir o recurso extraordinário por ofensa re-
flexa ao princípio constitucional da legalidade seria transformar em
questões constitucionais todas as controvérsias sobre a interpretação
da lei ordinária, baralhando as competências repartidas entre o STF e
os tribunais superiores e usurpando até a autoridade definitiva da
Justiça dos Estados para a inteligência do direito local "(RTF
161/297)." (in Código de Processo Civil de Theotonio Negrão - 31ª
edição - pg. 1.822).

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV,
XXXVI, LIV, LV, 7º, XXIX E 93, IX. I - Alegação de ofensa à
Constituição que, se ocorrente, seria indireta, reflexa, o que não
autoriza a admissão do recurso extraordinário. II - Ao Judiciário cabe,
no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, in-
terpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou de-
sarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, ino-
correndo o contencioso constitucional. III - Agravo não provido."
(RE-AgR 245580 / PR, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 08-03-
2002 PP-00061).

No tocante ao mérito, o art. 37, § 2º, da Constituição Federal
dispõe que é nulo o contrato de trabalho, quando o trabalhador não se
submete, previamente, à aprovação em concurso público.

Os efeitos decorrentes dessa nulidade, no entanto, não estão
disciplinados no dispositivo constitucional, mas, sim, na legislação
infraconstitucional.

Nesse contexto, esta Corte editou a Súmula nº 363, que
confere ao trabalhador a contraprestação pactuada em relação ao
número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário
mínimo e os depósitos do FGTS, por considerar nulo o contrato de
trabalho, e o faz com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90,
que tem sua origem na Medida Provisória nº 2.164-41.

Registre-se que o Supremo Tribunal Federal já firmou o
entendimento de que o alcance da nulidade do contrato de trabalho,
firmado sem concurso público, não tem estatura constitucional:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. CONTRATO NULO. INDENI-
ZAÇÃO. DEPÓSITOS DO FGTS. MATÉRIA INFRACONSTITU-
CIONAL. Controvérsia dirimida à luz de norma infraconstitucional.
Agravo regimental a que se nega provimento." (AI-AgR 540009 / SP
- São Paulo, Relator: Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ - 04-11-
2005, PP-00011)

"EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A PRÉVIA REALIZAÇÃO
DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. SALDO DE SALÁRIOS
PELOS DIAS TRABALHADOS. FGTS. Após a Carta Magna de
1988, é nula a contratação de empregado para a investidura em cargo
ou emprego público sem prévia aprovação em concurso público. Tal
contrato não gera efeitos trabalhistas, salvo o pagamento dos salários
pelos dias efetivamente trabalhados. Quanto ao recolhimento do
FGTS, eventual ofensa demandaria o reexame da legislação infra-
constitucional pertinente. Agravo desprovido". AI-AgR 501901 / SP -
SÃO PAULO, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma,

Publicação.
"(...) a questão atinente ao depósito do FGTS na conta vin-

culada do trabalhador, cujo contrato de trabalho seja declarado nulo
nas hipóteses previstas no artigo 37, § 2º, da Constituição do Brasil,
está adstrita ao âmbito infraconstitucional (artigo 19-A, da Lei n.
8.036/90, com a redação que lhe deu a Medida Provisória n. 2.164-
41, de 24.8.2001), o que impede a sua discussão em sede de recurso
extraordinário. Nego seguimento ao recurso com fundamento no ar-
tigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 1º de fevereiro de
2006." (AI 567354 / SP - São Paulo, Relator Min. Eros Grau, julgado
em 1º/02/2006, DJ 22/02/2006)

"É correta a conclusão do Parquet no sentido de que 'pacífica a
jurisprudência desse Colendo Supremo Tribunal Federal que firmou enten-
dimento no sentido de não admitir recurso extraordinário calcado em matéria
circunscrita a normas infraconstitucionais, sem ofensa direta, frontal à Cons -
tituição Federal.' Neste sentido, o AgRAI 233.108, 2ª T., Rel. Marco Aurélio,
DJ 06.08.99: 'O alcance da nulidade do contrato de trabalho firmado não tem
estatura, em si, constitucional. Daí a inviabilidade de assentar-se o enqua-
dramento do extraordinário no permissivo da alínea "a" do inciso III do
artigo 102 da Carta da República, considerada a articulação de violência ao
artigo 37, inciso II, § 2º, nela contido, no que o Tribunal Superior do Tra-
balho reconheceu, em que pese à ausência de concurso público, a obriga-
toriedade de pagamento dos salários. Assim decidiu porquanto é inafastável
a premissa segundo a qual trabalho prestado é salário devido, não agasa-
lhando a Lei Maior o enriquecimento sem causa que viria a ser consagrado
caso se respaldasse a distorcida visão da Agravante, que se aproveitou dos
serviços prestados pela Agravada.' Portanto, não há cogitar de ofensa direta
ao texto constitucional. Assim, nego seguimento ao recurso (art. 557, caput,
do CPC)." (AI 492.898 / RN - Rio Grande do Norte, Relator Min. Gilmar
Mendes, julgado em 04/08/2004, DJ 02/09/2004)

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. CONTRATO NULO. INDENI-
ZAÇÃO. DEPÓSITOS DO FGTS. MATÉRIA INFRACONSTITU-
CIONAL. Controvérsia dirimida à luz de norma infraconstitucional.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AI-AgR 540009 / SP
- São Paulo, Primeira Turma, Relator Min. Eros Grau, julgado em
27/09/2005, DJ 04/11/2005)
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Logo, os artigos 5º, II e XXXVI, 37, caput, II, § 2º, 146, 149
e 150, III, "a", da Constituição Federal, não autorizam o recurso
extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-83/2004-033-15-00.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : APARECIDO MENEGUIM

ADVOGADOS : DR. ROBSON FREITAS MELO E DR. UBIRAJARA WANDER-
LEY LINS JÚNIOR

RECORRIDA : SASAZAKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ADVOGADO : DR. AUGUSTO SEVERINO GUEDES

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos

interposto pelo recorrente quanto ao tema "prescrição - multa de 40%
do FGTS - expurgos inflacionários". Aplicou o item nº 344 da Orien-
tação Jurisprudencial da SBDI-1 do TST e afastou a alegada ofensa
ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federal (fls. 165/167).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
artigo 102, III, "a", da Constituição Federal (fls. 171/179). Argúi a
nulidade da decisão, por negativa de prestação jurisdicional. Sustenta
que a prescrição é contada a partir do conhecimento do "valor que
tem direito a receber, através do extrato enviado pelo órgão gestor",
no caso, a CEF. Indica violação dos arts. 5º, II, XXXVI e LV, 7º, I e
XXIX, e 93, IX, da Constituição Federal e 832 e 897 da CLT.

Sem contra-razões (certidão de fl. 182).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 168 e 171), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 7, 103 e 180), mas não deve
p r o s s e g u i r.

Em relação à preliminar de nulidade por negativa de pres-
tação jurisdicional, não há ofensa aos arts. 5º, II, XXXVI e LV, 7º, I,
e 93, IX, da Constituição Federal, na medida em que o recorrente não
opôs os devidos embargos de declaração para sanar eventual vício,
conforme lhe faculta a legislação ordinária.

A lide está circunscrita à fixação do termo inicial da pres-
crição para se reclamar as diferenças de multa de 40% sobre os
depósitos do FGTS, em razão dos expurgos feitos pelo Governo em
relação aos índices de inflação que deveriam corrigir os depósitos do
FGTS.

O direito é superveniente à rescisão do contrato, razão pela
qual inexiste ofensa literal e direta do art. 7º, XXIX, da CF.

Acrescente-se, também, como fundamento inviabilizador da
alegada ofensa, que a controvérsia foi dirimida com base em nor-
matização ordinária (Lei Complementar nº 110/2001 e Orientação
Jurisprudencial nº 344 da SDI-1).

E, nesse contexto, possível ofensa demandaria, em primeiro
lugar, demonstrar-se que a norma ordinária foi mal-aplicada, cir-
cunstância processual essa que inviabiliza a pretensão da recorrente.

Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: dis-

cussão acerca da responsabilidade do empregador pelo pagamento de
diferenças da multa de 40% sobre o saldo do FGTS resultantes dos
expurgos inflacionários, afeta ao âmbito de legislação ordinária (L.
8.036/90), de reexame inviável no recurso extraordinário. 2.Recurso
extraordinário: descabimento: controvérsia a respeito de prazo pres-
cricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio
nata e na LC 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos dispositivos cons-
titucionais invocados: precedentes. (AI-AgR 580313/SP, Relator:
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 04-08-2006)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO. FGTS. MULTA. EXPURGOS INFLACIONÁ-
RIOS. PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A discussão relativa à res-
ponsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de 40%
sobre os depósitos do FGTS e ao prazo prescricional para propositura
da ação situa-se no campo infraconstitucional. Precedentes. Agravo
regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 463628/MG, Relator:
Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ 02-02-2007)

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 9 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-88/2004-076-02-40.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO

ADVOGADA : DRA. ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO : ATELIER GOURMAND LTDA.

ADVOGADO : DR. WLADIMIR RIBEIRO DE BARROS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente quanto ao tema "contribuição assistencial e
confederativa" (fls. 206/209). Fundamentou que decisão do Tribunal
Regional está em consonância com o Precedente Normativo nº 119 e
o item nº 17 da Orientação Jurisprudencial, ambos da SDC do
T S T.

Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que a
contribuição assistencial é devida por toda a categoria, e não apenas
pelos associados. Indica violação dos arts. 5º, XX, 7º, XXVI, e 8°,
caput, III, IV e V, da Constituição Federal (fls. 213/223).

Sem contra-razões (certidão de fl. 226).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogada regu-

larmente constituída e o preparo está correto, mas não deve pros-
s e g u i r.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-92/2004-090-03-00.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : CELULOSE NIPO-BRASILEIRA S.A. - CENIBRA

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDO : JOSÉ FERREIRA SANTOS

ADVOGADO : DR. AUDRIC AGUIAR FURBINO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos

interposto pela recorrente quanto ao tema "prescrição - diferença da
multa de 40% sobre o FGTS decorrente dos expurgos inflacionários".
Fundamentou sua decisão na Orientação Jurisprudencial nº 344 da
SBDI-1 do TST e afastou a alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 7º,
XXIX, da Constituição Federal (fls. 147/149).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
artigo 102, III, "a", da Constituição Federal (fls. 153/165). Sustenta
que a ação está prescrita, visto que ajuizada mais de dois anos após
a extinção do contrato de trabalho. Alega que ficou configurado o ato
jurídico perfeito, na medida em que a multa de 40% sobre o FGTS foi
calculada com base nos valores informados pela Caixa Econômica
Federal. Indica ofensa aos artigos 5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da Cons-
tituição Federal.

Sem contra-razões (certidão de fl. 168).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 150 e 153), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 39,116 e 136), o preparo (fl.
166) e o depósito recursal (fl. 71) estão corretos, mas não deve
p r o s s e g u i r.

A lide está circunscrita à fixação do termo inicial da pres-
crição para se reclamar as diferenças de multa de 40% sobre os
depósitos do FGTS, em razão dos expurgos feitos pelo Governo em
relação aos índices de inflação que deveriam corrigir os depósitos do
FGTS.

O direito é superveniente à rescisão do contrato, razão pela
qual inexiste ofensa literal e direta do art. 7º, XXIX, da CF.

Acrescente-se, também, como fundamento inviabilizador da
alegada ofensa, que a controvérsia foi dirimida com base em nor-
matização ordinária (Lei Complementar nº 110/2001 e Orientação
Jurisprudencial nº 344 da SDI-1).

E, nesse contexto, possível ofensa demandaria, em primeiro
lugar, demonstrar-se que a norma ordinária foi mal-aplicada, cir-
cunstância processual essa que inviabiliza a pretensão da recorrente.

Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: dis-

cussão acerca da responsabilidade do empregador pelo pagamento de
diferenças da multa de 40% sobre o saldo do FGTS resultantes dos
expurgos inflacionários, afeta ao âmbito de legislação ordinária (L.
8.036/90), de reexame inviável no recurso extraordinário. 2.Recurso
extraordinário: descabimento: controvérsia a respeito de prazo pres-
cricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio
nata e na LC 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos dispositivos cons-
titucionais invocados: precedentes. (AI-AgR 580313/SP, Relator:
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 04-08-2006)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO. FGTS. MULTA. EXPURGOS INFLACIONÁ-
RIOS. PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A discussão relativa à res-
ponsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de 40%
sobre os depósitos do FGTS e ao prazo prescricional para propositura
da ação situa-se no campo infraconstitucional. Precedentes. Agravo
regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 463628/MG, Relator:
Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ 02-02-2007)

Finalmente, no que se refere a alegação de ofensa ao ato
jurídico perfeito e acabado, não procede o argumento de que foi
violado o art. 5º, XXXVI, da CF, como reiteradamente tem decidido
o Supremo Tribunal Federal:

"DECISÃO : Agravo de instrumento de decisão que inad-
mitiu RE, a, de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim
ementado (f. 175): "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE
REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. EXPURGOS IN-
FLACIONÁRIOS. DEPÓSITO COMPLEMENTAR DE 40% DO
FGTS. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. Não se caracterizando
denúncia de violação direta a preceitos da Constituição Federal ou
contrariedade à Súmula da Jurisprudência Uniforme do TST, não se
viabiliza recurso de revista em processo submetido ao rito suma-
ríssimo, nos termos do art. 896, § 6º, da CLT. Outrossim, já está
pacificado pela Jurisprudência desta Corte, através da Orientação Ju-
risprudencial n. 344, de sua SDI.1, que o marco inicial da prescrição
se dá com a edição da LC-100/01. Recurso de revista inviável. Agra-
vo de Instrumento improvido." Alega o RE, em síntese, a violação
dos artigos 5º, II, XXXVI e 7º, XXIX, da Constituição Federal.
Decido. Com relação aos artigos 5º, II e XXXVI, a discussão acerca
da responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de
40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atualização mo-
netária em razão dos expurgos inflacionários, é matéria afeta ao
âmbito da legislação ordinária - L. 8.036/90 -, daí ser inviável o
reexame dessa questão em recurso extraordinário. Por fim, também se
situa no campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo
prescricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da
actio nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando
muito, poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º,
XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurispru-
dência deste Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T,
Ilmar e 546.511-AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento
ao agravo." (AI-585685-SP, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ
19.04.06).

"(...) Decido. O tema do artigo 170, II, em nenhum momento
foi analisado pelo acórdão recorrido nem objeto de embargos de
declaração: incidem as Súmulas 282 e 356. Ademais, seja com re-
lação à discussão acerca do artigo 515 do CPC e da possibilidade de
o colegiado em segunda instância, ao afastar preliminar de prescrição,
adentrar de imediato o exame do mérito; seja quanto ao debate con-
cernente à responsabilidade do empregador pelo pagamento da di-
ferença de 40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atua-
lização monetária em razão dos expurgos inflacionários, trata-se de
matérias adstritas ao âmbito infraconstitucional, a cujo reexame não
se presta a via do recurso extraordinário. Por fim, também se situa no
campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo pres-
cricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio
nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º, XXXVI,
e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurisprudência deste
Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T, Ilmar; e 546.511-
AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento ao agravo." (AI-
585987-ES, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.06).

"DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento interposto de
decisão que inadmitiu recurso extraordinário formado contra acórdão
do Tribunal Superior do Trabalho que afastou as alegações de pres-
crição e existência de ato jurídico perfeito, mantendo a condenação
do ora recorrente no pagamento de valor correspondente à com-
plementação da multa compensatória de 40% incidente sobre as di-
ferenças decorrentes dos expurgos inflacionários não creditados nas
contas vinculadas do FGTS. No recurso extraordinário a parte alega
que a decisão recorrida afrontou o disposto nos arts. 5o, XXXVI (ato
jurídico perfeito) e 7o, XXIX, da Constituição federal. A ofensa ao
art. 7o, XXIX, se verifica, na visão do recorrente, porque a re-
clamação trabalhista foi ajuizada quando ultrapassado o prazo pres-
cricional a que alude o referido dispositivo constitucional. A afronta
ao art. 5o, XXXVI, da Constituição federal é justificada pela alegação
de que o ora recorrente está sendo condenado a pagar as diferenças
referentes à multa compensatória de 40% sem que para isso tenha
dado causa ao erro de cálculo, porquanto o pagamento da parcela
quando da rescisão contratual levou em consideração o saldo da conta
vinculada naquela oportunidade. Sem razão a parte recorrente. Afasto,
também a alegação de afronta ao contido nos arts. 5o, XXXVI, e 7o,
XXIX, da Constituição federal, tal como veiculada no apelo ex-
traordinário. É que a discussão acerca do prazo prescricional e da
responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença na mul-
ta compensatória de 40% incidente sobre as diferenças decorrentes
dos expurgos inflacionários não creditados nas contas vinculadas do
FGTS, situa-se no âmbito da legislação infraconstitucional, o que dá
margem ao descabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido: AI
580.313-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
585.522-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
566.638-AgR, rel. min. Cezar Peluso, DJ 09.06.2006; AI 585.987, rel.
min. Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.2006; AI 606.175, rel. min. Ri-
cardo Lewandowski, DJ 26.10.2006; AI 585.610, rel. min. Carlos
Britto, DJ 03.04.2006; AI 546.019, rel. min. Celso de Mello, DJ
15.06.2006. Do exposto, nego seguimento ao agravo." (AI-615999-
DF, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ 6.2.07)
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Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-117/1995-121-17-00.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : JONAS RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO : DR. ANTÔNIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO

RECORRIDA : ARACRUZ CELULOSE S.A.

ADVOGADOS : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

: DR. FERNANDO SÉRGIO FERNANDES FERRAZ

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do

recorrente, em acórdão sintetizado na seguinte ementa:
"ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCU-

LO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 02 DA SBDI-1.
Inadmissíveis embargos contra acórdão de Turma do TST

cujo entendimento está em consonância com a Orientação Jurispru-
dencial nº 02 da SBDI-1, no sentido de que, mesmo após a Cons-
tituição Federal de 1988, o salário mínimo continua a ser a base de
cálculo do adicional de insalubridade.

O entendimento consagrado na Orientação Jurisprudencial nº
02 da SBDI-1 parte do princípio de que, visando o adicional de
insalubridade à preservação da saúde do trabalhador, sua base de
incidência reflete tão-somente um valor estipulado por lei, em nada
conflitando com a norma inscrita no artigo 7º, inciso IV, da Cons-
tituição Federal, que tem como fim expresso a proibição de vin-
culação do salário mínimo como unidade monetária.

Embargos de que não se conhece." (fl. 615).
Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com fulcro no

art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação dos artigos
5º, XXXVI e LIV, 7º, IV e XXIII, da Constituição Federal (fls.
620/622).

Contra-razões a fls. 644/647.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 14/3/2007
(fl. 620), portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

<!ID330423-2>

PROC. Nº TST-RE-AIRR-127/2005-136-03-40.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : AUTO OMNIBUS FLORAMAR LTDA.

ADVOGADO : DR. DÉCIO FREIRE

RECORRIDO : RICARDO HENRIQUE COELHO

ADVOGADO : DR. RICARDO EMÍLIO DE OLIVEIRA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, com fundamento na Súmula nº 126 do TST,
em acórdão sintetizado na seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE RE-
VISTA. DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/TST. O re-
corrente não conseguiu comprovar, como era de sua responsabilidade,
qualquer violação de dispositivos legais e/ou constitucionais, tam-
pouco logrou êxito em demonstrar dissenso pretoriano específico, em
que estivesse patente a identidade das premissas de fato e de direito
entre o caso dos autos e aqueles exteriorizados pelos arestos pa-
radigmas. Na verdade, busca tão-somente rediscutir a condenação no
pagamento de diferenças salariais apuradas entre o valor percebido
pelo reclamante e aquele previsto nas convenções coletivas de tra-
balho juntadas aos autos, bem como seus reflexos sobre verbas res-
cisórias, FGTS e multa de 40%, e seguro desemprego, em indis-
farçável procura de levar à revisita de fatos e provas, atraindo a
incidência da Súmula nº 126/TST. Agravo a que se nega provimento.
(fl. 89).

Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da CF, e aponta violação do art. 5º, XXXIV, XXXV,
LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal (fls. 96/107).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 93 e 96), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 25, 56 e 57), mas não merece
seguimento, visto que deserto.

Com efeito, o recorrente não efetuou o pagamento das custas
processuais conforme estabelecem o artigo 511 do CPC e a Resolução
do Supremo Tribunal Federal n.º 319, de 17/1/2006 (DJ de
20/1/2006).

Esclareça-se, finalmente, que a hipótese não atrai a aplicação
do art. 511, § 2º, do CPC, porquanto não se trata de insuficiência do
valor do preparo, mas, sim, de sua total ausência.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-135/2003-127-15-40.6
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA
S/A

ADVOGADO : DR. LUIZ BERNARDO ALVAREZ

RECORRIDO : JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA FILHO

ADVOGADO : DR. ANTÔNIO GONZAGA RIBEIRO JARDIM

RECORRIDA : GEO GEOTECNIA, ENGENHARIA E OBRAS LTDA.

ADVOGADO : DR. ANTÔNIO CARLOS MATOS RUIZ FILHO

RECORRIDA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO - CESP

ADVOGADA : DRA. TÂNIA MARA MORAES LEME DE MOURA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento interposto pela recorrente, em relação ao reconhecimento da
sua responsabilidade solidária e condenação ao pagamento do adi-
cional de insalubridade, tendo em vista que a discussão envolve
reapreciação de matéria fática e não ficou demonstrada a alegada
afronta aos arts. 7º, XXVI e 5º, II da Constituição Federal (fls.
369/374).

Irresignada, a recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta ofensa
aos arts. 7º, XXVI e 5º, II da Constituição Federal (fls. 377/382).

Sem contra-razões (certidão de fl. 386.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 375 e 377), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 74/77 e 384), mas não deve
prosseguir, visto que deserto.

A recorrente efetuou o pagamento das custas processuais (fl.
383), mas não comprovou ter feito o depósito recursal, conforme
exige o artigo 899, § 1º, da CLT.

Com efeito, a sentença fixou o valor da condenação em R$
20.000,00 (vinte mil reais - fl. 231).

Houve depósito de R$ 4.401,76 (quatro mil quatrocentos e
um reais e setenta e seis centavos - fl. 268) para o recurso ordinário
e o Regional não alterou o valor da condenação. Para fim de recurso
de revista, foi depositada a quantia de R$ 9.356,26 (nove mil tre-
zentos e cinqüenta e seis reais e vinte e seis centavos - fl. 340).

Por conseguinte, ao interpor o recurso extraordinário, era ônus da
recorrente comprovar a complementação do depósito no valor de R$
6.241,98 (seis mil duzentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos),
conforme item I da Súmula nº 128 deste Tribunal.

Não a fez, de forma que seu recurso está deserto.
Ressalte-se, por fim, que não se aplica ao caso o prazo

estabelecido no artigo 511, § 2º, do CPC, visto que esse dispositivo se
refere às custas processuais, enquanto o depósito recursal deve ser
efetuado no prazo para a interposição do recurso, conforme dispõe o
artigo 899, § 1º, da CLT.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-142/2000-317-02-40.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : JOSÉ MAURÍCIO SANTOS

ADVOGADO : DR. MARCELO DE CAMPOS MENDES PEREIRA

RECORRIDA : MASSA FALIDA DE IDEROL S/A EQUIPAMENTOS RO-
DOVIÁRIOS

ADVOGADO : DR. MÁRIO UNTI JÚNIOR

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, quanto ao tema "multa do art. 8º do art. 477
da CLT", com fundamento na Súmula nº 333 deste Tribunal e no art.
896, § 4º, da CLT. A decisão ficou sintetizada na seguinte ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DO § 8º DO ART.
477 DA CLT. Não se conhece do Recurso de Revista, quando a decisão
revisanda foi proferida em harmonia com a jurisprudência desta Corte, cris-
talizada na Súmula 388, que entende ser inaplicável a dobra salarial no caso
da massa falida. Agravo de Instrumento não provido. " (fl. 83)

Inconformado, o recorrente interpõe recurso extraordinário,
com base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em
síntese, que a decisão recorrida afronta o disposto nos arts. 5º, II,
XXXV, XXXVI, LIV e LV, 7º, XXVI e 93, IX, todos da Constituição
Federal (88/96).

Sem contra-razões (certidão de fl. 99).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 86 e 88), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 18 e 97), mas não deve pros-
s e g u i r.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/02/2007,
portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não atende
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-146/2004-030-04-00.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

PROCURADORA : DRª. LÚCIA COELHO DA COSTA NOBRE

RECORRIDA : FRANCISCA AMÉLIA DOS SANTOS

ADVOGADO : SÉRGIO YEHOSHUA LAKS

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : ALEXANDRE POCAI PEREIRA

RECORRIDA : TENSE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LT D A . 

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o v. acór-

dão de fls. 242/243, que não conheceu do recurso de embargos do
recorrente, com fundamento na Orientação Jurisprudencial nº 294 da
SBDI-I do TST, ante a falta de indicação expressa de violação do art.
896 da CLT.

O recorrente, em suas razões de fls. 246/251 - fax e 252/257
- originais, alega que a decisão recorrida, ao manter a condenação
subsidiária, afronta o disposto nos artigos 5º, II, LXXIV, 7º, XXVI e
8º, VI, da Constituição Federal.

Sem contra-razões.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 5 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-148/2005-042-15-40.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP

ADVOGADO : DR. RICARDO GELLY DE CASTRO E SILVA

RECORRIDO : CARLOS ROBERTO SANCHES DE OLIVEIRA

ADVOGADA : DRA. RENATA MOREIRA DA COSTA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida indeferiu o processamento dos embargos

interpostos contra a decisão da Presidência desta Corte que negou
seguimento ao agravo de instrumento da recorrente (fl. 138).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Argumenta que os embargos eram cabíveis,
na forma da Súmula nº 353/TST, já que se discute pressuposto ex-
trínseco do agravo de instrumento. Indica violação do art. 5º, LV, da
Constituição Federal (fls. 146/151).

Sem contra-razões (fl. 157).
Com esse breve R E L AT Ó R I O ,
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D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 9/3/2007,
portanto, já na vigência da norma, e a recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não atende a
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-ED-RR-155/2004-051-11-00.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR : DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDA : HELEN RITA NASCIMENTO DE SOUZA

ADVOGADO : DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos do recor-

rente, quanto ao tema "contrato nulo - efeitos - depósitos de FGTS",
com fundamento na Súmula nº 363 do TST, que assegura à recorrida
o pagamento de saldo salarial e os valores correspondentes aos de-
pósitos do FGTS, nos casos de nulidade do contrato de trabalho por
ausência de concurso público (fls. 173/176).

Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos
para suplementar a fundamentação do acórdão embargado (fls.
185/187).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com fulcro nos
arts. 102, III, "a" e "c", da Constituição Federal. Indica ofensa aos
arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, caput, II e § 2º, e 62 da
Constituição Federal (fls. 190/219).

Sem contra-razões (certidão de fl. 221).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 5 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-ED-RR-162/2004-051-11-00.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ESTADO DE RORAIMA

PROCURADO-
RES

: DR. MATEUS GUEDES RIOS E DR. REGIS GURGEL DO
AMARAL JEREISSATI

RECORRIDA : ELIELMA MESSIAS CORREIA

ADVOGADO : DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da re-

corrente, quanto ao tema "contrato de trabalho - ente público - nulidade",
com fundamento na Súmula nº 363 do TST (fls. 186/189).

Opostos embargos de declaração, que foram providos, para
prestar os seguintes esclarecimentos:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE TRA-
BALHO. ENTE PÚBLICO. NULIDADE. FGTS. ART. 19-A DA LEI
Nº 8036/90. EFEITO RETROATIVO. 1. O fato de o contrato de
trabalho firmado entre as partes estabelecer-se em período anterior à
vigência da MP nº 2164-41, de 24.08.2001, não afasta o direito aos
depósitos do FGTS, visto que aludida norma apenas confirma o
entendimento de que não se pode exacerbar a pronúncia de nulidade
ao ponto de negar totalmente eficácia ao negócio jurídico. 2. Aludida
Medida Provisória tem conteúdo meramente declaratório de obrigação
preexistente. O fundamento jurídico da obrigação de responder pelo
FGTS sobre o salário mínimo garantido no curso do contrato deriva
da própria Lei nº 8.036/90 e da eficácia relativa que se empresta ao
contrato, não obstante a declaração de nulidade do contrato de tra-
balho. 3. Incólume o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração providos apenas para suplementar a fun-
damentação do acórdão originário" (fls. 198).

Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Argúi a nulidade da decisão
recorrida por negativa de prestação jurisdicional, e, no mérito, sus-
tenta que o recolhimento do FGTS e a nulidade do contrato de
trabalho, por falta de prévio concurso público, são incompatíveis, e
que, por esse motivo, a Medida Provisória nº 2.164-41, que introduziu
a obrigatoriedade de recolhimento do FGTS nas hipóteses de con-
tratos nulos, afronta o artigo 37, II e § 2º, da Constituição Federal.
Indica, ainda, violação do art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF (fls.
203/232).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por procurador do

Estado de Roraima, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 5 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-166/2004-014-10-40.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : UNIÃO

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

RECORRIDO : ADENILDO JOSÉ PEREIRA

ADVOGADO : DR. JONAS DUARTE JOSÉ DA SILVA

RECORRIDOS : VEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. E OUTRO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, com fundamento na Súmula nº 331, IV, do
TST, explicitando que "o acórdão regional aliou-se ao entendimento
cristalizado pela Súmula do TST nº 331, que reconhece a incidência
da responsabilidade subsidiária, nos casos em que a administração
pública figure como tomadora de serviços, desde que tenha par-
ticipado da relação processual e constem também do título executivo
judicial" (fl. 115).

Rejeitou, ainda, os embargos de declaração que se seguiram,
consignando que:

"No que pertine à responsabilidade objetiva do Estado (artigo
37, § 6ª, da CF/88) que se estriba no dever de indenizar decorrente da
teoria do risco administrativo, o Supremo já se posicionou no sentido
de que, para a imputação da responsabilidade referida, são abso-
lutamente necessários os seguintes pressupostos: a efetividade do
dano, o comportamento administrativo patenteado e o nexo de cau-
salidade, além, da aferição do grau de culpa da vítima. Esta Corte
Superior, ao lume de tais requisitos, entendeu nem mesmo os entes da
Administração Pública escapam à responsabilidade do tomador de
serviços, ainda que decorra de ato de terceiro que com ela firmou
contrato. Tal a compreensão da Súmula 331, IV.

Não há, por força de tal verbete, transferência direta da
responsabilidade da prestadora de serviços pelas verbas deferidas ao
obreiro. Ao tomador, é bom que se ressalte, imputada tão-somente a
responsabilidade de natureza subsidiária, cujos efeitos apenas serão
produzidos no caso de não adimpli-los a devedora." (fls. 129/130).

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fundamento
no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta que lhe foi
atribuída responsabilidade objetiva, na modalidade do risco integral,
de forma contrária à previsão do art. 37, § 6º, da Constituição Fe-
deral, na medida em que está sendo responsabilizada pelo pagamento
das seguintes multas: a do FGTS, a convencional e as previstas nos
arts. 467 e 477, § 8º, da CLT. Afirma que, nos termos do art. 5º,
XLVI, "c", da Constituição Federal, não é permitido estender a ter-
ceiros a imposição de pena, e, ainda, que o art. 100 da CF determina
que todas as condenações judiciais devem ser satisfeitas por pre-
catório ou por requisição de pequeno valor. Assevera, ainda, que a
Lei de Licitações afasta expressamente a responsabilidade da União
pelos débitos trabalhistas das empresas contratadas. Aponta violação
dos artigos 5º, II, XXIV e LIV, 22, I e XXVII, 37, caput, XXI e § 6º,
44, 48, 97 e 102, I, da Constituição Federal.

Contra-razões a fls. 150/155.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.

A lide foi solucionada com fundamento na Súmula nº 331,
IV, desta Corte e no art. 71 da Lei nº 8.666/93, por caracterizada a
culpa da recorrente ao contratar empresa, para lhe prestar serviços,
que não cumpriu as obrigações trabalhistas. Foi afastada, assim, a
alegada ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal (fls.
129/130).

A decisão, tal como proferida, está embasada em norma-
tização ordinária, que, eventualmente ofendida, desautoriza o recurso
extraordinário.

Nesse sentido, precedentes do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ques-

tão relativa à responsabilidade subsidiária da Administração Pública
por débitos trabalhistas, restrita ao âmbito da legislação ordinária
pertinente (En. 331/TST; L. 8.666/93): alegada violação à Consti-
tuição Federal (art. 37, § 6º) que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636. , 2. Justiça do
trabalho: competência: fixada pelas instâncias trabalhistas, a partir de
dados de fato, a premissa de que o contrato celebrado tem natureza
trabalhista, regido pela CLT, improcede a alegação de ofensa ao art.
114 da Constituição Federal. 3. Decisão judicial: motivação: exi-
gência constitucional satisfeita (cf. RE 140.370, pertence, RTJ
150/269); ausência de negativa de prestação jurisdicional. (AI-AgR
557795 / RJ - Rio de Janeiro, Relator: Min. Sepúlveda Pertence,
Primeira Turma, DJ 31-3-2006).

"EMENTA: TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUB-
SIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. ENUNCIADO N. 331, INC. IV, DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA IN-
FRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUI-
ÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMEN-
TAL DESPROVIDO." (AI-AgR 567303/BA, - Bahia, Relatora: Min.
Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16/2/2007).

Registre-se que a lide não foi solucionada sob o enfoque dos
arts. 5º, XXIV e LIV, 22, I e XXVII, 37, caput e XXI, 44, 48, 97 e
102, I, da Constituição Federal, e, ainda, que a decisão recorrida não
faz referência à questão da responsabilidade subsidiária pelo paga-
mento das multas previstas nos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT, a do
FGTS ou convencional, motivo pelo qual, dado à falta de preques-
tionamento, a hipótese atrai a aplicação das Súmulas nºs 282 e 356 do
S T F.

Quanto ao art. 5º, II, da Constituição Federal, também in-
viável o recurso extraordinário, a pretexto de sua ofensa, ante o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que o dispositivo não
é passível de violação direta e literal (Súmula nº 636 do STF).

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-171/2003-007-15-40.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : PAULO ROGÉRIO PRETES DE CAMARGO

ADVOGADO : DR. ALEXANDRE UGO

RECORRIDO : RÁDIO NOTÍCIAS DE AMERICANA LTDA

ADVOGADO : DR. ROBERTO SCORIZA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, sob o fundamento de que, nos termos da
Súmula nº 218 do TST, é incabível recurso de revista contra acórdão
do TRT prolatado em agravo de instrumento (fls. 139/140).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base nos
arts. 508 e 541 do CPC. Indica violação do art. 5º, XXXV e LIV, da
Constituição Federal (fls. 143/148 - fax e fls. 150/155 - original).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 23 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-AIRR-188/1989-007-07-00.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ESTADO DO CEARÁ

PROCURADOR : DR. EDUARDO MENEZES ORTEGA

RECORRIDA : REGINA LÚCIA CASTELO BRANCO ANDRADE

ADVOGADO : DR. AGLAILTON PATRÍCIO DE ANDRADE



Nº 107, terça-feira, 5 de junho de 2007 1 1435ISSN 1677-7018

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos do recor-

rente, com fulcro na Súmula nº 353 do TST.
Seu fundamento é de que:
"...
O presente recurso não comporta conhecimento, porque in-

cabível à espécie.
Registre-se que, por meio dos embargos em exame, o Re-

clamado objetiva, em síntese, discutir matéria relacionada aos pres-
supostos intrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, in-
terposto em execução de sentença, que teve seu seguimento denegado
no Eg. Regional de origem.

Com efeito, mediante as razões de fls. 355/362, o ora Em-
bargante busca travar nos autos novo debate em torno da admis-
sibilidade do recurso de revista, já apreciada no mérito do agravo de
instrumento, a que a Turma desta Corte negou provimento. Tanto isso
é verdade que, na tentativa de demonstrar que o recurso de revista
outrora denegado atendia às disposições contidas no artigo 896, § 2º,
da CLT e na Súmula nº 266 desta Eg. Corte, articula o Embargante,
uma vez mais, com ofensa aos artigos 5º, incisos II e LIV, e 37,
caput, da Constituição Federal.

Sucede que tal pretensão não encontra amparo na Súmula nº
353 do TST, que, com a nova redação conferida pela Res. nº
128/2005, de 14/03/2005, ressalvou as hipóteses de cabimento de
embargos contra decisão de Turma proferida em agravo de instru-
mento.

Sobreleva notar, a propósito, que mesmo a redação anterior
da Súmula nº 353 não autorizava a interposição de embargos em
agravo de instrumento em situações como a que ora se examina, para
exame dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso de
revista. Aliás, a reformulação do texto da referida Súmula, ocorrida
em 20/04/2005, não lhe atingiu a essência, apenas desdobrando as
hipóteses de cabimento de embargos em agravo de instrumento.

Em sendo assim, não conheço dos embargos, por incabí-
veis." (fl. 377)

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com fundamen-
to no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, insurgindo-se quanto
ao tema "correção monetária - época própria". Aponta violação dos
artigos 5º, II e LIV, e 37, caput, da Constituição Federal (fls.
382/392).

Sem contra-razões (fl. 394).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
O recurso extraordinário não ataca os fundamentos da de-

cisão recorrida, que aplicou a Súmula nº 353 do TST para não
conhecer dos embargos.

Limita-se a enfrentar a questão de mérito (correção mo-
netária - época própria), matéria não apreciada na decisão recorrida.

Consequentemente, intactos os arts. 5º, II e LIV, e 37, caput,
ambos da Constituição Federal. Pertinência da Súmula nº 356 do
S T F.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-ED-RR-193/2004-051-11-00.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR : DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDA : ANTONIA CRISTINA SOUZA COSTA

ADVOGADO : DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos do recor-

rente, quanto ao tema "contrato de trabalho - ente público - nulidade
- FGTS", com fundamento na Súmula nº 363 do TST, que assegura à
recorrida o pagamento dos valores do FGTS, não obstante a nulidade
de sua contratação, na medida em que não precedida de aprovação em
concurso público (fls. 159/162).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com fulcro nos
arts. 102, III, "a", da Constituição Federal. Indica ofensa aos arts. 5º,
XXXV, LIV e LV, e 37, caput, II e § 2º, da Constituição Federal (fls.
176/205).

Sem contra-razões (certidão de fl. 207).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 5 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-199/2004-631-05-40.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TRACOL - SERVIÇOS ELÉTRICOS S.A.

ADVOGADO : DR. NESTOR DOS SANTOS SARAGIOTTO

RECORRIDO : JOÃO DE ALMEIDA

ADVOGADO : DR. FLÁVIO DE OLIVEIRA TINOCO

RECORRIDO : GRUPO IBERDOLA (COELBA)

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente quanto aos temas "relação de emprego", "cor-
reção monetária", "recolhimentos fiscais e previdenciário" e "multa
do art. 477 da CLT", sob o fundamento de que:

"Os fundamentos adotados pela decisão recorrida não per-
mitem visualizar ofensa direta à literalidade do art. 5º, inciso LV, da
Constituição Federal/88, na forma prevista no § 6º do art. 896 da
CLT. Cabe enfatizar que os institutos processuais do contraditório e
da ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes, estão
sendo observados, tanto que o recorrente deles tem-se valido na
tentativa de alterar o decidido. Ao mesmo tempo, a decisão recorrida,
com base nas provas dos autos, concluiu que a relação havida entre as
partes era de emprego. A empresa apontou violação ao art. 5º, incisos
II e LV, da Constituição Federal/88. Tendo em vista o aspecto fático
delineado pela Turma Regional, notadamente que a relação entre as
litigantes era de emprego, salvo o reexame de fatos e provas, pro-
cedimento incabível nesta Instância Superior, não é possível vis-
lumbrar ofensa direta à literalidade dos dispositivos legais tidos por
violados, nos moldes do § 6º da CLT. Efetivamente, o acórdão re-
gional baseou-se no contexto fático-probatório dos autos, insuscetível
de reexame na atual fase processual, a teor da Súmula 126/TST. No
que diz respeito à multa do § 8º do art. 477 da CLT, a reclamada
apontou violação ao art. 5º, inciso II, da Constituição Federal/88. O
STF, por mais de uma vez, já assentou que o procedimento her-
menêutico do Tribunal inferior que, ao examinar o quadro normativo
positivado pelo Estado, dele extrai a interpretação dos diversos di-
plomas legais que a compõem, para, em razão da inteligência e do
sentido exegético que lhes der, obter os elementos necessários à exata
composição da lide não transgride, direitamente, o princípio da le-
galidade. Quanto à correção monetária, diz a reclamada que há vio-
lação ao art. 5º, inciso II, da Carta Magna e contrariedade à Súmula
381/TST. Não se verifica a hipótese de a contrariedade invocada,
porquanto a Turma Regional concluiu que, in casu, não houve pa-
gamento de salário durante o vínculo laboral. A irresignação quanto a
ordem de recolhimentos fiscais e previdenciários está alicerçada na
afronta ao art. 5º, incisos II e LV da Carta Política e dissenso com a
Súmula nº 368 do TST. Ao contrário do que diz o agravante, a
decisão regional está em conformidade com a Súmula 368/TST. In-
cidem, a obstaculizar a admissibilidade da revista, o § 4º do art. 896
da CLT e Súmula nº 333 do TST. Vale acrescentar que a referida
súmula interpreta, contrario sensu, o artigo 896 consolidado, pois
enquanto essa norma dispõe acerca do cabimento da revista pela
divergência jurisprudencial e violação legal e/ou constitucional, o
verbete em questão constitui pressuposto negativo de admissibilidade
ao dispor sobre a impossibilidade de veiculação do apelo extraor-
dinário com base em decisões por iterativa, notória e atual juris-
prudência da Seção Especializada em Dissídios Individuais. Ressalte-
se, ainda, que toda jurisprudência desta Corte é precedida de rigoroso
crivo de legalidade e constitucionalidade, não havendo falar, portanto,
em violação legal e/ou constitucional. Diante do exposto, nego pro-
vimento ao agravo." (fls. 122/123).

Inconformado, interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese, violação do art. 5º, II,
LV, da Constituição Federal (fls. 128/133).

Sem contra-razões, conforme certidão de fl. 137.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 124 e 128) e está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 135), e preparo está correto
(fl. 134), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 5.3.2007 (fl.
128), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra,
em nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância
do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus pro-
cessual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo
que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-226/2004-006-10-40.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.

ADVOGADA : DRA. DANIELA S. COUTO

RECORRIDO : LUIS ONOFRE LAFETÁ

ADVOGADA : DRA. MARIA CECÍLIA MARTINS LAFETÁ PANQUESTOR

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, sob o fundamento sintetizado na seguinte
ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE RE-
VISTA. REINTEGRAÇÃO. DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA.
CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO. ACT. OBSERVÂNCIA. Quanto
à observância ou não dos critérios necessários para a demissão sem
justa causa, previstos na norma coletiva, cumpre ressaltar que a con-
trovérsia envolve o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado nesta Instância Extraordinária, a teor da Súmula nº 126/TST.
Por outro lado, não merece prosperar o argumento patronal, no to-
cante à possibilidade de Sociedades de Economia Mista dispensarem
seus empregados imotivadamente, haja vista a existência de norma
coletiva estabelecendo o cumprimento de determinadas formalidades,
como condição para a validade do ato demissional imotivado. E por
não abordarem tal peculiaridade, não há falar-se em divergência ju-
risprudencial, contrariedade à OJ nº 247/SBDI-1, desta Corte e muito
menos, em ofensa aos artigos 5º, II, 7º, I e 173, § 1º, da Constituição
Federal. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. (fl. 144)

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da CF, e aponta violação dos arts. 5º, II, 7º, I, e 173, §
1º, da Constituição Federal (fls. 150/155).

Sem contra-razões (certidão de fl. 165).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 147 e 150), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 159/160), mas não deve pros-
seguir, visto que deserto.

Com efeito, a recorrente efetuou o depósito recursal (fl. 156),
mas não recolheu as custas processuais, conforme estabelecem o
artigo 511 do CPC e a Resolução do Supremo Tribunal Federal nº
319, de 17/1/2006 (DJ de 20/1/2006).

Esclareça-se, finalmente, que a hipótese não atrai a aplicação
do art. 511, § 2º, do CPC, porquanto não se trata de insuficiência do
valor do preparo, mas, sim, de sua total ausência.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

<!ID330423-3>

PROC. Nº TST-RE-AIRR-244/2004-022-13-40.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUN-
CEF

ADVOGADO : DR. LUIZ ANTÔNIO MUNIZ MACHADO

RECORRIDA : ZILDA ALVES PEREIRA

ADVOGADO : DR. PACELLI DA ROCHA MARTINS

RECORRIDA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

ADVOGADO : DR. ANDRÉ LUÍS TUCCI

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto aos temas "complementação de apo-
sentadoria - competência da Justiça do Trabalho" e "complementação
de aposentadoria - abono salarial - ausência de fonte de custeio", em
acórdão sintetizado na seguinte ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVIS-
TA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊN-
CIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Nas causas sujeitas ao pro-
cedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por
contrariedade a Súmula de Jurisprudência Uniforme do Tribunal Su-
perior do Trabalho e, ou, violação direta a dispositivos da Cons-
tituição Federal, a teor do disposto no art. 896, § 6º, da CLT. Diante
da sintonia do entendimento adotado no acórdão recorrido com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que: Dissídio entre
empregado e instituição de previdência privada vinculada à empre-
gadora com o objetivo de complementar proventos de aposentadoria é
da Competência da Justiça do Trabalho incide a aplicação do § 4º do
art. 896 da CLT e da Súmula nº 333 do TST, como obstáculo à
admissibilidade do recurso, razão por que ficam superados os arestos
trazidos a confronto ... AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO DO
BENEFÍCIO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
Os fundamentos com que foi proferida a decisão recorrida decorreram
da interpretação da norma coletiva que instituiu o abono e da natureza
salarial que o TRT reconheceu à parcela; nesse contexto, é inviável
reconhecer a alegada ofensa ao art. 195, § 5º, da Constituição Federal,
bem como à Lei nº 6.435/77. Não configurado dissenso jurispru-
dencial, pois os arestos colacionados foram proferidos pelo extinto
Tribunal Federal de Recursos, o que não atende ao disposto na alínea
a do artigo 896 da CLT.



Nº 107, terça-feira, 5 de junho de 20071436 1ISSN 1677-7018

Agravo de instrumento desprovido." (fl. 318)
A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no

art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação dos arts.
5º, II, 7º, XXVI, 114, 195, § 5º, e 202, § 2º, da CF (fls. 327/340).

Sem contra-razões (certidão de fl. 344).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e o preparo está correto, mas não

deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 23 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não
atende a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-AIRR-249/1999-114-15-00.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : JORGE OLECIR FERREIRA

ADVOGADO : DR. DEJAIR MATOS MARIALVA

RECORRIDO : CORREIO POPULAR S/A

ADVOGADA : DRA. MÁRCIA DE GODÓI CAMARGO VASCONCELOS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos do recor-

rente, tendo em vista o disposto na Súmula nº 353 do TST (fls.
463/464)

Inconformado, o recorrente interpõe recurso extraordinário,
com base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta, em
síntese, ofensa aos artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV e § 2º,
7º, XXVI e 93, IX, da Constituição Federal (fls. 467/475 - fax e
477/485 - originais).

Sem contra-razões (certidão de fl. 489).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído (fl. 13) e o preparo está correto (fl. 486), mas
não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 12 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-AG-RR-253/2005-009-04-00.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTES : ADENIR DE SOUZA E OUTROS

ADVOGADA : DRA. ERYKA FARIAS DE NEGRI E DR. PETER ALEXAN-
DER LANGE

RECORRIDO : HOSPITAL FÊMINA S.A

ADVOGADO : DR. DANTE ROSSI

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos

dos recorrentes, sob o fundamento de que o v. acórdão da Turma do
TST, relativamente à base de cálculo do adicional de insalubridade,
está em conformidade com a Súmula nº 228 do TST (fls. 243/247).

Irresignados, os recorrentes interpõem recurso extraordinário,
com fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Argumentam
que a base de cálculo do adicional de insalubridade não é o salário
mínimo e indicam ofensa ao artigo 7º, IV, da Constituição Federal
(fls. 251/258).

Contra-razões (fls. 268/273).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 248 e 251) e está subscrito por

procuradora regularmente constituída (fls. 13/20, 209, 218).
O recurso extraordinário não está apto a demonstrar que a

decisão recorrida violou, literal e diretamente, o art. 7º, IV, da Cons-
tituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal tem, recentemente, se posi-
cionado no sentido de que é legítimo se calcular o adicional de
insalubridade sobre o salário mínimo.

Efetivamente:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FI-
XAÇÃO EM PERCENTUAL DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSI-
BILIDADE. O Supremo já firmou entendimento no sentido de
que o artigo 7º, inciso IV, da Constituição do Brasil veda apenas
o emprego do salário mínimo como indexador, sendo legítima a
sua utilização como base de cálculo do adicional de insalubridade
(Precedentes: AI n. 444.412-AgR, Relator Ministro Carlos Vel-
loso, DJ de 19.9.03; RE n. 340.275, Relatora a Ministra Ellen
Gracie, DJ de 22.10.04). Nego provimento ao Agravo Regimen-
tal." (AG-RE-443.135/RS, Relator Ministro Eros Grau, publicado
no DJ de 5/5/2006).

No mesmo sentido, os seguintes precedentes: RE-
458.802/MG, Relatora Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, à unani-
midade, DJ 30/9/2005; AI-529.360/ES, Relator Ministro Marco Au-
rélio, DJ 22/3/2005; RE-433.108/PR, Relator Ministro Carlos Velloso,
DJ 8/10/2004.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-255/1991-301-01-40.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : VALE ITAIPAVA VEÍCULOS LTDA.

ADVOGADO : DR. LEONARDO GARCIA DE MATTOS

RECORRIDO : EDGAR DA COSTA BRAGA

ADVOGADO : DR. OSMAR CASTRO FILHO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, quanto ao tema "Garantia do juízo - Ino-
corrência. Agravo de petição não conhecido no Regional. Violação do
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal". Não con-
figuração", sob o fundamento de que:

"Não há que se falar em desrespeito ao artigo 5º, inciso LIV,
da Carta Constitucional, na medida em que a Recorrente vem ob-
tendo, desde a propositura da ação, a devida prestação jurisdicional,
não obstante o teor das decisões venha a divergir de suas pretensões,
afigurando-se impertinente a alegada violação do postulado do devido
processo legal, haja vista que a marcha processual vem seguindo seu
curso, desde o início, com estrito respeito às regras procedimentais
previstas no ordenamento jurídico. E, quanto à indigitada ofensa ao
artigo 5º, inciso LV, da Carta Magna, observa-se também não ocorrer,
desde que a garantia do contraditório, traduzida na ciência bilateral
dos atos e termos do processo, com a possibilidade de que as partes
atuem na formação da convicção do Juiz, e a ampla defesa, con-
substanciada na liberdade assegurada aos litigantes de alegar fatos e
propor provas, em defesa de seus interesses, foram respeitadas, tendo
sido oportunizado à Recorrente a interposição de todos os recursos
previstos no Processo Trabalhista, nos quais ela tem defendido seus
interesses, conforme entende de direito. Ademais, vê-se que o de-
cidido pelo Egrégio Regional, não conhecendo do Agravo de Petição
da ora Recorrente por ausência de garantia total do juízo, está pautado
na interpretação da legislação infraconstitucional, in casu, os artigos
884 e 897, § 1º, da CLT. Ressalte-se, por fim, e como consignado na
Decisão hostilizada, que não restou comprovado a insuficiência de
bens pertencentes à Executada, capazes de garantir o juízo. Portanto,
conheço do Agravo de Instrumento para, no mérito, negar-lhe pro-
vimento." (fl. 310)

Inconformada, interpõe recurso extraordinário, com funda-
mento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em
síntese, que a decisão recorrida, ao não conhecer de seu recurso de
revista, viola o artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal (fls.
334/351).

Sem contra-razões a fl. 356.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 312 e 314) e está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 205), e preparo está correto
(fls. 352 e 353), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26.2.2007
(fl. 314), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-274/2004-006-10-40.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : UNIÃO

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

RECORRIDO : ADENILDO JOSÉ PEREIRA

ADVOGADO : DR. JONAS DUARTE JOSÉ DA SILVA

RECORRIDA : VEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. E OUTRO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, com fundamento na Súmula nº 331, IV, do
TST, explicitando que "diante da regular contratação de empregado
por empresa prestadora de serviços, atribui-se a responsabilidade sub-
sidiária ao tomador em caso de inadimplemento das obrigações tra-
balhistas por parte do real empregador, ainda que se trate de ente da
administração pública" (fl. 204)).

Rejeitou, ainda, os embargos de declaração que se seguiram,
consignando que:

"Ressalto que, ao adotar a tese de que o acórdão Regional se
coaduna com os termos da Súmula 331, item IV, do TST, esta Turma
transcreveu o acórdão exarado no incidente de uniformização de ju-
risprudência, no qual há registro expresso de que ...o art. 37, § 6º, da
Constituição Federal consagra a responsabilidade objetiva da Ad-
ministração, sob a modalidade de risco administrativo, estabelecendo,
portanto, sua obrigação de indenizar sempre que cause danos a ter-
ceiros. Pouco importa que esse dano se origine indiretamente, de
terceiro que com ela contratou e executou a obra de serviço, por força
ou decorrência de ato administrativo (fl. 207). Dessarte, não há falar
em omissão quanto à indicada ofensa ao art. 37, § 6º, da Constituição
da República, examinada sob a ótica da teoria objetiva do risco
administrativo de responsabilidade dos entes públicos.

Também não se configurou omissão quanto às multas dos
arts. 467 e 477, § 8º, da CLT, pois a embargante inova ao se insurgir
quanto ao tema, que não constou na minuta do agravo de instrumento,
tampouco no recurso de revista." (fls. 221/222).

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fundamento
no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta que lhe foi
atribuída responsabilidade objetiva, na modalidade de risco integral,
de forma contrária à previsão do art. 37, § 6º, da Constituição Fe-
deral, na medida em que está sendo responsabilizada pelo pagamento
das multas previstas nos arts. 467 e 477, § 8º, da CLT. Afirma que,
nos termos do art. 5º, XLVI, "c", da Constituição Federal, não é
permitido estender a terceiros a imposição de pena, e, ainda, que a
Lei de Licitações afasta expressamente a responsabilidade da União
pelos débitos trabalhistas das empresas contratadas. Por fim, requer
que sejam excluídas as referidas multas da condenação. Aponta vio-
lação dos artigos 2º, 5º, II e LIV, 22, XXVII, 37, XXI e § 6º, 44, 48,
97 e 102, I, da Constituição Federal (fls. 229/243).

Contra-razões a fls. 246/249.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
Não procede a alegação de ofensa ao art. 37, § 6º, da Cons-

tituição Federal, que dispõe sobre a responsabilidade objetiva da
Administração Pública, sob a modalidade de risco administrativo,
uma vez que a lide foi solucionada com base na Súmula nº 331, IV,
desta Corte e no art. 71 da Lei nº 8.666/93, em razão de culpa
contratual, por parte da recorrente, que contratou a empresa Veg -
Segurança Patrimonial Ltda., que não cumpriu com suas obrigações
trabalhistas.

A solução da controvérsia está, pois, calcada na legislação
ordinária, cujo eventual descumprimento, por isso mesmo, desau-
toriza o recurso extraordinário.

Nesse sentido, os precedentes do Supremo Tribunal Fede-
ral:

"EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ques-
tão relativa à responsabilidade subsidiária da Administração Pública
por débitos trabalhistas, restrita ao âmbito da legislação ordinária
pertinente (En. 331/TST; L. 8.666/93): alegada violação à Consti-
tuição Federal (art. 37, § 6º) que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636. , 2. Justiça do
trabalho: competência: fixada pelas instâncias trabalhistas, a partir de
dados de fato, a premissa de que o contrato celebrado tem natureza
trabalhista, regido pela CLT, improcede a alegação de ofensa ao art.
114 da Constituição Federal. 3. Decisão judicial: motivação: exi-
gência constitucional satisfeita (cf. RE 140.370, pertence, RTJ
150/269); ausência de negativa de prestação jurisdicional. (AI-AgR
557795 / RJ - Rio de Janeiro, Relator: Min. Sepúlveda Pertence,
Primeira Turma, DJ 31-3-2006).

"EMENTA: TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUB-
SIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. ENUNCIADO N. 331, INC. IV, DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA IN-
FRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUI-
ÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMEN-
TAL DESPROVIDO." (AI-AgR 567303/BA, - Bahia, Relatora: Min.
Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16/2/2007).

Saliente-se que a lide não foi solucionada sob o enfoque dos
arts. 2º, 5º, II e LIV, 22, XXVII, 37, XXI, 44, 48, 97 e 102, I, da
Constituição Federal, motivo pelo qual, dado à falta de preques-
tionamento, a hipótese atrai a aplicação das Súmulas nºs 282 e 356 do
S T F.
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E, quanto ao art. 5º, II, da Constituição Federal, também
inviável o recurso extraordinário, a pretexto de sua ofensa, ante o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que o dispositivo não
é passível de violação direta e literal (Súmula nº 636 do STF).

Finalmente, com relação à responsabilidade subsidiária pelo
pagamento das multas dos arts. 467 e 477, § 8º, da CLT, a decisão
recorrida, ao consignar que constitui inovação (fl. 223), tem natureza
nitidamente processual, na medida em que não aprecia o mérito da
lide, resultando, assim, na impossibilidade de ser atacada via recurso
extraordinário.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE

INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. 1. Prevalece neste Tribunal o entendimento
de que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos
de admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza infra-
constitucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria de
forma indireta. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da
legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos deci-
sórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas inferiores,
podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente re-
flexa ao texto da Constituição. Agravo regimental a que se nega
provimento." (AI-AgR 616086/SP, Rel. Min. Eros Grau, DJ
23/02/2007, sem grifo no original)

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-275/2005-116-15-40.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : PRIMO ROBERTO SEGATTO

ADVOGADO : DR. LINDENBERG BRUZA

RECORRIDA : ELIETE DAMARIS DE MORAES

ADVOGADO : DR. ARI BERGER

RECORRIDO : GIANFRANCO DA ROS - ME

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente quanto ao tema "Execução. Violação do artigo
5º, incisos LIV e LV da Constituição", sob o fundamento de que não
está demonstrada violação direta da Constituição Federal, nos termos
do artigo 896, § 2º da CLT e Súmula nº 266 do TST.

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação do art. 5º,
LIV e LV, da Constituição Federal (fls. 299/305).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e o preparo está correto, mas não

deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-AIRR-279/2003-119-15-40.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP

ADVOGADA : DRª. JUSSARA IRACEMA DE SÁ E SACCHI

RECORRIDO : LOURIVAL MONTEIRO

ADVOGADO : ROBERTO SILVA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o v. acór-

dão de fls. 132/133, que não conheceu do recurso de embargos do
recorrente, com fundamento na Súmula nº 353 do TST.

O recorrente, em suas razões de fls. 137/146, alega que a
decisão recorrida afronta o disposto nos artigos 5º, II, XXXV, XXX-
VI, LIV e LV, 7º, XXVI, 8º, III e 93, IX, da Constituição Federal.

Sem contra-razões (certidão de fl. 150).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O
O recurso não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-295/2003-028-02-40.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDO : IF LANCHES LTDA.

ADVOGADA : DR. SÉRGIO SZNIFER

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, sob o fundamento de que é inviável a im-
posição da contribuição assistencial e confederativa aos empregados
não-associados, nos termos do Precedente Normativo nº 119 e da
Orientação Jurisprudencial nº 17 da SDC desta Corte, em acórdão
assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE RE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EXIGIBILIDADE
DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. A prestação jurisdicional
foi entregue na forma constitucional e legal, não se configurando
abstenção da atividade julgadora a simples contrariedade às preten-
sões da parte, por isso que ilesos os arts. 832 da CLT, 458 do CPC e
93, IX, da Carta Magna. No que se refere à contribuição assistencial,
a decisão atacada está em consonância com o Precedente Normativo
nº 119 e com a OJ nº 17, ambas da Eg. SDC, que consideram
ofensiva ao direito à livre associação e sindição, cláusula constante de
acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, estabelecendo
contribuição em favor de entidade sindical, a título de taxa para
custeio do sistema confederaassistencial, revigoramento ou fortale-
cimento sindical e outras da mesma espécie, obrigando trabalhadores
não sindicalizados. No mesmo sentido é a Súmula 666 do E. STF.
Agravo a que se nega provimento." (fl. 199)

Inconformado, interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese, violação dos arts. 5º,
XX, 7º, XXVI, e 8º, caput, III, IV e V, da Constituição Federal (fls.
826/836).

Sem contra-razões (fl. 220).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 204 e 207) e está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 197), e preparo está correto
(fl. 105), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 5.3.2007 (fl.
207), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra,
em nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância
do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus pro-
cessual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo
que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-299/2005-023-02-40.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDO : TRIM LANCHES LTDA. - ME

ADVOGADA : DRA. PAULA SATIE YANO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, sob o fundamento de que é inviável a im-
posição da contribuição assistencial e confederativa aos empregados
não-associados, nos termos do Precedente Normativo nº 119 da SDC
e da Orientação jurisprudencial nº 17 da SDC desta Corte.

Efetivamente:
"No mérito, a decisão regional está em conformidade com a

Orientação Jurisprudencial nº 17 da SDC do TST, assim como com o
Precedente Normativo nº 119 da SDC. Incidem, a obstaculizar a
admissibilidade da revista, o § 4º do art. 896 da CLT e a Súmula nº
333 do TST. Vale acrescentar que a referida súmula interpreta, con-
trario sensu, o artigo 896 consolidado, pois enquanto essa norma
dispõe acerca do cabimento da revista pela divergência jurispruden-
cial e violação legal e/ou constitucional, o verbete em questão cons-
titui pressuposto negativo de admissibilidade ao dispor sobre a im-
possibilidade de veiculação do apelo extraordinário com base em
decisões por iterativa, notória e atual jurisprudência da Seção Es-
pecializada em Dissídios Individuais." (fl. 118)

Inconformado, interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese, violação dos arts. 5º,
XX, 7º, XXVI, e 8º, caput, III, IV e V, da Constituição Federal (fls.
92/102).

Sem contra-razões (fl. 133).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 120/123) e está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 113), e preparo está correto
(fl. 131), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 12.3.2007
(fl. 123), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-RR-301/2005-021-07-00.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

ADVOGADO : DR. RAIMUNDO AUGUSTO FERNANDES NETO

RECORRIDOS : JOSÉ FERNANDO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS

ADVOGADO : DR. ANTÔNIO JOSÉ SAMPAIO FERREIRA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de revista do

recorrente, quanto ao tema "Prescrição - Mudança de Regime", com
fundamento nas Súmulas nºs 126, 296, I, e 297, I, do TST.

Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no artigo 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta ofensa
aos artigos 7º, III, 29, 37 e 39 da Constituição Federal, 986, "c", da
CLT, e 15, § 2º, da Lei 8.036/90 (121/145).

Sem contra-razões (certidão de fl. 147).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A decisão recorrida era passível de recurso nesta Corte, na

medida em que ensejava embargos para a Subseção I Especializada
em Dissídios Individuais, nos termos do art. 894 da CLT.

Constata-se, pois, que o recorrente não exauriu a via recursal,
razão pela qual a decisão não é única ou de última instância, o que
desautoriza o recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da
Constituição Federal.

Nesse sentido é a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Fe-
deral, in verbis:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na
Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada."

E, ainda, precedentes:
"EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.

Decisão recorrida extraordinariamente. Embargos de declaração. De-
cisão da 1ª Turma do TST. 3. Embargos (art. 894, da CLT). Recurso
cabível. Não interposição. 4. Não esgotamento das instâncias or-
dinárias. Súmula 281/STF. 5. Agravo regimental a que se nega pro-
vimento." (RE-AgR-350.534/CE, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª
Turma, DJ de 16/12/2005)

"EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agra-
vo regimental. 2. É incabível recurso extraordinário quando não es-
gotados os recursos de natureza ordinária. Incidência da Súmula STF
nº 281. 3. Agravo regimental improvido." (AI-ED-472.470/SP, re-
latora Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 3/2/2006)
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"EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Contra a decisão recorrida extraordinariamente era cabível agravo
regimental, que não foi interposto. 3. Não esgotamento das instâncias
ordinárias. Súmula 281/STF. 4. Reajustes Salariais. Servidor Público
do Estado do Rio Grande do Sul. Discussão sobre a eficácia da Lei
Estadual nº 10.395/95, em face da Lei Complementar Federal nº
82/95. Matéria restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento" (AI-
AgR-540.446/RS, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ de
11 / 11 / 2 0 0 5 )

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-306/2003-002-15-40.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : IGL INDUSTRIAL LTDA.

ADVOGADO : DR. ANDRÉ LUIZ GONÇALVES TEIXEIRA

RECORRIDO : ANTÔNIO MANTOVANI SOBRINHO

ADVOGADA : DRA. LORENA SOLANGE RIGOLLET VALENZUELA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto ao tema "cerceamento de defesa", em
acórdão sintetizado na seguinte ementa:

"... II - CERCEAMENTO DE DEFESA. Não se observa a
mínima ofensa ao inciso LV do artigo 5º da 'Lex Fundamentalis'. É
verdade que mencionado dispositivo assegura aos litigantes o direito
ao contraditório e à ampla defesa. Nada obstante, tal garantia tem sua
aplicação disciplinada, igualmente, por normas infraconstitucionais as
quais fixam requisitos a serem observados pelas partes no exercício
do direito de ação. Portanto, embora contrário ao interesse da de-
mandante, o provimento jurisdicional está em conformidade com a
legislação ordinária, especialmente, com os arts. 765, da CLT; 130 e
131, do CPC, revelando-se insubsistente a manifestação de incon-
formismo da agravante." (fl. 203)

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Insiste no alegado cerceio
de defesa ante o indeferimento de produção de provas para o deslinde
da lide. Indica violação do art. 5º, LV, da CF (fls. 212/215).

Contra-razões a fls. 219/223 - fax e 225/229 - original.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e o preparo está correto, mas não

deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 7 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-309/2004-067-02-40.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO ASSEMELHADOS DE SÃO PAULO E RE-
GIÃO

(SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO HOTELEI-
ROS E SIMILARES DE

SÃO PAULO E REGIÃO)

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA B. LOPES

RECORRIDA : NNR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ADVOGADO : DR. IVANO VERONEZI JÚNIOR

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do sindicato recorrente, com fundamento no Precedente
Normativo nº 119 da SDC, por ser incabível a cobrança de con-
tribuições confederativas e assistenciais de trabalhadores não-sindi-
calizados (fls. 86/88).

O sindicato interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação dos arts. 5º,
XX, 7º, XXVI, e 8º, caput, III, IV e V, todos da Constituição Federal
(fls. 92/102).

Sem contra-razões (certidão de fl. 105).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 89 e 92), está subscrito por

procurador regularmente constituído (fls. 30, 52 e 84) e o preparo está
correto (fl. 103), mas não deve prosseguir.

Não procede a alegação de afronta aos arts. 5º, XX, e 8º, V,
da Constituição Federal.

Se é certo que a Constituição Federal reconhece plena efi-
cácia às convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI) e
à livre associação sindical (art. 8º, caput), igualmente não deixa dú-
vidas sobre a faculdade de o empregado filiar-se ou manter-se filiado
a sindicato (art. 8º, V).

Diante desse contexto normativo, excluída a contribuição
sindical em sentido estrito, ou seja, o antigo imposto sindical, que
tem natureza parafiscal, que obriga sindicalizados e não-sindicali-
zados, todas as demais contribuições somente são exigíveis dos fi-
liados aos sindicatos, sob pena de ofensa aos preceitos constitucionais
supramencionados.

Acrescente-se, ainda, que a lide, que envolve a contribuição
assistencial, está disciplinada pela legislação ordinária, de forma que
a ofensa ao preceito constitucional, se possível, seria reflexa ou in-
direta, o que desautoriza o recurso extraordinário.

Quanto à contribuição confederativa, embora prevista em
preceito da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal entende
não ser exigível dos empregados não-sindicalizados (Súmula nº
666).

Nesse sentido, precedentes do Supremo Tribunal Federal:
"1. Esta Corte assentou ser a contribuição confederativa,

instituída pela assembléia geral, inexigível dos empregados não fi-
liados ao sindicato (Súmula STF nº 666). 2. A controvérsia relativa à
cobrança da contribuição assistencial não tem porte constitucional por
demandar a prévia análise de legislação infraconstitucional e, por
isso, é insuscetível de apreciação em sede extraordinária. 3. Agravo
regimental improvido." (AI-AgR 476877/RJ, Relatora Min. ELLEN
GRACIE, Segunda Turma, DJ 03-02-2006 PP-00042).

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO ASSISTEN-
CIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO
CONFEDERATIVA. SÚMULA N. 666 DO STF. 1. A controvérsia
relativa à exigibilidade da contribuição assistencial tem caráter in-
fraconstitucional, insuscetível de análise na instância extraordinária.
2. A contribuição confederativa, instituída pela assembléia geral, é
inexigível dos empregados não filiados ao sindicato [Súmula n. 666
do STF]. Agravo regimental a que se nega provimento." ( AI-AgR
612502/RS, Relator: Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ 23-02-
2007).

Registre-se que não está caracterizada a alegada violação
literal e direta do art. 7º, XXVI, da CF, que dispõe sobre o re-
conhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho.

E isso porque não foi negado validade ao instrumento ne-
gocial, mas, apenas, repudiada a sua aplicação, no que se refere à
exigência das contribuições aos não-filiados ao sindicato, porque as-
sim decorre, igualmente, de previsão constitucional (art. 5º, XX, e 8º,
V, da Constituição Federal).

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

<!ID330423-4>

PROC. Nº TST-RE-AIRR-312/2002-020-02-40.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDA : THE BAR RESTAURANTE LTDA.

ADVOGADO : DR. MÁRIO SÉRGIO DE MELLO FERREIRA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente quanto ao tema "contribuição confederativa e
assistencial", com fundamento no Precedente Normativo nº 119 e no
item nº 17 da Orientação Jurisprudencial, ambos da SDC do TST (fls.
92/96).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese, que a contribuição
assistencial é devida por toda a categoria, e não apenas pelos as-
sociados. Indica violação dos arts. 5º, XX, 7º, XXVI, e 8°, caput e
incisos III, IV e V, da Constituição Federal (fls. 102/112).

Sem contra-razões (fl. 115).

Com esse breve R E L AT Ó R I O ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/2/2007,
portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus pro-
cessual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo
que sua pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Su-
premo Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-314/2004-032-01-40.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TELEMAR NORTE LESTE S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDA : VERA VERÍSSIMO ARAÚJO

ADVOGADO : DR. LUIZ ANTÔNIO CABRAL

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente (fls. 123/126). Quanto ao tema "prescrição -
diferenças da multa de 40% do FGTS - expurgos inflacionários", com
fulcro na Súmula nº 126 do TST. No tocante à "multa de 40% do
FGTS - diferença - expurgos inflacionários - responsabilidade pelo
pagamento", sob o fundamento de que a decisão do Regional está em
consonância com o item nº 341 da Orientação Jurisprudencial da
SBDI-1 do TST, e afastou a alegação de violação do artigo 5º,
XXXVI, da CF.

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com fundamen-
to no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Indica ofensa aos
artigos 5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da CF (fls. 230/242).

Contra-razões a fls. 245/251.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 127 e 230), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 120/121) e o preparo está
correto (fl. 243), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fevereiro de
2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do ponto
de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual que lhe é
imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua pretensão, em
submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, não se
viabiliza, na medida em que não atende pressuposto formal e intrínseco do
recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-A-AIRR-326/2002-671-09-40.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTES : KLABIN S.A. E OUTRO

ADVOGADA : DRA. CRISTIANA RODRIGUES GONTIJO

RECORRIDO : LEONILTO SEBASTIÃO GALVÃO FERREIRA

ADVOGADO : DR. EDÉSIO FRANCO PASSOS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo dos re-

correntes quanto ao tema "reintegração - estabilidade decenal". Afas-
tou a indicada ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 7º, I, da Constituição
Federal (fls. 195/199 e 208/209).

Os recorrentes interpõem recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da CF. Sustentam, em síntese, que a reintegração de empregado
que antes de outubro de 1988 contava com mais de dez anos de serviços é
incompatível com o disposto no art. 7º, I, da CF. Indicam violação dos arts.
5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição Federal (fls. 212/226).

Sem contra-razões (fl. 231).
Com esse breve R E L AT Ó R I O ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.



Nº 107, terça-feira, 5 de junho de 2007 1 1439ISSN 1677-7018

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/2/2007,
portanto, já na vigência da norma, e os recorrentes não demonstram,
em nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância
do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus pro-
cessual que lhes é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo
que sua pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Su-
premo Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não atendem
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-329/2003-072-02-00.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP

ADVOGADA : DRª. JUSSARA IRACEMA DE SÁ E SACCHI

RECORRIDO : GEORGE FUKUI

ADVOGADO : DR. JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, quanto aos temas "prescrição" e "respon-
sabilidade pelo pagamento das diferenças da multa de 40% sobre os
depósitos do FGTS, decorrentes dos expurgos inflacionários", com
fundamento nas Orientações Jurisprudenciais nºs 341 e 344 da SDI-I
do TST (fls. 246/251).

Inconformada, a recorrente interpõe recurso extraordinário,
com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal (fls.
255/261). Aponta a violação dos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV
e 7º, XXIX, da Constituição da República.

Contra-razões a fls. 265/279.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e a recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-333/2003-042-02-40.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA B. LOPES

RECORRIDA : COSMOS FLAT SERVICE ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA
LT D A . 

ADVOGADA : DRA. MARIA TERESA BRESCIANI PRADO SANTOS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, sob o fundamento sintetizado na seguinte
ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE RE
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. Estando a decisão atacada em
consonâncom o Precedente Normativo nº 119 e com a OJ nº 17,
ambas da SDC/TST, que consideram ofensiva ao direito à livre as-
sociação e sindição, cláusula constante de acordo, convenção coletiva
ou sentença normativa, estabelecendo contribuição em favor de en-
tidade sina título de taxa para custeio do sistema confederaassis-
tencial, revigoramento ou fortalecimento sindie outras da mesma es-
pécie, obritrabalhadores não sindicalizados, desnecessário maiores
considerações soeventual afronta a dispositivos constitucionais e exa-
me de divergência jurisprudencial (OJ nº 336). No mesmo sentido é a
Súmula 666 do E. STF. Agravo a que se nega provimento. (fl.
407).

Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da CF, e aponta violação dos arts. 5º, XX, 7º, XXVI, e
8º, caput, III, IV e V, todos da Constituição Federal (fls. 415/425).

Sem contra-razões (certidão de fl. 428).
Com esse breve re l a t ó r i o ,

D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/2/2007
(fl. 415), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-352/2003-019-04-40.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

ADVOGADO : JOSÉ LINHARES PRADO NETO

RECORRIDA : TÂNIA MARIA VARGAS CASTRO

ADVOGADO : DR. RUBESVAL FELIX TREVISAN

RECORRIDA : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUN-
CEF

ADVOGADO : LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, quanto aos temas "diferenças de comple-
mentação de aposentadoria - prescrição", e "competência da Justiça
do Trabalho", com fundamento nas Súmulas nº 126, 221, 296, 297 e
327 desta Corte.

Inconformada, interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese, que a decisão recorrida
viola os arts. 5º, II, e 7º, XXX e XXXII, da Constituição Federal (fls.
172/185).

Foram apresentadas as contra-razões de fls. 190/195.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 167 e 172) e está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 170 e 186), o preparo está
correto (fl. 187), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21.2.2007
(fl. 172), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-A-AIRR-366/2003-076-02-40.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO

ADVOGADA : DRª. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDA : FINO SABOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LT D A . 

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, para manter a decisão que negou seguimento ao seu agra-
vo de instrumento, sob o fundamento de que as peças trasladadas não
foram autenticadas, em acórdão assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO. AUTENTICI-
DADE DAS PEÇAS. DECLARAÇÃO DO ADVOGADO. NECESSIDA-
DE. ARTIGO 544, § 1º, DO CPC. 1. O artigo 544, § 1º, do CPC, com a nova
redação dada pela Lei nº 10.352/2001, dispõe sobre a possibilidade de o
advogado, sob sua responsabilidade pessoal, declarar autênticas as peças
trasladadas para a formação do instrumento de agravo (IN nº 16/99, item IX,
do TST). Tal exigência resulta inafastável, sob pena de tornar inócua a pre-
visão contida no artigo 544, § 1º, do CPC, não a suprindo a mera juntada das
peças aos autos pelo advogado, tampouco a existência de carimbo ou mera
rubrica sem qualquer identificação. 2. Embargos não conhecidos." (fl. 136)

Inconformado, interpõe recurso extraordinário, com funda-
mento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal (fls. 143/148).
Aponta a violação dos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da
Constituição da República.

Sem contra-razões, conforme certidão de fl. 151.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído e o preparo foi realizado a contento, mas não
deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21.2.2007,
portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não atende
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-A-RR-378/2002-019-02-00.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP

ADVOGADOS : DR. GUILHERME MIGNONE GORDO E

: DRA. JUSSARA IRACEMA DE SÁ E SACCHI

RECORRIDO : ORLANDO DO NASCIMENTO DE SOUZA

ADVOGADO : DR. JOSÉ DALTON ALVES FURTADO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos à

SDI-I, interposto pela recorrente, em acórdão sintetizado na seguinte
ementa:

"RECURSO DE EMBARGOS. DESERÇÃO. MULTA
APLICADA COM FUNDAMENTO NO ART. 557, § 2º, DO CPC.
APLICAÇÃO NO PROCESSO DO TRABALHO. INSTRUÇÃO
NORMATIVA 17/TST. Apresenta-se deserto o recurso quando o re-
corrente que, não sendo beneficiário da justiça gratuita (item IV da
Instrução Normativa 17/2000), não recolhe o valor relativo à multa
aplicada com fundamento no § 2º do art. 557 do CPC, uma vez que
aludida norma, na sua parte final, condiciona a interposição de qual-
quer outro recurso ao depósito do valor da multa. Recurso de Em-
bargos de que não se conhece." (fl. 281)

Seguiram-se embargos de declaração, que foram rejeitados
no v. acórdão de fls. 298/299.

Inconformada, a recorrente interpõe recurso extraordinário,
com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sus-
tenta que a decisão recorrida, ao não conhecer do seu recurso de
embargos à SDI-I, afronta o disposto no artigo 5º, II, XXXIV, XXXV,
LIV e LV, da Constituição Federal, sob o argumento de que o pa-
gamento do depósito recursal e da multa do artigo 557, § 2º, do CPC
foram feitos em guia única, e que, por essa razão, não está deserto
(fls. 303/311).

O recorrido apresenta contra-razões a fls. 315/319.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 300 e 303), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 48/52 e 312) e o preparo foi
efetuado a contento (fl. 313), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21.2.2007,
portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não atende
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-381/2004-107-03-00.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TELEMAR NORTE LESTE S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDO : MARIA DO ROSÁRIO CELESTINO DA SILVA

ADVOGADO : DR. JAIRO EDUARDO LELIS
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D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, em acórdão sintetizado na seguinte ementa:
"FGTS. MULTA DE 40%. DIFERENÇAS. EXPURGOS IN-

FLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO.
A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho firmou-se

no sentido de que, salvo comprovado trânsito em julgado de decisão
proferida em ação proposta anteriormente na Justiça Federal, que
reconheça o direito à atualização do saldo da conta vinculada, é da
vigência da Lei Complementar nº 110, em 30.06.2001, que se inicia
a contagem do prazo prescricional relativamente ao direito de ação
quanto ao pedido de diferenças da multa de 40% do FGTS em face de
expurgos inflacionários, porquanto nasce da violação do direito ma-
terial a pretensão de repará-lo mediante ação (nova redação da Orien-
tação Jurisprudencial nº 344 da SBDI-1).

Embargos não conhecidos." (fl. 171)
Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fulcro no

art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação dos artigos
5º, II e XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição Federal (fls.
177/185).

Sem contra-razões.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/2/2007
(fl. 177), portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-382/2003-060-02-40.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDA : PASSATEMPO LANCHETERIA CASA NOTURNA LTDA.

ADVOGADA : DRA. MARIA CRISTINA FERNANDES NUNES FOTÁKOS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente quanto ao tema "contribuição assistencial e
confederativa" (fls. 81/84). Fundamentou que decisão do Tribunal
Regional está em consonância com o Precedente Normativo nº 119 e
o item nº 17 da Orientação Jurisprudencial, ambos da SDC do
T S T.

Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em
síntese, que a contribuição assistencial é devida por toda a categoria,
e não apenas pelos associados. Indica violação dos arts. 5º, XX, 7º,
XXVI, e 8°, caput, III, IV e V, da Constituição Federal (fls. 88/98).

Sem contra-razões (certidão de fl. 101).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogada regu-

larmente constituída e o preparo está correto, mas não deve pros-
s e g u i r.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-383/2002-051-11-00.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE RO-
RAIMA - DER/RR

PROCURADOR : DR. RÉGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDA : MARIA DIAS DE SOUZA

ADVOGADO : DR. RANDERSON MELO DE AGUIAR

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

PROCURADOR : DR. FAUSTINO BARTOLOMEU ALVES PIMENTA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do

recorrente. Quanto à nulidade do acórdão da Turma por negativa de
prestação jurisdicional, sob o fundamento de que não ficou con-
figurada a apontada violação de dispositivos de leis e da CF, por-
quanto, na decisão dos embargos de declaração, foram esclarecidos os
pontos suscitados pelo recorrente. No tocante ao tema "vínculo em-
pregatício - contratação posterior à Constituição Federal de 1988 -
Administração Pública direta - efeitos - limitação da condenação ao
FGTS do período - possibilidade", sob o fundamento de que:

"...
O Embargante postula a reforma do julgado. Aduz que ao

manter a condenação ao pagamento do FGTS, tomando como base a
MP nº 2.164-41, o Acórdão embargado incorreu em violação do art.
37, inciso II, § 2º, da CF/88, à medida que é entendimento pacífico
no STF que a contratação de empregados por órgãos da Adminis-
tração Pública, após o advento da CF/88, e sem a prévia aprovação
em concurso público, não gera efeitos trabalhistas, sendo considerada
nula de pleno direito, salvo quanto ao pagamento equivalente aos
salários dos dias efetivamente trabalhados.

Invoca infringência aos arts. 5º, inciso XXXVI, 37, inciso II,
§ 2º, da CF/88, e 6º, da LICC, aos princípios da irretroatividade da
lei, da legalidade e da anterioridade tributária. Invoca a ausência de
urgência a possibilitar a edição da medida provisória e a necessidade
de remessa dos autos ao Tribunal Pleno para declaração de incons-
titucionalidade da medida provisória federal, na forma do art. 97 da
Constituição de l988.

A Decisão da Turma, entretanto, está em consonância com a
iterativa, notória e atual jurisprudência da Corte.

Com efeito, o Tribunal Pleno desta Corte, na sessão de
28.10.2003, a teor do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, com a redação
dada pela Medida Provisória nº 2.164-41, alterou a redação da Sú-
mula nº 363/TST, para incluir dentre os efeitos decorrentes do con-
trato nulo - em face da contratação de servidor público, após a
Constituição da República de 1988, sem prévia aprovação em con-
curso público - o direito aos valores referentes aos depósitos do
FGTS.

O artigo 9º da Medida Provisória nº 2.164-41/2001, que
alterou a Lei nº 8.036/90, não pode ser tachado de inconstitucional,
pelo argumento que permitiu a produção de efeitos diversos do pa-
gamento de saldo de salários por um ato declarado nulo de pleno
direito por nossa Lei Maior, porque, atrelado aos princípios cons-
titucionais da dignidade humana e dos valores sociais do trabalho,
garantiu ao trabalhador direitos mínimos que o colocassem a salvo da
condição similar de escravo, notadamente o pagamento das parcelas
relativas ao recolhimento das contribuições para o FGTS.

Registre-se que não se há falar em não-aplicação do artigo
19-A da Lei nº 8.036/90 aos processos em curso, porque o parágrafo
único do referido preceito faz remissão expressa aos contratos an-
teriores à vigência da lei, e há direito adquirido a esse depósito, ainda
que não haja saldo de salários a ser deferido.

Cabe salientar também a ausência de prequestionamento e,
via de conseqüência, a preclusão, com relação à violação ao princípio
da anterioridade tributária, e às alegações de ausência de urgência a
possibilitar a edição de medida provisória, e de necessidade da re-
messa dos autos ao Pleno para declaração de inconstitucionalidade da
norma contida na medida provisória sob enfoque.

O apelo, portanto, encontra obstáculo na Súmula nº
3 3 3 / T S T.

Não conheço dos Embargos." (fls. 162/163)
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com fundamen-

to no art. 102, III, "a", da Constituição Federal (fls. 167/196). Renova
a argüição de nulidade da decisão proferida no recurso de revista, por
negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que a Turma não ana-
lisou a incidência retroativa da Lei nº 8.030/90 e os efeitos previstos
na Súmula nº 363 do TST. Indica ofensa ao artigo 5º, XXXV e LV, da
CF. Quanto ao mérito, efeitos do contrato nulo, aponta como violados
os artigos 5º, II e XXXVI, 37, caput, II, § 2º, 146, 149 e 150, III, "a",
da Constituição Federal.

Sem contra-razões (certidões de fl. 201).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
Quanto à nulidade dos acórdãos da Turma, não procede a

alegada ofensa ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.
O Supremo Tribunal Federal proclama a impossibilidade de sua

violação literal e direta. A lesão a esses dispositivos depende de ofensa a
norma infraconstitucional, e, assim, somente depois de caracterizada esta
última, pode-se, indireta, e, portanto, de forma reflexa, concluir que aquelas
igualmente foram desrespeitadas. Precedentes:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. 1. Prevalece neste Tribunal o entendimento de
que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos de
admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza infraconsti-
tucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria de forma in-
direta. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade,
do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do con-
traditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem con-
figurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto
da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI-
AgR 593739/SP, Segunda Turma, Relator Min. EROS GRAU, DJ 23-
02-2007).

"A ofensa a preceito constitucional, para que autorize o re-
curso extraordinário, há de ser "direta e frontal" (RTJ 107/661,
120/912, 125/705, 155/921, 165/332, STF-RT 717/299, 731/184,
759/161), "direta, e não indireta, reflexa" (RTJ 152/948, 152/955),
"direta e não por via reflexa" (RTJ 105/704; neste sentido: RTJ
105/1.279, 127/758, 128/886; STF-RT 640/229)."

"Tem-se violação reflexa à Constituição, quando o seu re-
conhecimento depende de rever a interpretação dado à norma or-
dinária pela decisão recorrida, caso em que é a hierarquia infra-
constitucional dessa última que define, para fins recursais, a natureza
de questão federal. Admitir o recurso extraordinário por ofensa re-
flexa ao princípio constitucional da legalidade seria transformar em
questões constitucionais todas as controvérsias sobre a interpretação
da lei ordinária, baralhando as competências repartidas entre o STF e
os tribunais superiores e usurpando até a autoridade definitiva da
Justiça dos Estados para a inteligência do direito local "(RTF
161/297)." (in Código de Processo Civil de Theotonio Negrão - 31ª
edição - pg. 1.822).

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV,
XXXVI, LIV, LV, 7º, XXIX E 93, IX. I - Alegação de ofensa à
Constituição que, se ocorrente, seria indireta, reflexa, o que não
autoriza a admissão do recurso extraordinário. II - Ao Judiciário cabe,
no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, in-
terpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou de-
sarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, ino-
correndo o contencioso constitucional. III - Agravo não provido."
(RE-AgR 245580 / PR, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 08-03-
2002 PP-00061).

Relativamente ao mérito, o art. 37, § 2º, da Constituição
Federal dispõe que é nulo o contrato de trabalho, quando o tra-
balhador não se submete, previamente, à aprovação em concurso
público.

Os efeitos decorrentes dessa nulidade, no entanto, não estão
disciplinados no dispositivo constitucional, mas, sim, na legislação
infraconstitucional.

Nesse contexto, esta Corte editou a Súmula nº 363, que
confere ao trabalhador a contraprestação pactuada em relação ao
número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário
mínimo e os depósitos do FGTS, por considerar nulo o contrato de
trabalho, e o faz com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90,
que tem sua origem na Medida Provisória nº 2.164-41.

Registre-se que o Supremo Tribunal Federal já firmou o
entendimento de que o alcance da nulidade do contrato de trabalho,
firmado sem concurso público, não tem estatura constitucional:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. CONTRATO NULO. INDENI-
ZAÇÃO. DEPÓSITOS DO FGTS. MATÉRIA INFRACONSTITU-
CIONAL. Controvérsia dirimida à luz de norma infraconstitucional.
Agravo regimental a que se nega provimento." (AI-AgR 540009 / SP
- São Paulo, Relator: Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ - 04-11-
2005, PP-00011)

"EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A PRÉVIA REALIZAÇÃO
DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. SALDO DE SALÁRIOS
PELOS DIAS TRABALHADOS. FGTS. Após a Carta Magna de
1988, é nula a contratação de empregado para a investidura em cargo
ou emprego público sem prévia aprovação em concurso público. Tal
contrato não gera efeitos trabalhistas, salvo o pagamento dos salários
pelos dias efetivamente trabalhados. Quanto ao recolhimento do
FGTS, eventual ofensa demandaria o reexame da legislação infra-
constitucional pertinente. Agravo desprovido". AI-AgR 501901 / SP -
SÃO PAULO, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma,

Publicação.
"(...) a questão atinente ao depósito do FGTS na conta vin-

culada do trabalhador, cujo contrato de trabalho seja declarado nulo
nas hipóteses previstas no artigo 37, § 2º, da Constituição do Brasil,
está adstrita ao âmbito infraconstitucional (artigo 19-A, da Lei n.
8.036/90, com a redação que lhe deu a Medida Provisória n. 2.164-
41, de 24.8.2001), o que impede a sua discussão em sede de recurso
extraordinário. Nego seguimento ao recurso com fundamento no ar-
tigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 1º de fevereiro de
2006." (AI 567354 / SP - São Paulo, Relator Min. Eros Grau, julgado
em 1º/02/2006, DJ 22/02/2006)

"É correta a conclusão do Parquet no sentido de que 'pacífica
a jurisprudência desse Colendo Supremo Tribunal Federal que firmou
entendimento no sentido de não admitir recurso extraordinário cal-
cado em matéria circunscrita a normas infraconstitucionais, sem ofen-
sa direta, frontal à Constituição Federal.' Neste sentido, o AgRAI
233.108, 2ª T., Rel. Marco Aurélio, DJ 06.08.99: 'O alcance da nu-
lidade do contrato de trabalho firmado não tem estatura, em si, cons-
titucional. Daí a inviabilidade de assentar-se o enquadramento do
extraordinário no permissivo da alínea "a" do inciso III do artigo 102
da Carta da República, considerada a articulação de violência ao
artigo 37, inciso II, § 2º, nela contido, no que o Tribunal Superior do
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Trabalho reconheceu, em que pese à ausência de concurso público, a
obrigatoriedade de pagamento dos salários. Assim decidiu porquanto
é inafastável a premissa segundo a qual trabalho prestado é salário
devido, não agasalhando a Lei Maior o enriquecimento sem causa
que viria a ser consagrado caso se respaldasse a distorcida visão da
Agravante, que se aproveitou dos serviços prestados pela Agravada.'
Portanto, não há cogitar de ofensa direta ao texto constitucional.
Assim, nego seguimento ao recurso (art. 557, caput, do CPC)." (AI
492.898 / RN - Rio Grande do Norte, Relator Min. Gilmar Mendes,
julgado em 04/08/2004, DJ 02/09/2004)

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. CONTRATO NULO. INDENI-
ZAÇÃO. DEPÓSITOS DO FGTS. MATÉRIA INFRACONSTITU-
CIONAL. Controvérsia dirimida à luz de norma infraconstitucional.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AI-AgR 540009 / SP
- São Paulo, Primeira Turma, Relator Min. Eros Grau, julgado em
27/09/2005, DJ 04/11/2005)

Logo, o artigo 37, caput, II, § 2º, da Constituição Federal
não autoriza o recurso extraordinário, devendo ainda ser salientado
que, igualmente, não há possibilidade de violação literal e direta do
art. 5º, II e XXXVI, do mesmo diploma, pois, como acima afirmado,
dependeria de reexame de norma infraconstitucional.

Ressalte-se, por fim, que as matérias de que tratam os arts.
146, 149 e 150, III, "a", da CF, não foram sequer analisadas na
decisão recorrida, razão pela qual também é inviável o seu exame,
por falta de prequestionamento. Assim, o recurso encontra obstáculo
na Súmula nº 356 do STF.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

<!ID330423-5>

PROC. Nº TST-RE-AIRR-383/2003-062-02-40.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDO : VALE DE LAZER - MONTANHA E PRAIA EMPREENDIMEN-
TOS DE TURISMO LTDA.

ADVOGADO : DR. JOSÉ FRANCISCO VANNUCCHI

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente quanto ao tema "contribuição confederativa e
assistencial", com fundamento no Precedente Normativo nº 119 e no
item nº 17 da Orientação Jurisprudencial, ambos da SDC do TST (fls.
150/154).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese, que a contribuição
assistencial é devida por toda a categoria, e não apenas pelos as-
sociados. Indica violação dos arts. 5º, XX, 7º, XXVI, e 8°, caput e
incisos III, IV e V, da Constituição Federal (fls. 158/168).

Sem contra-razões (fl. 171).
Com esse breve R E L AT Ó R I O ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/2/2007,
portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não atende a
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-388/2003-057-02-40.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA B. LOPES

RECORRIDA : TURIASSU ADMINISTRAÇÃO E ENTRETENIMENTOS LT-
DA.

ADVOGADO : DR. JOSÉ ROBERTO MAZETTO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do sindicato recorrente, com fundamento no Precedente
Normativo nº 119 e na Orientação Jurisprudencial nº 17, ambos da
SDC, por ser incabível a cobrança de contribuições confederativas e
assistenciais de trabalhadores não-sindicalizados (fls. 336/340).

O sindicato interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação dos arts. 5º,
XX, 7º, XXVI, e 8º, caput, III, IV e V, todos da Constituição Federal
(fls. 344/354).

Sem contra-razões (certidão de fl. 357).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 341 e 344), está subscrito por

advogada regularmente constituída (fls. 32 e 334) e o preparo está
correto (fl. 355), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 05/03/2007,
portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não atende
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AG-AIRR-388/2004-058-19-40.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ESTADO DE ALAGOAS

ADVOGADO : DR. ALUÍSIO LUNDGREN CORRÊA REGIS

PROCURADORA : DRA. CRISTIANE SOUZA TORRES

RECORRIDO : IVANESSA MARIA LUCAS SOARES

ADVOGADO : DR. WILSON ALCÂNTARA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo interposto

pelo recorrente, para manter a decisão monocrática que negou se-
guimento ao seu agravo de instrumento (arts. 557, caput, do CPC e
896, § 5º, da CLT), sob o fundamento de que:

"AGRAVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. FGTS. MEDI-
DA PROVISÓRIA Nº 2.164-41/2001. 1. Não há que falar em in-
constitucionalidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, com a redação
dada pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001, que assegura ao tra-
balhador o direito à percepção dos depósitos do FGTS, ainda que
nulo o contrato de trabalho no âmbito da Administração Pública, em
respeito aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana
e dos valores sociais do trabalho. 2. Agravo a que se nega pro-
vimento. " (fl. 115).

Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos
para esclarecimentos (fls. 132/135).

Inconformado, o recorrente interpõe recurso extraordinário,
com base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta ofensa
aos artigos 7º, III, 25 e 37, II e § 2º, da Constituição Federal (fls.
139/148).

Sem contra-razões (certidão de fl. 150).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e está subscrito por procuradora do

Estado, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 1º de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-A-ED-RR-396/2004-051-11-00.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR : DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDA : MARIA LUCINÉIA DA SILVA GUERREIRO

ADVOGADO : DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALVANTE

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos do recor-

rente, quanto ao tema "contrato de trabalho - ente público - nulidade
- FGTS", com fundamento na Súmula nº 363 do TST, que assegura à
recorrida o pagamento dos valores do FGTS, não obstante a nulidade
de sua contratação, na medida em que não precedida de aprovação em
concurso público (fls. 224/226).

Inconformado, interpõe recurso extraordinário, com fulcro
nos arts. 102, III, "a", da Constituição Federal. Indica ofensa aos arts.
5º, XXXV, LIV e LV, e 37, caput, II e § 2º, da Constituição Federal
(fls. 240/268).

Sem contra-razões (certidão de fl. 270).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por procurador do

Estado, mas não deve prosseguir.
O recurso não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 5 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-399/2004-009-15-40.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO : DR. URSULINO SANTOS FILHO

RECORRIDO : SANDRO SOARES ABUD

ADVOGADO : DR. RODOLFO SÍLVIO DE ALMEIDA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento interposto pela recorrente quanto aos temas "nulidade da
decisão do TRT por negativa de prestação jurisdicional" e "rein-
tegração - estabilidade - cipeiro", dentre outros, com fundamento,
inclusive, nas Súmulas nºs 297, II, e 296, I, do TST (fls. 210/217).

Inconformada, a recorrente interpõe recurso extraordinário,
com base no art. 102, III, "a", da Constituição da República. Insiste
na nulidade da decisão do TRT, por negativa de prestação juris-
dicional, e argumenta que a reintegração deveria ter sido convertida
em indenização, tendo em vista que já havia transcorrido o prazo da
estabilidade. Indica violação dos arts. 10, II, "a", do ADCT e 93, IX,
da Constituição Federal (fls. 221/231).

Contra-razões a fls. 234/245.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso está deserto, uma vez que a recorrente não com-

provou ter feito o depósito recursal, conforme exige o artigo 899, §
1º, da CLT.

O TRT, reformando a sentença, fixou o valor da condenação
em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais - fl. 141).

A recorrente, quando da interposição do recurso de revista,
depositou R$9.356,25 (nove mil, trezentos e cinqüenta e seis reais e
vinte e cinco centavos - fl. 178).

Por conseguinte, ao interpor este recurso extraordinário, seu
era o ônus de comprovar o depósito de R$9.617,29 (nove mil, seis-
centos e dezessete reais e vinte e nove centavos), conforme ATO.GP
215/06 (DJ - 17/7/2006).

Não o fez, de forma que seu recurso está deserto.
Ressalte-se, por fim, que não se aplica ao caso o prazo

estabelecido no artigo 511, § 2º, do CPC, visto que esse dispositivo se
refere às custas processuais, enquanto o depósito recursal deve ser
efetuado no prazo para a interposição do recurso, conforme dispõe o
artigo 899, § 1º, da CLT.
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Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-404/2003-047-02-40.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO

ADVOGADA : DRA. ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO : BAR E RESTAURANTE DANTON LTDA.

ADVOGADO : DR. JORGE PINHEIRO CASTELO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente quanto ao tema "exigibilidade da contribuição
assistencial" (fls. 255/259). Fundamentou que decisão do Tribunal
Regional está em consonância com o Precedente Normativo nº 119 e
o item nº 17 da Orientação Jurisprudencial, ambos da SDC do
T S T.

Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que a
contribuição assistencial é devida por toda a categoria, e não apenas
pelos associados. Indica violação dos arts. 5º, XX, 7º, XXVI, e 8°,
caput, III, IV e V, da Constituição Federal (fls. 263/273).

Contra-razões a fls. 276/281 - fax e 283/288 - original.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogada regu-

larmente constituída e o preparo está correto, mas não deve pros-
s e g u i r.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 5 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-412/2003-253-02-40.6
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA

ADVOGADO : DR. SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES

RECORRIDO : EVERALDO FERNANDES DA SILVA

ADVOGADO : DR. ALEXANDRE DO AMAURI SANTOS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento interposto pela recorrente quanto aos temas "prescrição" e
"responsabilidade pelo pagamento da diferença da multa de 40%
sobre o FGTS decorrente dos expurgos inflacionários", com fun-
damento nas Orientações Jurisprudenciais nºs 341 e 344 da SDI-I do
TST, afastando a alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da
Constituição Federal. (fls. 237/240).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com fundamen-
to no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Indica ofensa aos
artigos 5º, II, XXXVI e 7º, XXIX, da Constituição Federal (fls.
243/269 fac simile e 271/297 originais).

Contra-razões as fls. 301/306.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 241, 243 e 271), está subscrito

por advogada regularmente constituída (fls. 82 e 161) e o preparo está
correto (fl. 298), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-A-AIRR-426/2003-254-02-40.6
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA

ADVOGADO : DR. SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES

RECORRIDO : ANTÔNIO DE ABREU JÚNIOR

ADVOGADO : DR. ALEXANDRE DO AMARAL SANTOS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento interposto pela recorrente, sob o fundamento de que está
irregular a representação processual do recurso de revista (fls.
230/232).

Inconformada, a recorrente interpõe recurso extraordinário,
com fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Argumenta
que a decisão recorrida, ao negar provimento ao agravo de ins-
trumento, viola o art. 5º, XXXV e LV, da Constituição da República.
Diz que a falta de intimação para suprir a capacidade postulatória dá
ensejo à nulidade do processo (fls. 235/249).

Contra-razões a fls. 252/257.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 233 e 235), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 63/64 e 169) e o preparo está
correto (fls. 116 e 250).

A decisão recorrida, ao negar provimento ao agravo de ins-
trumento, o fez sob o fundamento de que está irregular a repre-
sentação processual da recorrente no recurso de revista, ante a falta
do instrumento de mandato de seu subscritor (fls. 230/232).

Essa decisão tem natureza nitidamente processual, uma vez
que se limita ao exame de pressupostos de recorribilidade do recurso
de revista, razão pela qual eventual ofensa ao preceito constitucional,
apontado pela recorrente, somente seria reflexa, por depender, pri-
meiro, do exame da legislação ordinária que disciplina o procedi-
mento recursal.

Nesse sentido o precedente do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE

INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOS-
SIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Prevalece
neste Tribunal o entendimento de que a interpretação da lei pro-
cessual na aferição dos requisitos de admissibilidade dos recursos
trabalhistas tem natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à
Constituição só ocorreria de forma indireta. 2. A verificação, no
caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação do direito ad-
quirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada situa-se no campo
infraconstitucional. 3. Reexame da matéria fático-probatória. Invia-
bilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal
Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI-
AgR609948/SP, Segunda Turma, Relator Min. EROS GRAU, DJ 23-
02-2007, sem grifo no original)

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-RR-437/2005-059-03-00.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A.

ADVOGADA : DRA. LUCIANA NUNES GOUVÊA

RECORRIDO : HENRIQUE BRAUN

ADVOGADO : DR. EDSON PEIXOTO SAMPAIO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Por meio do despacho de fls. 268/269, foi negado segui-

mento ao recurso de revista da recorrente quanto ao tema "horas
extras - intervalo intrajornada", com fulcro no artigo 557, caput, do
CPC, sob o fundamento de que incide a Súmula nº 110 do TST (fls.
268/269).

Irresignada, a recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no artigo 102, III, "a", da Constituição federal. Aponta ofensa
ao artigo 5º, II, da CF (fls. 272/276).

Sem contra-razões (certidão à fl. 275).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
A decisão monocrática era passível de reexame, via agravo

para a Turma respectiva, nos termos dos arts. 557, § 1º, do CPC e 245
do RITST.

Por isso mesmo, constata-se que a recorrente não exauriu a
via recursal nesta Corte, razão pela qual a decisão não é única ou de
última instância, o que desautoriza o recurso extraordinário, nos ter-
mos do art. 102, III, da Constituição Federal.

Nesse sentido é a orientação do Supremo Tribunal Federal,
consubstanciada na Súmula nº 281, in verbis:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na
Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada."

E, ainda, precedentes:
"EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.

Decisão recorrida extraordinariamente. Embargos de declaração. De-
cisão da 1ª Turma do TST. 3. Embargos (art. 894, da CLT). Recurso
cabível. Não interposição. 4. Não esgotamento das instâncias or-
dinárias. Súmula 281/STF. 5. Agravo regimental a que se nega pro-
vimento." (RE-AgR-350.534/CE, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª
Turma, DJ de 16/12/2005)

"EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agra-
vo regimental. 2. É incabível recurso extraordinário quando não es-
gotados os recursos de natureza ordinária. Incidência da Súmula STF
nº 281. 3. Agravo regimental improvido." (AI-ED-472.470/SP, re-
latora Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 3/2/2006)

"EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Contra a decisão recorrida extraordinariamente era cabível agravo
regimental, que não foi interposto. 3. Não esgotamento das instâncias
ordinárias. Súmula 281/STF. 4. Reajustes Salariais. Servidor Público
do Estado do Rio Grande do Sul. Discussão sobre a eficácia da Lei
Estadual nº 10.395/95, em face da Lei Complementar Federal nº
82/95. Matéria restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento" (AI-
AgR-540.446/RS, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ de
11 / 11 / 2 0 0 5 )

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-439/2003-371-02-40.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO

ADVOGADA : DRª. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDO : NG KIU NAN

ADVOGADO : DR. LUIZ GERALDO ALVES

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o v. acór-

dão de fls. 126/129, que negou provimento ao agravo de instrumento
do recorrente, por ser incabível a cobrança de contribuições con-
federativas e assistenciais de trabalhadores não- sindicalizados.

O recorrente, em suas razões de fls. 133/143, aponta como
violados os artigos 5º, II, XX, XXXV e LV, 7º, XXVI, e 8º, caput, III,
IV, e V, da Constituição Federal.

Sem contra-razões.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído e o preparo foi realizado a contento, mas não
deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-440/2002-027-04-40.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

ADVOGADA : DRA. CINTIA TASHIRO

RECORRIDO : VALMOR PEDRO ZAMPEZE

ADVOGADO : DR. JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto aos temas "reintegração - norma re-
gulamentar - estabilidade eleitoral" e "horário noturno - manutenção",
em acórdão sintetizado na seguinte ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO. NOR-
MA REGULAMENTAR. ESTABILIDADE ELEITORAL.
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A argüição de ofensa ao artigo 5º, inciso II, da Constituição
Federal não impulsiona a revista ao conhecimento, haja vista que a
matéria controvertida foi dirimida pelo Regional, em face do quadro
fático e à luz da interpretação e aplicação do Regulamento de Pessoal
da CEF, de modo que eventual violação se verifica em relação à
interpretação dessa norma, o que resulta não comportar a ocorrência
de ofensa direta e literal desse preceito constitucional.

A ausência de prequestionamento específico acerca do artigo
173, § 1º, da Constituição Federal obsta a análise da indigitada ofensa
constitucional, nos termos da Súmula nº 297 do TST, na medida em
que não foram opostos embargos de declaração, a fim de instar o
Regional a se pronunciar sobre a respectiva matéria.

Não constando da revista fundamento legal apto a descons-
tituir um dos motivos balizadores da manutenção da sentença - direito
assegurado por norma regulamentar -, resta inviável o processamento
da revista, com fulcro nos demais temas defendidos no apelo - con-
trariedade à Orientação Jurisprudencial nº 40 da SBDI-1/TST, vio-
lação ao artigo 73, V, da Lei nº 9.504/97 e divergência jurisprudencial
-, os quais pertinem, exclusivamente, a um dos motivos que nor-
tearam à decisão recorrida, ou seja, ao direito à estabilidade eleitoral,
em face da projeção do aviso prévio indenizado.

HORÁRIO NOTURNO. MANUTENÇÃO
A revista não se credencia ao processamento, por divergência

jurisprudencial, na medida em que parte dos arestos paradigmas tra-
zidos à colação não apresenta sua fonte de publicação, o que de-
satende ao disposto na Súmula nº 337 do TST, e parte apresenta-se
inespecífica para o cotejo de teses (Súmula nº 296 do TST).

Agravo de Instrumento conhecido e não-provido." (fl.
236)

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação dos arts.
5º, II, XXXV, XXXVI e LIV, 41 e 173, § 1º, II, da CF (fls.
246/254).

Contra-razões a fls. 262/267.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e o preparo está correto, mas não

deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-A-RR-445/2002-003-22-00.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADOR : DR. JOÃO EMÍLIO FALCÃO COSTA NETO

RECORRIDO : JOSÉ FRANCISCO MOREIRA LIMA (ESPÓLIO DE)

ADVOGADO : DR. ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos do recor-

rente, sob o fundamento de que "não cabe recurso de embargos para
a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida em
agravo contra decisão monocrática denegatória de recurso de revista
fundada no art. 557, caput, do CPC, para reexame de pressupostos
intrínsecos de admissibilidade do recurso de revista" (fls. 113/117 e
129/130).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com fulcro nos
arts. 102, III, "a", da Constituição Federal. Indica ofensa aos arts. 7º,
XXIX e 114 da Constituição Federal (fls. 134/138).

Sem contra-razões (certidão de fl. 140).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-RODC-447/2004-000-12-00.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DAS EMPRESAS DOS PROPRIETÁRIOS DE
JORNAIS E REVISTAS DO ESTADO DE SANTA CATA-
RINA

ADVOGADO : DR. RICARDO CORRÊA JÚNIOR

RECORRIDO : SINDICATO DAS EMPRESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ADVOGADO : DR. MARCOS ANTÔNIO SILVEIRA

RECORRIDO : SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO ES-
TADO DE SANTA CATARINA

ADVOGADO : DR. PRUDENTE JOSÉ SILVEIRA MELLO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida deu provimento parcial ao recurso or-

dinário adesivo em dissídio coletivo interposto pelo recorrido - Sin-
dicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Santa Catarina para
deferir a cláusula relativa ao qüinqüênio, com a seguinte redação e
numeração:

"CLÁUSULA 10 - QÜINQÜÊNIO. A partir de 1º de maio
de 2004, aos empregados que estiverem prestando serviços ao mesmo
empregador ou transferido para outra empresa do mesmo grupo, pelo
prazo ininterrupto de cinco anos, será concedido um adicional de 3%
(três por cento) sobre o salário básico. Parágrafo único. Cada em-
pregado poderá acumular, no máximo, 2 (dois) qüinqüênios, salvo as
situações mais favoráveis já existentes". (fl. 321)

Seu fundamento é de que:
"2.2.1. CLÁUSULA 10 - QÜINQÜÊNIO
Cuida-se da seguinte cláusula reivindicada:
'Convencionam as partes que, a partir de 1º de maio de 2004,

aos empregados que estiverem prestando serviços ao mesmo em-
pregador ou transferido para outra empresa do mesmo grupo, pelo
prazo ininterrupto de cinco anos, será concedido um adicional de 3%
(três por cento) sobre o salário básico.

Convencionam as partes que cada empregado poderá acu-
mular, no máximo, 2 (dois) qüinqüênios, salvo as situações mais
favoráveis já existentes'. (fl. 15)

Em princípio, a cláusula institui benefício econômico que
extrapola o poder normativo.

Contudo, no caso dos autos, em que a negociação resultou
frustrada, convém a intervenção da Justiça do Trabalho para conceder
vantagens reivindicadas pela categoria.

No caso concreto, cuida-se de cláusula cuidadosamente ela-
borada, com rigidez de critérios e percentual razoável a título de
adicional por tempo de serviço. Ademais, há a limitação de que os
empregados podem tão-somente receber dois qüinqüênios.

Portanto, na hipótese dos autos, vislumbro a adequação da
concessão da vantagem.

Robustece minha convicção a circunstância de a cláusula
haver constado da convenção coletiva de trabalho imediatamente
anterior, denotando conquista da categoria profissional (cl. 10, fl.
55).

Reformo para deferir a cláusula com a seguinte redação e
numeração, em obediência à seqüência definida pelo Eg. 12o Re-
gional..." (sem grifos no original - fls. 320/321).

Os embargos de declaração que se seguiram, pelos quais o
recorrente apontou omissão quanto aos artigos 2º, 5º, II, 44, 49, II e
III, 114, § 2º, e 170, todos da Constituição Federal, foram rejeitados,
sob o seguinte fundamento:

"(...) os critérios utilizados para o deferimento da cláusula
afiguram-se razoáveis, pautando-se pela conveniência, adequação e,
sobretudo, a preexistência da cláusula em convenção coletiva de tra-
balho imediatamente anterior.

Se a fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se so-
mente acerca do motivo suficiente para o deslinde da controvérsia,
desnecessário, pois, aduzir comentários sobre todos os argumentos
suscitados pela parte.

Ademais, consoante a fundamentação, a circunstância de a
negociação haver resultado infrutífera possibilitou a atuação do Poder
Normativo.

Nesse sentido, reza o artigo 114, § 2º, da Constituição Fe-
deral que a Justiça Especializada, em dissídio coletivo, pode es-
tabelecer normas e condições, respeitadas as disposições conven-
cionais e legais mínimas de proteção ao trabalho (grifo nosso).

A única ressalva à manutenção pura e simples de deter-
minada cláusula constante de convenção coletiva de trabalho pre-
existente consubstancia-se em evidente modificação fática, sobretudo
nas condições econômicas e financeiras da categoria econômica. Con-
tudo, os presentes autos não trazem essa circunstância.

Insubsistente, portanto, a acenada afronta aos artigos 2º, 5º,
inciso II, 44, 59, incisos II e III, 114, § 2º, e 170, da Constituição da
República. (fls. 347/348).

<!ID330423-6>

Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta que a
decisão recorrida concede benefício não previsto em lei; que a ins-
tituição da Cláusula 10 "escapa à competência normativa da Justiça
do Trabalho" (fl. 367) ; que "a cláusula deferida pelo TST é ab-
solutamente descabida, por interferir diretamente no poder de co-
mando das empresas e por pretender transformá-las em verdadeiras
entidades beneficentes e/ou assistenciais, ou ainda porque foge in-
tegralmente do escopo deste processo, como também não se coaduna
com os fins empresariais" (fl. 367); que a cláusula representa ver-
dadeiro aumento direto do salário; que a decisão recorrida "não pode
considerar as cláusulas constantes de convencionamentos, acordos
homologados ou de sentenças normativas anteriores" (fl. 368). Apon-
ta violação dos artigos 2º, 5º, II, 44, 59, II e III, 114, § 2º, e 170 da
Constituição Federal (fls. 362/370).

Sem contra-razões (certidão de fl. 373).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 349, 351 e 362), está subscrito

por advogado regularmente constituído (fl. 65) e o preparo está cor-
reto (fl. 371), mas não deve prosseguir.

A decisão recorrida deferiu a cláusula relativa ao qüinqüênio,
sob o fundamento de que constara de convenção coletiva de trabalho
que antecedeu imediatamente este dissídio.

A inteligência que se extrai do art. 114, § 2º, da Constituição
Federal legitima a decisão recorrida.

Com efeito, é peremptório o dispositivo ao, atribuindo com-
petência à Justiça do Trabalho para solucionar dissídio coletivo de
natureza econômica, assegurar a manutenção de cláusulas conven-
cionadas anteriormente, dentro de seu poder normativo.

Some-se a essa realidade jurídico-constitucional que, ao de-
ferir a referida cláusula, a decisão recorrida ressalta a sua limitação
quantitativa; salienta que se trata de conquista da categoria profis-
sional, e, ainda, não aponta nenhum óbice, de natureza econômico-
financeira, que demonstre a incapacidade do recorrente em arcar com
a obrigação.

Nesse contexto, permanecem intactos os 2º, 5º, II, 44, 59, II
e III, 114, § 2º, e 170 da Constituição Federal.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-456/2005-008-19-40.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ESTADO DE ALAGOAS

PROCURADOR : DR. ALUÍSIO LUNDGREN CORRÊA REGIS E DRA. GER-
MANA GALVÃO CAVALCANTI LAUREANO

RECORRIDOS : JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS

ADVOGADO : DR. RICARDO DE ALBUQUERQUE TENÓRIO

RECORRIDA : COMPANHIA ALAGOANA DE RECURSOS HUMANOS E
PATRIMONIAIS - CARHP

ADVOGADO : DR. VOLNEY DE MAGALHÃES MAURÍCIO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, quanto ao tema "execução - Estado da fe-
deração - sociedade de economia mista - responsabilidade do sócio
majoritário", com fundamento na Súmula nº 266 do TST c/c o art.
896, § 2º, a CLT (fls. 141/147).

Inconformado, o recorrente interpõe recurso extraordinário,
com fulcro no ar. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta
violação dos artigos 5º, XXXVI e LV e 100 e 173, § 1º, II, da
Constituição Federal (fls. 151/163).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por procurador do

Estado de Alagoas, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 13 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-457/2004-009-04-00.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ANTÔNIO MENDES SILVA

ADVOGADO : DR. JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO

RECORRIDO : BANCO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRASIL S.A.

ADVOGADA : DRª. BIANCA REINSTEIN
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D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do

recorrente, quanto ao termo inicial do prazo prescricional para se
postular em Juízo as diferenças da multa de 40% do FGTS, de-
correntes dos expurgos inflacionários, com fundamento na Orientação
Jurisprudencial nº 344 da SDI-I do TST (fls. 204/209).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Indica ofensa ao art. 7º,
XXIX da Constituição da República (fls. 213/219).

O recorrida apresenta contra-razões a fls. 222/232 - fax e
236/246 - originais.

Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando que o recurso foi interposto em 9 de março de
2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra,
em nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância
do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus pro-
cessual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo
que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-460/2003-255-02-40.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA

PROCURADOR : DR. SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES

RECORRIDO : JOSÉ FERNANDES

ADVOGADO : DR. VITALINO SIMÕES DUARTE

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto aos temas "prescrição" e "responsa-
bilidade pelo pagamento das diferenças da multa de 40% sobre o
FGTS decorrentes dos expurgos inflacionários", com fundamento nas
Orientaçõs Jurisprudenciais nºs 344 e 341 da SBDI-1 do TST. Afas-
tou a alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVI e 7º, XXIX, da Constituição
Federal (fls. 222/229).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição da República. Sustenta a ocorrência
de prescrição e argumenta que efetuou o pagamento relativo ao
FGTS, à época da rescisão, tendo se configurado o ato jurídico
perfeito. Indica violação dos arts. 5º, XXXVI e 7º, XXIX da Cons-
tituição Federal (fls. 232/258 - fax e 260/286 - originais).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-460/2003-028-03-40.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

RECORRIDO : DURVAL CAETANO DE NAZARÉ

ADVOGADO : DR. CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto aos temas "prescrição" e "responsa-
bilidade pelo pagamento das diferenças da multa de 40% sobre o
FGTS decorrentes dos expurgos inflacionários", com fundamento nas
Orientações Jurisprudenciais nºs 344 e 341 da SBDI-1 do TST (fls.
137/145 e 151/152).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição da República. Sustenta, em síntese,
a ocorrência da prescrição, e argumenta que efetuou o pagamento
relativo ao FGTS, à época da rescisão, tendo se configurado o ato
jurídico perfeito. Indica violação dos arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da
Constituição Federal (fls. 155/160).

Sem contra-razões (fl. 163).
Com esse breve R E L AT Ó R I O ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/2/2007,
portanto, já na vigência da norma, e a recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não atende a
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-476/2003-255-02-40.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA

ADVOGADO : DR. SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES

RECORRIDO : JOSÉ VITORINO FURQUIM

ADVOGADO : DR. ALEXANDRE DO AMARAL SANTOS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, quanto aos temas prescrição - marco inicial e
responsabilidade pelo pagamento das diferenças de 40% de multa
sobre os valores do FGTS, decorrentes dos expurgos inflacionários,
com fundamento na Súmula nº 333 deste Tribunal, por estar a decisão
regional em consonância com as Orientações Jurisprudenciais nºs 344
e 341, da SBDI-1 desta Corte. Afastou, assim, a alegação de ofensa
aos arts. 7º, XXIX e 5º, XXXVI, da Constituição Federal (fls.
2 11 / 2 1 4 ) .

Inconformada, a recorrente interpõe recurso extraordinário,
com base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em
síntese, que a decisão recorrida afronta o disposto nos arts. 5º, XXX-
VI e 7º, XXIX, da Constituição Federal (fls. 217/238 - fax e 240/261
- originais).

Contra-razões apresentadas às fls. 265/270.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 215, 217 e 240), está subscrito

por advogados regularmente constituídos (fls. 79/80 e 139), o preparo
foi feito a contento (fl. 262), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/02/2007,
portanto, já na vigência da norma e a recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não atende
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AG-ROAG-492/1994-069-09-41.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ODILON MOTTA

ADVOGADO : DR. JOSÉ TORRES DAS NEVES

RECORRIDO : ESTADO DO PARANÁ (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM - DER)

PROCURADOR : DR. MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao recurso ordinário

interposto pelo recorrente contra decisão proferida pelo TRT da 9ª
Região, em agravo regimental, para manter a determinação de re-
fazimento dos cálculos do precatório, com a incidência de juros de
mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), a partir de setembro de
2001. Afastou, ainda, a alegação de inconstitucionalidade da Medida
Provisória nº 2.180-35/2001.

Efetivamente:
"2 - MÉRITO
Mediante a decisão monocrática de fls. 53/54, foi dado pro-

vimento ao Recurso Ordinário do ESTADO DO PARANÁ nos autos
de Agravo Regimental em Precatório para determinar que os cálculos
elaborados no Precatório observem o disposto no art. 1º-F da Lei
9.494/97, redação dada pela Medida Provisória 2.180-35 de 2001,
aplicando-se juros de mora à razão de 0,5% ao mês, a partir de 1º de
setembro de 2001.

Inconformado, o Exeqüente apresenta o Agravo, pleiteando a
reforma do julgado, alegando a inconstitucionalidade da Medida Pro-
visória 2.180-35/2001, violação do princípio do art. 5º, caput, da
CF/88 e pugnando pela revogação da aludida MP por força do dis-
posto no art. 406 do Código Civil.

Sem razão o Agravante.
Verifica-se de plano erro material que deve ser sanado de

ofício. À fl. 54, onde se lê Precatório 1367/1990-008-09-41.5, leia-se
Precatório 492/1994-069-09-40.9.

A questão relativa à inconstitucionalidade da Medida Pro-
visória à luz do disposto nos arts. 62 da CF/88 e 5º, II, da CF/88, na
parte em que estabelece juros de mora à razão de 6% ao ano, já foi
inúmeras vezes enfrentada em julgamentos por este Tribunal, fir-
mando-se entendimento de que a Medida Provisória 2.180-35/2001,
na parte em que incluiu o art. 1º-F à Lei 9.494/97, encontra-se dentro
dos ditames da norma constitucional que prevê a relevância e ur-
gência na edição da norma legal, não se havendo de falar em in-
constitucionalidade, tampouco em violação do princípio da isonomia,
em razão do interesse social.

(...)
Não infirmados os fundamentos norteadores da decisão im-

pugnada, nego provimento ao Agravo." (fls. 77/79) (Sem grifo no
original)

Inconformado, interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese, que é inconstitucional
a incidência dos juros de mora de 0,5%, com base no art. 1º-E da Lei
nº 9.494/1997, com a redação da Medida Provisória nº 2.180-35/01.
Aponta como violados os artigos 2º, 5º, caput, II e XXXVI, 60, § 4º,
III, e 62 da Constituição Federal (fls. 84/102).

Contra-razões apresentadas (fls. 108/111).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 81 e 84) e está subscrito por

advogado regularmente constituído, o preparo está correto (fl. 103),
mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 6.3.2007 (fl.
84), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra,
em nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância
do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus pro-
cessual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo
que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Acrescente-se, também, como fundamento inviabilizador do
recurso, que a decisão recorrida foi proferida nos autos do Precatório
Requisitório nº 492/1994-069-09-40.9, cuja natureza é administra-
tiva.

O Supremo Tribunal Federal, pela Súmula nº 733, pacificou
entendimento de que não cabe recurso extraordinário contra decisão
proferida no processamento de precatórios:

"SÚMULA Nº 733 - NÃO CABE RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSA-
MENTO DE PRECATÓRIOS."

Nesse sentido, os precedentes:
"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO

HOMOLOGATÓRIA. PRECATÓRIO. ATIVIDADE ADMINISTRA-
TIVA. I. - A atividade do Presidente do Tribunal de Justiça de-
senvolvida no processamento de precatório tem natureza adminis-
trativa e não jurisdicional, não se qualificando, assim, como causa a
desafiar o manejo do recurso extraordinário. II. - Agravo não pro-
vido." (AI-AgR 409331/SP,Relator: Min. CARLOS VELLOSO, Se-
gunda Turma, DJ 04-04-2003)

"EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: in-
cidência da Súmula 733 ("Não cabe recurso extraordinário contra
decisão proferida no processamento de precatórios"). 2. Recurso ex-
traordinário: descabimento: acórdão recorrido que apreciou questão
referente à preclusão da matéria relativa à inclusão dos juros com-
pensatórios em precatório parcelado nos termos do art. 33 do ADCT
e já pago, de natureza processual ordinária." (RE-AgR-183734/SP,
Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 24-06-
2005.)

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-ROMS-504/2005-000-03-00.6
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : DARDANNYA KELLY ABREU MAIA

ADVOGADO : DR. FABRÍCIO PEREIRA DE MAGALHÃES

RECORRIDO : JUIZ PRESIDENTE DO TRT DA 3ª REGIÃO
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D E S P A C H O
Vistos, etc.
O Tribunal Pleno desta Corte negou provimento ao recurso

ordinário interposto pela recorrente contra decisão proferida pelo TRT
da 3ª Região, em mandado de segurança, para manter a denegação da
ordem, em acórdão assim ementado:

"RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. ÁREA DE APOIO ESPECIALIZADO EM
ODONTOLOGIA. ESPECIALIDADE EM PRÓTESE DENTÁRIA.
REQUISITO ESTABELECIDO NO EDITAL. CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRÓTESE.
NÃO-APRESENTAÇÃO. I - O Edital do Concurso estabelece em seu
item 2.1.4 Analista Judiciário Área Apoio Especializado Especia-
lidade Odontologia (Prótese) - os requisitos para preenchimento do
cargo, nos seguintes termos: Escolaridade e pré-requisito: diploma
registrado de conclusão de curso de nível superior em Odontologia,
certificado de conclusão de curso de especialização em Prótese, for-
necido por instituição reconhecida pelo MEC e registro regular no
Conselho Regional de Odontologia. II - O Conselho Federal de Odon-
tologia, mediante a Resolução nº 22/2001, fixou as normas sobre
anúncio e exercício das especialidades odontológicas, e sobre cursos
de especialização, valendo destacar o art. 3º, "c" e "e", e 4º, "s", os
quais prescrevem ser obrigatório para a habilitação do registro e da
inscrição, como especialista, possuir o cirurgião-dentista certificado
ou diploma conferido por curso de especialização e que atenda as
exigências do CFO ou legislação específica anterior, bem como enu-
mera Prótese Dentária como especialidade. III - Ao mesmo tempo, o
art. 43 das Normas que integram a aludida Resolução define Prótese
Dentária como sendo uma especialidade, que tem como objetivo as
técnicas ali discriminadas e a partir do seu art. 47, regulamenta os
cursos de especialização destinados exclusivamente ao cirurgião-den-
tista, o que abriu para o TRT da 3ª Região a possibilidade de fazer a
aludida exigência. IV - Cumpre registrar que a declaração apresentada
pela recorrente com as suas razões recursais, além de o ter sido
extemporaneamente, não infirma a multicitada exigência constante do
edital do certame. É que não obstante declare que a falta de título de
especialista não impede o exercício da profissão, mas apenas o anún-
cio da especialidade, não tem o condão de se sobrepor à Resolução nº
22/2001 do CFO, cujo o art. 3º é emblemático ao dispor que o
registro e a inscrição do cirurgião-dentista, como especialista, mesmo
que o seja na área de prótese, deverá atender a um dos requisitos ali
enumerados, entre eles os das alíneas c e e. V - Recurso a que se nega
provimento." (fls. 123/124) (Sem grifo no original).

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fundamento
no art. 102, III, "a", da Constituição Federal (fls. 147/161). Sustenta,
em síntese, que tem direito líquido e certo de tomar posse no cargo de
Analista Judiciário - Apoio Especializado - Odontologia - Prótese.
Afirma que a exigência do edital de diploma de pós-graduação em
prótese odontológica não tem respaldo legal. Assevera que a referida
exigência é ilegal e inconstitucional. Alega restrição de acesso a
cargo público. Por fim, argumenta que a Lei nº 5.081/66, que re-
gulamenta o exercício da profissão de odontólogo, não exige a es-
pecialização para o exercício da odontologia protética. Aponta como
violados os artigos 3º, caput, e IV, 5º, caput, e XIII, e 37, I, II, da
Constituição Federal.

Sem contra-razões.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 145 e 147), subscrito por ad-

vogado regularmente constituído (fl. 13), mas não deve prosseguir.
Sustenta a recorrente ser ilegal a exigência, que constou do

edital de concurso, para preenchimento do cargo de Analista Ju-
diciário - Área de Apoio Especializado - Especialidade Odontologia
(Prótese), de possuir diploma de especialização (pós-graduação), e
aponta como violados os arts. 3º, caput e IV, 5º, caput e XIII, 37, I e
II, todos da Constituição Federal.

Percebe-se, com facilidade, que toda a argumentação da re-
corrente, com o objetivo de demonstrar que foi atingida em seu
direito líquido e certo de se inscrever no concurso, está centralizada
na interpretação de normas infraconstitucionais (item 2.1.4 do edital
do Concurso Público e nos arts. 3º, "c" e "e", e 4º, "s", da Resolução
nº 22/2001 do Conselho Federal de Odontologia, 43 e 47 das normas
que integram a citada resolução (fls. 125/126), na Lei nº 4.324/64 e
no Decreto 68.704/71 (fl. 143), que regulamentam a atividade pro-
fissional de odontologia protética.

Logo, a decisão não desafia o recurso extraordinário, na
medida em que, eventual ofensa aos preceitos constitucionais re-
feridos, demandaria o exame da legalidade das exigências para o
preenchimento do cargo, o que revela que seria reflexa e não li-
teral.

Nesse sentido, os precedentes do Supremo Tribunal Fede-
ral:

"EMENTA: Não cabe recurso extraordinário para interpre-
tação de cláusula de concurso, nem para resolver suposto conflito
entre ela e as instruções do processo seletivo ou dispositivo de lei
ordinária." (AI-AgR 251195 / DF - Relator Min. OCTAVIO GAL-
LOTTI, Primeira Turma, DJ 26-05-2000) (Sem grifo no original)

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚ-
BLICO. PROVA DE TÍTULOS. CARÁTER ELIMINATÓRIO. RE-
GRA CONSTANTE DO EDITAL. MATÉRIA INFRACONSTITU-
CIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. Os requisitos estabelecidos em
edital de concurso constituem matéria de âmbito infraconstitucional.
Por essa razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há
ofensa direta à Constituição federal. Reexame de fatos e provas ve-
dado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo re-
gimental a que se nega provimento." (AI-AgR 521421 / RJ, Relator
Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 22-09-2006) (Sem
grifo no original)

"EMENTA: 1. Concurso para ingresso na carreira de de-
fensor público; recurso extraordinário: descabimento: pretensão ao
exame do preenchimento dos requisitos do edital e à interpretação de
legislação infraconstitucional (Súmulas 279 e 636 ). 2. Recurso ex-
traordinário: deficiência da fundamentação: incidência da Súmula
284." (RE-AgR 464104 / RS, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTEN-
CE, Primeira Turma, DJ 16-06-2006) (Sem grifo no original)

No mesmo sentido: Rcl-AgR-ED 2252/PR, Relator Min.
MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ 16-4-2004; AI-AgR
468587/PR, Relator Min. NELSON JOBIM, Segunda Turma, DJ 7-5-
2004; AI-AgR 459735/SC, Relator Min. NELSON JOBIM, Segunda
Turma, DJ 16-4-2004; AI-AgR 428057/DF, Relator Min. NELSON
JOBIM, Segunda Turma, DJ 17-10-2003; AI-AgR 402854/GO, Re-
lator NELSON JOBIM, Segunda Turma, DJ 19-12-2002; RE-AgR
435861/MG - Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ
10-3-2006; RE-AgR-120951/PR, Relator Min. NÉRI DA SILVEIRA,
Segunda Turma, DJ 8-10-1999; AI-AgR 134565/PR - Relator Min.
NELSON JOBIM, Segunda Turma, DJ 16-4-1999.

A alegação de violação dos artigos 3º, caput, e 5º, caput, da
Constituição Federal, também, não viabiliza o processamento do re-
curso extraordinário, por faltar-lhes o necessário prequestionamento,
uma vez que a lide não foi apreciada sob seu enfoque. Pertinência da
Súmula nº 356 do STF.

Por fim, a apontada ofensa ao art. 3º, IV, da Constituição é
impertinente, visto que trata de matéria estranha ao processo em
exame, como já ressaltado pela r. decisão recorrida.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-RR-506/2002-001-22-00.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : MARIA NAZARÉ LEAL

ADVOGADO : DR. CAMILO SPÍNDOLA DA SILVA

RECORRIDO : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
- ECT

ADVOGADA : DRA. SANDRA PINHEIRO DE OLIVEIRA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida conheceu do recurso de revista da re-

corrida quanto ao tema "empresa pública - dispensa imotivada", por
contrariedade ao item nº 247 da Orientação Jurisprudencial da SBDI-
1 do TST, e, no mérito, deu-lhe provimento para declarar impro-
cedentes os pedidos formulados na reclamação trabalhista (fls.
246/248).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados
(fls. 259/261).

Irresignada, a recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no artigo 102, III, "a", da Constituição federal. Aponta ofensa
aos artigos 5º, II, XXXV e XXXVII, 7º, I e III, 37, 173, § 3º, e 201
da Constituição Federal (fls. 267/279).

Contra-razões a fls. 387/400.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A decisão recorrida que deu provimento ao recurso de revista

da recorrida para declarar improcedentes os pedidos da reclamação
trabalhista, com base no item nº 247 da Orientação Jurisprudencial da
SBDI-1 do TST, era passível de recurso nesta Corte, ou seja, ensejava
embargos para a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais,
nos termos do art. 894 da CLT.

Por isso mesmo, constata-se que a recorrente não exauriu a
via recursal, razão pela qual a decisão não é única ou de última
instância, o que desautoriza o recurso extraordinário, nos termos do
art. 102, III, da Constituição Federal.

Nesse sentido é a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Fe-
deral, in verbis:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na
Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada."

E, ainda, precedentes:
"EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.

Decisão recorrida extraordinariamente. Embargos de declaração. De-
cisão da 1ª Turma do TST. 3. Embargos (art. 894, da CLT). Recurso
cabível. Não interposição. 4. Não esgotamento das instâncias or-
dinárias. Súmula 281/STF. 5. Agravo regimental a que se nega pro-
vimento." (RE-AgR-350.534/CE, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª
Turma, DJ de 16/12/2005)

"EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agra-
vo regimental. 2. É incabível recurso extraordinário quando não es-
gotados os recursos de natureza ordinária. Incidência da Súmula STF
nº 281. 3. Agravo regimental improvido." (AI-ED-472.470/SP, re-
latora Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 3/2/2006)

"EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Contra a decisão recorrida extraordinariamente era cabível agravo
regimental, que não foi interposto. 3. Não esgotamento das instâncias
ordinárias. Súmula 281/STF. 4. Reajustes Salariais. Servidor Público
do Estado do Rio Grande do Sul. Discussão sobre a eficácia da Lei
Estadual nº 10.395/95, em face da Lei Complementar Federal nº
82/95. Matéria restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento" (AI-
AgR-540.446/RS, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ de
11 / 11 / 2 0 0 5 )

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-AIRR-507/2000-016-05-40.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : CRBS S.A. - FILIAL CIBEB

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDO : ANDRÉ LUIZ DE PAIVA PEREIRA

ADVOGADO : DR. LUCIANO ANDRADE PINHEIRO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, em acórdão sintetizado na seguinte ementa:
"EMBARGOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLA-

DO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO NAS PE-
ÇAS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIAS E DE DECLARAÇÃO EX-
PRESSA DO ADVOGADO ATESTANDO A AUTENTICIDADE
DAS PEÇAS TRASLADADAS. As peças processuais trasladadas
devem conter informações identificadoras do processo do qual foram
extraídas e ser autenticadas, uma a uma no verso ou anverso, ou o
próprio advogado subscritor do recurso pode declarar expressamente
a autenticidade das peças processuais. Na hipótese dos autos nenhuma
das duas hipóteses foi observada pela parte, caracterizando o traslado
como deficiente. Embargos não conhecidos." (fl. 165)

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação dos artigos
5º, II e LIV, e 113 da Constituição Federal (fls. 172/176).

Contra-razões a fls. 180/185.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/2/2007
(fl. 172), portanto, já na vigência da norma, e a recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-AIRR-508/2002-036-02-40.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDO : CHURRASCARIA E PIZZARIA CASA DI NAPOLI LTDA

ADVOGADO : DR. SALVADOR LAURINO NETO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do

recorrente, em acórdão sintetizado na seguinte ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO. AUTENTI-

CIDADE DAS PEÇAS. DECLARAÇÃO DO ADVOGADO. NE-
CESSIDADE. ARTIGO 544, § 1º, DO CPC. 1. O artigo 544, § 1º, do
CPC, com a nova redação dada pela Lei nº 10.352/2001, dispõe sobre
a possibilidade de o advogado, sob sua responsabilidade pessoal,
declarar autênticas as peças trasladadas para a formação do instru-
mento de agravo (IN nº 16/99, item IX, do TST). Tal exigência
resulta inafastável, sob pena de tornar inócua a previsão contida no
artigo 544, § 1º, do CPC, não a suprindo a mera juntada das peças aos
autos pelo advogado, tampouco a existência de carimbo ou mera
rubrica sem qualquer identificação. 2. Embargos não conhecidos." (fl.
135)

Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação
do artigo 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LIV, da Constituição Federal
(fls. 141/145).

Sem contra-razões.
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Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/2/2007,
portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus pro-
cessual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo
que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

<!ID330423-7>

PROC. Nº TST-RE-ED-E-AIRR-512/2004-004-08-40.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : DR. DÉCIO FREIRE

RECORRIDO : LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADA : DRA. ALESSANDRA DU VALESSE COSTA BATISTA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão monocrática de fl. 161 negou seguimento ao re-

curso de embargos da recorrente, para manter o v. acórdão que não
conheceu de seu agravo de instrumento, por deficiência de traslado,
sob o fundamento de que, nos termos do item 18 da Orientação
Jurisprudencial Transitória da SDI-1 do TST, a cópia da certidão de
publicação do acórdão do Regional é peça essencial para a aferição
da tempestividade do recurso de revista.

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados,
sob os fundamentos de fl. 172.

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fundamento
no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação dos
artigos 5º, II, XXXV, LIV e LV, e 7º, XXIII, da Constituição Federal
(fls. 176/180).

Contra-razões a fls. 183/186.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A decisão monocrática era passível de reexame, via agravo,

para o órgão colegiado, a SBDI-1 desta Corte, nos termos dos arts.
557, § 1º, do CPC e 245 do RITST.

Por isso mesmo, infere-se que a recorrente não exauriu a via
recursal, razão pela qual a decisão não é única ou de última instância,
o que desautoriza o recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III,
da Constituição Federal.

Nesse sentido é a orientação do Supremo Tribunal Federal,
consubstanciada na Súmula nº 281, in verbis:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na
Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada."

E, ainda, precedentes:
"EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.

Decisão recorrida extraordinariamente. Embargos de declaração. De-
cisão da 1ª Turma do TST. 3. Embargos (art. 894, da CLT). Recurso
cabível. Não interposição. 4. Não esgotamento das instâncias or-
dinárias. Súmula 281/STF. 5. Agravo regimental a que se nega pro-
vimento." (RE-AgR-350.534/CE, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª
Turma, DJ de 16/12/2005)

"EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agra-
vo regimental. 2. É incabível recurso extraordinário quando não es-
gotados os recursos de natureza ordinária. Incidência da Súmula STF
nº 281. 3. Agravo regimental improvido." (AI-ED-472.470/SP, re-
latora Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 3/2/2006)

"EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Contra a decisão recorrida extraordinariamente era cabível agravo
regimental, que não foi interposto. 3. Não esgotamento das instâncias
ordinárias. Súmula 281/STF. 4. Reajustes Salariais. Servidor Público
do Estado do Rio Grande do Sul. Discussão sobre a eficácia da Lei
Estadual nº 10.395/95, em face da Lei Complementar Federal nº
82/95. Matéria restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento" (AI-
AgR-540.446/RS, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ de
11 / 11 / 2 0 0 5 ) .

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-519/2005-089-03-40.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ACESISTA S.A.

ADVOGADO : DR. VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

RECORRIDOS : BENEDITO PINTO DO ROSÁRIO E OUTROS

ADVOGADO : DR. HUMBERTO MARCIAL FONSECA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto ao tema "responsabilidade pelo pa-
gamento das diferenças da multa de 40% sobre o FGTS decorrentes
dos expurgos inflacionários". Seu fundamento é de que o acórdão do
Tribunal Regional está em consonância com o item nº 341 da Orien-
tação Jurisprudencial da SBDI-1 do TST (fls. 225/230).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação do art. 5º,
XXXVI, da CF (fls. 234/237).

Sem contra-razões (certidão de fl. 240).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e o preparo está correto, mas não

deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-523/2003-254-02-40.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA

PROCURADOR : DR. SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES

RECORRIDO : ALCIDES DE JESUS ANTUNES

ADVOGADO : DR. ALEXANDRE DO AMARAL SANTOS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto aos temas "prescrição" e "responsa-
bilidade pelo pagamento das diferenças da multa de 40% sobre o
FGTS decorrentes dos expurgos inflacionários", com fundamento nas
Orientaçõs Jurisprudenciais nºs 344 e 341 da SBDI-1 do TST. Afas-
tou a alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVI e 7º, XXIX, da Constituição
Federal (fls. 245/248).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição da República. Sustenta a ocorrência
de prescrição e argumenta que efetuou o pagamento relativo ao
FGTS, à época da rescisão, tendo se configurado o ato jurídico per-
feito. Indica violação dos arts. 5º, XXXVI e 7º, XXIX da Cons-
tituição Federal (fls. 251/272 - fax e 273/294 - originais).

Contra-razões as fls. 297/302.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-527/2001-383-02-40.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR : DR. JEFERSON CARLOS CARÚS GUEDES

RECORRIDO : CARREFOUR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

ADVOGADO : DR. FERNANDO BARRETO DE SOUZA

RECORRIDO : LERIN REGIS GAUCH

ADVOGADO : DR. VALTER TAVARES

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento interposto pelo recorrente, quanto ao tema "contribuições
previdenciárias - fato gerador - acordo homologado após o trânsito
em julgado da decisão exeqüenda", sob o fundamento de que:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA
- DESCABIMENTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FA-
TO GERADOR. ACORDO HOMOLOGADO APÓS O TRÂNSITO
EM JULGADO DA DECISÃO EXEQÜENDA.

1. A teor do art. 764 e § 3°, da CLT, os dissídios individuais
ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do trabalho serão
sempre sujeitos à conciliação, sendo lícito às partes celebrar acordo
que ponha termo ao processo, ainda mesmo depois de encerrado o
juízo conciliatório. Não há preclusão para a iniciativa dos litigantes,
bem vinda em fase de conhecimento ou em fase de execução. 2. O
art. 43, parágrafo único, da Lei n° 8.620/93, prevê a incidência de
contribuições previdenciárias sobre os valores ajustados em acordos
homologados pela Justiça do Trabalho. 3. Por expressa dicção da Lei
de regência da matéria, resta claro que não será na sentença (ou no
acórdão) com trânsito em julgado que se localizará o fato gerador das
contribuições previdenciárias, mas, havendo posterior acordo, no pa-
gamento da quantia avençada. Compreensão contrária levaria ao ab-
surdo de se dar ao acessório precedência sobre o principal. 4. O
atendimento da recomendação inscrita no art. 832, § 3°, da CLT
soterra a insurreição autárquica. Agravo de instrumento conhecido e
desprovido" (fl. 153).

Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com base no
artigo 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que
"as partes não podem promover acordo substitutivo, dispondo a res-
peito da natureza jurídica das verbas", se houve sentença determi-
nando as contribuições previdenciárias. Aponta violação dos artigos
114, § 3º (atual inciso VIII), e 5º, XXXVI, da Constituição Federal
(fls. 162/170).

Contra-razões a fls. 172/175.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, e deve prosseguir.
A decisão recorrida não deixa dúvidas de que o empregado e

o empregador firmaram acordo judicial, posterior ao trânsito em jul-
gado da sentença de mérito, dispondo sobre as parcelas que deveriam
servir de incidência para pagamento de contribuição previdenciária.

No referido acordo, transigiram sobre valores e parcelas,
descaracterizando sua natureza jurídica, para declará-las não salariais,
e consequentemente, não sujeitas ao recolhimento da contribuição
previdenciária.

Data venia, a decisão que homologou esse acordo é in-
compatível com os limites objetivos da coisa julgada, ferindo, por
conseqüência o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Com estes fundamentos, DOU SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário, para devida apreciação pelo Supremo Tribunal Fe-
deral.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-540/2004-064-03-40.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD

ADVOGADO : DR. NILTON CORREIA

RECORRIDO : JOSÉ GOMES BICALHO

ADVOGADO : DR. JOSÉ RONALDO MARTINS DRUMOND

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento interposto pela recorrente, com fundamento nos §§ 4º e 5º
do art. 896 da CLT, tendo em vista que a discussão sobre o pedido de
indenização por dano material envolve reapreciação de prova (Sú-
mula nº 126 do TST), e, quanto à correção monetária incidente, a
decisão do Regional está em consonância com a Súmula nº 381 deste
Tribunal (fls. 125/127).

Irresignada, a recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, argumentando
que inexiste nos autos o elemento caracterizador da culpa ensejadora
da condenação por dano material. Aponta ofensa ao artigo 5º, II,
XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal (fls. 131/138).

Contra-razões a fls. 142/144.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 128 e 131), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 120/122), mas não deve pros-
seguir, visto que deserto.

A recorrente efetuou o pagamento das custas processuais (fl.
140), mas não comprovou que fez o depósito recursal, conforme
exige o artigo 899, § 1º, da CLT.

Com efeito, a sentença fixou o valor da condenação em R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais - fl. 80).

Houve depósito de R$ 4.401,76 (quatro mil quatrocentos e
um reais e setenta e seis centavos - fl. 90) para o recurso ordinário e
o Regional não alterou o valor da condenação. Para fim de recurso de
revista, foi depositada a quantia de R$ 8.803,52 (oito mil oitocentos
e três reais e cinqüenta e dois centavos - fl. 108).

Por conseguinte, ao interpor o recurso extraordinário, era
ônus da recorrente comprovar o depósito de R$ 9.617,29 (nove mil
seiscentos e dezessete reais e vinte e nove centavos), conforme
ATO.GP 215/06 (DJ - 17.7.06).

Não o fez, de forma que seu recurso está deserto.
Ressalte-se, por fim, que não se aplica ao caso o prazo

estabelecido no artigo 511, § 2º, do CPC, visto que esse dispositivo se
refere às custas processuais, enquanto o depósito recursal deve ser
efetuado no prazo para a interposição do recurso, conforme dispõe o
artigo 899, § 1º, da CLT.
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Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-RR-540/2005-059-03-00.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A.

ADVOGADA : DRA. TATIANA DE OLIVEIRA SILVA

RECORRIDO : JOÃO ALBERTO BENTO

ADVOGADO : DR. EDSON PEIXOTO SAMPAIO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de revista da

recorrente quanto aos temas "domingos e feriados laborados, não
compensados - pagamento em dobro" e "hora extra - intervalo in-
trajornada - redução mediante acordo coletivo de trabalho", em acór-
dão sintetizado na seguinte ementa:

"RECURSO DE REVISTA. DOMINGOS E FERIADOS
LABORADOS, NÃO COMPENSADOS, EM DOBRO. NORMA
COLETIVA AUTÔNOMA EM QUE PREVISTO PAGAMENTO A
MENOR DO QUE O ASSEGURADO POR LEI. A autonomia da
vontade coletiva (CF, art. 7º, XXVI), segundo o magistério de Car-
men Camino (Direito individual do trabalho. 4ª ed. Porto Alegre:
Síntese: 2004, pp. 60/64 e e 106/107), que se endossa, há de se
exercer no âmbito que lhe é próprio, com observância do 'núcleo
duro' do Direito do Trabalho, formado por normas de fonte estatal,
imperativas e de ordem pública, informadas pelos princípios da pro-
teção e da irrenunciabilidade, admitidas apenas as hipóteses de aber-
tura - 'válvulas de escape', na expressão de Oscar Ermida Uriarte -,
autorizadas pela própria lei, que dizem, no direito posto, com salário
e jornada de trabalho (CF, art. 7º, VI, XIII e XIV). Nessa linha,
inviável cogitar de flexibilização, em se tratando de direito previsto
em norma cogente atenta à saúde e à integridade física e psíquica do
trabalhador-, a torná-lo insuscetível de modificação in pejus. Ade-
mais, em harmonia, a decisão regional, com a Súmula 142/TST.
Violação de texto constitucional não configurada e divergência ju-
risprudencial hábil não demonstrada (Súmulas 337 e 296/TST) ...

REDUÇÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA. PREVI-
SÃO EM INSTRUMENTO COLETIVO. VALIDADE. ORIENTA-
ÇÃO JURISPRUDENCIAL 342/SDI-I. A teor da OJ 342/SDI-I, é
inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho que
estipule a redução ou supressão do intervalo intrajornada, por tratar-
se, o art. 71 da CLT, de norma de ordem pública, atinente à saúde,
higiene e segurança do trabalho, garantida pelo art. 7º, XXII, da Lei
Maior e, portanto, não passível de derrogação pela vontade das partes.
Logo, ao entender, a Corte Regional, inválida cláusula normativa em
que prevista a redução do intervalo intrajornada, a decisão recorrida
está em harmonia com o citado verbete jurisprudencial, a atrair o art.
896, § 4º, da CLT e a Súmula 333/TST.

Recurso de revista de que não se conhece." (fls.
334/335)

Irresignada, a recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no artigo 102, III, "a", da Constituição federal. Aponta ofensa
ao artigo 7, XIII e XXVI, e 8º, III, da CF (fls. 344/362).

Sem contra-razões (certidão a fl. 367).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A decisão recorrida, que não conheceu do recurso de revista

da recorrente quanto aos "domingos e feriados laborados - não com-
pensação - pagamento em dobro", sob o fundamento de que não ficou
configurada a violação de dispositivos de leis e da CF e de que incide
o óbice das Súmulas nºs 296 e 337, I, do TST, e à "hora extra -
intervalo intrajornada - redução mediante acordo coletivo de tra-
balho", porque o acórdão do Regional está em consonância com o
item nº 342 da Orientação Jurisprudencial da SBDI-1 do TST, era
passível de recurso nesta Corte, ou seja, ensejava embargos para a
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, nos termos do art.
894 da CLT.

Por isso mesmo, constata-se que o recorrente não exauriu a
via recursal, razão pela qual a decisão não é única ou de última
instância, o que desautoriza o recurso extraordinário, nos termos do
art. 102, III, da Constituição Federal.

Nesse sentido é a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Fe-
deral, in verbis:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na
Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada."

E, ainda, precedentes:
"EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.

Decisão recorrida extraordinariamente. Embargos de declaração. De-
cisão da 1ª Turma do TST. 3. Embargos (art. 894, da CLT). Recurso
cabível. Não interposição. 4. Não esgotamento das instâncias or-
dinárias. Súmula 281/STF. 5. Agravo regimental a que se nega pro-
vimento." (RE-AgR-350.534/CE, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª
Turma, DJ de 16/12/2005)

"EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agra-
vo regimental. 2. É incabível recurso extraordinário quando não es-
gotados os recursos de natureza ordinária. Incidência da Súmula STF
nº 281. 3. Agravo regimental improvido." (AI-ED-472.470/SP, re-
latora Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 3/2/2006)

"EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Contra a decisão recorrida extraordinariamente era cabível agravo
regimental, que não foi interposto. 3. Não esgotamento das instâncias
ordinárias. Súmula 281/STF. 4. Reajustes Salariais. Servidor Público
do Estado do Rio Grande do Sul. Discussão sobre a eficácia da Lei
Estadual nº 10.395/95, em face da Lei Complementar Federal nº
82/95. Matéria restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento" (AI-
AgR-540.446/RS, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ de
11 / 11 / 2 0 0 5 )

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-560/2003-002-02-40.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADA : DRª. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDO : CHURRASCARIA PAULISTA GRILL LTDA

ADVOGADO : DR. LUIS FERNANDO LOBÃO MORAIS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, sob o fundamento de que não é devida a
cobrança de contribuições assistenciais de trabalhadores não-sindi-
calizados, nos termos do Precedente Normativo nº 119 da SDC e
Orientação Jurisprudencial nº 17 da SDC. (fls. 93/99)

O recorrente interpõe recurso extraordinário com fundamento
no artigo 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta como vio-
lados os artigos 5º, XX, 7º, XXVI, 8º, caput, III, IV, e V, da Cons-
tituição Federal. (fls. 104/111)

Sem contra-razões.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, e o preparo foi realizado a contento,

mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-AIRR-571/2003-006-02-40.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADA : DRª. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDA : BRANDI - PIZARIA E ROTISSERIE LTDA.

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, para manter a decisão que negou seguimento ao seu agra-
vo de instrumento, sob o fundamento de que as peças trasladadas não
foram autenticadas, em acórdão assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO. AUTENTICI-
DADE DAS PEÇAS. DECLARAÇÃO DO ADVOGADO. NECESSIDA-
DE. ARTIGO 544, § 1º, DO CPC. 1. O artigo 544, § 1º, do CPC, com a nova
redação dada pela Lei nº 10.352/2001, dispõe sobre a possibilidade de o
advogado, sob sua responsabilidade pessoal, declarar autênticas as peças
trasladadas para a formação do instrumento de agravo (IN nº 16/99, item IX,
do TST). Tal exigência resulta inafastável, sob pena de tornar inócua a pre-
visão contida no artigo 544, § 1º, do CPC, não a suprindo a mera juntada das
peças aos autos pelo advogado, tampouco a existência de carimbo ou mera
rubrica sem qualquer identificação. 2. Embargos não conhecidos." (fl. 191)

Inconformado, interpõe recurso extraordinário, com funda-
mento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal (fls. 198/202).
Aponta a violação dos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da
Constituição da República.

Sem contra-razões, conforme certidão de fl. 205.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído e o preparo foi realizado a contento, mas não
deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26.2.2007,
portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não atende
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-578/2004-075-02-40.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADA : DRª. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDO : CHURRASCARIA CHALÉ DOS PAMPAS LTDA

ADVOGADO : DR. GERSON SERRA BIANCO FILHO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, sob o fundamento de que não é cabível a
cobrança de contribuições assistenciais de trabalhadores não-sindi-
calizados, nos termos do Precedente Normativo nº 119 da SDC e
Orientação Jurisprudencial nº 17 da SDC. (fls. 89/92)

O recorrente interpõe recurso extraordinário com fundamento
no artigo 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta como vio-
lados os artigos 5º, XX, 7º, XXVI, 8º, caput, III, IV, e V, da Cons-
tituição Federal. (fls. 96/103)

Sem contra-razões.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, e o preparo foi realizado a contento,

mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-A-E-RR-585/2002-031-01-00.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ANELSINO DOS SANTOS BENTO

ADVOGADO : DR. CRISTIANO BRITO ALVES MEIRA

RECORRIDA : IVI - INDÚSTRIAS VEROLME ISHIBRAS S.A.

ADVOGADA : DRA. NEUZA MARIA LAMY ROSÁRIO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo do recor-

rente quanto ao tema "estabilidade provisória de membro de conselho
fiscal", sob o fundamento de que:

"...
Razão não lhe assiste.
Como já demonstrado no julgamento monocrático, é farta a

jurisprudência desta C. SBDI-1 no sentido de que ao membro do
conselho fiscal não se aplicam as disposições dos artigos 8º, inciso
VIII, da Constituição da República e 543, § 3º, da CLT. Tal se dá em
virtude da observação de que a atuação desses trabalhadores no sin-
dicato é meramente técnica, desprovida do viés político que justifica
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a limitação do poder potestativo de extinção do contrato de trabalho
por denúncia vazia, regra geral aplicável aos contratos de trabalho,
nos termos do artigo 7º, inciso I, da Constituição da República.
Confira-se o seguinte precedente, desta C. SBDI-1:

'CONSELHEIRO FISCAL INEXISTÊNCIA DO DIREITO
À ESTABILIDADE PROVISÓRIA INTELIGÊNCIA DO ART. 8º,
VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 522, § 2º, E
543, § 3º, AMBOS DA CLT. O artigo 543, da CLT, que assegura
estabilidade provisória aos dirigentes sindicais, não abrange o mem-
bro de Conselho Fiscal. O § 2º do art. 522 da CLT, igualmente afasta
a pretendida estabilidade, ao dispor que: a competência do conselho
fiscal é limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato, na
medida em que apenas define a competência do Conselho Fiscal,
quanto à fiscalização da gestão financeira do sindicato, situação que
não se identifica, em absoluto, com a do § 3º do art. 543 da CLT. No
mesmo sentido é o art. 8º, VIII, da Constituição Federal, que trata da
estabilidade do empregado sindicalizado a partir do registro da sua
candidatura a cargo de direção e representação sindical, situação
jurídica essa inconfundível com a de membro do Conselho Fiscal,
cuja competência ou atribuição se limita a fiscalizar a gestão fi-
nanceira do sindicato, e não a atuar na defesa direta dos interesses da
categoria profissional.

Recurso de embargos não conhecido.' (TST-E-RR-
594.047/1999, SBDI-1, Rel. Min. Milton de Moura França, DJ
26.05.2006)

No mesmo sentido, o seguinte julgamento, também da C.
SBDI-1: TST-E-RR-52, Relª. Minª. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi,
DJ 1.10.2004. O mesmo entendimento se verifica no âmbito das
Turmas deste Eg. Tribunal: TST-RR-268/2000-101-22-00, 1ª Turma,
Rel. Min. Emmanoel Pereira, DJ 24.06.2005; TST-RR-10.743/2003-
001-20-00, 2ª Turma, Rel. Min. José Simpliciano Fernandes, DJ
12.08.2005; TST-RR-1741/2002-012-08-00, 3ª Turma, Rel. Minª Ma-
ria Cristina Irigoyen Peduzzi, DJ 30.06.2006; TST-RR-822/2002-010-
12-00.2, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Levenhagen, DJ 03.12.2004;
TST-RR-585/2002-031-01-00.0, 5ª Turma, Rel. Min. João Batista
Brito Pereira, DJ 10.03.2006.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo." (fls. 181/182)
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com fundamen-

to no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega a nulidade da
decisão recorrida, sob o argumento de que não foi enfrentada a
matéria versada nos seus recursos. Insiste na tese de que o membro
do conselho fiscal de sindicato atua como os outros dirigentes, sendo-
lhe assegurada a estabilidade sindical. Aponta violação dos arts. 5º, II,
XXXV, XXXVI, LIV e LV, 7º, XXVI, e 93, IX, da Constituição
Federal (fls. 185/193).

Sem contra-razões, (certidão de fl. 195).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 183 e 185), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 27, 155 e 166) e o preparo
está dispensado (fl. 62), mas não deve prosseguir.

A decisão recorrida, ao negar provimento ao agravo do re-
corrente, para manter a decisão monocrática que negou seguimento ao
seu recurso de embargos, o fez com fundamento nos precedentes da
SBDI-1 e de Turmas desta Corte, no sentido de que aos membros do
conselho fiscal não se aplicam as disposições dos artigos 8º, VIII, da
CF e 543, § 3º, da CLT, sendo inviável a pretendida estabilidade
provisória.

Fácil perceber-se que a lide tem típico conteúdo de natureza
infraconstitucional, uma vez que a questão relativa à estabilidade
provisória de membro de conselho fiscal está circunscrita ao exame
de normatização ordinária (arts. 522, § 2º, e 543, § 3º, da CLT), que,
se eventualmente ofendida, desautoriza o recurso extraordinário.

Nesse sentido, precedentes do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERSO

DO ADOTADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO EXIGIRIA O RE-
EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTI-
NENTE. A alegada ofensa à Carta da República, se existente, dar-se-
ia de forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via
extraordinária. Incide, ainda, o óbice da Súmula 636 do STF. Agravo
desprovido." (AI-AgR 506193 / SC - SANTA CATARINA, Rela-
tor(a): Min. CARLOS BRITTO, Órgão Julgador: Primeira Turma, DJ
09-12-2005 PP-00007)

"A ofensa a preceito constitucional, para que autorize o re-
curso extraordinário, há de ser "direta e frontal" (RTJ 107/661,
120/912, 125/705, 155/921, 165/332, STF-RT 717/299, 731/184,
759/161), "direta, e não indireta, reflexa" (RTJ 152/948, 152/955),
"direta e não por via reflexa" (RTJ 105/704; neste sentido: RTJ
105/1.279, 127/758, 128/886; STF-RT 640/229)."

"Tem-se violação reflexa à Constituição, quando o seu re-
conhecimento depende de rever a interpretação dado à norma or-
dinária pela decisão recorrida, caso em que é a hierarquia infra-
constitucional dessa última que define, para fins recursais, a natureza
de questão federal. Admitir o recurso extraordinário por ofensa re-
flexa ao princípio constitucional da legalidade seria transformar em
questões constitucionais todas as controvérsias sobre a interpretação
da lei ordinária, baralhando as competências repartidas entre o STF e
os tribunais superiores e usurpando até a autoridade definitiva da
Justiça dos Estados para a inteligência do direito local "(RTF
161/297)." (in Código de Processo Civil de Theotonio Negrão - 31ª
edição - pg. 1.822)".

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV,
XXXVI, LIV, LV, 7º, XXIX E 93, IX. I - Alegação de ofensa à
Constituição que, se ocorrente, seria indireta, reflexa, o que não
autoriza a admissão do recurso extraordinário. II - Ao Judiciário cabe,
no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, in-
terpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou de-
sarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, ino-
correndo o contencioso constitucional. III - Agravo não provido."
(RE-AgR 245580 / PR, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 08-03-
2002 PP-00061).

Não procede, portanto, a alegada ofensa aos arts. 5º, II,
XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

Finalmente, a apontada violação do art. 7º, XXVI, da CF é
inovatória, visto que esse dispositivo não foi invocado no agravo,
razão pela qual o recurso encontra óbice na falta de prequestio-
namento (Súmulas nºs 282 e 356 do STF).

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-RR-590/2002-051-02-00.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : UNILEVER BESTFOODS BRASIL LTDA.

ADVOGADO : DR. ROBSON FREITAS MELO

RECORRIDO : PAULO ROBERTO FERREIRA

ADVOGADO : DR. DOMINGOS PALMIERI

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de revista da

recorrente quanto aos temas "nulidade do acórdão Regional por ne-
gativa de prestação jurisdicional", "horas extras - controle do serviço
externo" e "adicional de insalubridade", e o conheceu em relação às
"horas extras - natureza jurídica do intervalo intrajornada", por di-
vergência jurisprudencial, e, no mérito, negou-lhe provimento, sob o
fundamento de que a verba relativa ao intervalo intrajornada tem
natureza salarial (fls. 635/640).

Irresignada, a recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no artigo 102, III, "a", da Constituição federal. Argúi nulidade
da decisão recorrida por negativa de prestação jurisdicional, apon-
tando ofensa aos artigos 5º, II, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição
Federal (fls. 643/648).

Contra-razões a fls. 650/654.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A decisão recorrida que não conheceu do recurso de revista

da recorrente quanto aos temas "nulidade do acórdão Regional por
negativa de prestação jurisdicional", "horas extras - controle do ser-
viço externo" e "adicional de insalubridade", e negou provimento em
relação às "horas extras - natureza jurídica do intervalo intrajornada",
era passível de recurso nesta Corte, ou seja, ensejava embargos para
a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, nos termos do
art. 894 da CLT.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-599/2005-001-08-40.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : COMPANHIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE BE-
LÉM - CTBEL

ADVOGADO : DR. JOSÉ RONALDO MARTINS DE JESUS

RECORRIDO : LUIZ TRINDADE BICHARA

ADVOGADO : FÁBIO JOSÉ DA SILVA LIMA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do agravo de instrumento

do recorrente, por deficiência de traslado, com fundamento no art.
897, I, § 5º, da CLT.

Seu fundamento é de que:
RAZÕES DE NÃO-CONHECIMENTO Decorre do disposto

no § 5º do artigo 897 da CLT que o agravo de instrumento deverá
possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso dene-
gado. Para tanto, as peças que o formam devem ser suficientes para
que, nos próprios autos, estejam presentes os pressupostos de ad-
missibilidade, tanto do agravo de instrumento quanto do recurso de-
negado. A agravante, por sua vez, deixou de trasladar cópias do v.
acórdão recorrido e das razões do recurso de revista, peças indis-
pensáveis na formação do agravo de instrumento, a teor do que
dispõe o inciso I do § 5º do artigo 897 da CLT e o item III da
Instrução Normativa nº 16/99. Ressalte-se, por oportuno, que cumpre
às partes providenciar a correta formação do instrumento, não com-
portando a omissão em conversão em diligência para suprir a au-
sência de peças, ainda que essenciais. Pelo exposto, não conheço do
agravo de instrumento." (fls. 65/66)

Inconformada, interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese, que a decisão recorrida,
ao não conhecer do seu recurso, viola o art. 5º, XXXV, LIV e LV, da
Constituição Federal (fls. 98/106).

Sem contra-razões, conforme certidão de fl. 108.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 87, 89 e 98) e está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 23), e o preparo está dis-
pensado, mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 27.2.2007
(fl. 89), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-600/2003-253-02-00.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA

ADVOGADOS : DR. SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES

: DR. RODRIGO ABDALLA MARCONDES

RECORRIDOS : JOAQUIM SOUZA DIAS

ADVOGADOS : DR. ALEXANDRE DO AMARAL SANTOS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, quanto aos temas "prescrição" e "responsabilidade pelo
pagamento da diferença da multa de 40% sobre o FGTS decorrente
dos expurgos inflacionários". Aplicou, quanto ao primeiro tema, o
item nº 344 da Orientação Jurisprudencial da SBDI-1 do TST, e
afastou a alegada ofensa aos arts. 5º, II e XXXVI, e 7º, XXIX, da
Constituição Federal, e, quanto ao último, a Súmula nº 297 do TST
como óbice ao conhecimento (fls. 235/237).

Efetivamente:
"Adotando o princípio da actio nata, a jurisprudência con-

centrada na primeira parte da Orientação Jurisprudencial 344 da SB-
DI-1 desta Corte assenta:

FGTS. MULTA DE 40%. DIFERENÇAS DECORRENTES
DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. O termo inicial do
prazo prescricional para o empregado pleitear em juízo diferenças da
multa do FGTS, decorrentes dos expurgos inflacionários, deu-se com
a vigência da Lei Complementar nº 110, em 30.06.01, salvo com-
provado trânsito em julgado de decisão proferida em ação proposta
anteriormente na Justiça Federal, que reconheça direito à atualização
do saldo da conta vinculada.

<!ID330423-8>

Por isso mesmo, constata-se que a recorrente não exauriu a
via recursal, razão pela qual a decisão não é única ou de última
instância, o que desautoriza o recurso extraordinário, nos termos do
art. 102, III, da Constituição Federal.

Nesse sentido é a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Fe-
deral, in verbis:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na
Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada."

E, ainda, precedentes:
"EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.

Decisão recorrida extraordinariamente. Embargos de declaração. De-
cisão da 1ª Turma do TST. 3. Embargos (art. 894, da CLT). Recurso
cabível. Não interposição. 4. Não esgotamento das instâncias or-
dinárias. Súmula 281/STF. 5. Agravo regimental a que se nega pro-
vimento." (RE-AgR-350.534/CE, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª
Turma, DJ de 16/12/2005)

"EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agra-
vo regimental. 2. É incabível recurso extraordinário quando não es-
gotados os recursos de natureza ordinária. Incidência da Súmula STF
nº 281. 3. Agravo regimental improvido." (AI-ED-472.470/SP, re-
latora Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 3/2/2006)

"EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Contra a decisão recorrida extraordinariamente era cabível agravo
regimental, que não foi interposto. 3. Não esgotamento das instâncias
ordinárias. Súmula 281/STF. 4. Reajustes Salariais. Servidor Público
do Estado do Rio Grande do Sul. Discussão sobre a eficácia da Lei
Estadual nº 10.395/95, em face da Lei Complementar Federal nº
82/95. Matéria restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento" (AI-
AgR-540.446/RS, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ de
11 / 11 / 2 0 0 5 )
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Portanto, mesmo considerando a nova redação, não encontra
guarida na referida orientação jurisprudencial a pretensão de contar o
prazo prescricional para reclamar as diferenças relativas ao acréscimo
de 40% sobre o saldo do FGTS decorrentes da aplicação dos índices
inflacionários expurgados pelos planos econômicos a partir da data da
extinção do contrato de trabalho, razão por que não há falar em
ofensa aos arts. 5º, incs. II e XXXVI, e 7º, inc. XXIX, da Cons-
tituição da República, em contrariedade à Súmula 362 do TST tam-
pouco em divergência jurisprudencial com os arestos colacionados
para cotejo de teses. NÃO CONHEÇO.

1.2. DIFERENÇAS RELATIVAS AO ACRÉSCIMO DE
40% SOBRE O SALDO DO FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁ-
RIOS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO

A reclamada sustenta que depositou integralmente o acrés-
cimo de 40% sobre os depósitos do FGTS, tomando como base de
cálculo o saldo relativo aos depósitos existentes na conta vinculada da
reclamante, na ocasião de sua dispensa, razão por que entende que
não deve ser responsabilizada pelo pagamento das diferenças do
acréscimo de 40%. Aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da
Constituição da República.

Saliente-se, no entanto, que a Turma deu provimento ao
Recurso de Revista interposto pela reclamante, para afastar a pres-
crição, restabelecendo a sentença de primeiro grau, não tendo se
manifestado quanto ao mérito, razão por que incide a Súmula 297 do
TST." (fls. 236/237)

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados,
sob os fundamentos de fls. 245/246.

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta a ocorrência da
prescrição, e argumenta que efetuou o pagamento relativo ao FGTS,
à época da rescisão, não sendo responsável pela correção monetária.
Indica violação dos arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição
Federal (fls. 249/269).

Contra-razões a fls. 272/284.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 247 e 249), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 61/62 e 119) e o preparo está
correto (fl. 270), mas não deve prosseguir.

A prescrição relativa ao pagamento das diferenças da multa
de 40% sobre o FGTS, decorrentes dos expurgos da inflação, foi
solucionada com base nas Orientação Jurisprudencial nº 344 da SDI-
1 do TST. Como conseqüência, a decisão recorrida afastou a alegação
de ofensa literal e direta aos arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da Cons-
tituição Federal.

Diante desse contexto, inviável o recurso extraordinário, uma
vez que, para se chegar à configuração de violação literal e direta de
ambos preceitos da Constituição Federal, necessário seria o reexame
da lide sob o enfoque da orientação jurisprudencial supramencio-
nada.

A decisão tem, pois, típico conteúdo de natureza infracons-
titucional, circunstância processual essa que impede o seguimento do
recurso, conforme tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

"DECISÃO : Agravo de instrumento de decisão que inad-
mitiu RE, a, de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim
ementado (f. 175): "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE
REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. EXPURGOS IN-
FLACIONÁRIOS. DEPÓSITO COMPLEMENTAR DE 40% DO
FGTS. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. Não se caracterizando
denúncia de violação direta a preceitos da Constituição Federal ou
contrariedade à Súmula da Jurisprudência Uniforme do TST, não se
viabiliza recurso de revista em processo submetido ao rito suma-
ríssimo, nos termos do art. 896, § 6º, da CLT. Outrossim, já está
pacificado pela Jurisprudência desta Corte, através da Orientação Ju-
risprudencial n. 344, de sua SDI.1, que o marco inicial da prescrição
se dá com a edição da LC-100/01. Recurso de revista inviável. Agra-
vo de Instrumento improvido." Alega o RE, em síntese, a violação
dos artigos 5º, II, XXXVI e 7º, XXIX, da Constituição Federal.
Decido. Com relação aos artigos 5º, II e XXXVI, a discussão acerca
da responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de
40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atualização mo-
netária em razão dos expurgos inflacionários, é matéria afeta ao
âmbito da legislação ordinária - L. 8.036/90 -, daí ser inviável o
reexame dessa questão em recurso extraordinário. Por fim, também se
situa no campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo
prescricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da
actio nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando
muito, poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º,
XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurispru-
dência deste Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T,
Ilmar e 546.511-AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento
ao agravo." (AI-585685-SP, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ
19.04.06).

"(...) Decido. O tema do artigo 170, II, em nenhum momento
foi analisado pelo acórdão recorrido nem objeto de embargos de
declaração: incidem as Súmulas 282 e 356. Ademais, seja com re-
lação à discussão acerca do artigo 515 do CPC e da possibilidade de
o colegiado em segunda instância, ao afastar preliminar de prescrição,
adentrar de imediato o exame do mérito; seja quanto ao debate con-
cernente à responsabilidade do empregador pelo pagamento da di-
ferença de 40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atua-
lização monetária em razão dos expurgos inflacionários, trata-se de
matérias adstritas ao âmbito infraconstitucional, a cujo reexame não
se presta a via do recurso extraordinário. Por fim, também se situa no
campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo pres-
cricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio
nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º, XXXVI,
e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurisprudência deste

Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T, Ilmar; e 546.511-
AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento ao agravo." (AI-
585987-ES, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.06).

"DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento interposto de
decisão que inadmitiu recurso extraordinário formado contra acórdão
do Tribunal Superior do Trabalho que afastou as alegações de pres-
crição e existência de ato jurídico perfeito, mantendo a condenação
do ora recorrente no pagamento de valor correspondente à com-
plementação da multa compensatória de 40% incidente sobre as di-
ferenças decorrentes dos expurgos inflacionários não creditados nas
contas vinculadas do FGTS. No recurso extraordinário a parte alega
que a decisão recorrida afrontou o disposto nos arts. 5o, XXXVI (ato
jurídico perfeito) e 7o, XXIX, da Constituição federal. A ofensa ao
art. 7o, XXIX, se verifica, na visão do recorrente, porque a re-
clamação trabalhista foi ajuizada quando ultrapassado o prazo pres-
cricional a que alude o referido dispositivo constitucional. A afronta
ao art. 5o, XXXVI, da Constituição federal é justificada pela alegação
de que o ora recorrente está sendo condenado a pagar as diferenças
referentes à multa compensatória de 40% sem que para isso tenha
dado causa ao erro de cálculo, porquanto o pagamento da parcela
quando da rescisão contratual levou em consideração o saldo da conta
vinculada naquela oportunidade. Sem razão a parte recorrente. Afasto,
também a alegação de afronta ao contido nos arts. 5o, XXXVI, e 7o,
XXIX, da Constituição federal, tal como veiculada no apelo ex-
traordinário. É que a discussão acerca do prazo prescricional e da
responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença na mul-
ta compensatória de 40% incidente sobre as diferenças decorrentes
dos expurgos inflacionários não creditados nas contas vinculadas do
FGTS, situa-se no âmbito da legislação infraconstitucional, o que dá
margem ao descabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido: AI
580.313-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
585.522-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
566.638-AgR, rel. min. Cezar Peluso, DJ 09.06.2006; AI 585.987, rel.
min. Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.2006; AI 606.175, rel. min. Ri-
cardo Lewandowski, DJ 26.10.2006; AI 585.610, rel. min. Carlos
Britto, DJ 03.04.2006; AI 546.019, rel. min. Celso de Mello, DJ
15.06.2006. Do exposto, nego seguimento ao agravo." (AI-615999-
DF, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ 6.12.07)

Não há, outrossim, ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF, como
reiteradamente tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

"A ofensa a preceito constitucional, para que autorize o re-
curso extraordinário, há de ser "direta e frontal" (RTJ 107/661,
120/912, 125/705, 155/921, 165/332, STF-RT 717/299, 731/184,
759/161), "direta, e não indireta, reflexa" (RTJ 152/948, 152/955),
"direta e não por via reflexa" (RTJ 105/704; neste sentido: RTJ
105/1.279, 127/758, 128/886; STF-RT 640/229)."

"Tem-se violação reflexa à Constituição, quando o seu re-
conhecimento depende de rever a interpretação dado à norma or-
dinária pela decisão recorrida, caso em que é a hierarquia infra-
constitucional dessa última que define, para fins recursais, a natureza
de questão federal. Admitir o recurso extraordinário por ofensa re-
flexa ao princípio constitucional da legalidade seria transformar em
questões constitucionais todas as controvérsias sobre a interpretação
da lei ordinária, baralhando as competências repartidas entre o STF e
os tribunais superiores e usurpando até a autoridade definitiva da
Justiça dos Estados para a inteligência do direito local "(RTF
161/297)." (in Código de Processo Civil de Theotonio Negrão - 31ª
edição - pg. 1.822)".

EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV,
XXXVI, LIV, LV, 7º, XXIX E 93, IX. I - Alegação de ofensa à
Constituição que, se ocorrente, seria indireta, reflexa, o que não
autoriza a admissão do recurso extraordinário. II - Ao Judiciário cabe,
no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, in-
terpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou de-
sarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, ino-
correndo o contencioso constitucional. III - Agravo não provido. (RE-
AgR 245580 / PR, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 08-03-2002
PP-00061).

Finalmente, a decisão recorrida, que não conheceu do recurso
de embargos da recorrente, quanto ao tema "multa de 40% do FGTs
- expurgos - responsabilidade pelo pagamento", sob o fundamento de
que essa matéria não está prequestionada, conforme exige a Súmula
nº 297 do TST (fls. 202/203), tem natureza nitidamente processual, na
medida em que não aprecia o mérito da lide, resultando, assim, na
impossibilidade de ser atacada via recurso extraordinário.

Nesse sentido o precedente do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE

INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. 1. Prevalece neste Tribunal o entendimento
de que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos
de admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza infra-
constitucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria de
forma indireta. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da
legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos deci-
sórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas inferiores,
podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente re-
flexa ao texto da Constituição. Agravo regimental a que se nega
provimento." (AI-AgR 616086/SP, Rel. Min. Eros Grau, DJ
23/02/2007, sem grifo no original)

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-AIRR-602/2003-003-02-40.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADA : DRª. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDA : LANCHONETE "TI KI NHA" LTDA.

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o v. acór-

dão de fls. 206/208, que não conheceu do recurso de embargos do
recorrente, para manter a decisão que negou seguimento ao seu agra-
vo de instrumento, sob o fundamento de que as cópias trasladadas não
estão autenticadas.

O recorrente, em suas razões de fls. 212/216, aponta como
violado o artigo 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição
Federal.

Sem contra-razões.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-ED-RR-612/2004-051-11-00.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR : DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDO : MELQUIEDEC FERREIRA MACHADO

ADVOGADO : DR. MESSIAS GONÇALVES GARCIA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos à

SDI-I do recorrente, quanto ao tema "contrato nulo - ausência de
concurso público - efeitos - depósitos do FGTS", com fundamento na
Súmula nº 363 do TST, que assegura o pagamento dos valores do
FGTS, não obstante a nulidade da contratação por ausência de con-
curso público (fls. 153).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com fulcro nos
arts. 102, III, "a", da Constituição Federal. Indica ofensa aos arts. 5º,
XXXV, LIV e LV, e 37, caput, II e § 2º, da Constituição Federal (fls.
171/200).

Sem contra-razões (certidão de fl. 202).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 5 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-634/2003-254-02-40.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA

PROCURADOR : DR. SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES

RECORRIDO : FREDERICO CARNEIRO MOKARZEL

ADVOGADO : DR. PEDRO CALIL JÚNIOR
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D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto ao tema "prescrição - diferença da
multa de 40% sobre o FGTS decorrente dos expurgos inflacionários",
com fundamento na Orientação Jurisprudencial nº 344 da SBDI-1 do
TST. Afastou a alegada ofensa ao art. 7º, XXIX, da Constituição
Federal (fls. 240/243).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição da República. Sustenta a ocorrência
de prescrição e argumenta que efetuou o pagamento relativo ao
FGTS, à época da rescisão, tendo se configurado o ato jurídico
perfeito. Indica violação dos arts. 5º, XXXVI e 7º, XXIX da Cons-
tituição Federal (fls. 246/267 - fax e 269/290 - originais).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-A-AIRR-636/2003-002-17-40.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : CHOCOLATES GAROTO S.A.

ADVOGADO : DR. VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

RECORRIDO : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ALIMENTA-
ÇÃO E AFINS DO ESPÍRITO SANTO - SINDIALIMEN-
TA Ç Ã O 

ADVOGADO : DR. LUÍS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
O acórdão recorrido negou provimento ao agravo interposto

pelo recorrente, para manter a decisão monocrática que negou se-
guimento ao seu agravo de instrumento, quanto ao tema "respon-
sabilidade pelo pagamento da diferença da multa de 40% sobre o
FGTS, decorrente dos expurgos inflacionários", com fundamento na
Orientação Jurisprudencial nº 341 da SDI-I do TST (fls. 215/218).

Inconformado, o recorrente interpõe recurso extraordinário,
com base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta que
ficou configurado o ato jurídico perfeito, na medida em que pagou a
multa de 40% sobre o FGTS, de acordo com a legislação vigente à
época da rescisão contratual. Aponta violação do art. 5º, XXXVI, da
CF (fls. 228/231).

Sem contra-razões (conforme certidão à fl. 234).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 219 e 228), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 200/201), o preparo (fl. 232)
e o depósito recursal (fl. 85) estão corretos, mas não deve pros-
s e g u i r.

A questão relativa à responsabilidade do recorrente pelo pa-
gamento das diferenças da multa de 40% sobre o FGTS foi so-
lucionada com base na Orientação Jurisprudencial nº 341 da SDI-1 do
TST. Como conseqüência, a decisão recorrida afastou a alegação de
ofensa literal e direta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Diante desse contexto, inviável o recurso extraordinário, uma
vez que, para se chegar à configuração de ofensa literal e direta aos
preceitos da Constituição Federal, necessário seria o reexame da lide
sob o enfoque da orientação jurisprudencial supramencionada.

A decisão tem, pois, típico conteúdo de natureza infracons-
titucional, circunstância processual essa que impede o seguimento do
recurso, conforme tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

"DECISÃO : Agravo de instrumento de decisão que inad-
mitiu RE, a, de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim
ementado (f. 175): "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE
REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. EXPURGOS IN-
FLACIONÁRIOS. DEPÓSITO COMPLEMENTAR DE 40% DO
FGTS. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. Não se caracterizando
denúncia de violação direta a preceitos da Constituição Federal ou
contrariedade à Súmula da Jurisprudência Uniforme do TST, não se
viabiliza recurso de revista em processo submetido ao rito suma-
ríssimo, nos termos do art. 896, § 6º, da CLT. Outrossim, já está
pacificado pela Jurisprudência desta Corte, através da Orientação Ju-
risprudencial n. 344, de sua SDI.1, que o marco inicial da prescrição
se dá com a edição da LC-100/01. Recurso de revista inviável. Agra-
vo de Instrumento improvido." Alega o RE, em síntese, a violação
dos artigos 5º, II, XXXVI e 7º, XXIX, da Constituição Federal.
Decido. Com relação aos artigos 5º, II e XXXVI, a discussão acerca
da responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de
40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atualização mo-

netária em razão dos expurgos inflacionários, é matéria afeta ao
âmbito da legislação ordinária - L. 8.036/90 -, daí ser inviável o
reexame dessa questão em recurso extraordinário. Por fim, também se
situa no campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo
prescricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da
actio nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando
muito, poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º,
XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurispru-
dência deste Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T,
Ilmar e 546.511-AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento
ao agravo." (AI-585685-SP, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ
19.04.06).

"(...) Decido. O tema do artigo 170, II, em nenhum momento
foi analisado pelo acórdão recorrido nem objeto de embargos de
declaração: incidem as Súmulas 282 e 356. Ademais, seja com re-
lação à discussão acerca do artigo 515 do CPC e da possibilidade de
o colegiado em segunda instância, ao afastar preliminar de prescrição,
adentrar de imediato o exame do mérito; seja quanto ao debate con-
cernente à responsabilidade do empregador pelo pagamento da di-
ferença de 40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atua-
lização monetária em razão dos expurgos inflacionários, trata-se de
matérias adstritas ao âmbito infraconstitucional, a cujo reexame não
se presta a via do recurso extraordinário. Por fim, também se situa no
campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo pres-
cricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio
nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º, XXXVI,
e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurisprudência deste
Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T, Ilmar; e 546.511-
AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento ao agravo." (AI-
585987-ES, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.06).

"DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento interposto de
decisão que inadmitiu recurso extraordinário formado contra acórdão
do Tribunal Superior do Trabalho que afastou as alegações de pres-
crição e existência de ato jurídico perfeito, mantendo a condenação
do ora recorrente no pagamento de valor correspondente à com-
plementação da multa compensatória de 40% incidente sobre as di-
ferenças decorrentes dos expurgos inflacionários não creditados nas
contas vinculadas do FGTS. No recurso extraordinário a parte alega
que a decisão recorrida afrontou o disposto nos arts. 5o, XXXVI (ato
jurídico perfeito) e 7o, XXIX, da Constituição federal. A ofensa ao
art. 7o, XXIX, se verifica, na visão do recorrente, porque a re-
clamação trabalhista foi ajuizada quando ultrapassado o prazo pres-
cricional a que alude o referido dispositivo constitucional. A afronta
ao art. 5o, XXXVI, da Constituição federal é justificada pela alegação
de que o ora recorrente está sendo condenado a pagar as diferenças
referentes à multa compensatória de 40% sem que para isso tenha
dado causa ao erro de cálculo, porquanto o pagamento da parcela
quando da rescisão contratual levou em consideração o saldo da conta
vinculada naquela oportunidade. Sem razão a parte recorrente. Afasto,
também a alegação de afronta ao contido nos arts. 5o, XXXVI, e 7o,
XXIX, da Constituição federal, tal como veiculada no apelo ex-
traordinário. É que a discussão acerca do prazo prescricional e da
responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença na mul-
ta compensatória de 40% incidente sobre as diferenças decorrentes
dos expurgos inflacionários não creditados nas contas vinculadas do
FGTS, situa-se no âmbito da legislação infraconstitucional, o que dá
margem ao descabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido: AI
580.313-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
585.522-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
566.638-AgR, rel. min. Cezar Peluso, DJ 09.06.2006; AI 585.987, rel.
min. Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.2006; AI 606.175, rel. min. Ri-
cardo Lewandowski, DJ 26.10.2006; AI 585.610, rel. min. Carlos
Britto, DJ 03.04.2006; AI 546.019, rel. min. Celso de Mello, DJ
15.06.2006. Do exposto, nego seguimento ao agravo." (AI-615999-
DF, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ 6.2.07)

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com fundamen-
to no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Indica ofensa aos
artigos 5º, XXXVI, 7º, XXIX e 37, § 6º, da Constituição Federal (fls.
229/239).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 226 e 229), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 180/181) e o preparo está
correto (fl. 240), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-653/2005-027-03-40.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

RECORRIDO : ANÉZIO BRAGA

ADVOGADA : DRA. VÂNIA DUARTE VIEIRA RESENDE

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, quanto ao tema "horas extras - intervalo
intrajornada - redução - previsão em norma coletiva" e "minutos que
antecedem e sucedem a jornada de trabalho", com fundamento na
Orientação Jurisprudencial nº 342 da SDI-I e na Súmula nº 366 desta
Corte, em acórdão assim ementado:

"RECURSO DE REVISTA. ADMISSIBILIDADE. HORAS
EXTRAS. MINUTOS QUE ANTECEDEM E SUCEDEM À JOR-
NADA DE TRABALHO. REGISTRO DE PONTO. DECISÃO EM
CONFORMIDADE COM SÚMULA DO TST. 1. A jurisprudência
consubstanciada na Orientação Jurisprudencial nº 23 da SBDI-1, con-
vertida na Súmula 366 do TST, é no sentido de desprezar 5 (cinco)
minutos anteriores e posteriores no cômputo da jornada, observado o
limite de 10 (dez) minutos diários registrados nos cartões-ponto, para
efeito de apuração de horas extras. Se ultrapassado esse limite, é
devido como extra todo tempo que exceder a jornada normal. 2.
Agravo de instrumento a que se nega provimento." (fl. 230)

Inconformada, interpõe recurso extraordinário, com funda-
mento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em
síntese, que o reclamante não faz jus ao intervalo intrajornada de 1
hora. Diz que a alteração da jornada pode ser pactuada mediante
acordo coletivo. Aponta violação do artigo 7º, XIII, XIV, XV e
XXVI, da Constituição Federal (fls. 239/242).

Sem contra-razões a fl. 245.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 236 e 239) e está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 227), e preparo está correto
(fl. 243), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 12.3.2007
(fl. 239), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-732/2003-064-03-00.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TELEMAR NORTE LESTE S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDO : ANTÔNIO CELESTINO SIMÃO DA SILVA

ADVOGADA : DRA. DENISE FERREIRA MARCONDES

<!ID330424-1>

PROC. Nº TST-RE-AIRR-647/2003-004-02-40.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : JANSSEN - CILAG FARMACÊUTICA LTDA

ADVOGADO : DR. LYCURGO LEITE NETO

RECORRIDO : DOMINGOS JOSÉ CAVIGLIA

ADVOGADA : DRA. GLÓRIA MARY D́AGOSTINO SACCHI

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento interposto pela recorrente quanto ao tema "responsabilidade
pelo pagamento da diferença da multa de 40% sobre o FGTS de-
corrente dos expurgos inflacionários", com fundamento na Orientação
Jurisprudencial nº 341, da SDI-I do TST, afastando a alegada ofensa
aos arts. 5º, II, XXXVI, e 37, § 6º, da Constituição Federal. (fls.
207/210).

Os embargos de declaração que se seguiram, foram rejeitados
no v. acórdão de fl. 224/225.
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D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos

interposto pela recorrente quanto ao tema "responsabilidade - di-
ferença da multa de 40% sobre o FGTS decorrente dos expurgos
inflacionários", com fundamento na Orientação Jurisprudencial nº
341, da SBDI-1 do TST. Afastou a alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI,
da Constituição Federal (fls. 877/884).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
artigo 102, III, "a", da Constituição Federal (fls. 888/900 ). Sustenta
que a ação está prescrita, visto que ajuizada mais de dois anos após
a extinção do contrato de trabalho. Alega que ficou configurado o ato
jurídico perfeito, na medida em que efetuou o pagamento da obri-
gação, na época própria e de acordo com a legislação vigente. Alega
ofensa aos artigos 5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição Fe-
deral.

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 885 e 888), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 831/833), mas não deve pros-
seguir, visto que deserto.

A recorrente não comprovou ter feito o depósito recursal,
conforme exige o artigo 899, § 1º, da CLT.

Com efeito, a r. sentença fixou o valor da condenação em
R$50.000,00 (cinqüenta mil reais - fl. 624).

Houve depósito de R$4.169,33 (quatro mil, cento e sessenta
e nove reais e trinta e três centavos - fl. 685) para o recurso ordinário
e o Regional não alterou o valor da condenação. Para fim de recurso
de revista, foi depositada a quantia de R$8.338,66 (oito mil, trezentos
e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos - fl. 775). Ao interpor
embargos à SDI, depositou R$9.357,00 (nove mil, trezentos e cin-
qüenta e sete reais - fl. 869).

Por conseguinte, ao interpor o recurso extraordinário, era
ônus da recorrente comprovar o depósito de R$ 9.617,29 (nove mil
seiscentos e dezessete reais e vinte e nove centavos), conforme
ATO.GP 215/06 (DJ - 17.7.06), na medida em que os depósitos
efetuados não atingiram o valor da condenação.

Não o fez, de forma que seu recurso está deserto.
Ressalte-se, por fim, que não se aplica ao caso o prazo

estabelecido no artigo 511, § 2º, do CPC, visto que esse dispositivo se
refere às custas processuais, enquanto o depósito recursal deve ser
efetuado no prazo para a interposição do recurso, conforme dispõe o
artigo 899, § 1º, da CLT.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-745/1999-313-02-40.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDA : CHURRASCARIA DALLAS LTDA.

ADVOGADO : DR. LEONEL PAULINO PINTO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente quanto ao tema "contribuição confederativa e
assistencial", com fundamento no Precedente Normativo nº 119 e no
item nº 17 da Orientação Jurisprudencial, ambos da SDC do TST (fls.
249/253).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese, que a contribuição
assistencial é devida por toda a categoria, e não apenas pelos as-
sociados. Indica violação dos arts. 5º, XX, 7º, XXVI, e 8°, caput e
incisos III, IV e V, da Constituição Federal (fls. 257/267).

Sem contra-razões (fl. 270).
Com esse breve R E L AT Ó R I O ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 5/3/2007,
portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não atende a
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-750/2003-014-10-40.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : UNIÃO

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

RECORRIDA : GRASIELE TAROUCO SALDANHA

ADVOGADA : DRA. SILVANETE CÂNDIDA SENA

RECORRIDOS : CENTRO DE TREINAMENTO E ADMINISTRAÇÃO LT-
DA.

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, com fundamento na Súmula nº 331, IV, do
TST, explicitando que: "inexistindo a transferência para a Admi-
nistração Pública da responsabilidade principal pelo pagamento, em
razão desta permanecer com a empresa contratada, devedora prin-
cipal, não há de se falar em desobediência ao comando legal em
voga. Mas, não havendo a possibilidade comprovada de a empresa
prestadora dos serviços cumprir as obrigações perante seus empre-
gados, a tomadora beneficiária direta do trabalho responderá por elas,
não se afastando, no entanto, o direito de a Administração Pública,
mediante ação regressiva, reaver o que for pago ao empregado em
razão da inadimplência de sua contratada." (fl. 161). Com relação à
multa do art. 477, § 8º, da CLT, consigna que o prosseguimento do
recurso encontra óbice, ora na Súmula nº 296 do TST, ora no art. 896,
"a", da CLT (fl. 162).

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fundamento
no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta que lhe foi
atribuída responsabilidade objetiva, na modalidade de risco integral,
de forma contrária à previsão do art. 37, § 6º, da Constituição Fe-
deral, na medida em que está sendo responsabilizada pelo pagamento
da multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT. Afirma que, nos termos
do art. 5º, XLV e XLVI, "c", da Constituição Federal, não é permitido
estender a terceiros a imposição de pena, e, ainda, que o art. 100 da
CF determina que todas as condenações judiciais devem ser satisfeitas
por precatório ou por requisição de pequeno valor. Assevera, por fim,
que a Lei de Licitações afasta expressamente a responsabilidade da
União pelos débitos trabalhistas das empresas contratadas. Aponta
violação dos artigos 2º, 5º, II e LIV, 22, I e XXVII, 37, XXI e § 6º,
44, 48, 97 e 102, I, da Constituição Federal (fls. 167/179).

Sem contra-razões.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
Não procede a alegação de ofensa ao art. 37, § 6º, da Cons-

tituição Federal, que dispõe sobre a responsabilidade objetiva da
Administração Pública, sob a modalidade de risco administrativo,
uma vez que a lide foi solucionada com base na Súmula nº 331, IV,
desta Corte e no art. 71 da Lei nº 8.666/93, em razão de culpa
contratual por parte da recorrente, que contratou a empresa Centro de
Treinamento e Administração Ltda., que não cumpriu com suas obri-
gações trabalhistas.

A solução da controvérsia está, pois, calcada na legislação
ordinária, cujo eventual descumprimento, por isso mesmo, desau-
toriza o recurso extraordinário.

Nesse sentido, os precedentes do Supremo Tribunal Fede-
ral:

"EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ques-
tão relativa à responsabilidade subsidiária da Administração Pública
por débitos trabalhistas, restrita ao âmbito da legislação ordinária
pertinente (En. 331/TST; L. 8.666/93): alegada violação à Consti-
tuição Federal (art. 37, § 6º) que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636. , 2. Justiça do
trabalho: competência: fixada pelas instâncias trabalhistas, a partir de
dados de fato, a premissa de que o contrato celebrado tem natureza
trabalhista, regido pela CLT, improcede a alegação de ofensa ao art.
114 da Constituição Federal. 3. Decisão judicial: motivação: exi-
gência constitucional satisfeita (cf. RE 140.370, pertence, RTJ
150/269); ausência de negativa de prestação jurisdicional. (AI-AgR
557795 / RJ - Rio de Janeiro, Relator: Min. Sepúlveda Pertence,
Primeira Turma, DJ 31-3-2006).

"EMENTA: TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUB-
SIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. ENUNCIADO N. 331, INC. IV, DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA IN-
FRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUI-
ÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMEN-
TAL DESPROVIDO."

(AI-AgR 567303/BA, - Bahia, Relatora: Min. Cármen Lúcia,
Primeira Turma, DJ 16/2/2007).

Saliente-se que a lide não foi solucionada sob o enfoque dos
artigos 2º, 5º, LIV, 22, I e XXVII, 37, XXI, 44, 48, 97 e 102, I,
Constituição Federal, motivo pelo qual, dado à falta de preques-
tionamento, a hipótese atrai a aplicação das Súmulas nºs 282 e 356 do
S T F.

Quanto ao art. 5º, II, da Constituição Federal, também in-
viável o recurso extraordinário, a pretexto de sua ofensa, ante o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que o dispositivo não
é passível de violação direta e literal (Súmula nº 636 do STF).

Registre-se, com relação à multa do art. 477, § 8º, da CLT,
que a decisão recorrida concluiu que os arestos trazidos para con-
figuração de divergência jurisprudencial, ora não são específicos, nos
termos da Súmula nº 296 do TST, ora não atendem ao art. 896, "a",
da CLT (fl. 159).

Essa decisão tem natureza nitidamente processual, uma vez
que se limita ao exame de pressupostos de recorribilidade do recurso
de revista, circunstância que desautoriza o recurso extraordinário,
conforme precedente do STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOS-
SIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Prevalece
neste Tribunal o entendimento de que a interpretação da lei pro-
cessual na aferição dos requisitos de admissibilidade dos recursos
trabalhistas tem natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à
Constituição só ocorreria de forma indireta. 2. A verificação, no
caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação do direito ad-
quirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada situa-se no campo
infraconstitucional. 3. Reexame da matéria fático-probatória. Invia-
bilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal
Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI-
AgR609948/SP, Segunda Turma, Relator Min. EROS GRAU, DJ 23-
02-2007, sem grifo no original)

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-751/2005-512-04-40.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TELEMAR NORTE LESTE S/A

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDO : TELMO PIAZZA AMBROSINI

ADVOGADA : DRA. ANITA TORMEN

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento interposto pela recorrente quanto ao tema "prescrição".
Afastou a alegada ofensa aos arts. 5º, II e XXXVI, e 7º, XXIX, da
Constituição Federal.

Efetivamente:
"PRESCRIÇÃO
Discute-se, na atual fase recursal, qual o marco inicial que

deve ser observado na contagem do prazo prescricional relativo ao
pleito de recebimento da diferença da multa de 40% sobre os de-
pósitos do FGTS, decorrente da atualização monetária ante os ex-
purgos inflacionários. A controvérsia decorre da interpretação das
normas de política salarial sobre a atualização monetária do Fundo de
Garantia. Tal controvérsia restou dirimida com a edição da Lei Com-
plementar nº 110/2001, o que revela que a discussão está adstrita à
análise de norma infraconstitucional. Assim sendo, não há como
vislumbrar ofensa direta e literal ao artigo 7º, XXIX, da Carta Magna,
e à Súmula nº 362 do TST, até porque esta trata da prescrição relativa
aos depósitos e não da multa de 40%, caso dos autos. Melhor sorte
não socorre a Agravante quanto à alegação de violação do artigo 7º,
III da Carta Magna, pois este trata sobre o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, matéria diversa dos autos.

(...)
LEGALIDADE, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO

PERFEITO Não se verifica ofensa ao artigo 5º, II e XXXVI da
Constituição Federal. Ora, se, à época da rescisão, o depósito exis-
tente não estava com o valor correto, é óbvio que a multa de 40%
sobre ele calculada foi paga a menor. Portanto, perfeito e acabado o
ato não estava. Na verdade, incólume os princípios constitucionais
suscitados, pois, por serem normas-princípio, somente serão passíveis
de serem atingidos pela via reflexa. Nesse sentido, a decisão do
Supremo Tribunal Federal, em voto do Min. Celso de Mello, que já
proclamou a impossibilidade fática de violação literal e direta deste e
de outros dispositivos constitucionais, quando do julgamento do pro-
cesso nº STF-AG-AI-276137-SP, in DJU de 23-02-2001, in verbis:
De outro lado, o Supremo Tribunal Federal deixou assentado, em
sede processual trabalhista, que, em regra, as alegações de desrespeito
aos postulados da legalidade, da motivação dos atos decisórios, do
contraditório, do devido processo legal, dos limites da coisa julgada e
da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações
caracterizadoras de ofensa meramente reflexa ao texto da Consti-
tuição, hipóteses em que também não se revelará cabível o recurso
extraordinário (Ag 165.054-SP, Rel. Min. Celso de Mello Ag
174.473-MG, Rel. Min. Celso de Mello Ag 182.811-SP, Rel. Min.
Celso de Mello Ag 188.762-PR (AgRg), Rel. Min. Sydney Sanches
RE 236.333-DF, Rel. Min. Marco Aurélio, v.g.) (gn)." (fls.
11 8 / 1 2 0 )

(Sem grifo no original)
Inconformada, interpõe recurso extraordinário, com base no

artigo 102, III, "a", da CF (fls. 128/139). Sustenta, em síntese, a
ocorrência da prescrição, e que efetuou o pagamento relativo ao
FGTS à época da rescisão, não sendo responsável pela correção
monetária. Indica violação dos arts. 5º, II e XXXVI, 7º, XXIX, da
Constituição Federal.

Sem contra-razões, conforme certidão de fl. 142.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 183 e 191), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 123/125) e o preparo está
correto (fl. 140), mas não deve prosseguir.
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A lide está circunscrita à fixação do termo inicial da pres-
crição para se reclamar as diferenças de multa de 40% sobre os
depósitos do FGTS, em razão dos expurgos que o Governo realizou
em relação aos índices de inflação que deveriam corrigir os depósitos
do FGTS.

O direito é superveniente à rescisão do contrato, razão pela
qual inexiste ofensa literal e direta do art. 7º, XXIX, da CF.

Acrescente-se, também, como fundamento inviabilizador da
alegada ofensa, que a controvérsia foi dirimida com base em nor-
matização ordinária (Lei Complementar nº 110/2001 e Orientação
Jurisprudencial nº 344 da SDI-1).

E, nesse contexto, possível ofensa demandaria, em primeiro
lugar, demonstrar-se que a norma ordinária foi mal-aplicada, cir-
cunstância processual essa que inviabiliza a pretensão da recorrente.

Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: dis-

cussão acerca da responsabilidade do empregador pelo pagamento de
diferenças da multa de 40% sobre o saldo do FGTS resultantes dos
expurgos inflacionários, afeta ao âmbito de legislação ordinária (L.
8.036/90), de reexame inviável no recurso extraordinário. 2.Recurso
extraordinário: descabimento: controvérsia a respeito de prazo pres-
cricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio
nata e na LC 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos dispositivos cons-
titucionais invocados: precedentes. (AI-AgR 580313/SP, Relator:
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 04-08-2006)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO. FGTS. MULTA. EXPURGOS INFLACIONÁ-
RIOS. PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A discussão relativa à res-
ponsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de 40%
sobre os depósitos do FGTS e ao prazo prescricional para propositura
da ação situa-se no campo infraconstitucional. Precedentes. Agravo
regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 463628/MG, Relator:
Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ 02-02-2007)

Finalmente, no que se refere a alegação de ofensa ao ato
jurídico perfeito e acabado, não procede o argumento de que foi
violado o art. 5º, XXXVI, da CF, como reiteradamente tem decidido
o Supremo Tribunal Federal:

"DECISÃO : Agravo de instrumento de decisão que inad-
mitiu RE, a, de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim
ementado (f. 175): "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE
REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. EXPURGOS IN-
FLACIONÁRIOS. DEPÓSITO COMPLEMENTAR DE 40% DO
FGTS. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. Não se caracterizando
denúncia de violação direta a preceitos da Constituição Federal ou
contrariedade à Súmula da Jurisprudência Uniforme do TST, não se
viabiliza recurso de revista em processo submetido ao rito suma-
ríssimo, nos termos do art. 896, § 6º, da CLT. Outrossim, já está
pacificado pela Jurisprudência desta Corte, através da Orientação Ju-
risprudencial n. 344, de sua SDI.1, que o marco inicial da prescrição
se dá com a edição da LC-100/01. Recurso de revista inviável. Agra-
vo de Instrumento improvido." Alega o RE, em síntese, a violação
dos artigos 5º, II, XXXVI e 7º, XXIX, da Constituição Federal.
Decido. Com relação aos artigos 5º, II e XXXVI, a discussão acerca
da responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de
40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atualização mo-
netária em razão dos expurgos inflacionários, é matéria afeta ao
âmbito da legislação ordinária - L. 8.036/90 -, daí ser inviável o
reexame dessa questão em recurso extraordinário. Por fim, também se
situa no campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo
prescricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da
actio nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando
muito, poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º,
XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurispru-
dência deste Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T,
Ilmar e 546.511-AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento
ao agravo." (AI-585685-SP, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ
19.04.06).

"(...) Decido. O tema do artigo 170, II, em nenhum momento
foi analisado pelo acórdão recorrido nem objeto de embargos de
declaração: incidem as Súmulas 282 e 356. Ademais, seja com re-
lação à discussão acerca do artigo 515 do CPC e da possibilidade de
o colegiado em segunda instância, ao afastar preliminar de prescrição,
adentrar de imediato o exame do mérito; seja quanto ao debate con-
cernente à responsabilidade do empregador pelo pagamento da di-
ferença de 40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atua-
lização monetária em razão dos expurgos inflacionários, trata-se de
matérias adstritas ao âmbito infraconstitucional, a cujo reexame não
se presta a via do recurso extraordinário. Por fim, também se situa no
campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo pres-
cricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio
nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º, XXXVI,
e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurisprudência deste
Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T, Ilmar; e 546.511-
AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento ao agravo." (AI-
585987-ES, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.06).

"DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento interposto de
decisão que inadmitiu recurso extraordinário formado contra acórdão
do Tribunal Superior do Trabalho que afastou as alegações de pres-
crição e existência de ato jurídico perfeito, mantendo a condenação
do ora recorrente no pagamento de valor correspondente à com-
plementação da multa compensatória de 40% incidente sobre as di-
ferenças decorrentes dos expurgos inflacionários não creditados nas
contas vinculadas do FGTS. No recurso extraordinário a parte alega
que a decisão recorrida afrontou o disposto nos arts. 5o, XXXVI (ato
jurídico perfeito) e 7o, XXIX, da Constituição federal. A ofensa ao
art. 7o, XXIX, se verifica, na visão do recorrente, porque a re-
clamação trabalhista foi ajuizada quando ultrapassado o prazo pres-

cricional a que alude o referido dispositivo constitucional. A afronta
ao art. 5o, XXXVI, da Constituição federal é justificada pela alegação
de que o ora recorrente está sendo condenado a pagar as diferenças
referentes à multa compensatória de 40% sem que para isso tenha
dado causa ao erro de cálculo, porquanto o pagamento da parcela
quando da rescisão contratual levou em consideração o saldo da conta
vinculada naquela oportunidade. Sem razão a parte recorrente. Afasto,
também a alegação de afronta ao contido nos arts. 5o, XXXVI, e 7o,
XXIX, da Constituição federal, tal como veiculada no apelo ex-
traordinário. É que a discussão acerca do prazo prescricional e da
responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença na mul-
ta compensatória de 40% incidente sobre as diferenças decorrentes
dos expurgos inflacionários não creditados nas contas vinculadas do
FGTS, situa-se no âmbito da legislação infraconstitucional, o que dá
margem ao descabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido: AI
580.313-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
585.522-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
566.638-AgR, rel. min. Cezar Peluso, DJ 09.06.2006; AI 585.987, rel.
min. Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.2006; AI 606.175, rel. min. Ri-
cardo Lewandowski, DJ 26.10.2006; AI 585.610, rel. min. Carlos
Britto, DJ 03.04.2006; AI 546.019, rel. min. Celso de Mello, DJ
15.06.2006. Do exposto, nego seguimento ao agravo." (AI-615999-
DF, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ 6.2.07)

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 10 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-783/2003-242-01-40.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TELEMAR NORTE LESTE S/A

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDO : CARLOS WAGNER DE MELO MORAIS

ADVOGADO : DR. ALDER MACEDO DE OLIVEIRA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento interposto pela recorrente quanto ao tema "diferença da
multa de 40% do FGTS - expurgos inflacionários - prescrição". Apli-
cou o item nº 344 da Orientação Jurisprudencial da SBDI-1 do TST
e afastou a alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da
Constituição Federal (fls. 98/100).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
artigo 102, III, "a", da Constituição Federal (fls. 104/115). Sustenta,
em síntese, que a prescrição é contada a partir da data da rescisão do
contrato e que inexiste direito adquirido à percepção de diferenças da
multa de 40% sobre os valores do FGTS, sob pena de ofensa ao ato
jurídico perfeito e acabado. Indica violação dos arts. 5º, II e XXXVI,
e 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Sem contra-razões (certidão de fl. 117)
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fl. 101 e 104), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 94/96), o preparo (fl. 116) e
o depósito recursal (fl. 80) foram efetuados a contento, mas não deve
p r o s s e g u i r.

A lide está circunscrita à fixação do termo inicial da pres-
crição para se reclamar as diferenças de multa de 40% sobre os
depósitos do FGTS, em razão dos expurgos feitos pelo Governo em
relação aos índices de inflação que deveriam corrigir os depósitos do
FGTS.

O direito é superveniente à rescisão do contrato, razão pela
qual inexiste ofensa literal e direta ao art. 7º, XXIX, da CF.

Acrescente-se, também, como fundamento inviabilizador da
alegada ofensa, que a controvérsia foi dirimida com base em nor-
matização ordinária (Lei Complementar nº 110/2001 e Orientação
Jurisprudencial nº 344 da SDI-1).

E, nesse contexto, possível ofensa demandaria, em primeiro
lugar, demonstrar-se que a norma ordinária foi mal-aplicada, cir-
cunstância processual essa que inviabiliza a pretensão da recorrente.

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: dis-

cussão acerca da responsabilidade do empregador pelo pagamento de
diferenças da multa de 40% sobre o saldo do FGTS resultantes dos
expurgos inflacionários, afeta ao âmbito de legislação ordinária (L.
8.036/90), de reexame inviável no recurso extraordinário. 2.Recurso
extraordinário: descabimento: controvérsia a respeito de prazo pres-
cricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio
nata e na LC 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos dispositivos cons-
titucionais invocados: precedentes. (AI-AgR 580313/SP, Relator:
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 04-08-2006)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO. FGTS. MULTA. EXPURGOS INFLACIONÁ-
RIOS. PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A discussão relativa à res-
ponsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de 40%
sobre os depósitos do FGTS e ao prazo prescricional para propositura
da ação situa-se no campo infraconstitucional. Precedentes. Agravo
regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 463628/MG, Relator:
Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ 02-02-2007)

Finalmente, no que se refere a alegação de ofensa ao ato
jurídico perfeito e acabado, não procede o argumento de que foi
violado o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, como reitera-
damente tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

"DECISÃO : Agravo de instrumento de decisão que inad-
mitiu RE, a, de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim
ementado (f. 175): "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE
REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. EXPURGOS IN-
FLACIONÁRIOS. DEPÓSITO COMPLEMENTAR DE 40% DO
FGTS. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. Não se caracterizando
denúncia de violação direta a preceitos da Constituição Federal ou
contrariedade à Súmula da Jurisprudência Uniforme do TST, não se
viabiliza recurso de revista em processo submetido ao rito suma-
ríssimo, nos termos do art. 896, § 6º, da CLT. Outrossim, já está
pacificado pela Jurisprudência desta Corte, através da Orientação Ju-
risprudencial n. 344, de sua SDI.1, que o marco inicial da prescrição
se dá com a edição da LC-100/01. Recurso de revista inviável. Agra-
vo de Instrumento improvido." Alega o RE, em síntese, a violação
dos artigos 5º, II, XXXVI e 7º, XXIX, da Constituição Federal.
Decido. Com relação aos artigos 5º, II e XXXVI, a discussão acerca
da responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de
40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atualização mo-
netária em razão dos expurgos inflacionários, é matéria afeta ao
âmbito da legislação ordinária - L. 8.036/90 -, daí ser inviável o
reexame dessa questão em recurso extraordinário. Por fim, também se
situa no campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo
prescricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da
actio nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando
muito, poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º,
XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurispru-
dência deste Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T,
Ilmar e 546.511-AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento
ao agravo." (AI-585685-SP, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ
19.04.06).

"(...) Decido. O tema do artigo 170, II, em nenhum momento
foi analisado pelo acórdão recorrido nem objeto de embargos de
declaração: incidem as Súmulas 282 e 356. Ademais, seja com re-
lação à discussão acerca do artigo 515 do CPC e da possibilidade de
o colegiado em segunda instância, ao afastar preliminar de prescrição,
adentrar de imediato o exame do mérito; seja quanto ao debate con-
cernente à responsabilidade do empregador pelo pagamento da di-
ferença de 40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atua-
lização monetária em razão dos expurgos inflacionários, trata-se de
matérias adstritas ao âmbito infraconstitucional, a cujo reexame não
se presta a via do recurso extraordinário. Por fim, também se situa no
campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo pres-
cricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio
nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º, XXXVI,
e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurisprudência deste
Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T, Ilmar; e 546.511-
AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento ao agravo." (AI-
585987-ES, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.06).

"DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento interposto de
decisão que inadmitiu recurso extraordinário formado contra acórdão
do Tribunal Superior do Trabalho que afastou as alegações de pres-
crição e existência de ato jurídico perfeito, mantendo a condenação
do ora recorrente no pagamento de valor correspondente à com-
plementação da multa compensatória de 40% incidente sobre as di-
ferenças decorrentes dos expurgos inflacionários não creditados nas
contas vinculadas do FGTS. No recurso extraordinário a parte alega
que a decisão recorrida afrontou o disposto nos arts. 5o, XXXVI (ato
jurídico perfeito) e 7o, XXIX, da Constituição federal. A ofensa ao
art. 7o, XXIX, se verifica, na visão do recorrente, porque a re-
clamação trabalhista foi ajuizada quando ultrapassado o prazo pres-
cricional a que alude o referido dispositivo constitucional. A afronta
ao art. 5o, XXXVI, da Constituição federal é justificada pela alegação
de que o ora recorrente está sendo condenado a pagar as diferenças
referentes à multa compensatória de 40% sem que para isso tenha
dado causa ao erro de cálculo, porquanto o pagamento da parcela
quando da rescisão contratual levou em consideração o saldo da conta
vinculada naquela oportunidade. Sem razão a parte recorrente. Afasto,
também a alegação de afronta ao contido nos arts. 5o, XXXVI, e 7o,
XXIX, da Constituição federal, tal como veiculada no apelo ex-
traordinário. É que a discussão acerca do prazo prescricional e da
responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença na mul-
ta compensatória de 40% incidente sobre as diferenças decorrentes
dos expurgos inflacionários não creditados nas contas vinculadas do
FGTS, situa-se no âmbito da legislação infraconstitucional, o que dá
margem ao descabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido: AI
580.313-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
585.522-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
566.638-AgR, rel. min. Cezar Peluso, DJ 09.06.2006; AI 585.987, rel.
min. Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.2006; AI 606.175, rel. min. Ri-
cardo Lewandowski, DJ 26.10.2006; AI 585.610, rel. min. Carlos
Britto, DJ 03.04.2006; AI 546.019, rel. min. Celso de Mello, DJ
15.06.2006. Do exposto, nego seguimento ao agravo." (AI-615999-
DF, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ 6.2.07)

Quanto ao art. 5º, II, da Constituição Federal, também in-
viável o recurso extraordinário, já que a matéria de que trata o
dispositivo indicado como ofendido pela recorrente não foi preques-
tionada, razão pela qual o seu recurso encontra obstáculo na Súmula
nº 356 do STF.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST
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PROC. Nº TST-RE-A-RR-786/2003-007-15-00.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : EDITORA Z LTDA.

ADVOGADOS : DR. JOSÉ ANTÔNIO FRANZIN

RECORRIDO : WILL EDUARDO CAMPOS

ADVOGADO : DR. MÁRCIO APARECIDO PAULON

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, quanto ao tema "prescrição quinquenal -
alteração contratual", com fundamento nas Súmulas nº 380, I, e 333
desta Corte, em acórdão assim ementado:
<!ID330424-2>

"AGRAVO PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL ALTERAÇÃO
CONTRATUAL SÚMULAS Nos 308, I, E 333 DO TST - AU-
SÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESACERTO DO DESPA-
CHO-AGRAVADO GARANTIA CONSTITUCIONAL DA CELE-
RIDADE PROCESSUAL (CF, ART. 5º, LXXVIII) RECURSO IN-
FUNDADO APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A revista patronal versava
sobre a prescrição relativa à alteração do percentual de comissões. 2.
O despacho-agravado denegou seguimento ao apelo, tendo em vista o
óbice das Súmulas nºs 308, I, e 333 do TST. 3. Nas razões de agravo,
a Reclamada sustenta ser inaplicável a Súmula nº 308, I, do TST ao
caso vertente, porquanto o direito postulado na presente reclamatória
não tem previsão em lei, devendo ser afastada a prescrição qüin-
qüenal, e insiste na especificidade dos julgados colacionados no re-
curso. 4. Tendo o Regional asseverado que a alteração contratual
ocorreu dentro do prazo de cinco anos que antecedeu a proposição da
reclamação, tem pertinência a Súmula nº 308, I, do TST, segundo a
qual, respeitado o biênio subseqüente à cessação contratual, a pres-
crição da ação trabalhista concerne às pretensões imediatamente an-
teriores a cinco anos, contados retroativamente da data do ajuiza-
mento da reclamação. A decisão também assentou que a revista não
se sustentava pela indigitada divergência jurisprudencial, porquanto já
alcançado o fim precípuo do recurso de revista, que é a uniformização
da jurisprudência dos Tribunais Regionais, incidindo o óbice da Sú-
mula nº 333 do TST. 5. Assim, tendo em vista que se revela ma-
nifestamente infundado o apelo, por exprimir insurgência contra ju-
risprudência consolidada desta Corte, impõe-se a este Relator acionar
o comando do art. 557, § 2º, do CPC, também como forma de reparar
o prejuízo sofrido pelo Agravado com a demora e de prestigiar o art.
5º, LXXVIII, da Carta Política, que garante uma duração razoável do
processo e exige a utilização dos meios para se alcançar a tão al-
mejada celeridade processual, dentre os quais se destaca a aplicação
de multa. Nem se objete que o intuito do agravo, na hipótese, é o de
permitir o reexame da matéria pela SBDI-1, uma vez que o tema
encontra-se sumulado (Súmula nos 308, I, do TST), descabendo co-
gitar de nova discussão sobre a questão naquele colegiado. Agravo
desprovido, com aplicação de multa." (fls. 4.162/4163)

Inconformada, interpõe recurso extraordinário, com funda-
mento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em
síntese, que a decisão recorrida, ao negar seguimento ao seu recurso
de revista, assim como aplicar a multa de 10% sobre o valor da causa,
afronta o disposto no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.
(4183/4195).

O recorrido apresenta contra-razões a fls. 4205/4216.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 4166, 4168 e 4183), está subs-

crito por advogada regularmente constituído (fls. 3548, 3952 e 4030)
e o preparo foi efetuado a contento (fls. 4196 e 4198), mas não deve
p r o s s e g u i r.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 20.3.2007
(fl. 4183), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-794/2002-441-02-40.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : MAXIMILIANO GAIDZINSKI S.A - INDÚSTRIA DE AZU-
LEJOS ELIANE

ADVOGADO : DR. RICARDO ADOLPHO B. DE ALBUQUERQUE

RECORRIDO : LEÔNIDAS LUCIANO MELO

ADVOGADA : DRA. ANDRÉA LEONOR CUSTÓDIO MESQUITA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de instrumento

do recorrente quanto ao tema "prescrição - interrupção", com fundamento na
Súmula nº 126 do TST, em acórdão assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESCRIÇÃO RECLA-
MAÇÃO TRABALHISTA ANTERIOR - ARQUIVAMENTO. IN-
TERRUPÇÃO. Tendo a decisão recorrida concluído que as pretensões
recursais são as mesmas nas duas ações, o acolhimento da tese re-
cursal de inexistência de identidade entre a Reclamação arquivada e a
ora examinada demandaria o reexame daquela. Não obstante, tal pro-
cedimento é vedado nesta instância extraordinária ante o óbice da
Súmula 126 deste Tribunal. Agravo de Instrumento não provido." (fl.
141)

Inconformado, interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese, violação do art. 7º,
XXIX, da Constituição Federal (fls. 148/153).

Sem contra-razões, conforme certidão de fl. 156.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 144 e 148) e está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 146), e preparo está correto
(fl. 154), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26.2.2007
(fl. 148), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-AIRR-798/2003-079-15-40.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FERROBAN - FERROVIAS BANDEIRANTES S.A.

ADVOGADO : DR. PEDRO LOPES RAMOS

RECORRIDO : JOSÉ CARLOS GIANDONI

ADVOGADA : DRA. CLÁUDIA ROCHA DE MATTOS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos interpostos

pela recorrente, para manter a decisão que não conheceu de seu
agravo de instrumento, com fulcro na Súmula nº 422 do TST (fls.
11 2 / 11 4 ) .

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal (fls. 118/123). Aponta vio-
lação do art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, da CF.

Sem contra-razões (certidão de fl. 130).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 115 e 118) e está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 90/91), mas não deve pros-
seguir, visto que deserto.

A recorrente efetuou o pagamento das custas (fls. 124/125 e
127), mas não comprovou ter feito o depósito recursal, conforme
exige o artigo 899, § 1º, da CLT.

Com efeito, a r. sentença fixou o valor da condenação em R$
17.000,00 (dezessete mil reais - fl. 43).

Houve depósito de R$ 4.169,33 (quatro mil, cento e sessenta
e nove reais e trinta e três centavos - fl. 51) para o recurso ordinário
e o Regional não alterou o valor da condenação. Para fim de recurso
de revista, foi depositada a quantia de R$ 8.803,52 (oito mil, oi-
tocentos e três reais e cinqüenta e dois centavos - fl. 78). Quando da
interposição dos embargos nada foi depositado.

Por conseguinte, ao interpor o recurso extraordinário, era
ônus da recorrente comprovar o depósito no valor de R$ 9.617,29
(nove mil seiscentos e dezessete reais e vinte e nove centavos),
conforme ATO.GP 215/06 (DJ - 17.7.06).

Não o fez, de forma que seu recurso está deserto.
Ressalte-se, por fim, que não se aplica ao caso o prazo

estabelecido no artigo 511, § 2º, do CPC, visto que esse dispositivo se
refere às custas processuais, enquanto o depósito recursal deve ser
efetuado no prazo para a interposição do recurso, conforme dispõe o
artigo 899, § 1º, da CLT.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-811/2003-069-15-40.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - CENTRO DE ES-
TUDOS E PESQUISAS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
- CEPAM

ADVOGADO : DR. JOÃO CARLOS MACRUZ

RECORRIDO : CARLOS JOSÉ DE FONTES

ADVOGADO : SÉRGIO HIROSHI SIOIA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, quanto ao tema "Multa do FGTS - expurgos
inflacionários - prescrição", com fundamento na Orientação Juris-
prudencial nº 344 da SDI-I, em acórdão assim ementado:

"FGTS. INDENIZAÇÃO DE 40%. DIFERENÇAS DECOR-
RENTES DA REPOSIÇÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MATÉRIA A CUJO RESPEITO
JÁ FOI EXERCIDA A FUNÇÃO UNIFORMIZADORA DA JU-
RISPRUDÊNCIA PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
O termo inicial do prazo prescricional para o empregado pleitear em
juízo diferenças da multa do FGTS, decorrentes dos expurgos in-
flacionários, deu-se com a vigência da Lei Complementar nº 110, em
30/06/01, salvo comprovado trânsito em julgado de decisão proferida
em ação proposta anteriormente na Justiça Federal, que reconheça o
direito à atualização do saldo da conta vinculada. Nesse sentido é a
jurisprudência pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, que se
traduz no Precedente nº 344 da SBDI-1, com a redação que lhe
emprestou o Tribunal Pleno quando do julgamento do IUJ-RR-
1577/2003 (DJU de 22/11/2005). Não se conhece de recurso de re-
vista que veicule tema a cujo respeito o Tribunal Superior do Tra-
balho já exerceu a sua função uniformizadora em termos contrários à
pretensão recursal. Agravo de instrumento a que se nega provimento."
(fl. 133)

Inconformado, interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese, a ocorrência da pres-
crição, argumentando que a ação foi proposta mais de 2 anos após a
rescisão contratual. Aponta violação do art. 7º, XXIX, da Cons-
tituição Federal (fls. 139/148).

Sem contra-razões, conforme certidão de fl. 160.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 137 e 139) e está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 32), o preparo está dispen-
sado, mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 5.3.2007 (fl.
139), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra,
em nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância
do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus pro-
cessual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo
que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-811/2003-241-02-40.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDO : EDUARDO'S PARK HOTEL LTDA.

ADVOGADA : DRA. ROSA MARIA MASANO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo do recor-

rente, sob o fundamento de que o recurso não trouxe nenhum ar-
gumento capaz de infirmar a conclusão do despacho que negou se-
guimento ao seu agravo de instrumento, o qual conclui que incide o
óbice da Súmula nº 333 do TST, quanto ao tema "contribuições
assistenciais e confederativas", por estar o acórdão do Regional em
consonância com o Precedente Normativo nº 119 da SDC desta Corte.
Consigna que o agravo é manifestamente protelatório e aplicou a
multa do artigo 557, § 2º, do CPC (fls. 171/175).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Quanto à questão da contribuição con-
federativa, aponta como violados os arts. 5º, XX, 7º, XXVI, e 8º,
caput, III, IV e V, da Constituição Federal. No tocante à multa do
artigo 557, § 2º, do CPC, indica ofensa ao artigo 5º, XXXV e LV, da
CF (fls. 179/190).

Sem contra-razões (certidão de fl. 193).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 176 e 179), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 30 e 168) e o preparo está
correto (fl. 190), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.



Nº 107, terça-feira, 5 de junho de 20071454 1ISSN 1677-7018

Considerando-se que o recurso foi interposto em 5 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-820_2005_101_10_40_9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE S/C LTDA.

ADVOGADA : DRA. ALESSANDRA TEREZA PAGI CHAVES

RECORRIDO : AZIEL DA SILVA AGUIAR

ADVOGADO : DR. JOSÉ REMÍGIO DE FREITAS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente quanto ao tema "nulidade da sentença - sus-
peição de testemunha", com fundamento na Súmula nº 357 do TST
(fls. 369/373).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição da República. Insiste no cercea-
mento de defesa em face da suspeição da testemunha. Indica violação
do art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal (fls.
376/399).

Sem contra-razões (fl. 402).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/2/2007,
portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não atende a
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-823/2002-040-02-40.8

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDO : KLACCE COMERCIAL LTDA.

ADVOGADA : DRA. JANE APARECIDA DELAMARE E SÁ

D E S P A C H O
Vistos, etc.
À Secretaria de Recursos, para renumerar os autos, a partir

da folha 223.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-866/2000-302-02-40.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : VIAÇÃO GUARUJÁ LTDA.

ADVOGADO : DR. FLÁVIO VILLANI MACÊDO

RECORRIDA : ROSELI CONCEIÇÃO DOS SANTOS

ADVOGADA : DRA. MIRIAN PAULET WALLER DOMINGUES

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fulcro no

art. 102, III, "a", CF contra o v. acórdão de fls. 113/114, que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pela recorrente, sob o
fundamento de que o v. acórdão do TRT, relativamente à impos-
sibilidade de redução do intervalo intrajornada para repouso e ali-
mentação, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, está
em conformidade com o item 342 da Orientação Jurisprudencial da
SBDI-1 do TST. Afastou, assim, a alegada violação do art. 7º, VI,
XIII e XXVI, da Constituição Federal.

A reclamada, em suas razões de fls. 132/145, argumenta com
a validade da norma coletiva que estabelece a redução do intervalo
para descanso e refeição. Aponta a violação dos arts. 5º, XXXV,
XXXVI e LV, 7º, VI, XIII e XXVI, e 93, IX, da Constituição Fe-
deral.

Sem contra-razões (certidão de fl. 148).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 115/117 e 132), está subscrito

por advogado regularmente constituído (fl. 27 e 31) e o preparo está
correto (fl. 146 e 157), mas não deve prosseguir.

Não procede a preliminar de nulidade do julgado, uma vez
que a recorrente indica como ofendido o art. 93, IX, da Constituição
Federal, sem, contudo, identificar, na decisão recorrida, os pontos que
não teriam sido objeto de exame.

Acrescente-se que a recorrente nem mesmo opôs embargos
de declaração, o que demonstra o seu manifesto propósito de protelar
o julgamento em definitivo do feito.

Não procede a alegação de que a decisão recorrida violou o
art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, uma vez que dela se extrai
facilmente a conclusão de que, em momento algum, foi negado efi-
cácia aos acordos coletivos, mas apenas foi lhes dado uma inter-
pretação diversa da pretendida pela recorrente (fl. 114).

Trouxe, ainda, como seu fundamento a Orientação Juris-
prudencial nº 342, da SDI-1 desta Corte, in verbis:

342. INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E
ALIMENTAÇÃO. NÃO CONCESSÃO OU REDUÇÃO. PREVI-
SÃO EM NORMA COLETIVA. VALIDADE. DJ 22.06.04É inválida
cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a
supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui
medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por
norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988),
infenso à negociação coletiva.

Percebe-se, com facilidade, que, no bojo de sua fundamen-
tação está também o art. 7º, XXII, da Constituição Federal, que
assegura aos trabalhadores o direito de ver reduzidos os riscos ine-
rentes ao trabalho que executa, por meio de normas de saúde, higiene
e segurança.

Diante dessa realidade jurídica, constitucional e legal, não se
constata a violação literal e direta do art. 7º, XXVI, da Constituição
Federal, visto que a lide foi solucionada com base no art. 71 da CLT,
que dá efetividade ao art. 7º, XXII, da Carta Constitucional.

Intacto, pois, o art. 7º, XIII e XXVI, da Constituição Fe-
deral.

Quanto ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da CF, constata-se
que a lide não foi apreciada sob seu enfoque, motivo pelo qual
incidem as Súmulas nºs 282 e 356 do STF.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-867/2003-026-04-40.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. -
BANRISUL

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDO : MÁRIO JOÃO MUNARETTI

ADVOGADO : DR. LUCIANO HOSSEN

RECORRIDA : FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADO : DR. IZANE DE FÁTIMA MOREIRA DOMINGUES

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, em acórdão sintetizado na seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA.

RITO SUMARÍSSIMO. ABONO SALARIAL. EXTENSÃO AOS
APOSENTADOS DO BANRISUL. Violação direta de dispositivo
constitucional e contrariedade com Súmula desta c. Corte não de-
monstrada inviabilizar o recurso de revista interposto no rito su-
maríssimo. Incidência do § 6º do art. 896 da CLT. Agravo de ins-
trumento a que se nega provimento. (fl. 180)

Os embargos de declaração que se seguiram não foram co-
nhecidos, sob o fundamento de que:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. IN-
TERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA V. DECISÃO.
Esta C. Corte Superior, em recente pronunciamento do Tribunal Ple-
no, sessão realizada em 04.05.2006, firmou entendimento no sentido
de ser extemporâneo o recurso interposto antes da publicação do
acórdão que se pretende impugnar. Precedente: ED-RO-AR-
11607/2002-000-02-00.4. Embargos de declaração não conhecidos,
porque intempostos antes da publicação da v. decisão embargada. (fl.
188)

Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da CF, e aponta violação do art. 7º, XXVI, da Cons-
tituição Federal (fls. 207/209).

Contra-razões a fls. 212/219 - fax e a fls. 221/228 - ori-
ginais.

Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/2/2007
(fl. 207), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-872/2003-028-03-40.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

RECORRIDO : RAIMUNDO RIBEIRO DE ANDRADE

ADVOGADO : DR. WILLIAM JOSÉ MENDES DE SOUZA FONTES

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento interposto pela recorrente, quanto aos temas "prescrição" e
"responsabilidade pelo pagamento da diferença da multa de 40%
sobre o FGTS", com fundamento nas Orientações Jurisprudenciais nº
341 e 344 da SBDI-1 do TST.

Irresignada, a recorrente interpõe recurso extraordinário (fls.
147/152), com base no art. 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese,
a ocorrência da prescrição, e que não pode ser responsabilizada pelo
pagamento das diferenças da multa do FGTS. Indica violação dos
arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Sem contra-razões, conforme despacho de fl. 155.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 145 e 147), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 129) e o preparo está correto
(fls. 153), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26 de fevereiro de
2007, portanto, já na vigência da norma e não faz nenhuma referência ao
instituto da repercussão geral, por certo que a pretensão do recorrente, em
levar seu inconformismo ao Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na
medida em que não satisfaz pressuposto formal e intrínseco do recurso.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-873/2002-078-02-40.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADOS : DRA. RITA DE CÁSSIA B. LOPES

: DR. MÁRCIO FONTES SOUZA

RECORRIDA : BLUE TREE TOWERS ANÁLIA FRANCO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, sob o fundamento de que:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE RE NE-

GATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONTRIBUIÇÃO ASSIS-
TENCIAL E CONFEDERATIVA. Inviável a análise de negativa de pres-
tação jurisdicional, uma vez que o agravante apoia seu inconformismo na
alegação de afronta ao art. 5º, LV, da Carta Política, ignorando os termos da
OJ 115 da SBDI-1 deste C. Tribunal. No que se refere às contribuições
confederativa e assistencial, a decisão atacada está em consonância com o
Precedente Normativo nº 119 e com a OJ nº 17, ambas da Eg. SDC, que
consideram ofensiva ao direito à livre associação e sindição, cláusula cons-
tante de acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, estabelecendo
contribuição em favor de entidade sindical, a título de taxa para custeio do
sistema confederaassistencial, revigoramento ou fortalecimento sindical e
outras da mesma espécie, obrigando trabalhadores não sindicalizados. No
mesmo sentido é a Súmula 666 do E. STF. Agravo a que se nega pro-
vimento." (fl. 421)
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Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da CF, e aponta violação dos arts. 5º, XX, 7º, XXVI, e
8º, caput, III, IV e V, todos da Constituição Federal (fls. 430/440).

Sem contra-razões (certidão de fl. 443).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 427 e 430), está subscrito por

procurador regularmente constituído (fls. 38, 39, 390 e 419) e o
preparo está correto (fl. 441), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/2/2007
(fl. 430), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-880/2001-110-03-00.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUN-
CEF

ADVOGADO : DR. LUIZ ANTÔNIO MUNIZ MACHADO

RECORRIDO : ALANO CÉSAR RESENDE GOMES

ADVOGADA : DRA. JOYCE DE OLIVEIRA ALMEIDA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto aos temas "complementação de apo-
sentadoria - competência da Justiça do Trabalho" e "abono salarial",
em acórdão sintetizado na seguinte ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVIS-
TA. 1. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPE-
TÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A competência da Justiça
do Trabalho para apreciar e julgar pedido de complementação de
aposentadoria que deriva de contrato de trabalho, ainda que a res-
ponsabilidade pelo pagamento tenha sido repassada para entidade de
previdência privada é entendimento jurisprudencial assente. Em tal
sentido havendo decidido o. Regional, obstaculizado o processamento
da revista. 2. ABONO SALARIAL. ARTS. 5º, II, E 195, § 2º, DA
CF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA. Tendo sido a ma-
téria interpretada com base no Regulamento dos Planos de Benefícios
da recorrente e em sentença normativa proferida em dissídio coletivo
da categoria, a eventual violação ao inciso II do art. 5º da Cons-
tituição Federal só poderia ocorrer de forma oblíqua ou reflexa, já que
imprescindível seria a análise de normas infraconstitucionais. Man-
tida, na esfera regional, a determinação de que as reclamantes e a
CEF recolhessem as contribuições devidas à FUNCEF, para fins de
abono à suplementação de aposentadoria, conforme estabelecido no
Regulamento de Planos de Benefícios, também a violação ao § 2º do
art. 195 da Constituição Federal só poderia ser verificada mediante a
análise da legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável
em sede recursal extraordinária.

Agravo de Instrumento a que se nega provimento." (fl.
525)

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação dos arts.
5º, II, 7º, XXVI, 114, 195, § 5º, e 202, § 2º, da CF (fls. 532/545).

Sem contra-razões (certidão de fl. 549).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e o preparo está correto, mas não

deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 23 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-AIRR-896/2003-054-02-40.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP

ADVOGADA : DRA. JUSSARA IRACEMA DE SÁ E SACCHI

RECORRIDO : FRANCISCO CARNEIRO LEITE

ADVOGADO : DR. JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, em acórdão sintetizado na seguinte ementa:
"RECURSO DE EMBARGOS EM AGRAVO DE INSTRU-

MENTO. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA Nº 353/TST. Negado pro-
vimento ao agravo de instrumento sob o fundamento de que o recurso
de revista não apresentava os requisitos de admissibilidade espe-
cíficos previstos no art. 896 da CLT, confirmando, assim, o despacho
denegatório de admissibilidade proferido no E. Tribunal Regional do
Trabalho, são incabíveis os embargos interpostos dessa decisão, nos
termos da Súmula nº 353 do C. TST. Recurso de embargos não
conhecido." (fl. 219)

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação dos artigos
5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 7º, XXIX, e 93, IX, todos da
Constituição Federal (fls. 224/233).

Contra-razões a fls. 239/263.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 12/3/2007
(fl. 224), portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-897/2003-121-17-40.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ARACRUZ CELULOSE S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDO : WILSON RAMOS PITANGA

ADVOGADA : DRA. ANCELMA DA PENHA BERNARDOS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto aos temas "prescrição" e "responsa-
bilidade pelo pagamento das diferenças da multa de 40% sobre o
FGTS decorrentes dos expurgos inflacionários", com fundamento nas
Orientações Jurisprudenciais nºs 344 e 341 da SBDI-1 do TST (fls.
218/230).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição da República. Sustenta, em síntese,
a ocorrência da prescrição, e argumenta que efetuou o pagamento
relativo ao FGTS, à época da rescisão, tendo se configurado o ato
jurídico perfeito. Indica violação dos arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da
Constituição Federal (fls. 234/246).

Sem contra-razões (fl. 249).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/2/2007,
portanto, já na vigência da norma, e a recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não atende a
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

<!ID330424-3>

PROC. Nº TST-RE-E-RR-898/2003-081-15-00.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : CITROSUCO PAULISTA S.A.

ADVOGADO : DR. OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES

RECORRIDO : ORLANDO BORGES DE LIMA

ADVOGADO : DR. EURIVALDO DIAS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos

interposto pela recorrente quanto ao tema "prescrição - diferença da
multa de 40% sobre o FGTS decorrente dos expurgos inflacionários".
Fundamentou sua decisão na Orientação Jurisprudencial nº 344 da
SBDI-1 do TST e afastou a alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 7º,
XXIX, da Constituição Federal (fls. 205/207).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
artigo 102, III, "a", da Constituição Federal (fls. 211/218). Sustenta
que a ação está prescrita, visto que ajuizada mais de dois anos após
a extinção do contrato de trabalho, e que não é possível atribuir efeito
retroativo à Lei Complementar nº 110/2001. Indica ofensa ao artigo
5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Sem contra-razões (certidão de fl. 220).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 208 e 211), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 141/142), o preparo (fl. 213)
e o depósito recursal (fl. 116) estão corretos, mas não deve pros-
s e g u i r.

A lide está circunscrita à fixação do termo inicial da pres-
crição para se reclamar as diferenças de multa de 40% sobre os
depósitos do FGTS, em razão dos expurgos feitos pelo Governo em
relação aos índices de inflação que deveriam corrigir os depósitos do
FGTS.

Como bem decidido, o referido direito é superveniente à
rescisão do contrato, razão pela qual, não há, mesmo, ofensa literal e
direta ao art. 7º, XXIX, da CF.

Acrescente-se, também, como fundamento inviabilizador da
alegada ofensa, que a controvérsia foi dirimida com base em nor-
matização ordinária.

E, nesse contexto, possível ofensa demandaria, em primeiro
lugar, demonstrar-se que a norma ordinária foi mal-aplicada, cir-
cunstância processual essa que inviabiliza a pretensão da recorrente.

Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: dis-

cussão acerca da responsabilidade do empregador pelo pagamento de
diferenças da multa de 40% sobre o saldo do FGTS resultantes dos
expurgos inflacionários, afeta ao âmbito de legislação ordinária (L.
8.036/90), de reexame inviável no recurso extraordinário. 2.Recurso
extraordinário: descabimento: controvérsia a respeito de prazo pres-
cricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio
nata e na LC 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos dispositivos cons-
titucionais invocados: precedentes. (AI-AgR 580313/SP, Relator:
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 04-08-2006)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO. FGTS. MULTA. EXPURGOS INFLACIONÁ-
RIOS. PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A discussão relativa à res-
ponsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de 40%
sobre os depósitos do FGTS e ao prazo prescricional para propositura
da ação situa-se no campo infraconstitucional. Precedentes. Agravo
regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 463628/MG, Relator:
Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ 02-02-2007)

Finalmente, não ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF, como
reiteradamente tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

"A ofensa a preceito constitucional, para que autorize o re-
curso extraordinário, há de ser "direta e frontal" (RTJ 107/661,
120/912, 125/705, 155/921, 165/332, STF-RT 717/299, 731/184,
759/161), "direta, e não indireta, reflexa" (RTJ 152/948, 152/955),
"direta e não por via reflexa" (RTJ 105/704; neste sentido: RTJ
105/1.279, 127/758, 128/886; STF-RT 640/229)."

"Tem-se violação reflexa à Constituição, quando o seu re-
conhecimento depende de rever a interpretação dado à norma or-
dinária pela decisão recorrida, caso em que é a hierarquia infra-
constitucional dessa última que define, para fins recursais, a natureza
de questão federal. Admitir o recurso extraordinário por ofensa re-
flexa ao princípio constitucional da legalidade seria transformar em
questões constitucionais todas as controvérsias sobre a interpretação
da lei ordinária, baralhando as competências repartidas entre o STF e
os tribunais superiores e usurpando até a autoridade definitiva da
Justiça dos Estados para a inteligência do direito local "(RTF
161/297)." (in Código de Processo Civil de Theotonio Negrão - 31ª
edição - pg. 1.822)".

EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁ-
RIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV,
LV, 7º, XXIX E 93, IX. I - Alegação de ofensa à Constituição que, se ocor-
rente, seria indireta, reflexa, o que não autoriza a admissão do recurso ex-
traordinário. II - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a
vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta ra -
zoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da le-
galidade, inocorrendo o contencioso constitucional. III - Agravo não pro-
vido. (RE-AgR 245580 / PR, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 08-03-
2002 PP-00061).

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST
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PROC. Nº TST-RE-AIRR-907/2003-005-01-40.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE
ENERGIA DO RIO DE JANEIRO E REGIÃO - SINTER-
GIA

ADVOGADA : DRª GUARACI FRANCISCO GONÇALVES

RECORRIDA : COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET

ADVOGADO : DR. BERNARD BARBOSA DA ROCHA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, sob o fundamento de que ele não é parte
legítima para interromper o prazo de prescrição em relação a futuras
ações judiciais a serem ajuizada por beneficiários de ação civil pú-
blica em que se pleiteia a diferença da multa de 40% sobre o FGTS.
(fls. 60/62)

O recorrente interpõe recurso extraordinário com fundamento
no artigo 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta como vio-
lados os artigos 8º, III, da Constituição Federal. (fls. 67/75)

Sem contra-razões.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, e o preparo foi realizado a contento,

mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 9 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-913/2003-105-15-41.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : THYSSENKRUPP METALÚRGICA CAMPO LIMPO LT-
DA.

ADVOGADO : DR. VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

RECORRIDOS : SEVERINO ALEIXO DOS SANTOS E OUTROS

ADVOGADO : DR. NELSON MEYER

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o v. acór-

dão de fls. 165/166, complementado a fls. 174/175, que negou pro-
vimento ao agravo de instrumento, quanto aos temas "prescrição" e
"responsabilidade pelo pagamento da diferença da multa de 40%
sobre o FGTS, decorrente dos expurgos inflacionários", com fun-
damento nas Orientações Jurisprudenciais nºs 341 e 344 da SDI-I do
T S T.

A recorrente, em suas razões de fls. 178/181, alega que há
violação dos artigos 5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição Fe-
deral.

Sem contra-razões (certidão de fl. 184).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 176 e 178), está subscrito por

advogado habilitado (fls. 35 e 171) e com preparo regular (fls. 173 e
182), mas não deve prosseguir.

A lide está circunscrita ao termo inicial da prescrição para se
reclamar em Juízo as diferenças de multa de 40% sobre os depósitos
do FGTS, em razão dos índices inflacionários expurgados pelo Go-
verno Federal.

Por se tratar de direito superveniente à rescisão do contrato
de trabalho, não há ofensa literal e direta ao art. 7º, XXIX, da CF.

Acrescente-se, também, como fundamento inviabilizador da
alegada ofensa, que a controvérsia foi dirimida com base em nor-
matização ordinária, Lei Complementar nº 110/2001 e Orientação
Jurisprudencial nº 344 da SDI-I do TST.

Nesse contexto, possível ofensa ao art. 7º, XXIX, da CF,
demandaria, em primeiro lugar, a demonstração de que a norma
ordinária foi mal-aplicada, circunstância processual que inviabiliza a
pretensão da recorrente.

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: dis-

cussão acerca da responsabilidade do empregador pelo pagamento de
diferenças da multa de 40% sobre o saldo do FGTS resultantes dos
expurgos inflacionários, afeta ao âmbito de legislação ordinária (L.
8.036/90), de reexame inviável no recurso extraordinário. 2.Recurso
extraordinário: descabimento: controvérsia a respeito de prazo pres-
cricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio
nata e na LC 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos dispositivos cons-
titucionais invocados: precedentes. (AI-AgR 580313/SP, Relator:
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 04-08-2006)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO. FGTS. MULTA. EXPURGOS INFLACIONÁ-
RIOS. PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A discussão relativa à res-
ponsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de 40%
sobre os depósitos do FGTS e ao prazo prescricional para propositura
da ação situa-se no campo infraconstitucional. Precedentes. Agravo
regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 463628/MG, Relator:
Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ 02-02-2007)

Finalmente, não há ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF, como
reiteradamente tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

"A ofensa a preceito constitucional, para que autorize o re-
curso extraordinário, há de ser "direta e frontal" (RTJ 107/661,
120/912, 125/705, 155/921, 165/332, STF-RT 717/299, 731/184,
759/161), "direta, e não indireta, reflexa" (RTJ 152/948, 152/955),
"direta e não por via reflexa" (RTJ 105/704; neste sentido: RTJ
105/1.279, 127/758, 128/886; STF-RT 640/229)."

"Tem-se violação reflexa à Constituição, quando o seu re-
conhecimento depende de rever a interpretação dado à norma or-
dinária pela decisão recorrida, caso em que é a hierarquia infra-
constitucional dessa última que define, para fins recursais, a natureza
de questão federal. Admitir o recurso extraordinário por ofensa re-
flexa ao princípio constitucional da legalidade seria transformar em
questões constitucionais todas as controvérsias sobre a interpretação
da lei ordinária, baralhando as competências repartidas entre o STF e
os tribunais superiores e usurpando até a autoridade definitiva da
Justiça dos Estados para a inteligência do direito local "(RTF
161/297)." (in Código de Processo Civil de Theotonio Negrão - 31ª
edição - pg. 1.822)".

EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV,
XXXVI, LIV, LV, 7º, XXIX E 93, IX. I - Alegação de ofensa à
Constituição que, se ocorrente, seria indireta, reflexa, o que não
autoriza a admissão do recurso extraordinário. II - Ao Judiciário cabe,
no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, in-
terpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou de-
sarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, ino-
correndo o contencioso constitucional. III - Agravo não provido. (RE-
AgR 245580 / PR, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 08-03-2002
PP-00061).

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-921/2004-021-04-40.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : JANICE VOESE

ADVOGADO : DR. JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO

RECORRIDO : BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO : DR. VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos

interposto pela recorrente quanto ao tema "Prescrição - FGTS - Multa
de 40% - Diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários" e afas-
tou a alegada ofensa ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federal(fls.
139/142).

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fundamento
no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta que a Orien-
tação Jurisprudencial nº 344 da SDI-1, do TST, "não determina que o
prazo prescricional seja de 02 (dois anos). Tão somente assinala o
marco inicial..." Indica violação do artigo 7º, XXIX, da Constituição
Federal (fls. 146/150).

Contra-razões a fls. 155/157.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 143 e 152), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 9 e 114) e o preparo (fl. 153)
está correto.

A decisão recorrida declarou a prescrição dos direito de re-
clamar as diferenças de multa de 40% do FGTS, sob o fundamento de
que o termo inicial para a recorrente ingressar em juízo, foi a partir da
Lei Complementar nº 110/01, daí porque, inobservado, fulminada
restou sua pretensão. Afastou a alegação de violação ao art. 7º,
XXIX, da Constituição Federal, ponderando que o direito se tornou
exigível após a extinção do contrato de trabalho.

A decisão tem, pois, típico conteúdo de natureza infracons-
titucional, circunstância processual essa que impede o seguimento do
recurso.

Acrescente-se que, em casos idênticos, já se posicionou o
Supremo Tribunal Federal:

"DECISÃO : Agravo de instrumento de decisão que inad-
mitiu RE, a, de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim
ementado (f. 175): "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE
REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. EXPURGOS IN-
FLACIONÁRIOS. DEPÓSITO COMPLEMENTAR DE 40% DO
FGTS. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. Não se caracterizando
denúncia de violação direta a preceitos da Constituição Federal ou
contrariedade à Súmula da Jurisprudência Uniforme do TST, não se
viabiliza recurso de revista em processo submetido ao rito suma-
ríssimo, nos termos do art. 896, § 6º, da CLT. Outrossim, já está
pacificado pela Jurisprudência desta Corte, através da Orientação Ju-
risprudencial n. 344, de sua SDI.1, que o marco inicial da prescrição
se dá com a edição da LC-100/01. Recurso de revista inviável. Agra-
vo de Instrumento improvido." Alega o RE, em síntese, a violação
dos artigos 5º, II, XXXVI e 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Decido. Com relação aos artigos 5º, II e XXXVI, a discussão acerca
da responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de
40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atualização mo-
netária em razão dos expurgos inflacionários, é matéria afeta ao
âmbito da legislação ordinária - L. 8.036/90 -, daí ser inviável o
reexame dessa questão em recurso extraordinário. Por fim, também se
situa no campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo
prescricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da
actio nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando
muito, poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º,
XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurispru-
dência deste Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T,
Ilmar e 546.511-AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento
ao agravo." (AI-585685-SP, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ
19.04.06).

"(...) Decido. O tema do artigo 170, II, em nenhum momento
foi analisado pelo acórdão recorrido nem objeto de embargos de
declaração: incidem as Súmulas 282 e 356. Ademais, seja com re-
lação à discussão acerca do artigo 515 do CPC e da possibilidade de
o colegiado em segunda instância, ao afastar preliminar de prescrição,
adentrar de imediato o exame do mérito; seja quanto ao debate con-
cernente à responsabilidade do empregador pelo pagamento da di-
ferença de 40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atua-
lização monetária em razão dos expurgos inflacionários, trata-se de
matérias adstritas ao âmbito infraconstitucional, a cujo reexame não
se presta a via do recurso extraordinário. Por fim, também se situa no
campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo pres-
cricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio
nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º, XXXVI,
e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurisprudência deste
Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T, Ilmar; e 546.511-
AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento ao agravo." (AI-
585987-ES, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.06).

"DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento interposto de
decisão que inadmitiu recurso extraordinário formado contra acórdão
do Tribunal Superior do Trabalho que afastou as alegações de pres-
crição e existência de ato jurídico perfeito, mantendo a condenação
do ora recorrente no pagamento de valor correspondente à com-
plementação da multa compensatória de 40% incidente sobre as di-
ferenças decorrentes dos expurgos inflacionários não creditados nas
contas vinculadas do FGTS. No recurso extraordinário a parte alega
que a decisão recorrida afrontou o disposto nos arts. 5o, XXXVI (ato
jurídico perfeito) e 7o, XXIX, da Constituição federal. A ofensa ao
art. 7o, XXIX, se verifica, na visão do recorrente, porque a re-
clamação trabalhista foi ajuizada quando ultrapassado o prazo pres-
cricional a que alude o referido dispositivo constitucional. A afronta
ao art. 5o, XXXVI, da Constituição federal é justificada pela alegação
de que o ora recorrente está sendo condenado a pagar as diferenças
referentes à multa compensatória de 40% sem que para isso tenha
dado causa ao erro de cálculo, porquanto o pagamento da parcela
quando da rescisão contratual levou em consideração o saldo da conta
vinculada naquela oportunidade. Sem razão a parte recorrente. Afasto,
também a alegação de afronta ao contido nos arts. 5o, XXXVI, e 7o,
XXIX, da Constituição federal, tal como veiculada no apelo ex-
traordinário. É que a discussão acerca do prazo prescricional e da
responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença na mul-
ta compensatória de 40% incidente sobre as diferenças decorrentes
dos expurgos inflacionários não creditados nas contas vinculadas do
FGTS, situa-se no âmbito da legislação infraconstitucional, o que dá
margem ao descabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido: AI
580.313-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
585.522-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
566.638-AgR, rel. min. Cezar Peluso, DJ 09.06.2006; AI 585.987, rel.
min. Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.2006; AI 606.175, rel. min. Ri-
cardo Lewandowski, DJ 26.10.2006; AI 585.610, rel. min. Carlos
Britto, DJ 03.04.2006; AI 546.019, rel. min. Celso de Mello, DJ
15.06.2006. Do exposto, nego seguimento ao agravo." (AI-615999-
DF, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ 6.12.07)

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-A-RR-927/2003-033-02-00.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP

ADVOGADA : DRª. JUSSARA IRACEMA DE SÁ E SACCHI

RECORRIDO : MANOEL LUIZ DA SILVA

ADVOGADO : DR. RUBENS GARCIA FILHO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, quanto ao tema "prescrição", com fundamento na Orien-
tação Jurisprudencial nºs 344 da SDI-I do TST. Afastou a alegação de
violação dos arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXIX , da Constituição Federal.
(fls. 246/251).

Efetivamente:
"Inicialmente, no que se refere à alegação de ofensa ao artigo

7º, XXIX, da Constituição da República, o recurso não se sustenta,
uma vez que a decisão da C. Turma mostra-se em consonância com
o entendimento deste Tribunal Superior, consubstanciado na Orien-
tação Jurisprudencial nº 344 da SBDI1:
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Multa de 40%. Diferenças decorrentes dos expurgos infla-
cionários. Prescrição. Termo inicial. Lei Complementar nº
110/2001.DJ 10.11.2004 - O termo inicial do prazo prescricional para
o empregado pleitear em juízo diferenças da multa do FGTS, de-
correntes dos expurgos inflacionários, deu-se com a edição da Lei
Complementar nº 110, de 29.06.2001, salvo comprovado trânsito em
julgado de ação anteriormente proposta na Justiça Federal que re-
conheça direito à atualização do saldo da conta vinculada (IUJ-RR-
1577/2003-019-03-00.8).

Assim sendo, ileso o dispositivo constitucional apontado, não
há como se reconhecer a violação do art. 896 da CLT.

É de se ressaltar que ausente violação do inciso XXXVI do
artigo 5º da Constituição Federal, visto que o direito às diferenças do
FGTS nasceu com a edição da Lei Complementar nº 110/2001. As-
sim, se à época da extinção do contrato de trabalho o direito à correta
atualização dos depósitos ainda não estava assegurado por lei, não se
pode pretender a configuração de ato jurídico perfeito se a multa do
FGTS foi calculada em base erroneamente atualizada. Não há dúvidas
de que o pagamento da multa de 40% do FGTS, incidente sobre o
saldo da conta vinculada do trabalhador atualizado monetariamente, é
de responsabilidade do empregador em caso de dispensa imotivada,
de acordo com a disposição contida no § 1º do artigo 18 da Lei nº
8.036/90.

Assim, se com a edição da Lei Complementar nº 110/2001
surgiu o direito à recomposição dos depósitos de FGTS pela in-
cidência dos expurgos inflacionários, o referido diploma legal au-
torizou o crédito de complemento de atualização monetária em contas
vinculadas do FGTS, não se percebendo, assim, qualquer violação do
inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal, que manteve sua
literalidade intacta. Não conheço dos embargos." (fl. 220)

Inconformada, interpõe recurso extraordinário, com funda-
mento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal (fls. 228/232).
Aponta a violação dos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV e 7º,
XXIX, da Constituição da República.

Contra-razões a fls. 238/243.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 12.3. 2007,
portanto, já na vigência da norma e a recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não atende
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-929/2003-105-15-40.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : THYSSENKRYUPP METALÚRGICA CAMPO LIMPO LT-
DA.

ADVOGADO : DR. VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

RECORRIDA : MARLENE MARZOCHI

ADVOGADO : DR. RÉGIS FERNANDO TORELLI

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, quanto ao tema "multa de 40% do FGTS -
prescrição - termo inicial", com fundamento na Súmula nº 344 da
SDI-I desta Corte, em acórdão assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE RE-
VISTA. RITO SUMARÍSSIMO. MULTA DE 40% DO FGTS. DI-
FERENÇAS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO.
MARCO INICIAL. Decisão do Tribunal Regional em consonância
com o entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial
nº 344 da SBDI-1 do TST. Agravo de Instrumento a que se nega
provimento." (fl. 141)

Inconformada, interpõe recurso extraordinário, com funda-
mento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em
síntese, que a ação está prescrita, visto que ajuizada mais de cinco
anos após o fato gerador de seu direito e mais de dois anos após a
extinção do contrato de trabalho. Alega que ficou configurado o ato
jurídico perfeito, na medida em que cumpriu a legislação vigente na
época da extinção do contrato de trabalho, ao aplicar a multa de 40%
sobre os valores informados pela Caixa Econômica Federal. Indica
ofensa aos artigos 5º, XXXV, e 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Sem contra-razões, conforme despacho de fl. 158.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 150 e 152) e o preparo foi

efetuado a contento (fl. 156), mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 7.3.2007 (fl.
152), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra,
em nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância
do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus pro-
cessual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo
que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-930/2003-017-04-40.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : DR. LUIZ FERNANDO DOS SANTOS MOREIRA

RECORRIDO : NELSI PEREIRA ROSSET

ADVOGADO : DR. AMAURI CELUPPI

RECORRIDA : CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente quanto ao tema "coisa julgada - diferenças do
acréscimo da multa de 40% sobre o FGTS - expurgos inflacionários",
sob o fundamento de que:

"...
Não vislumbro ofensa à literalidade aos artigos 5º, inciso

XXXVI, da Constituição Federal, 471 do CPC e 836 da Consolidação
das Leis do Trabalho como exige a alínea c do art. 896 da Con-
solidação das Leis do Trabalho. O Tribunal Regional verificou que
em 23/10/1996, em audiência, formalizou acordo, dando quitação da
inicial e do período contratual de 08/02/79 a 23/10/96 (ata da fls.
88/89), o qual foi homologado pelo Juízo onde tramitou o feito.

Todavia, houve reconhecimento judicial do direito às dife-
renças de correção do FGTS no Processo nº 96.04.51907-7 (fls.
07/16), tendo havido o depósito dos valores respectivos em
27/05/2002 (fls. 20). Diante de tais circunstâncias, resta configurado
um direito novo. Tem-se, pois, que a condenação não afrontou a coisa
julgada, pois derivada de direito novo, que não integrou o termo de
conciliação firmado na reclamação trabalhista anteriormente ajuizada
e que, portanto, não foi objeto de quitação.

Também não prospera a alegação de divergência jurispru-
dencial, eis que as decisões transcritas às fls. 62 das razões de recurso
de revista são inservíveis ao dissenso, porquanto inespecífica, visto
que não examinam da matéria sob a mesma realidade fática con-
signada no acórdão, pois abordam a questão da coisa julgada à luz de
questão já decidida na lide, o que não é o caso dos autos, que trata de
direito posteriormente reconhecido judicialmente e que, portanto, não
integrou o pleito inicial. Aplicabilidade da Súmula/TST nº 296.

Do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento." (fl.
87)

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação do art. 5º,
XXXVI, da CF (fls. 91/97 - fax e 102/108 - original).

Sem contra-razões (certidão de fl. 113).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-A-RR-936/2004-004-03-00.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ADRIANA SALLES LOUREIRO

ADVOGADA : DRA. GIOVANA CAMARGOS MEIRELES

RECORRIDA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

ADVOGADO : DR. MARCOS ULHOA DANI

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, relativamente ao tema "tempestividade dos embargos de
declaração em recurso ordinário e do subseqüente recurso de revista",
sob o fundamento de que:

"...Sucede que, em relação ao tema ora em apreço, entendo
que os presentes embargos não detêm condições de admissibilidade,
por ausência de fundamentação.

É certo que a Reclamante acenou corretamente para o su-
posto equívoco perpetrado pela Eg. Turma no julgamento do recurso
de revista, consistente na declaração de intempestividade de embargos
de declaração em recurso ordinário, não obstante julgado tempestivo
pelo Eg. Regional. Contudo, os dispositivos legais invocados pela
Reclamante não ensejam o conhecimento do recurso, porquanto o art.
5º, inciso II, da CLT sequer existe no ordenamento jurídico e o art.
557, § 2º, do CPC não guarda pertinência com a matéria ora em
exame." (fl. 562).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados,
sob os fundamentos de fls. 583/584.

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação dos artigos
5º, II e LIV, da Constituição Federal (fls. 587/594 - fax, e 596/603 -
originais).

Contra-razões a fls. 608/612.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 19/3/2007
(fl. 587), portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-AIRR-938/2003-044-15-40.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP

ADVOGADO : DR. RICARDO GELLY DE CASTRO E SILVA

RECORRIDO : LAÉRCIO APARECIDO AIROLDI

ADVOGADO : DR. CARLOS ALBERTO COTRIM BORGES

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos

interposto pela recorrente, para manter a decisão que negou segui-
mento ao seu agravo de instrumento, por intempestivo (fls.
163/165).

Inconformada, a recorrente interpõe recurso extraordinário,
com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal (fls.
173/179 - fax e 182/188 - originais). Sustenta que a decisão recorrida
afronta o disposto no art. 5º, LV, da CF.

Contra-razões a fls. 194/200.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-943/2003-002-01-40.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TELEMAR NORTE LESTE S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDA : MARIA ANTONINA MOTTA LIMA

ADVOGADA : DRA. DANIELLE MARINHO DE O. AGUIAR

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto ao tema "multa de 40% do FGTS -
diferença - expurgos inflacionários - responsabilidade pelo pagamen-
to", sob o fundamento de que a decisão do Regional está em con-
sonância com o item nº 341 da Orientação Jurisprudencial da SBDI-
1 do TST, e afastou a alegação de violação do artigo 5º, XXXVI, da
Constituição Federal. (fls. 80/82)
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A recorrente interpõe recurso extraordinário, com fundamen-
to no art. 102, III, "a", e § 3º, da Constituição Federal. Indica ofensa
aos artigos 5º, XXXVI e 7º, XXIX, da Constituição Federal (fls.
86/98).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 83 e 86), está subscrito por

advogada regularmente constituída (fls. 76/78) e o preparo está cor-
reto (fl. 99), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 12 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, quanto aos temas "prescrição" e "multa de 40% do FGTS
- expurgos inflacionários - responsabilidade", com fundamento, res-
pectivamente, na Súmulas nº 297 e no item nº 344 da Orientação
Jurisprudencial da SBDI-1, ambas do TST. Afastou, ainda, a alegada
ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (fls. 181/184).

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, a
ocorrência da prescrição e de ofensa ao ato jurídico perfeito. Indica
violação dos arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição Federal
(fls. 188/192).

Sem contra-razões (certidão de fl. 195).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 185 e 188), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 138) e com preparo correto (fl.
193), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/2/2007
(fl. 188), portanto, já na vigência da norma e não faz nenhuma
referência ao instituto da repercussão geral, por certo que a pretensão
do recorrente, em levar seu inconformismo ao Supremo Tribunal
Federal, não se viabiliza, na medida em que não satisfaz pressuposto
formal e intrínseco do recurso.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-985/2003-083-15-00.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : PHILIPS DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO : DR. URSULINO SANTOS FILHO

RECORRIDO : PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS

ADVOGADO : DR. DIRCEU MASCARENHAS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, quanto aos temas "prescrição" e "responsabilidade pelo
pagamento da diferença da multa de 40% sobre o FGTS decorrente
dos expurgos inflacionários". Fundamentou sua decisão nas Orien-
tações Jurisprudenciais nº 344 e 341 da Orientação Jurisprudencial da
SBDI-1 do TST e afastou a alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 7º,
XXIX, da Constituição Federal (fls. 184/186).

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, a
ocorrência da prescrição, e argumenta que efetuou o pagamento re-
lativo ao FGTS à época da rescisão, não sendo responsável pela
correção monetária. Indica violação dos arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXIX,
da Constituição Federal (fls. 190/198).

Sem contra-razões.
Com esse breve relatório,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 187 e 190), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 164/165) e o preparo está
correto (fl. 199), mas não deve prosseguir.

A prescrição e a responsabilidade da recorrente pelo pa-
gamento das diferenças relativas à multa de 40% sobre o FGTS foram
solucionadas com base nas Orientações Jurisprudenciais nºs 344 e
341 da SDI-1, respectivamente. Como conseqüência, a decisão re-
corrida afastou a alegação de ofensa literal e direta aos arts. 5º,
XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Diante desse contexto, inviável o recurso extraordinário, uma
vez que, para se chegar à configuração de ofensa literal e direta a
ambos os preceitos da Constituição Federal, necessário seria o re-
exame da lide sob o enfoque das orientações jurisprudenciais su-
pramencionadas.

A decisão tem, pois, típico conteúdo de natureza infracons-
titucional, circunstância processual essa que impede o seguimento do
recurso, conforme tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

"DECISÃO : Agravo de instrumento de decisão que inad-
mitiu RE, a, de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim
ementado (f. 175): "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE
REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. EXPURGOS IN-
FLACIONÁRIOS. DEPÓSITO COMPLEMENTAR DE 40% DO
FGTS. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. Não se caracterizando
denúncia de violação direta a preceitos da Constituição Federal ou
contrariedade à Súmula da Jurisprudência Uniforme do TST, não se
viabiliza recurso de revista em processo submetido ao rito suma-
ríssimo, nos termos do art. 896, § 6º, da CLT. Outrossim, já está
pacificado pela Jurisprudência desta Corte, através da Orientação Ju-
risprudencial n. 344, de sua SDI.1, que o marco inicial da prescrição
se dá com a edição da LC-100/01. Recurso de revista inviável. Agra-
vo de Instrumento improvido." Alega o RE, em síntese, a violação
dos artigos 5º, II, XXXVI e 7º, XXIX, da Constituição Federal.
Decido. Com relação aos artigos 5º, II e XXXVI, a discussão acerca
da responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de
40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atualização mo-
netária em razão dos expurgos inflacionários, é matéria afeta ao
âmbito da legislação ordinária - L. 8.036/90 -, daí ser inviável o

reexame dessa questão em recurso extraordinário. Por fim, também se
situa no campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo
prescricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da
actio nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando
muito, poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º,
XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurispru-
dência deste Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T,
Ilmar e 546.511-AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento
ao agravo." (AI-585685-SP, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ
19.04.06).

"(...) Decido. O tema do artigo 170, II, em nenhum momento
foi analisado pelo acórdão recorrido nem objeto de embargos de
declaração: incidem as Súmulas 282 e 356. Ademais, seja com re-
lação à discussão acerca do artigo 515 do CPC e da possibilidade de
o colegiado em segunda instância, ao afastar preliminar de prescrição,
adentrar de imediato o exame do mérito; seja quanto ao debate con-
cernente à responsabilidade do empregador pelo pagamento da di-
ferença de 40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atua-
lização monetária em razão dos expurgos inflacionários, trata-se de
matérias adstritas ao âmbito infraconstitucional, a cujo reexame não
se presta a via do recurso extraordinário. Por fim, também se situa no
campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo pres-
cricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio
nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º, XXXVI,
e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurisprudência deste
Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T, Ilmar; e 546.511-
AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento ao agravo." (AI-
585987-ES, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.06).

"DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento interposto de
decisão que inadmitiu recurso extraordinário formado contra acórdão
do Tribunal Superior do Trabalho que afastou as alegações de pres-
crição e existência de ato jurídico perfeito, mantendo a condenação
do ora recorrente no pagamento de valor correspondente à com-
plementação da multa compensatória de 40% incidente sobre as di-
ferenças decorrentes dos expurgos inflacionários não creditados nas
contas vinculadas do FGTS. No recurso extraordinário a parte alega
que a decisão recorrida afrontou o disposto nos arts. 5o, XXXVI (ato
jurídico perfeito) e 7o, XXIX, da Constituição federal. A ofensa ao
art. 7o, XXIX, se verifica, na visão do recorrente, porque a re-
clamação trabalhista foi ajuizada quando ultrapassado o prazo pres-
cricional a que alude o referido dispositivo constitucional. A afronta
ao art. 5o, XXXVI, da Constituição federal é justificada pela alegação
de que o ora recorrente está sendo condenado a pagar as diferenças
referentes à multa compensatória de 40% sem que para isso tenha
dado causa ao erro de cálculo, porquanto o pagamento da parcela
quando da rescisão contratual levou em consideração o saldo da conta
vinculada naquela oportunidade. Sem razão a parte recorrente. Afasto,
também a alegação de afronta ao contido nos arts. 5o, XXXVI, e 7o,
XXIX, da Constituição federal, tal como veiculada no apelo ex-
traordinário. É que a discussão acerca do prazo prescricional e da
responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença na mul-
ta compensatória de 40% incidente sobre as diferenças decorrentes
dos expurgos inflacionários não creditados nas contas vinculadas do
FGTS, situa-se no âmbito da legislação infraconstitucional, o que dá
margem ao descabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido: AI
580.313-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
585.522-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
566.638-AgR, rel. min. Cezar Peluso, DJ 09.06.2006; AI 585.987, rel.
min. Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.2006; AI 606.175, rel. min. Ri-
cardo Lewandowski, DJ 26.10.2006; AI 585.610, rel. min. Carlos
Britto, DJ 03.04.2006; AI 546.019, rel. min. Celso de Mello, DJ
15.06.2006. Do exposto, nego seguimento ao agravo." (AI-615999-
DF, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ 6.12.07)

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-A-AIRR-987/2003-003-02-40.6
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADA : DRª. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDO : SARANDI GRILL DE SÃO PAULO LTDA.

ADVOGADO : DR. CARLOS ASSUB AMARAL

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o v. acór-

dão de fls. 240/244, que negou provimento ao recurso de embargos
do recorrente, para manter a decisão que negou seguimento ao seu
agravo de instrumento, sob o fundamento de que as peças trasladadas
não foram autenticadas.

O recorrente, em suas razões de fls. 248/252, aponta como
violados o artigo 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição
Federal.

Contra-razões a fls. 255/261 - fax e 262/268 - originais.

<!ID330424-4>

PROC. Nº TST-RE-AIRR-956/2002-027-03-00.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

RECORRIDO : RINALDO APARECIDO ALVES MEDEIROS

ADVOGADO : DR. CRISTIANO COUTO MACHADO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto aos temas "horas extras - turnos inin-
terruptos de revezamento - empregado horista - forma de remune-
ração" e "divisor", sob o fundamento de que:

"... 3. TRABALHO REALIZADO EM TURNOS ININTER-
RUPTOS DE REVEZAMENTO. EMPREGADO HORISTA. HORAS
EXTRAS. FORMA DE REMUNERAÇÃO. DECISÃO MOLDADA
À O.J. 275 DA SBDI-1. O entendimento do Regional está em con-
formidade com o disposto na O.J. 275 da SBDI-1/TST, esbarrando a
revista no óbice do art. 896, § 4º, da CLT. 4. DIVISOR 180. A
definição de critério de liquidação, nos moldes do art. 64 da CLT, não
importa em majoração salarial. O divisor 180 está adequado às jor-
nadas de seis horas..." (fl. 633)

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com fundamen-
to no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta que as 7ª e
8ª horas trabalhadas pelo empregado horista, em turnos ininterruptos
de revezamento, devem ser remuneradas apenas com o adicional de
50% (cinqüenta por cento), sob pena de bis in idem. Insurge-se,
também, contra a fixação do divisor 180. Aponta violação dos artigos
5º, II, e 7º, XIII, VI e XIV, da CF (fls. 645/650).

Sem contra-razões (certidão de fl. 653).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e o preparo está correto, mas não

deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-983/2003-006-12-00.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SOUZA CRUZ S.A.

ADVOGADOS : DR. J.M. DE SOUZA ANDRADE

: DR. HÉLIO CARVALHO SANTANA

RECORRIDOS : ANTÔNIO CARLOS MANENTI E OUTROS

ADVOGADO : DR. HENRIQUE LONGO
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Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído e o preparo foi realizado a contento, mas não
deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 12 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-A-RR-987/2003-012-18-00.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : UNIÃO (EXTINTO BNCC)

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

RECORRIDO : MARTINHO TAVARES DE SOUSA

ADVOGADO : DR. GÉLCIO JOSÉ DA SILVA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, quanto aos temas "prescrição" e "responsabilidade pelo
pagamento da diferença da multa de 40% sobre o FGTS decorrente
dos expurgos inflacionários". Fundamentou sua decisão nas Orien-
tações Jurisprudenciais nº 344 e 341 da Orientação Jurisprudencial da
SBDI-1 do TST e afastou a alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 7º,
XXIX, da Constituição Federal (fls. 181/184).

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, a
ocorrência da prescrição, e argumenta que o recorrido recebeu o
pagamento relativo ao FGTS, à época da rescisão, não sendo nada
devido a título de diferenças. Indica violação dos arts. 5º, XXXVI, e
7º, XXIX, da Constituição Federal (fls. 189/198).

Sem contra-razões.
Com esse breve relatório,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A prescrição e a responsabilidade da recorrente pelo pa-

gamento das diferenças relativas à multa de 40% sobre o FGTS foram
solucionadas com base nas Orientações Jurisprudenciais nºs 344 e
341 da SDI-1, respectivamente. Como conseqüência, a decisão re-
corrida afastou a alegação de ofensa literal e direta aos arts. 5º,
XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Diante desse contexto, inviável o recurso extraordinário, uma
vez que, para se chegar à configuração de ofensa literal e direta de
ambos os preceitos da Constituição Federal, necessário seria o re-
exame da lide sob o enfoque das orientações jurisprudenciais su-
pramencionadas.

A decisão tem, pois, típico conteúdo de natureza infracons-
titucional, circunstância processual essa que impede o seguimento do
recurso, conforme tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

"DECISÃO : Agravo de instrumento de decisão que inad-
mitiu RE, a, de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim
ementado (f. 175): "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE
REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. EXPURGOS IN-
FLACIONÁRIOS. DEPÓSITO COMPLEMENTAR DE 40% DO
FGTS. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. Não se caracterizando
denúncia de violação direta a preceitos da Constituição Federal ou
contrariedade à Súmula da Jurisprudência Uniforme do TST, não se
viabiliza recurso de revista em processo submetido ao rito suma-
ríssimo, nos termos do art. 896, § 6º, da CLT. Outrossim, já está
pacificado pela Jurisprudência desta Corte, através da Orientação Ju-
risprudencial n. 344, de sua SDI.1, que o marco inicial da prescrição
se dá com a edição da LC-100/01. Recurso de revista inviável. Agra-
vo de Instrumento improvido." Alega o RE, em síntese, a violação
dos artigos 5º, II, XXXVI e 7º, XXIX, da Constituição Federal.
Decido. Com relação aos artigos 5º, II e XXXVI, a discussão acerca
da responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de
40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atualização mo-
netária em razão dos expurgos inflacionários, é matéria afeta ao
âmbito da legislação ordinária - L. 8.036/90 -, daí ser inviável o
reexame dessa questão em recurso extraordinário. Por fim, também se
situa no campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo
prescricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da
actio nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando
muito, poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º,
XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurispru-
dência deste Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T,
Ilmar e 546.511-AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento
ao agravo." (AI-585685-SP, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ
19.04.06).

"(...) Decido. O tema do artigo 170, II, em nenhum momento
foi analisado pelo acórdão recorrido nem objeto de embargos de
declaração: incidem as Súmulas 282 e 356. Ademais, seja com re-
lação à discussão acerca do artigo 515 do CPC e da possibilidade de
o colegiado em segunda instância, ao afastar preliminar de prescrição,
adentrar de imediato o exame do mérito; seja quanto ao debate con-
cernente à responsabilidade do empregador pelo pagamento da di-
ferença de 40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atua-
lização monetária em razão dos expurgos inflacionários, trata-se de
matérias adstritas ao âmbito infraconstitucional, a cujo reexame não
se presta a via do recurso extraordinário. Por fim, também se situa no
campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo pres-
cricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio
nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º, XXXVI,
e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurisprudência deste
Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T, Ilmar; e 546.511-
AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento ao agravo." (AI-
585987-ES, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.06).

"DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento interposto de
decisão que inadmitiu recurso extraordinário formado contra acórdão
do Tribunal Superior do Trabalho que afastou as alegações de pres-
crição e existência de ato jurídico perfeito, mantendo a condenação
do ora recorrente no pagamento de valor correspondente à com-
plementação da multa compensatória de 40% incidente sobre as di-
ferenças decorrentes dos expurgos inflacionários não creditados nas
contas vinculadas do FGTS. No recurso extraordinário a parte alega
que a decisão recorrida afrontou o disposto nos arts. 5o, XXXVI (ato
jurídico perfeito) e 7o, XXIX, da Constituição federal. A ofensa ao
art. 7o, XXIX, se verifica, na visão do recorrente, porque a re-
clamação trabalhista foi ajuizada quando ultrapassado o prazo pres-
cricional a que alude o referido dispositivo constitucional. A afronta
ao art. 5o, XXXVI, da Constituição federal é justificada pela alegação
de que o ora recorrente está sendo condenado a pagar as diferenças
referentes à multa compensatória de 40% sem que para isso tenha
dado causa ao erro de cálculo, porquanto o pagamento da parcela
quando da rescisão contratual levou em consideração o saldo da conta
vinculada naquela oportunidade. Sem razão a parte recorrente. Afasto,
também a alegação de afronta ao contido nos arts. 5o, XXXVI, e 7o,
XXIX, da Constituição federal, tal como veiculada no apelo ex-
traordinário. É que a discussão acerca do prazo prescricional e da
responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença na mul-
ta compensatória de 40% incidente sobre as diferenças decorrentes
dos expurgos inflacionários não creditados nas contas vinculadas do
FGTS, situa-se no âmbito da legislação infraconstitucional, o que dá
margem ao descabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido: AI
580.313-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
585.522-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
566.638-AgR, rel. min. Cezar Peluso, DJ 09.06.2006; AI 585.987, rel.
min. Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.2006; AI 606.175, rel. min. Ri-
cardo Lewandowski, DJ 26.10.2006; AI 585.610, rel. min. Carlos
Britto, DJ 03.04.2006; AI 546.019, rel. min. Celso de Mello, DJ
15.06.2006. Do exposto, nego seguimento ao agravo." (AI-615999-
DF, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ 6.12.07)

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-RR-1009/2000-016-04-00.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ANTONINA MIZERSKI

ADVOGADA : DRA. CARMEN LÚCIA REIS PINTO

RECORRIDO : HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A.

ADVOGADO : DR. DANTE ROSSI

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida conheceu do recurso de revista do re-

corrido, quanto ao tema "equiparação salarial - atendente e auxiliar de
enfermagem", por divergência jurisprudencial, e, no mérito, deu-lhe
provimento para, diante da impossibilidade de equiparação salarial,
ante o óbice da Orientação Jurisprudencial nº 296 da SDI-1 do TST,
excluir da condenação as diferenças salariais dela decorrentes (fls.
1217/1221).

Irresignada, a recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no artigo 102, III, "a", da Constituição Federal. Indica violação
dos artigos 5º, caput, XIII, e 7º, V e XXX, da Constituição Federal
(fls. 1224/1231).

Contra-razões apresentadas (fls. 1248/1252).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
A decisão recorrida, que deu provimento ao recurso de re-

vista do recorrido, com base na Orientação Jurisprudencial nº 296 da
SBDI-1 do TST, era passível de recurso nesta Corte, ou seja, ensejava
embargos para a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais,
nos termos do art. 894 da CLT.

Por isso mesmo, constata-se que a recorrente não exauriu a
via recursal, razão pela qual a decisão não é única ou de última
instância, o que desautoriza o recurso extraordinário, nos termos do
art. 102, III, da Constituição Federal.

Nesse sentido é a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Fe-
deral, in verbis:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na
Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada."

E, ainda, precedentes:
"EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.

Decisão recorrida extraordinariamente. Embargos de declaração. De-
cisão da 1ª Turma do TST. 3. Embargos (art. 894, da CLT). Recurso
cabível. Não interposição. 4. Não esgotamento das instâncias or-
dinárias. Súmula 281/STF. 5. Agravo regimental a que se nega pro-
vimento." (RE-AgR-350.534/CE, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª
Turma, DJ de 16/12/2005).

"EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agra-
vo regimental. 2. É incabível recurso extraordinário quando não es-
gotados os recursos de natureza ordinária. Incidência da Súmula STF
nº 281. 3. Agravo regimental improvido." (AI-ED-472.470/SP, re-
latora Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 3/2/2006).

"EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Contra a decisão recorrida extraordinariamente era cabível agravo
regimental, que não foi interposto. 3. Não esgotamento das instâncias
ordinárias. Súmula 281/STF. 4. Reajustes Salariais. Servidor Público
do Estado do Rio Grande do Sul. Discussão sobre a eficácia da Lei
Estadual nº 10.395/95, em face da Lei Complementar Federal nº
82/95. Matéria restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento" (AI-
AgR-540.446/RS, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ de
11 / 11 / 2 0 0 5 ) .

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1009/2004-291-02-40.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA B. LOPES

RECORRIDA : NÚBIA MORAIS DA SILVA MAIRIPORÃ - ME

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do sindicato recorrente, com fundamento no Precedente
Normativo nº 119 e na Orientação Jurisprudencial nº 17, ambos da
SDC, por ser incabível a cobrança de contribuições confederativas e
assistenciais de trabalhadores não-sindicalizados (fls. 186/188).

O sindicato interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação dos arts. 5º,
XX, 7º, XXVI, e 8º, caput, III, IV e V, todos da Constituição Federal
(fls. 192/201).

Sem contra-razões (certidão de fl. 204).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 189 e 192), está subscrito por

advogada regularmente constituída (fls. e 184) e o preparo está cor-
reto (fl. 202), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/02/2007,
portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não atende
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1017/2003-461-02-40.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO : DR. URSULINO SANTOS FILHO

RECORRIDO : JOSÉ ALENCAR RODRIGUES DE ARAÚJO

ADVOGADO : ANDRÉ MARTINS TOZELLO
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D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, quanto aos temas "Multa do FGTS - expurgos
inflacionários - prescrição" e "responsabilidade pelo pagamento", com
fundamento nas Orientações Jurisprudenciais nºs 341 e 344 da SDI-I,
em acórdão assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVIS-
TA. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA MULTA DE 40% IN-
CIDENTE SOBRE O DEPÓSITO DOS EXPURGOS INFLACIO-
NÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. Tema su-
perado pela iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte, con-
substanciada na Orientação Jurisprudencial nº 341, da SBDI-1, não
comportando, portanto, o exame da revista (inteligência da Súmula nº
333/TST). PRESCRIÇÃO. DIES A QUO. A jurisprudência iterativa,
notória e atual desta Corte, consubstanciada na OJ 344 da SBDI-1,
fixou o marco inicial para a contagem da prescrição na edição da Lei
Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, salvo comprovado
trânsito em julgado de decisão proferida em ação proposta ante-
riormente na Justiça Federal, que reconheça o direito à atualização do
saldo da conta vinculada. Assim decidindo, o acórdão obviamente não
merece qualquer reparo. Agravo a que se nega provimento." (fl.
164)

Inconformado, interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese, a ocorrência da pres-
crição, argumentando que a ação foi proposta mais de 2 anos após a
rescisão contratual. Diz que a decisão recorrida afronta o ato jurídico
perfeito. Aponta violação dos arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da Cons-
tituição Federal (fls. 170/184).

Sem contra-razões, conforme certidão de fl. 188.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 167 e 170) e está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 186), o preparo está correto
(fl. 185), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 7.3.2007 (fl.
170), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra,
em nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância
do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus pro-
cessual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo
que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1033/2003-020-01-40.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TELEMAR NORTE LESTE S.A

PROCURADOR : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDO : ADELAIDE MARIA RIO TINTO DE ARAÚJO PINTO

ADVOGADO : DR. ALDER MACEDO DE OLIVEIRA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto ao tema "responsabilidade pelo pa-
gamento da diferença da multa de 40% sobre o FGTS decorrente dos
expurgos inflacionários", com fundamento na Orientação Jurispru-
dencial nº 341 da SBDI-1 do TST. Afastou a alegada ofensa ao art.
5º, XXXVI, da Constituição Federal (fls. 85/87).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição da República. Argumenta que efe-
tuou o pagamento relativo ao FGTS, à época da rescisão, tendo se
configurado o ato jurídico perfeito. Indica violação do art. 5º, XXX-
VI, da Constituição Federal (fls. 90/94).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-A-RR-1033/2004-051-11-00.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ESTADO DE RORAIMA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PROCURADOR : DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDA : ANTÔNIA MARIA RODRIGUES

ADVOGADO : DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos do recor-

rente quanto à preliminar de nulidade do acórdão do Regional por
negativa de prestação jurisdicional. Entendeu não caracterizada a ale-
gada afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Sobre os efeitos
do contrato nulo por ausência de submissão a concurso público e o
direito ao pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS,
declarou estar a decisão da Turma em consonância com a Súmula nº
363 do TST. Afastou, assim, a apontada ofensa aos arts. 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II e § 2º, 62, 146, 149 e 150, III, "a", todos da
Constituição Federal (fls. 198/204)

Inconformado, o recorrente interpõe recurso extraordinário,
com base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta ofensa
aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV e 37, caput, II e § 2º, da Cons-
tituição Federal (fls. 139/148).

Sem contra-razões (certidão de fl. 248).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e está subscrito por procurador do

Estado, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 5 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-1034/2003-102-15-00.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : OXITENO S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ADVOGADO : DR. MARCO ANTÔNIO LODUCA SCALAMANDRÉ

RECORRIDOS : JOSÉ REINALDO ALVARENGA E OUTRO

ADVOGADA : DRA. JOSMARA SECOMANDI GOULART

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, quanto ao tema "prescrição - diferença da multa de 40%
sobre o FGTS decorrente dos expurgos inflacionários", com fun-
damento na Orientação Jurisprudencial nº 344 da SBDI-1 do TST, e
afastou a alegada ofensa aos arts. 5º, II, LIV e LV, e 7º, XXIX, da
Constituição Federal (fls. 217/219).

Irresignada, interpõe recurso extraordinário com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, a
ocorrência da prescrição e aponta ofensa dos arts. 5º, II, XXXV, LIV,
LV e XXXVI, e 7º, XXIX, da CF (fls. 230/235).

Contra-razões a fls. 241/247.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 220 e 222/230), está subscrito

por advogado regularmente constituído (fl. 75), o preparo (fl. 238) e
o depósito recursal (fls. 110 e 170) estão corretos, mas não deve
p r o s s e g u i r.

A lide está circunscrita à fixação do termo inicial da pres-
crição para se reclamar as diferenças de multa de 40% sobre os
depósitos do FGTS, em razão dos expurgos feitos pelo Governo em
relação aos índices de inflação que deveriam corrigir os depósitos do
FGTS.

O direito é superveniente à rescisão do contrato, razão pela
qual inexiste ofensa literal e direta ao art. 7º, XXIX, da CF.

Acrescente-se, também, como fundamento inviabilizador da
alegada ofensa, que a controvérsia foi dirimida com base em nor-
matização ordinária (Lei Complementar nº 110/2001 e Orientação
Jurisprudencial nº 344 da SDI-1).

<!ID330424-5>

E, nesse contexto, possível ofensa demandaria, em primeiro
lugar, demonstrar-se que a norma ordinária foi mal-aplicada, cir-
cunstância processual essa que inviabiliza a pretensão da recorrente.

Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: dis-

cussão acerca da responsabilidade do empregador pelo pagamento de
diferenças da multa de 40% sobre o saldo do FGTS resultantes dos
expurgos inflacionários, afeta ao âmbito de legislação ordinária (L.
8.036/90), de reexame inviável no recurso extraordinário. 2.Recurso
extraordinário: descabimento: controvérsia a respeito de prazo pres-
cricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio
nata e na LC 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos dispositivos cons-
titucionais invocados: precedentes. (AI-AgR 580313/SP, Relator:
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 04-08-2006)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO. FGTS. MULTA. EXPURGOS INFLACIONÁ-
RIOS. PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A discussão relativa à res-
ponsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de 40%
sobre os depósitos do FGTS e ao prazo prescricional para propositura
da ação situa-se no campo infraconstitucional. Precedentes. Agravo
regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 463628/MG, Relator:
Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ 02-02-2007)

Não procede, outrossim, a alegada ofensa ao art. 5º, II,
XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, sob o argumento
de que foi "negada a devida prestação jurisdicional e ampla defesa
com os recursos que lhe são inerentes, uma vez que estão preenchidos
todos os requisitos legais de admissibilidade recursal" (fl. 234).

O Supremo Tribunal Federal proclama a impossibilidade de
sua violação literal e direta. A lesão a esses dispositivos depende de
ofensa a norma infraconstitucional, e, assim, somente depois de ca-
racterizada esta última, pode-se, indireta, e, portanto, de forma re-
flexa, concluir que aquelas igualmente foram desrespeitadas. Pre-
cedentes:

"A ofensa a preceito constitucional, para que autorize o re-
curso extraordinário, há de ser "direta e frontal" (RTJ 107/661,
120/912, 125/705, 155/921, 165/332, STF-RT 717/299, 731/184,
759/161), "direta, e não indireta, reflexa" (RTJ 152/948, 152/955),
"direta e não por via reflexa" (RTJ 105/704; neste sentido: RTJ
105/1.279, 127/758, 128/886; STF-RT 640/229)."

"Tem-se violação reflexa à Constituição, quando o seu re-
conhecimento depende de rever a interpretação dado à norma or-
dinária pela decisão recorrida, caso em que é a hierarquia infra-
constitucional dessa última que define, para fins recursais, a natureza
de questão federal. Admitir o recurso extraordinário por ofensa re-
flexa ao princípio constitucional da legalidade seria transformar em
questões constitucionais todas as controvérsias sobre a interpretação
da lei ordinária, baralhando as competências repartidas entre o STF e
os tribunais superiores e usurpando até a autoridade definitiva da
Justiça dos Estados para a inteligência do direito local "(RTF
161/297)." (in Código de Processo Civil de Theotonio Negrão - 31ª
edição - pg. 1.822)".

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV,
XXXVI, LIV, LV, 7º, XXIX E 93, IX. I - Alegação de ofensa à
Constituição que, se ocorrente, seria indireta, reflexa, o que não
autoriza a admissão do recurso extraordinário. II - Ao Judiciário cabe,
no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, in-
terpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou de-
sarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, ino-
correndo o contencioso constitucional. III - Agravo não provido."
(RE-AgR 245580 / PR, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 08-03-
2002 PP-00061).

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-AIRR-1038/2003-445-02-40.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP

ADVOGADA : DRª. JUSSARA IRACEMA DE SÁ E SACCHI

RECORRIDO : LEONEL DOS SANTOS LOPES

ADVOGADO : CARLOS EDUARDO BALDUCCI TRONCOSO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o v. acór-

dão de fls. 170/171, que não conheceu do recurso de embargos do
recorrente, com fundamento na Súmula nº 353 do TST.

O recorrente, em suas razões de fls. 175/184, alega que a
decisão recorrida afronta o disposto nos artigos 5º, II, XXXIV,
XXXV, XXXVI, LIV e LV, 7º, XXIX e 93, IX, da Constituição
Federal.

Sem contra-razões (certidão de fl. 188).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O
O recurso não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.
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Considerando-se que o recurso foi interposto em 26 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1039/2003-059-01-40.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SHELL BRASIL S/A

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDO : VALMIRANTE DA SILVA MELO

ADVOGADO : DR. NEIDE MARIA DANTAS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento interposto pela recorrente quanto ao tema "prescrição -
multa de 40% do FGTS - diferenças - expurgos inflacionários", ao
fundamento de que a decisão regional dirigiu interpretação razoável
ao comando do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, ao computar
o biênio legal levando em consideração a adesão ao acordo e o
depósito das diferenças do FGTS pelo Órgão gestor na conta vin-
culada do recorrido, referidos na Lei Complementar nº 110/2001.
Aplicou o item II da Súmula nº 221 e afastou a alegada ofensa aos
arts. 7º, XXIX, da CF. Em relação ao tema "indenização compen-
satória de 40% do FGTS - diferenças - expurgos inflacionários", foi
afastada a pretensão de afronta ao art. 5º, II, da Constituição Federal,
ante o caráter genérico da regra tratada no referido texto consti-
tucional (fls. 136/140).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
artigo 102, III, "a", da Constituição Federal (fls. 144/156). Sustenta,
em síntese, que a prescrição é contada a partir da data da rescisão do
contrato e que inexiste direito à percepção de diferenças da multa de
40% sobre os valores do FGTS, sob pena de ofensa ao ato jurídico
perfeito. Aponta violação dos arts. 5º, XXXVI e 7º, XXIX, da Cons-
tituição Federal.

Contra-razões apresentadas a fls. 159/165 (fax) e 167/173
(originais).

Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fl. 141 e 144), está subscrito por

advogados regularmente constituídos (fls. 121/123), o preparo (fl.
157) e o depósito recursal (fl. 99) foram realizados a contento, mas
não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/02/2007,
portanto, já na vigência da norma e a recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não atende
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1047/1993-024-05-40.6
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ESTADO DA BAHIA

PROCURADOR : DR. LUIZ PAULO ROMANO

RECORRIDAS : MARLY LÔBO TRINDADE E OUTRAS

ADVOGADO : DR. JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS FILHO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, quanto ao tema "ausência de delimitação
justificada dos valores impugnados", sob o fundamento de que não
restou configurada a alegada ofensa ao artigo 100 da Constituição
Federal, nos termos do artigo 896, § 2º, da CLT e da Súmula nº 266
do TST (fls. 218/222).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação do artigo
100 da CF (fls. 226/230).

Sem contra-razões (certidão de fl. 232).

Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 22 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e a recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1055/1994-047-01-40.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUN-
CEF

ADVOGADO : DR. LUIZ ANTÔNIO MUNIZ MACHADO

RECORRIDOS : ELYSIO MORETZSHON E OUTROS

ADVOGADA : DRA. VILMA OLIVEIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

ADVOGADO : DR. LUIZ EDUARDO ALVES RODRIGUES

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, sob o fundamento de que compete à Justiça
do Trabalho apreciar o pedido de complementação de aposentadoria
(fls. 762/766).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com fundamen-
to no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Indica ofensa ao
artigo 114, da CF (fls. 770/780).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 23 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1055/1994-047-01-41.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

ADVOGADO : DR. LUIZ EDUARDO ALVES RODRIGUES

RECORRIDOS : ELYSIO MORETZSOHN ALVES E OUTROS

ADVOGADA : DRA. VILMA OLIVEIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUN-
CEF

ADVOGADO : DR. SÉRGIO DOS SANTOS DE BARROS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, quanto aos temas "complementação de apo-
sentadoria - competência da Justiça do Trabalho" e "prescrição" (fls.
257/263).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação dos arts.
5º, II, XXXVI e LIV, 7º, XXIX, 114, e 202, § 2º, da CF (fls.
269/275).

Contra-razões a fls. 278/283.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e o preparo está correto, mas não

deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-1067/2003-114-15-00.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : DAIMLERCHRYSLER DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDO : MAURÍLIO BUSSSOLAN ROTEA

ADVOGADO : DR. MARCELO ANTÔNIO ALVES

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente quanto aos temas "prescrição" e "responsabilidade pelo
pagamento da diferença da multa de 40% sobre o FGTS decorrentes
dos expurgos inflacionários - ato jurídico perfeito", sob o fundamento
de que o acórdão embargado está em consonância com os itens nºs
344 e 341 da Orientação Jurisprudencial da SBDI-1 do TST, res-
pectivamente (fls. 208/211).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação dos artigos
5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição Federal (fls. 215/227).

Sem contra-razões (certidão de fl. 230).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e o preparo está correto, mas não

deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 5 de março
de 2007 (fl. 215), portanto, já na vigência da norma e o recorrente
não demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas
possuem relevância do ponto de vista econômico, político, social ou
jurídico, ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do
CPC, por certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao
crivo do Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em
que não atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraor-
dinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-1070/2002-004-02-00.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ANTÔNIO PARADA DOS SANTOS

ADVOGADO : DR. MARCO ANTÔNIO BELMONTE

RECORRIDAS : MEMOCONTA ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO LTDA. E
OUTRA

ADVOGADO : DR. JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do

recorrente quanto ao tema "ausência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo - submissão da de-
manda à comissão de conciliação prévia", em acórdão sintetizado na
seguinte ementa:

"EMBARGOS. RECURSO DE REVISTA. CONHECI-
MENTO. SUBMISSÃO DA DEMANDA À COMISSÃO DE
CONCILIAÇÃO PRÉVIA. ART. 625, D, DA CLT. OBRIGA-
TORIEDADE. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DE-
SENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
Na forma do que dispõe o art. 625-D da CLT, onde houver Comissão
de Conciliação Prévia de empresa ou sindical deve o trabalhador
submeter a seu conhecimento para fins de conciliação o fato ou os
fatos geradores de litígio com a empresa. Trata-se de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem
o qual, deve-se extinguir o processo, sem julgamento do mérito.
Ausência de violação dos arts. 5º, inciso XXXV, e 114 da CF/88.
Embargos não conhecidos." (fl. 441)

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação dos arts.
5º, XXXV, e 114 da CF (fls. 455/468 - fax, e 473/486 - originais).

Contra-razões a fls. 487/500.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 446, 455 e 473), está subscrito

por advogado regularmente constituído (fl. 15), mas não deve pros-
seguir, visto que deserto.



Nº 107, terça-feira, 5 de junho de 20071462 1ISSN 1677-7018

Com efeito, o recorrente não efetuou o pagamento das custas
processuais, conforme estabelecem o artigo 511 do CPC e a Re-
solução do Supremo Tribunal Federal nº 333, de 10/1/2007 (DJ de
12/1/2007).

Esclareça-se, finalmente, que a hipótese não atrai a aplicação
do art. 511, § 2º, do CPC, porquanto não se trata de insuficiência do
valor do preparo, mas, sim, de sua total ausência.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-1077/2004-531-05-40.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMEN-
TOS BANCÁRIOS DO EXTREMO SUL DA BAHIA

ADVOGADO : DR. JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADA : DRA. ENEIDA DE VARGAS E BERNARDES

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, quanto ao tema "FGTS - indenização de 40%
- expurgos inflacionários - prescrição - marco inicial", com fun-
damento na Súmula nº 333 deste Tribunal, por estar a decisão re-
gional em consonância com a Orientação Jurisprudencial nº 344 da
SBDI-1 desta Corte. Afastou, assim, a alegação de ofensa a dis-
positivo infraconstitucional - art. 199, I, do Código Civil (fls.
11 4 / 11 6 ) .

Inconformado, o recorrente interpõe recurso extraordinário,
com base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em
síntese, que a decisão recorrida afronta o disposto no art. 7º, XXIX,
da Constituição Federal (fls. 129/135).

Contra-razões apresentadas às fls. 141/145.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 126 e 129), está subscrito por

advogados regularmente constituídos (fls. 22 e 110/111), o preparo foi
feito a contento (fl. 136), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/02/2007,
portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não atende
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1079/2004-083-15-40.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP

ADVOGADO : DR. JOSÉ EDUARDO DIAS YUNIS

RECORRIDO : JOSÉ CASTRO FILHO

ADVOGADO : DR. JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto ao tema "responsabilidade pelo pa-
gamento das diferenças salariais da multa de 40% sobre o FGTS
decorrentes dos expurgos inflacionários", sob o fundamento de que
não ocorre a apontada violação do artigo 5º, II e XXXVI, da CF.
Consigna, ainda, que a matéria está pacificada no item nº 341 da
Orientação Jurisprudencial da SBDI-1 do TST.

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com fundamen-
to no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Indica ofensa ao
artigo 5º, II, XVI e XXXVI, da CF (fls. 167/172 - fax, e 173/178 -
original).

Contra-razões a fls. 182/206.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 165 e 167), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 20/22), mas não deve pros-
seguir, visto que deserto.

A recorrente não efetuou o pagamento das custas proces-
suais, conforme estabelecem o artigo 511 do CPC e a Resolução do
Supremo Tribunal Federal n.º 333, de 10/1/2007 (DJ de 12/1/2007).

Esclareça-se, finalmente, que a hipótese não atrai a aplicação
do art. 511, § 2º, do CPC, porquanto não se trata de insuficiência do
valor do preparo, mas, sim, de sua total ausência.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-A-RR-1088/2003-076-15-00.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL

ADVOGADO : DR. URSULINO SANTOS FILHO

RECORRIDO : JOSÉ REIS DE GODOI

ADVOGADA : DRA. ANA PAULA CAROLINA ABRAHÃO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, com fundamento na Súmula nº 353 do TST, em acórdão
sintetizado na seguinte ementa:

EMBARGOS INTERPOSTOS A DECISÃO PROFERIDA
EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERPOSTO A DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DENEGOU SEGUIMENTO
AO RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RE-
GIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA ITE-
RATIVA DO TST. DISCUSSÃO NÃO CIRCUNSCRITA ÀS EX-
CEÇÕES PREVISTAS NA SÚMULA Nº 353 DO TST. NÃO-CA-
BIMENTO. Decisão da colenda Turma mediante a qual se nega
provimento a agravo para confirmar a decisão monocrática do Re-
lator, mediante a qual se denegou seguimento ao recurso de revista
em razão de a decisão agravada guardar consonância com a ju-
risprudência iterativa desta Corte superior, não comporta revisão me-
diante recurso de embargos. Exsurge nítida a aplicação do óbice
consubstanciado na Súmula nº 353 do TST. Verifica-se que o presente
caso não se enquadra em qualquer das exceções contempladas no
verbete sumular em comento, de acordo com a redação que lhe foi
conferida por intermédio da Resolução nº 128/2005. Embargos não
conhecidos. (fl. 223)

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fundamento
no artigo 102, III, "a", da CF. Sustenta que o recurso de embargos
atendeu ao art. 894 da CLT, e que, por isso, a decisão viola os artigos
5º, II, LIV e LV, e 22, I, da Constituição Federal (fls. 229/233).

Contra-razões a fls. 242/246.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 226 e 229), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 187/188), o preparo e o de-
pósito recursal estão corretos (fls. 79, 103, 151 e 234), mas não deve
p r o s s e g u i r.

A decisão recorrida, ao concluir que não é cabível o recurso
de embargos contra decisão de Turma desta Corte, que nega pro-
vimento a agravo para confirmar decisão monocrática por meio da
qual é negado seguimento a recurso de revista, em razão de o acórdão
do Regional estar em conformidade com jurisprudência iterativa do
TST (art. 557, caput, do CPC), o fez com fundamento na Súmula nº
353 do TST que dispõe:

"Embargos. Agravo. Cabimento. Nova redação - Res.
128/2005, DJ 14.03.2005 Não cabem embargos para a Seção de
Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida em agravo, sal-
vo: a) da decisão que não conhece de agravo de instrumento ou de
agravo pela ausência de pressupostos extrínsecos; b) da decisão que
nega provimento a agravo contra decisão monocrática do Relator, em
que se proclamou a ausência de pressupostos extrínsecos de agravo
de instrumento; c) para revisão dos pressupostos extrínsecos de ad-
missibilidade do recurso de revista, cuja ausência haja sido declarada
originariamente pela Turma no julgamento do agravo; d) para im-
pugnar o conhecimento de agravo de instrumento; e) para impugnar a
imposição de multas previstas no art. 538, parágrafo único, do CPC,
ou no art. 557, § 2º, do CPC" .

Essa decisão tem natureza nitidamente processual, na medida
em que soluciona a lide segundo procedimento recursal regulado por
normas ordinárias.

Logo, inviável o prosseguimento do recurso, visto que não se
constata a alegada ofensa literal e direta aos arts. 5º, II, LIV e LV, e
22, I, da Constituição Federal.

Nesse sentido os precedentes do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE

INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. 1. Prevalece neste Tribunal o entendimento
de que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos
de admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza infra-
constitucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria de
forma indireta. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da
legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos deci-
sórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas inferiores,
podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente re-
flexa ao texto da Constituição. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AI-AgR 616086/SP, Segunda Turma, Relator Min.
EROS GRAU, DJ 23-02-2007, sem grifo no original)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. I. - Não se vislumbra, no caso, violação ao art.
543, § 1º, do Código de Processo Civil. II. - Somente a ofensa direta
à Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No
caso, o acórdão limita-se a interpretar normas infraconstitucionais. III.
- Alegação de ofensa ao devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se
ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa
direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional
que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta,
frontal. IV. - Agravo não provido." (AgR.AI nº 488.192/SP, Relator
Ministro Carlos Velloso, 2ª Turma, em 13/12/2005, DJ de
24/2/2006).

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1091/2004-008-10-40.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
- ECT

ADVOGADO : DR. MARIA DA CONCEIÇÃO MAIA AWWAD

RECORRIDOS : JÚLIO CÉSAR LAMPERT ZART E OUTROS

ADVOGADO : DR. EMANUEL CARDOSO PEREIRA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, sob o fundamento de que a decisão do Re-
gional, relativamente a progressão e o enquadramento denominado
"Curva de Maturidade", está em harmonia com a Súmula nº 51 do
TST (fls. 565/567).

Inconformado, a recorrente interpõe recurso extraordinário,
com fulcro no ar. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta
violação dos artigos 5º, II e 37, da Constituição Federal (fls.
571/602).

Contra-razões as fls. 606/609.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 27 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1101/2001-005-02-40.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA B. LOPES

RECORRIDO : FAST CHOPP CHOPERIA LTDA

ADVOGADO : DR. MARCELO RAMOS DE ANDRADE

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, com fundamento no Precedente Normativo nº
119 da SDC, por ser incabível a cobrança de contribuições con-
federativas e assistenciais de trabalhadores não- sindicalizados (fls.
132/136).

Inconformado, o recorrente interpõe recurso extraordinário,
com fulcro no ar. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta
violação dos artigos 5º, XX, 7º, XXVI, e 8º, caput, III, IV, e V, da
Constituição Federal (fls. 140/150).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.



Nº 107, terça-feira, 5 de junho de 2007 1 1463ISSN 1677-7018

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1102/2002-010-10-41.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : COMAL - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.

ADVOGADO : DR. SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO

RECORRIDO : FLÁVIO DA SILVA LIMA

ADVOGADO : DR. DORIVAL BORGES DE SOUZA NETO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, quanto aos temas "correção monetária - época
própria - aplicação da taxa referencial diária" e !depósito para ga-
rantia do juízo - crédito do exeqüente - diferenças", em acórdão
sintetizado na seguinte ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE RE-
VISTA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
ÉPOCA PRÓPRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERÊNCIAL DIÁ-
RIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISOS II E XXXVI, DA
CARTA MAGNA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO
896, § 2º, DA CLT, E DA SÚMULA 266, DO C. TST. A ad-
missibilidade do Recurso de Revista, em Processo de Execução, de-
pende de demonstração inequívoca de ofensa direta e literal à Cons-
tituição Federal, nos termos do artigo 896, § 2º, da CLT, e da Súmula
266, do Colendo TST, o que não logrou demonstrar a Recorrente, na
forma do dispositivo constitucional invocado. In casu, vê-se que o
decidido pautou-se na interpretação da legislação infraconstitucional,
no caso os artigos 459 e 883, da CLT, e 39, da Lei nº 8.177/91, ao
estabelecer a época própria para a correção monetária do débito
reconhecido. Quanto à aplicação da Taxa Referencial Diária (TRD)
para a correção do débito trabalhista, a Decisão encontra-se de acordo
com a Orientação Jurisprudencial 300, da SBDI-1, do C. TST.

DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. CRÉDITO DO
EXEQÜENTE. DIFERENÇAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, IN-
CISOS II E XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CON-
FIGURAÇÃO. Vê-se que o decidido pelo Egrégio Regional, no sen-
tido de responsabilizar a Executada pela diferença existente entre o
saldo do depósito bancário efetuado em garantia do Juízo e aquele
efetivamente devido ao Exeqüente, em data posterior, especificamente
em face do cômputo dos juros moratórios e correção monetária es-
tabelecidos na Justiça Trabalhista, está pautado na interpretação da
legislação infraconstitucional, in casu, o artigo 39, da Lei nº 8.177/91,
não havendo, assim, que se falar em violação direta e literal a dis-
positivo constitucional. Agravo de Instrumento a que se nega pro-
vimento." (fl. 710)

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação dos artigos
5º, II, XXV, XXXV, XXXVI, LV e LIV, 93, IX, e 192, § 3º, a CF (fls.
720/737).

Sem contra-razões (certidão de fl. 740).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.

Orientaçõs Jurisprudenciais nºs 344 e 341 da SBDI-1 do TST. Afas-
tou a alegada ofensa aos arts. 5º, II e XXXVI e 7º, XXIX, da
Constituição Federal (fls. 214/219).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição da República. Sustenta a ocorrência
de prescrição e argumenta que efetuou o pagamento relativo ao
FGTS, à época da rescisão, tendo se configurado o ato jurídico
perfeito. Indica violação dos arts. 5º, XXXVI e 7º, XXIX da Cons-
tituição Federal (fls. 223/235).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 2 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1129/2004-001-15-40.6
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : IGL INDUSTRIAL LTDA.

ADVOGADO : DR. JOURBERT ARIOVALDO CONSENTINO

RECORRIDO : PEDRO LAÉRCIO BETIN

ADVOGADO : DR. JOSÉ ANTÔNIO CREMASCO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento interposto pela recorrente, quanto ao prazo prescricional
para se postular a indenização de 40% sobre o saldo do FGTS, com
fundamento no § 4º do art. 896 da CLT e na Súmula nº 333 do TST.
Sobre a responsabilidade pelo pagamento da diferença da multa de
40% sobre os depósitos do FGTS, resultantes dos expurgos infla-
cionários, declarou estar a decisão do Regional em consonância com
a Súmula nº 341 deste Tribunal. Destacou, em relação aos efeitos da
transação, que não ficou demonstrado ofensa ao art. 5º, II e XXXVI,
da Constituição Federal (fls. 158/161).

Irresignada, a recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Argumenta com
a quitação ampla e irrestrita das parcelas postuladas pelo recorrido, e
com a ausência de responsabilidade da empresa em relação às di-
ferenças da multa de 40% sobre os depósitos do FGTS. Aponta
ofensa ao artigo 5º, II e XXXVI, da Constituição Federal (fls.
165/172).

Sem contra-razões (certidão de fl. 175).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 162 e 165), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 48/49 e 174), mas não deve
prosseguir, visto que deserto.

A recorrente efetuou o pagamento das custas processuais (fl.
173), mas não comprovou ter feito o depósito recursal, conforme
exige o artigo 899, § 1º, da CLT.

Com efeito, a sentença fixou o valor da condenação em R$
16.000,00 (dezesseis mil reais - fl. 54).

Houve depósito de R$ 4.402,00 (quatro mil quatrocentos e
dois reais - fl. 92) para o recurso ordinário e o Regional não alterou
o valor da condenação. Para fim de recurso de revista, foi depositada
a quantia de R$ 9.356,25 (nove mil trezentos e cinqüenta e seis reais
e vinte e cinco centavos - fl. 139).

Por conseguinte, ao interpor o recurso extraordinário, era
ônus da recorrente comprovar a complementação do depósito no valor
de R$ 2.241,75 (dois mil duzentos e quarenta e um reais e setenta e
cinco centavos), conforme item I da Súmula nº 128 deste Tribunal.

Não a fez, de forma que seu recurso está deserto.
Ressalte-se, por fim, que não se aplica ao caso o prazo

estabelecido no artigo 511, § 2º, do CPC, visto que esse dispositivo se
refere às custas processuais, enquanto o depósito recursal deve ser
efetuado no prazo para a interposição do recurso, conforme dispõe o
artigo 899, § 1º, da CLT.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1137/2003-071-02-40.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDO : OMAR ALI EL SMEILY

ADVOGADO : DR. SÉRGIO RICARDO DA SILVA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, sob o fundamento de que é inviável a im-
posição da contribuição assistencial e confederativa aos empregados
não-associados, nos termos do Precedente Normativo nº 119 da SDC
e da Orientação jurisprudencial nº 17 da SDC desta Corte.

Efetivamente:
"O Precedente Normativo nº 119 da SDC do TST, assim

dispõe: "A Constituição da República, em seus arts. 5º, XX e 8º, V,
assegura o direito de livre associação e sindicalização. É ofensiva a
essa modalidade de liberdade cláusula constante de acordo, conven-
ção coletiva ou sentença normativa estabelecendo contribuição em
favor de entidade sindical a título de taxa para custeio do sistema
confederativo, assistencial, revigoramento ou fortalecimento sindical
e outras da mesma espécie, obrigando trabalhadores não sindica-
lizados. Sendo nulas as estipulações que inobservem tal restrição,
tornam-se passíveis de devolução os valores irregularmente descon-
tados". A Orientação Jurisprudencial nº 17 da SDC do TST, por sua
vez, sinaliza no seguinte sentido: As cláusulas coletivas que esta-
beleçam contribuição em favor de entidade sindical, a qualquer título,
obrigando trabalhadores não sindicalizados, são ofensivas ao direito
de livre associação e sindicalização, constitucionalmente assegurado,
e, portanto, nulas, sendo passíveis de devolução, por via própria, os
respectivos valores eventualmente descontados. Destarte, estando a
decisão regional em harmonia com o Precedente nº 119 da SDC/TST
e com a Orientação Jurisprudencial nº 17 da SDC/TST, resta inviável
o curso da revista, em face da violação legal argüida (artigo 513, e, da
CLT), nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 336 da SBDI-
1/TST." (fls. 86/87)

Inconformado, interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese, violação dos arts. 5º,
XX, 7º, XXVI, e 8º, caput, III, IV e V, da Constituição Federal (fls.
92/102).

Sem contra-razões a fl.105.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 89 e 92) e está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 8 e 27), e preparo está cor-
reto (fl. 103), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21.2.2007
(fl. 92), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1144/2003-034-01-40.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TELEMAR NORTE LESTE S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDA : DANIEL ALEXANDRE ALVES

ADVOGADA : DRA. ANNA CLÁUDIA PINGIOTORE

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto ao tema "multa de 40% do FGTS -
diferença - expurgos inflacionários - responsabilidade pelo pagamen-
to", sob o fundamento de que a decisão do Regional está em con-
sonância com o item nº 341 da Orientação Jurisprudencial da SBDI-
1 do TST, e afastou a alegação de violação do artigo 5º, II e XXXVI,
da Constituição Federal. (fls. 97/99)

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com fundamen-
to no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Indica ofensa aos
artigos 5º, XXXVI, da Constituição Federal (fls. 86/98).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 100 e 103), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 93/95) e o preparo está cor-
reto (fl. 110), mas não deve prosseguir.

<!ID330424-6>

O recurso é tempestivo e o preparo está correto, mas não
deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 12 de março de
2007, portanto, já na vigência da norma e a recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do ponto
de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual que lhe é
imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua pretensão, em
submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, não se
viabiliza, na medida em que não atende pressuposto formal e intrínseco do
recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1127/2003-092-15-41.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

PROCURADOR : DR. LYCURGO LEITE NETO

RECORRIDOS : ANTÔNIO CARLOS DE VASCONCELOS E OUTROS

ADVOGADA : DRA. CARLA REGINA CUNHA MOURA MARTINS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto aos temas "prescrição" e "responsa-
bilidade pelo pagamento das diferenças da multa de 40% sobre o
FGTS decorrentes dos expurgos inflacionários", com fundamento nas
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A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 7 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-1145/2004-110-08-40.6
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. -
E L E T R O N O RT E 

ADVOGADO : DR. TIAGO CEDRAZ LEITE OLIVEIRA

RECORRIDO : WILSON FRANCISCO LIMA DE ASSUNÇÃO

ADVOGADA : DRA. ALESSANDRA DU VALESSE COSTA BATISTA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fulcro no

art. 102, III, "a", CF contra o v. acórdão de fls. 169/171, com-
plementado a fls. 187/189, que negou provimento ao agravo de ins-
trumento da recorrente.

Em suas razões de fls. 193/197, indica violação dos arts. 5º,
II, XXXV, LIV e LV, 7º, XXIX, e 93, IX, da Constituição Federal.

Sem contra-razões, conforme certidão de fl. 200.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 190 e 193), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 175/176), mas não deve pros-
seguir, visto que deserto.

A recorrente não efetuou o pagamento das custas proces-
suais, conforme estabelecem o artigo 511 do CPC e a Resolução do
Supremo Tribunal Federal n.º 319, de 17/1/2006 (DJ de 20/1/2006).

Esclareça-se, finalmente, que a hipótese não atrai a aplicação
do art. 511, § 2º, do CPC, porquanto não se trata de insuficiência do
valor do preparo, mas, sim, de sua total ausência.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-1156/2003-095-15-00.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL

ADVOGADO : DR. URSULINO SANTOS FILHO

RECORRIDO : ANTÔNIO CARLOS PRATAVIEIRA

ADVOGADO : DR. DARIO PICOLI NETTO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, quanto aos temas "prescrição" e "responsabilidade pelo
pagamento da diferença da multa de 40% sobre o FGTS decorrente
dos expurgos inflacionários". Fundamentou sua decisão nas Orien-
tações Jurisprudenciais nº 344 e 341 da Orientação Jurisprudencial da
SBDI-1 do TST e afastou a alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 7º,
XXIX, da Constituição Federal (fls. 212/215).

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, a
ocorrência da prescrição, e argumenta que efetuou o pagamento re-
lativo ao FGTS, à época da rescisão, não sendo responsável pela
correção monetária. Indica violação dos arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXIX,
da Constituição Federal (fls. 219/227).

Sem contra-razões.
Com esse breve relatório,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 216 e 219), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 205/206) e o preparo está
correto (fl. 228), mas não deve prosseguir.

A prescrição e a responsabilidade da recorrente pelo pa-
gamento das diferenças relativas à multa de 40% sobre o FGTS foram
solucionadas com base nas Orientações Jurisprudenciais nºs 344 e
341 da SDI-1, respectivamente. Como conseqüência, a decisão re-
corrida afastou a alegação de ofensa literal e direta aos arts. 5º,
XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Diante desse contexto, inviável o recurso extraordinário, uma
vez que, para se chegar à configuração de ofensa literal e direta a
ambos os preceitos da Constituição Federal, necessário seria o re-
exame da lide sob o enfoque das orientações jurisprudenciais su-
pramencionadas.

A decisão tem, pois, típico conteúdo de natureza infracons-
titucional, circunstância processual essa que impede o seguimento do
recurso, conforme tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

"DECISÃO : Agravo de instrumento de decisão que inad-
mitiu RE, a, de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim
ementado (f. 175): "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE
REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. EXPURGOS IN-
FLACIONÁRIOS. DEPÓSITO COMPLEMENTAR DE 40% DO
FGTS. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. Não se caracterizando
denúncia de violação direta a preceitos da Constituição Federal ou
contrariedade à Súmula da Jurisprudência Uniforme do TST, não se
viabiliza recurso de revista em processo submetido ao rito suma-
ríssimo, nos termos do art. 896, § 6º, da CLT. Outrossim, já está
pacificado pela Jurisprudência desta Corte, através da Orientação Ju-
risprudencial n. 344, de sua SDI.1, que o marco inicial da prescrição
se dá com a edição da LC-100/01. Recurso de revista inviável. Agra-
vo de Instrumento improvido." Alega o RE, em síntese, a violação
dos artigos 5º, II, XXXVI e 7º, XXIX, da Constituição Federal.
Decido. Com relação aos artigos 5º, II e XXXVI, a discussão acerca
da responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de
40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atualização mo-
netária em razão dos expurgos inflacionários, é matéria afeta ao
âmbito da legislação ordinária - L. 8.036/90 -, daí ser inviável o
reexame dessa questão em recurso extraordinário. Por fim, também se
situa no campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo
prescricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da
actio nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando
muito, poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º,
XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurispru-
dência deste Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T,
Ilmar e 546.511-AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento
ao agravo." (AI-585685-SP, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ
19.04.06).

"(...) Decido. O tema do artigo 170, II, em nenhum momento
foi analisado pelo acórdão recorrido nem objeto de embargos de
declaração: incidem as Súmulas 282 e 356. Ademais, seja com re-
lação à discussão acerca do artigo 515 do CPC e da possibilidade de
o colegiado em segunda instância, ao afastar preliminar de prescrição,
adentrar de imediato o exame do mérito; seja quanto ao debate con-
cernente à responsabilidade do empregador pelo pagamento da di-
ferença de 40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atua-
lização monetária em razão dos expurgos inflacionários, trata-se de
matérias adstritas ao âmbito infraconstitucional, a cujo reexame não
se presta a via do recurso extraordinário. Por fim, também se situa no
campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo pres-
cricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio
nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º, XXXVI,
e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurisprudência deste
Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T, Ilmar; e 546.511-
AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento ao agravo." (AI-
585987-ES, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.06).

"DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento interposto de
decisão que inadmitiu recurso extraordinário formado contra acórdão
do Tribunal Superior do Trabalho que afastou as alegações de pres-
crição e existência de ato jurídico perfeito, mantendo a condenação
do ora recorrente no pagamento de valor correspondente à com-
plementação da multa compensatória de 40% incidente sobre as di-
ferenças decorrentes dos expurgos inflacionários não creditados nas
contas vinculadas do FGTS. No recurso extraordinário a parte alega
que a decisão recorrida afrontou o disposto nos arts. 5o, XXXVI (ato
jurídico perfeito) e 7o, XXIX, da Constituição federal. A ofensa ao
art. 7o, XXIX, se verifica, na visão do recorrente, porque a re-
clamação trabalhista foi ajuizada quando ultrapassado o prazo pres-
cricional a que alude o referido dispositivo constitucional. A afronta
ao art. 5o, XXXVI, da Constituição federal é justificada pela alegação
de que o ora recorrente está sendo condenado a pagar as diferenças
referentes à multa compensatória de 40% sem que para isso tenha
dado causa ao erro de cálculo, porquanto o pagamento da parcela
quando da rescisão contratual levou em consideração o saldo da conta
vinculada naquela oportunidade. Sem razão a parte recorrente. Afasto,
também a alegação de afronta ao contido nos arts. 5o, XXXVI, e 7o,
XXIX, da Constituição federal, tal como veiculada no apelo ex-
traordinário. É que a discussão acerca do prazo prescricional e da
responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença na mul-
ta compensatória de 40% incidente sobre as diferenças decorrentes
dos expurgos inflacionários não creditados nas contas vinculadas do
FGTS, situa-se no âmbito da legislação infraconstitucional, o que dá
margem ao descabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido: AI
580.313-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
585.522-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
566.638-AgR, rel. min. Cezar Peluso, DJ 09.06.2006; AI 585.987, rel.
min. Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.2006; AI 606.175, rel. min. Ri-
cardo Lewandowski, DJ 26.10.2006; AI 585.610, rel. min. Carlos
Britto, DJ 03.04.2006; AI 546.019, rel. min. Celso de Mello, DJ
15.06.2006. Do exposto, nego seguimento ao agravo." (AI-615999-
DF, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ 6.12.07)

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-A-RR-1160/2003-052-15-00.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL

ADVOGADO : DR. URSULINO SANTOS FILHO

RECORRIDO : DEVAIR PEREIRA DA SILVA E OUTROS

ADVOGADO : DR. MIKAEL LEKICH MIGOTTO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento interposto pela recorrente, quanto aos temas "prescrição e
responsabilidade pelo pagamento da diferença da multa de 40% sobre
o FGTS decorrente dos expurgos inflacionários", com fundamento
nas Orientações Jurisprudenciais nºs 341 e 344 da SDI-I do TST.
Afastou a alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da
Constituição Federal.

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
artigo 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, a
ocorrência da prescrição, e que não pode ser responsabilizada pelo
pagamento das diferenças da multa do FGTS. Indica violação dos
arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição Federal (fls.
327/340).

Contra-razões apresentadas a fls. 343/353 (fac-símile) e
355/365 (originais).

Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 324 e 327), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 312 e 313) e o preparo está
correto (fl. 341), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-ED-AIRR-1162/2004-112-03-40.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : RAMIRO ALVES PEDROSA

ADVOGADO : DR. FREDERICO GARCIA GUIMARÃES

RECORRIDA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CE-
MIG

ADVOGADO : DR. ANDRÉ SCHMIDT DE BRITO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos do recor-

rente, com fundamento na Súmula nº 353 do TST (fls. 142/144 e
154/155).

Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
base no art. 102, III, "a", da CF. Alega que, não obstante a oposição
de embargos de declaração, não houve a análise da ofensa aos dis-
positivos da Constituição, indicados, motivo pelo qual se configurou
a negativa de prestação jurisdicional. No mérito, sustenta o cabimento
do recurso de embargos, que deveriam ter sido conhecidos. Indica
violação dos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal
(fls. 162/167).

Contra-razões a fls. 175/179.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 156 e 162), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 17) e o preparo está correto
(fl. 168), mas não deve prosseguir.

Não procede a alegação de que houve negativa de prestação
jurisdicional.

A decisão proferida em embargos de declaração consigna
que o recorrente não apontou omissão, obscuridade ou contradição,
limitando-se a pleitear manifestação quanto à garantia de acesso à
Justiça, notadamente sob o enfoque do art. 5º, XXXV, da CF. Con-
clui, assim, pela impertinência dos embargos de declaração, e re-
forçou o fundamento da decisão embargada, de que a Súmula nº 353
do TST restringe o cabimento dos embargos contra decisão proferida
em agravo de instrumento aos casos de reexame de pressupostos
extrínsecos.

Efetivamente, diante desse contexto em que a Súmula nº 353
desta Corte encontra fundamento no art. 5º da Lei nº 7.701/85, in-
viável falar-se em ofensa ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição
Federal, dispositivo esse que, inclusive o Supremo Tribunal Federal
afasta a possibilidade de sua ofensa literal e direta.

No mérito, o recurso não merece melhor sorte. A decisão
recorrida, ao concluir que não cabem embargos para a SDI-1 contra
decisão que conhece de agravo de instrumento e nega-lhe provimento,
nos termos da Súmula nº 353 desta Corte, tem natureza processual,
conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal:
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EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. 1. Prevalece neste Tribunal o entendimento
de que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos
de admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza infra-
constitucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria de
forma indireta. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da
legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos deci-
sórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas inferiores,
podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente re-
flexa ao texto da Constituição. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AI-AgR 616086/SP, Segunda Turma, Relator Min.
EROS GRAU, DJ 23-02-2007, sem grifo no original).

EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. I. - Não se vislumbra, no caso, violação ao art.
543, § 1º, do Código de Processo Civil. II. - Somente a ofensa direta
à Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No
caso, o acórdão limita-se a interpretar normas infraconstitucionais. III.
- Alegação de ofensa ao devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se
ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa
direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional
que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta,
frontal. IV. - Agravo não provido." (AgR.AI nº 488.192/SP, Relator
Ministro Carlos Velloso, 2ª Turma, em 13/12/2005, DJ de
24/2/2006).

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 9 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1169/2003-012-03-40.6
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTES : FARIA LIMA - ENGENHARIA LTDA. E OUTROS

ADVOGADO : DR. EVANDRO BRAZ DE ARAÚJO JÚNIOR

RECORRIDO : HALFED ANASTÁCIO DA SILVA

ADVOGADA : DRA. RENATA GONÇALVES DE OLIVEIRA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento das recorrentes, quanto ao tema "recurso de revista - Justiça
gratuita - deserção", com fundamento na Súmula nº 128, I, desta
Corte, em acórdão assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVIS-
TA. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ALCANCE. DEPÓSITO
RECURSAL. FINALIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. Não com-
provada a insuficiência de recursos, incabível a concessão do be-
nefício da gratuidade da justiça. Inteligência da IN 03/93, X, desta
Corte, que interpreta o artigo 8º da Lei 8542, de 23.12.92, que trata
do depósito recursal na Justiça do Trabalho, verbis: não é exigido
depósito recursal, em qualquer fase do processo ou grau de jurisdição,
(...) da parte que, comprovando insuficiência de recursos, receber
assistência judiciária integral e gratuita do Estado (art. 5º, LXXIV,
CF). Ademais, o benefício em exame não alcança o depósito recursal,
porquanto tem por escopo assegurar o juízo, o que não se confunde
com a isenção do pagamento de taxas e emolumentos judiciais, a teor
da Lei 1060/1950." (fl. 120)

Inconformadas, interpõem recurso extraordinário, com fun-
damento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustentam, em
síntese, que a decisão recorrida, ao negar seguimento ao seu recurso
de revista, afronta o disposto no artigo 5º, XXXIV e LV, da Cons-
tituição Federal (152/162).

Sem contra-razões a fl. 164.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 138 e 140) e está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 24), mas não deve prosse-
g u i r.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 8.3.2007 (fl.
140), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra,
em nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância
do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus pro-
cessual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo
que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1179/2002-305-04-40.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : KATIVAR COMÉRCIO DE REFEIÇÕES

ADVOGADO : DR. FÁBIO COLOMBO

RECORRIDO : JOSÉ SOLONI SOARES

ADVOGADO : DR. DAVI ELOI MÜLLER

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto ao tema "penhora on line - ação res-
cisória - suspensão da execução", com fundamento no § 2º do art. 896
da CLT e nas Súmulas nºs 266 e 297 do TST (fls. 211/213).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição da República. Sustenta, em síntese,
que a execução deve ser suspensa, seja porque há ação rescisória
pendente de julgamento, seja porque se processa de forma mais gra-
vosa, contrariamente ao que dispõe o art. 620 do CPC. Indica vio-
lação dos arts. 1º, IV, e 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal
(fls. 225/232).

Contra-razões a fls. 236/239.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/2/2007,
portanto, já na vigência da norma, e a recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não atende a
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-A-AIRR-1179/2004-305-04-40.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : BANCO ITAÚ S.A.

ADVOGADO : DR. VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

RECORRIDO : SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMEN-
TOS BANCÁRIOS DE NOVO HAMBURGO E REGIÃO

ADVOGADO : DR. JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo do recor-

rente quanto ao tema "participação nos lucros - acordo coletivo".
Afastou a indicada ofensa ao art. 7º, XXVI, da Constituição Federal
(fls. 172/174).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese, que não foi observada
a negociação coletiva, que abrange parcelas estritamente pecuniárias.
Indica violação do art.7º, XXVI, da Constituição Federal (fls.
177/180).

Contra-razões a fl. 192/195.
Com esse breve R E L AT Ó R I O ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/2/2007,
portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não atende a
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

<!ID330424-7>

PROC. Nº TST-RE-ED-ED-AIRR-1192/2004-057-03-40.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : LEVI RIOS NETO

ADVOGADO : DR. JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO

RECORRIDO : UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

ADVOGADA : DRA. CRISTIANA RODRIGUES GONTIJO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, sob o fundamento sintetizado na seguinte
ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RITO SUMARÍSSIMO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Registrado pelo Tribunal Regional
que a ação trabalhista foi ajuizada dois anos após a edição da Lei
Complementar nº 110/2001, não há como se aferir afronta ao art. 7º,
XXIX, da CF, que trata da prescrição advinda da extinção do contrato
de trabalho. Agravo de instrumento não provido. (fl. 149).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados,
sob os fundamentos de fls. 159/160.

Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da CF, e aponta violação do art. 7º, XXIX, da Cons-
tituição Federal (fls. 164/171).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/2/2007
(fl. 164), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-1199/2003-025-01-40.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TELEMAR NORTE LESTE S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDO : CARLOS ALBERTO FIORATTI

ADVOGADA : DRA. LIA MARCOLINI PINAUD

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente (fls. 115/120). Quanto ao tema "prescrição",
com fulcro na Súmula nº 221, II, do TST. No tocante à "respon-
sabilidade pelo pagamento da diferença da multa de 40% sobre o
FGTS decorrente dos expurgos inflacionários", sob o fundamento de
que o acórdão do Regional está em consonância com o item nº 341 da
Orientação Jurisprudencial da SBDI-1 do TST.

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados
(fls. 127/128).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
artigo 102, III, "a", da CF (fls. 132/151). Sustenta, em síntese, a
ocorrência da prescrição, e que não pode ser responsabilizado pelo
pagamento das diferenças da multa do FGTS. Indica violação dos
arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Sem contra-razões (certidão de fl. 154).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e o preparo está correto, mas não

deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST
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PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-1212/2003-043-15-00.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL

ADVOGADOS : DR. URSULINO SANTOS FILHO E DR. ANTÔNIO CARLOS
VIANA DE BARROS

RECORRIDO : ROUDERVAL ALVES CRUZ

ADVOGADO : DR. OVÍDIO ROLIM DE MOURA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos da recor-

rente, quanto aos temas prescrição - marco inicial - ato jurídico
perfeito e responsabilidade pelo pagamento das diferenças de 40% de
multa sobre os valores do FGTS, decorrentes dos expurgos infla-
cionários - interesse de agir, por estar a decisão do Regional em
consonância com as Orientações Jurisprudenciais nºs 344 e 341, da
SBDI-1 desta Corte. Afastou, assim, a alegada ofensa aos arts. 7º,
XXIX e 5º, XXXVI, da Constituição Federal (fls. 217/220).

Inconformada, a recorrente interpõe recurso extraordinário,
com base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em
síntese, que a decisão recorrida afronta o disposto nos arts. 5º, XXX-
VI e 7º, XXIX, da Constituição Federal (fls. 224/237).

Sem contra-razões (certidão de fl. 255)
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 221 e 224), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 179/180 e 191), o preparo (fl.
238) e o depósito recursal foram feitos a contento (fl. 117), mas não
deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/02/2007,
portanto, já na vigência da norma, e a recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende a
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-1220/2005-801-10-40.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. -
E L E T R O N O RT E 

ADVOGADO : DR. TIAGO CEDRAZ LEITE OLIVEIRA

RECORRIDO : ANTÔNIO ALVES DOS REIS NETO

ADVOGADO : DR. LÁZARO LUIZ MENDONÇA BORGES

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de instrumento da

recorrente (fls. 262/265)). Quanto ao tema "base de cálculo do adicional de
periculosidade", sob o fundamento de que a decisão do Regional está em
consonância com a Súmula 191 do TST. Quanto a inclusão do adicional de
tempo serviço na base de cálculo do adicional de periculosidade, por en-
tender que a matéria está pacificada na Súmula nº 203 do TST. Relativa-
mente à integração do adicional de penosidade na base de cálculo do adi-
cional de periculosidade, com fulcro na Súmula nº 126 do TST.

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados
(fls. 278/280).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com fundamen-
to no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Indica ofensa aos
artigos 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da CF (fls. 285/289).

Contra-razões a fls. 291/304 - fax, e 306/319 - original.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 282 e 285), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 270/271), mas não deve pros-
seguir, visto que deserto.

A recorrente não efetuou o pagamento das custas proces-
suais, conforme estabelecem o artigo 511 do CPC e a Resolução do
Supremo Tribunal Federal nº 333, de 10/1/2007 (DJ de 12/1/2007).

Esclareça-se, finalmente, que a hipótese não atrai a aplicação
do art. 511, § 2º, do CPC, porquanto não se trata de insuficiência do
valor do preparo, mas, sim, de sua total ausência.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-1223/2005-058-02-40.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTES : CHRISTINE SUSAN PULLON HOFFMANN E OUTRA

ADVOGADA : DRA. CRISTINA GIUSTI IMPARATO

RECORRIDA : MAHNKE INDUSTRIAL LTDA.

RECORRIDO : ALEXANDRE SOARES DA COSTA

ADVOGADO : DR. JAIME DOS SANTOS PENTEADO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento das recorridas, quanto ao tema "processo de execução -
embargos de terceiro - bem de família - fraude à execução", por não
demonstrada afronta aos arts. 5º, XXII e 6º, da Constituição Federal
(fls. 213/217).

As recorrentes interpõem recurso extraordinário, com base
no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Reiteram a alegada
violação dos arts. 5º, XXII e 6º, da Constituição Federal (fls. 220/227
- fax e 230/237 - originais).

Sem contra-razões (certidão de fl. 240).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 218, 220 e 230), está subscrito

por advogadas regularmente constituídas (fl. 31) e o preparo está
correto (fl. 238), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 23/02/2007,
portanto, já na vigência da norma e as recorrentes não demonstram,
em nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância
do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus pro-
cessual que lhes é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo
que a pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do Su-
premo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-1231/1997-041-01-40.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : CERAS JOHNSON LTDA.

ADVOGADO : DR. PABLO ROLIM CARNEIRO

RECORRIDO : AILTON DA CRUZ CARDOSO

ADVOGADO : DR. CARLOS ANTÔNIO PIRES CORREIA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida afastou o óbice lançado pelo juízo de

admissibilidade do recurso de revista da recorrente (preenchimento
incompleto da guia DARF - ausência do número do processo) e
negou provimento ao agravo de instrumento quanto aos temas "horas
extraordinárias", "participação nos lucros" e "auxílio escolar" (fls.
212/219).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados
(fls. 229/231).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
artigo 102, III, "a", da CF (fls. 235/241). Argúi a nulidade da decisão
recorrida por negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que, mes-
mo com a oposição de embargos de declaração, não foi sanada a
contradição contida no acórdão recorrido. Indica violação dos arts. 5º,
XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF. Alega, ainda, que houve erro de
procedimento no julgamento do agravo de instrumento, indicando
ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da CF.

Sem contra-razões (certidão de fl. 244).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e o preparo está correto, mas não

deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-1251/2004-018-10-40.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : UNIÃO

PROCURADOR : DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

RECORRIDO : JOÃO JACO FIALHO

ADVOGADO : DR. JOÃO AMÉRICO PINHEIRO MARTINS

RECORRIDO : ADCONTROL - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, relativamente ao tema "responsabilidade sub-
sidiária", com fundamento na Súmula nº 331, IV, do TST, expli-
citando que "o entendimento concentrado na referida súmula não
exclui da responsabilidade subsidiária da tomadora nenhuma verba
deferida ao empregado em decorrência do inadimplemento da pres-
tadora" (fl. 102).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados,
sob os fundamentos de fls. 113/115.

Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da CF, e aponta violação dos arts. 5º, II, XXIV, LIV, 22,
XXVII, 37, XXI e § 6º, 48 e 97, todos da Constituição Federal (fls.
120/132).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 22/2/2007
(fl. 120), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-1264/2002-017-04-40.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : VONPAR REFRESCOS S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ PEDRO PEDRASSANI

RECORRIDA : MARIA DE LOURDES SCHNEIDER SEDRES

ADVOGADO : DR. ALEXANDRE BILO MACHADO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, quanto ao tema "horas extras", com fulcro nas
Súmulas 126 e 296 do TST (fls. 214/215).

Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos
para prestar esclarecimentos (fls. 222/223).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Argúi nulidade da decisão
recorrida por negativa de prestação jurisdicional. Aponta violação dos
artigos 5º, LV, e 93, IX, da CF (fls. 226/228).

Contra-razões a fls. 232/239 - fax e 241/249 - original.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e o preparo está correto, mas não

deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 23 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e a recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-A-RR-1274/2003-082-15-00.6
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP

ADVOGADA : DRA. JUSSARA IRACEMA DE SÁ E SACCHI

RECORRIDO : ANTÔNIO CARLOS ROMEIRO

ADVOGADO : DR. LUÍS CARLOS DOS SANTOS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, interpostos contra decisão que negou provimento a agravo
para manter a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso
de revista, quanto aos temas prescrição e responsabilidade pelo pa-
gamento das diferenças da multa de 40% sobre o FGTS decorrentes
dos expurgos inflacionários, com fundamento na Súmula nº 353 do
TST (fls. 193/195).



Nº 107, terça-feira, 5 de junho de 2007 1 1467ISSN 1677-7018

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
artigo 102, III, "a", da CF. Argúi a nulidade da decisão recorrida por
negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que, com o
não-conhecimento dos embargos, não houve a análise da indicada
ofensa a dispositivos de leis e da Constituição Federal. Aponta vio-
lação do art. 93, IX, da CF. Alega, por fim, que o recurso de em-
bargos atendeu ao art. 894 da CLT, e que, por isso, a decisão viola os
artigos 5º, II, XXXIV, "a", XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 7º, XXIX, da
CF (fls. 199/208).

Sem contra-razões (certidão de fl. 212).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e o preparo está correto, mas não

deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-1282/2003-005-15-40.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRI-
CA PAULISTA - CTEEP

ADVOGADO : DR. LYCURGO LEITE NETO

RECORRIDO : SEBASTIÃO DIVINO FREITAS

ADVOGADO : DR. MARCOS FERNANDO ALVES MOREIRA

RECORRIDA : ANDREA GRIZI PIMENTEL

ADVOGADO : DR. MARCO ANTÔNIO MONCHELATO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto ao tema "responsabilidade subsidiária",
com fundamento na Súmula nº 331, IV, do TST (fls. 129/131 e
149/151).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Argumenta, em síntese, que não deve ser
condenada de forma subsidiária. Indica violação dos arts. 5º, II, LIV
e LV, 22, I e XXVII, 37, II, e 61 da Constituição Federal (fls.
154/173).

Sem contra-razões (fl. 178).
Com esse breve R E L AT Ó R I O ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/2/2007,
portanto, já na vigência da norma, e a recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não atende a
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1282/2003-463-02-40.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : VOLKSVAGEN DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO : DR. LUIZ BERNARDO ALVAREZ

RECORRIDO : SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC

ADVOGADA : DRA. ELMIRA APARECIDA D'AMATO GARCIA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, em relação aos temas "transação/quitação em
virtude da adesão ao PDV" e "responsabilidade pelo pagamento das
diferenças da multa de 40% sobre os valores do FGTS, decorrentes
dos expurgos inflacionários". Invocou o disposto na Orientação Ju-
risprudencial nº 341 da SBDI-1 e na Súmula nº 333 deste Tribunal e
afastou a alegada ofensa ao art. 5º, II e XXXVI, da Constituição
Federal (fls. 350/355).

Inconformada, a recorrente interpõe recurso extraordinário,
com base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em
síntese, que a decisão recorrida afronta o disposto no art. 5º, II e
XXXVI, da Constituição Federal (fls. 359/366).

Contra-razões apresentadas a fls. 371/379.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 356 e 359), está subscrito por

advogada regularmente constituída (fls. 74/79), o preparo (fl. 368) e o
depósito recursal (fl. 278) foram feitos a contento, mas não deve
p r o s s e g u i r.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/02/2007,
portanto, já na vigência da norma e a recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não atende
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1296/2003-014-01-40.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

ADVOGADO : DR. LYCURGO LEITE NETO

RECORRIDO : NOLEMAR MATOS CALHEIROS

ADVOGADO : DR. ALTAIR PAZ COSTA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, relativamente aos temas "prescrição" e "multa
de 40% do FGTS - expurgos inflacionários - responsabilidade pelo
pagamento", com fundamento nos itens 344 e 341 da Orientação
Jurisprudencial da SBDI-1 do TST, respectivamente. Como conse-
qüência, afastou a alegada violação dos artigos 5º, XXXVI, e 7º,
XXIX, da Constituição Federal (fls. 120/125).

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da CF, e aponta violação dos arts. 5º, XXXVI, 7º,
XXIX, e 37, § 6º, da Constituição Federal (fls. 130/144).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/2/2007
(fl. 130), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-1299/2002-009-11-40.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

ADVOGADO : DR. LUCIANO ANDRADE PINHEIRO

RECORRIDO : PEDRO SÉRGIO DA SILVA TORRES

ADVOGADO : DR. SÉRGIO ARNALDO CRUZ DE OLIVEIRA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, quanto ao tema "FGTS - multa de 40% -
diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários - prescrição - res-
ponsabilidade pelo pagamento", com fundamento nas Orientações Ju-
risprudenciais nºs 341 e 344 da SBDI-1 desta Corte.

Inconformada, a recorrente interpõe recurso extraordinário,
com base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em
síntese, que seu agravo de instrumento comportava provimento por
demonstrar afronta ao disposto nos artigos 5º, XXXV e LV, 7º, XXIX
e 93, IX, todos da Constituição Federal (151/155).

Sem contra-razões (certidão de fl. 157).

Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 145 e 151), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 148/149), mas não deve pros-
seguir, visto que deserto.

A recorrente comprovou ter feito o depósito recursal (fls. 58,
78 e 115), mas não efetuou o pagamento das custas processuais,
conforme estabelecem o artigo 511 do CPC e a Resolução do Su-
premo Tribunal Federal n.º 319, de 17/1/2006 (DJ de 20/1/2006).

Esclareça-se, finalmente, que a hipótese não atrai a aplicação
do art. 511, § 2º, do CPC, porquanto não se trata de insuficiência do
valor do preparo, mas, sim, de sua total ausência.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1311/2004-126-15-40.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SHELL BRASIL LTDA.

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDO : JOSÉ LUIZ PERETTI

ADVOGADO : DR. CARLINDO SOARES RIBEIRO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto aos temas "prescrição e ato jurídico
perfeito - diferenças da multa de 40% sobre o FGTS decorrentes dos
expurgos inflacionários", sob o fundamento de que:

"...
O tema da prescrição, versado pela reclamada, sob o prisma

da Orientação Jurisprudencial nº 344 da SbDI1 do TST, não constitui
fundamento apto à insurgência por se tratar de ação trabalhista sob
procedimento sumaríssimo, conforme o entendimento que se con-
solidou no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurispru-
dência nº E-RR-973/2002-002-03-00.9.

O TRT considerou que cabia a presunção de que o biênio
prescricional, contado do trânsito em julgado da sentença na ação
proposta pelo reclamante, na Justiça Federal, contra a Caixa Eco-
nômica Federal não estava decorrido quando do ajuizamento da ação
trabalhista, pois a liquidação daquela sentença tivera início em 2004
e a presente ação trabalhista fôra ajuizada em 26/11/04.

Como se verifica, esse entendimento tem subjacente como
marco prescricional, a data do trânsito em julgado da ação perante a
Justiça Federal, o que resulta em consonância com a jurisprudência
atual, notória e iterativa do Tribunal Superior do Trabalho que, me-
diante o tema 344, expressa FGTS. Multa de 40%. Diferenças de-
correntes dos expurgos inflacionários. Prescrição. Termo inicial. Lei
Complementar nº 110/2001. O termo inicial do prazo prescricional
para o empregado pleitear em Juízo diferenças da multa do FGTS,
decorrentes dos expurgos inflacionários, deu-se com a vigência da Lei
Complementar nº 110, em 30.06.2001, salvo comprovado trânsito em
julgado de decisão proferida em ação proposta anteriormente na Jus-
tiça Federal, que reconheça o direito à atualização do saldo da conta
vinculada.. Diante disso, não se configurou a alegada afronta ao art.
7º, inciso XXIX, CF que dispõe sobre o prazo prescricional para
reclamar sobre os direitos relativos à relação de trabalho.

Importa ressaltar que competia à reclamada a comprovação
da data em que ocorreu o trânsito em julgado da ação proposta
perante a Justiça Federal, porque argúente da prescrição, fato ex-
tintivo da pretensão.

De outra parte, a Súmula 362, TST dispõe sobre a prescrição
quanto à reclamação sobre os depósitos de FGTS, situação incon-
fundível com a ação relativa à multa incidente relativa à rescisão que
é calculada sobre o valor dos depósitos de FGTS, o que demonstra a
inexistência da alegada contrariedade.

Por outro lado, conforme disposto no art. 10, I, da CF e art.
18, § 1º da Lei 8036, é devida, na dispensa imotivada, o pagamento
de multa de 40%, a cargo do empregador, que deverá observar como
base de cálculo o valor dos depósitos de FGTS do período contratual,
devidamente corrigidos. A obrigação está jungida à observância do
valor integral dos depósitos, o que compreende os valores iden-
tificados, reconhecidos ou declarados como devidos dentro da base de
cálculo. Ora, a diferença do valor da multa decorre de direito previsto
à época da rescisão, isto é, o valor corrigido dos depósitos, mas cuja
expressão material somente foi reconhecida expressamente na Lei
Complementar 110, do que decorreu a insuficiência do valor pago
quanto à multa de 40% ; logo, não houve o cumprimento integral da
obrigação já que a base de cálculo não representava a totalidade dos
depósitos de FGTS devidamente corrigidos.

Destarte, a matéria trazida pela agravante não viabliza o
seguimento do recurso de revista, por aplicação do disposto no art.
896, § 4º, CLT, interpretada, a contrario sensu, na Súmula 333,
T S T.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento." (fls. 159/160)

A reclamada interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal (fls. 164/170). Sustenta, em
síntese, que a prescrição é contada a partir da rescisão do contrato, e
que a adesão ao acordo, nos termos da Lei Complementar nº 110/01,
importou a quitação das diferenças da multa de 40% sobre o FGTS,
decorrente dos expurgos inflacionários, pois a transação válida cons-
titui ato jurídico perfeito e acabado. Indica violação do art. 5º, XXX-
VI, da Constituição Federal.

Sem contra-razões, conforme certidão de fl. 173.
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Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 161 e 164), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 141/143), o preparo (fl. 171)
e o depósito recursal (fls. 96 e 113) estão corretos, mas não deve
p r o s s e g u i r.

As questões relativas à prescrição e ao ato jurídico perfeito -
pagamento das diferenças da multa de 40% sobre o FGTS foram

solucionadas com base na Orientação Jurisprudencial nº 344 da SB-
DI-1 do TST e na Lei Complementar nº 110/01, respectivamente.

Diante desse contexto, inviável o recurso extraordinário, uma
vez que, para se chegar à configuração de ofensa literal e direta ao
artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, necessário seria o re-
exame da lide sob o enfoque da orientação jurisprudencial e da Lei nº
110/01 supramencionadas.

A decisão tem, pois, típico conteúdo de natureza infracons-
titucional, circunstância processual essa que impede o seguimento do
recurso, conforme tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

"DECISÃO : Agravo de instrumento de decisão que inad-
mitiu RE, a, de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim
ementado (f. 175): "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE
REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. EXPURGOS IN-
FLACIONÁRIOS. DEPÓSITO COMPLEMENTAR DE 40% DO
FGTS. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. Não se caracterizando
denúncia de violação direta a preceitos da Constituição Federal ou
contrariedade à Súmula da Jurisprudência Uniforme do TST, não se
viabiliza recurso de revista em processo submetido ao rito suma-
ríssimo, nos termos do art. 896, § 6º, da CLT. Outrossim, já está
pacificado pela Jurisprudência desta Corte, através da Orientação Ju-
risprudencial n. 344, de sua SDI.1, que o marco inicial da prescrição
se dá com a edição da LC-100/01. Recurso de revista inviável. Agra-
vo de Instrumento improvido." Alega o RE, em síntese, a violação
dos artigos 5º, II, XXXVI e 7º, XXIX, da Constituição Federal.
Decido. Com relação aos artigos 5º, II e XXXVI, a discussão acerca
da responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de
40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atualização mo-
netária em razão dos expurgos inflacionários, é matéria afeta ao
âmbito da legislação ordinária - L. 8.036/90 -, daí ser inviável o
reexame dessa questão em recurso extraordinário. Por fim, também se
situa no campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo
prescricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da
actio nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando
muito, poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º,
XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurispru-
dência deste Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T,
Ilmar e 546.511-AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento
ao agravo." (AI-585685-SP, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ
19.04.06).

"(...) Decido. O tema do artigo 170, II, em nenhum momento
foi analisado pelo acórdão recorrido nem objeto de embargos de
declaração: incidem as Súmulas 282 e 356. Ademais, seja com re-
lação à discussão acerca do artigo 515 do CPC e da possibilidade de
o colegiado em segunda instância, ao afastar preliminar de prescrição,
adentrar de imediato o exame do mérito; seja quanto ao debate con-
cernente à responsabilidade do empregador pelo pagamento da di-
ferença de 40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atua-
lização monetária em razão dos expurgos inflacionários, trata-se de
matérias adstritas ao âmbito infraconstitucional, a cujo reexame não
se presta a via do recurso extraordinário. Por fim, também se situa no
campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo pres-
cricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio
nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º, XXXVI,
e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurisprudência deste
Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T, Ilmar; e 546.511-
AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento ao agravo." (AI-
585987-ES, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.06).

FGTS, situa-se no âmbito da legislação infraconstitucional, o que dá
margem ao descabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido: AI
580.313-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
585.522-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
566.638-AgR, rel. min. Cezar Peluso, DJ 09.06.2006; AI 585.987, rel.
min. Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.2006; AI 606.175, rel. min. Ri-
cardo Lewandowski, DJ 26.10.2006; AI 585.610, rel. min. Carlos
Britto, DJ 03.04.2006; AI 546.019, rel. min. Celso de Mello, DJ
15.06.2006. Do exposto, nego seguimento ao agravo." (AI-615999-
DF, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ 6.2.07)

Com esses fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1325-2000-047-03-40.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TELEMAR NORTE LESTE S.A - TELEMIG

PROCURADOR : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDO : LUIZ ANTÔNIO SANTOS

ADVOGADO : DR. JONAS ALVES DA SILVA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto ao tema "responsabilidade pelo pa-
gamento da diferença da multa de 40% sobre o FGTS decorrente dos
expurgos inflacionários", com fundamento na Orientação Jurispru-
dencial nº 341 da SBDI-1 do TST. Afastou a alegada ofensa ao art.
5º, XXXVI, da Constituição Federal (fls. 107/112).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição da República. Argumenta que efe-
tuou o pagamento relativo ao FGTS, à época da rescisão, tendo se
configurado o ato jurídico perfeito. Indica violação do art. 5º, XXX-
VI, da Constituição Federal (fls. 116/122).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-ROAG-1330/2004-921-21-40.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NOR-
TE - UERN

PROCURADORES : DRA. FABIANA F. PINHEIRO DE MEDEIROS RODRIGUES E
DR. MARCONI MEDEIROS MARQUES OLIVEIRA

RECORRIDOS : GENIVAL TOMAZ DE MEDEIROS E OUTROS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
O Tribunal Pleno desta Corte negou provimento ao recurso

ordinário interposto pela recorrente contra decisão proferida pelo TRT
da 21ª Região, em agravo regimental, declarando a preclusão do
pedido de compensação na fase de precatório, sob o fundamento de
que:

"PRECATÓRIO. REVISÃO DE CÁLCULOS. COMPENSA-
ÇÃO. SAQUES REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO
FGTS. QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM PRECATÓRIO.
PRECLUSÃO

In casu, em que pese a questão da compensação dos saques
realizados pelos Exeqüentes na conta vinculada do FGTS não tenha
sido objeto de debate na fase conhecimento (v. fls. 39/45 e 48/52),
nem na de execução, eis que os Embargos à Execução da UERN não
foram conhecidos, por intempestivos, e o posterior Agravo de Petição
restou desprovido (v. fls. 150/154), a hipótese dos autos não se ajusta
à OJ 02 do Tribunal Pleno desta Corte.

Com efeito, embora seja possível a revisão de cálculos em
precatório, cabe destacar que a atividade desenvolvida nesta seara não
é jurisdicional, mas tão-somente administrativa, não se tratando a
hipótese dos autos, como bem observou o acórdão recorrido, de mero
erro material, mas de questão que deveria ter sido discutida na fase de
conhecimento ou mesmo de execução.

Não se há de confundir critério de cálculo relativo à não-
dedução de saques efetuados pelos Exeqüentes nas contas vinculadas
do FGTS com o mero erro de cálculo ou aritmético, este sim passível
de correção em precatório.

Note-se que este c. Tribunal Pleno, em hipótese idêntica à
versada nestes autos, examinando o Recurso Ordinário interposto pela
mesma Universidade Estadual do Rio Grande do Norte UERN -,
assim concluiu, verbis: (...) Na execução da sentença, a Universidade
apresentou embargos à execução, os quais foram considerados in-
tempestivos, ensejando a interposição de agravo de petição, ao qual
foi negado provimento (fls. 76 e 80/83). Transitada em julgado a
decisão, o juízo da execução determinou a expedição do respectivo
precatório requisitório em apreço (fls. 86). Desse contexto, percebe-se
que a questão da compensação dos saques realizados pelos exe-
qüentes na conta vinculada do FGTS não foi objeto de debate no
processo de conhecimento, nem no de execução. Não obstante, a
hipótese não se enquadra na Orientação Jurisprudencial nº 2 do Tri-
bunal Pleno. Com efeito, consoante adequadamente sublinhado pelo
acórdão recorrido, o erro material de que trata o art. 463, I, do CPC
é o erro aritmético na conta de liquidação, e não a hipótese de não-
inclusão de parcela ou de desconto, cujo comando não emanou da
sentença exeqüenda. A inconformidade da executada quanto à não-
observância dos saques efetuados pelos exeqüentes na conta vin-
culada do FGTS, para efeito de dedução dos respectivos valores na
conta de liquidação, não é passível de exame em sede de precatório,
em face da preclusão operada, pois a Universidade deveria ter sus-
citado a questão no momento oportuno - processo de conhecimento, e
não em sede de precatório. Conclui-se, desse modo, que a insurgência
manifestada pela recorrente não se refere propriamente à existência de
erro material nos cálculos, revelando-se, na verdade, irresignação
quanto ao valor apurado na liquidação da decisão transitada em jul-
gado, cujo reexame é inviável em precatório, por conta da sua na-
tureza eminentemente administrativa (ROAG-1358/2004-921-21-40,
Rel. Ministro Barros Levenhagen, DJ 28/10/2005). Cite-se, ainda,
recente precedente deste eg. Tribunal Pleno, no qual consta também
como Recorrente a UERN, verbis: PRECATÓRIO. REVISÃO DE
CÁLCULOS. COMPENSAÇÃO. SAQUES REALIZADOS NA
CONTA VINCULADA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO
DE SERVIÇO. MATÉRIA PRÓPRIA PARA DEFESA OU EMBAR-
GOS À EXECUÇÃO. ARGÜIÇÃO SOMENTE EM SEDE DE PRE-
CATÓRIO. PRECLUSÃO. Hipótese em que a executada pretende,
em sede de precatório, obter ordem para que se proceda à revisão dos
cálculos de liquidação, de forma a determinar-se a dedução dos va-
lores levantados pelos exeqüentes na conta vinculada do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço. A compensação é a oposição do
crédito do devedor perante o credor. Decisão quanto à matéria deve,
por isso, ser precedida do contraditório e da oportunidade para a
produção de provas. Constitui, portanto, em todos os seus aspectos,
matéria de defesa. Existem dispositivos, na legislação vigente, pelos
quais se limita, expressamente, os momentos do processo em que se
pode argüir a compensação, permitindo-se sua alegação na contes-
tação, porque típica matéria de defesa (artigo 300 do Código de
Processo Civil), e nos embargos à execução (artigo 741, inciso VI, do
Código de Processo Civil). Se a parte deixa de observar esses pre-
ceitos, vindo a postular a compensação somente na fase adminis-
trativa do precatório, oferece condição para que se reconheça a pre-
clusão do seu direito de requerer a compensação de valores. Recurso
ordinário não provido (ROAG-1354/2004-921-21-40, Rel. Ministro
Lelio Bentes Corrêa, DJ 12/05/2006). Assim, na hipótese dos autos é
patente a preclusão do direito da Recorrente de requerer a com-
pensação dos valores porventura sacados pelos Exeqüentes nas contas
vinculadas do FGTS, eis que a questão deveria ter sido discutida na
fase de conhecimento ou mesmo na de execução, mas nunca em
precatório, procedimento, como dito, de natureza meramente admi-
nistrativa. Portanto, nego provimento ao Recurso Ordinário."(fl. 197)
(Sem grifo no original)

Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal (fls.
545/549). Sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material no
precatório. Argumenta que houve a inclusão no precatório de di-
ferenças de FGTS já pagas, o que autoriza a compensação. Aponta
como violados os artigos 5º, II e XXXVI, e 37, caput, da Constituição
Federal.

Sem contra-razões, conforme certidão de fl. 556.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos

genéricos de admissibilidade, mas não deve prosseguir.
Com efeito, a decisão recorrida declarou estar precluso o

direito da recorrente em postular a compensação de valores que os
recorridos sacaram na conta vinculada do FGTS, com fundamento
nos arts. 300 e 741, VI, do CPC, porque formulado, tão-somente na
fase administrativa do precatório.

A decisão, tal como proferida, tem cunho nitidamente pro-
cessual, na medida em que foi solucionada com base em pressupostos
de impugnação não exercidos oportunamente.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE

INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. 1. Prevalece neste Tribunal o entendimento de
que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos de
admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza infraconsti-
tucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria de forma in-
direta. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade,
do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do con-
traditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem con-
figurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto
da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI-
AgR 616086/SP, Segunda Turma, Relator Min. EROS GRAU, DJ 23-
02-2007, sem grifo no original)

<!ID330424-8>

"DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento interposto de
decisão que inadmitiu recurso extraordinário formado contra acórdão
do Tribunal Superior do Trabalho que afastou as alegações de pres-
crição e existência de ato jurídico perfeito, mantendo a condenação
do ora recorrente no pagamento de valor correspondente à com-
plementação da multa compensatória de 40% incidente sobre as di-
ferenças decorrentes dos expurgos inflacionários não creditados nas
contas vinculadas do FGTS. No recurso extraordinário a parte alega
que a decisão recorrida afrontou o disposto nos arts. 5o, XXXVI (ato
jurídico perfeito) e 7o, XXIX, da Constituição federal. A ofensa ao
art. 7o, XXIX, se verifica, na visão do recorrente, porque a re-
clamação trabalhista foi ajuizada quando ultrapassado o prazo pres-
cricional a que alude o referido dispositivo constitucional. A afronta
ao art. 5o, XXXVI, da Constituição federal é justificada pela alegação
de que o ora recorrente está sendo condenado a pagar as diferenças
referentes à multa compensatória de 40% sem que para isso tenha
dado causa ao erro de cálculo, porquanto o pagamento da parcela
quando da rescisão contratual levou em consideração o saldo da conta
vinculada naquela oportunidade. Sem razão a parte recorrente. Afasto,
também a alegação de afronta ao contido nos arts. 5o, XXXVI, e 7o,
XXIX, da Constituição federal, tal como veiculada no apelo ex-
traordinário. É que a discussão acerca do prazo prescricional e da
responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença na mul-
ta compensatória de 40% incidente sobre as diferenças decorrentes
dos expurgos inflacionários não creditados nas contas vinculadas do
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EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. I. - Não se vislumbra, no caso, violação ao art.
543, § 1º, do Código de Processo Civil. II. - Somente a ofensa direta
à Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No
caso, o acórdão limita-se a interpretar normas infraconstitucionais. III.
- Alegação de ofensa ao devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se
ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa
direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional
que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta,
frontal. IV. - Agravo não provido." (AgR.AI nº 488.192/SP, Relator
Ministro Carlos Velloso, 2ª Turma, em 13/12/2005, DJ de
24/2/2006).

Intacto, pois, os dispositivos contratuais apontados como
ofendido pela recorrente.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1336/2001-065-02-40.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDA : PLAZA MARABA EMPRESA DE HOTELARIA LTDA.

ADVOGADA : DRA. TERESA CRISTINA DE BRITO DRAGUE

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente quanto ao tema "contribuição assistencial e
confederativa" (fls. 174/178). Fundamentou que decisão do Tribunal
Regional está em consonância com o Precedente Normativo nº 119 e
o item nº 17 da Orientação Jurisprudencial, ambos da SDC do
T S T.

Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que a
contribuição assistencial é devida por toda a categoria, e não apenas
pelos associados. Indica violação dos arts. 5º, XX, 7º, XXVI, e 8°,
caput, III, IV e V, da Constituição Federal (fls. 181/191).

Sem contra-razões (certidão de fl. 194).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogada regu-

larmente constituída e o preparo está correto, mas não deve pros-
s e g u i r.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-A-AIRR-1350/2002-051-02-40.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADA : DRª. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDO : HOT STOP LANCHONTE LTDA.

ADVOGADO : DR. HELDER GROLLA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do

recorrente, para manter a decisão que negou seguimento ao seu agra-
vo de instrumento, sob o fundamento de que as peças trasladadas não
foram autenticadas, em acórdão assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO. AUTENTI-
CIDADE DAS PEÇAS. DECLARAÇÃO DO ADVOGADO. NE-
CESSIDADE. ARTIGO 544, § 1º, DO CPC. 1. O artigo 544, § 1º, do
CPC, com a nova redação dada pela Lei nº 10.352/2001, dispõe sobre
a possibilidade de o advogado, sob sua responsabilidade pessoal,
declarar autênticas as peças trasladadas para a formação do instru-

mento de agravo (IN nº 16/99, item IX, do TST). Tal exigência
resulta inafastável, sob pena de tornar inócua a previsão contida no
artigo 544, § 1º, do CPC, não a suprindo a mera juntada das peças aos
autos pelo advogado, tampouco a existência de carimbo ou mera
rubrica sem qualquer identificação. 2. Embargos não conhecidos." (fl.
150)

Inconformada, interpõe recurso extraordinário, com funda-
mento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal (fls. 157/160).
Aponta a violação dos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da
Constituição da Federal.

Sem contra-razões, conforme certidão de fl. 163.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir, visto que intempestivo.
O v. acórdão recorrido foi publicado no DJ de 9.2.2007

(sexta-feira), fl. 154.
O prazo para interposição do recurso extraordinário iniciou-

se em 12.2.2007 (segunda-feira) e findou em 26.2.2007 (segunda-
feira).

Por conseguinte, patente a intempestividade do recurso, que
foi protocolizado, em 5.3.2007 (fl. 157).

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-AIRR-1350/2002-072-02-40.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADA : DRª. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDA : FINO SABOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LT D A . 

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, para manter a decisão que negou seguimento ao seu agra-
vo de instrumento, sob o fundamento de que as peças trasladadas não
foram autenticadas, em acórdão assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE
FORMAL DO TRASLADO. CARIMBO DE AUTENTICAÇÃO DO
SINDICATO. RUBRICA SEM IDENTIFICAÇÃO. As peças do agra-
vo de instrumento foram autenticadas mediante aposição do carimbo
do sindicato e sem identificação do autor da rubrica, impossibilitando
verificar se o subscritor do agravo de instrumento, responsável pela
veracidade da declaração de autenticidade, é quem certificou essa
autenticação. Decisão da C. Turma em consonância com o item IX da
IN nº 16/99 do TST. Embargos não conhecidos." (fl. 186)

Inconformado, interpõe recurso extraordinário, com funda-
mento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal (fls. 192/197).
Aponta a violação dos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da
Constituição da República.

Foram apresentadas contra-razões (fl. 200/208).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído e o preparo foi realizado a contento, mas não
deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26.2.2007,
portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não atende
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1354/2004-014-12-40.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : LA PERGOLETTA TRATTORIA LTDA.

ADVOGADO : DR. RICARDO DE QUEIRÓZ DUARTE

RECORRIDO : ORESTES TELLES RODRIGUES NETO

ADVOGADO : DR. SÉRGIO GALLOTTI MATIAS CARLIN

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento interposto pela recorrente, com fundamento na Súmula nº
422 do TST.

Irresignada, a recorrente interpõe recurso extraordinário (fls.
118/123), com base no art. 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese,
a violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sem contra-razões, conforme despacho de fl. 125.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 

D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 110, 112 e 118) e está subscrito

por advogado regularmente constituído (fl. 12), mas não deve pros-
seguir, visto que deserto.

Com efeito, a recorrente não efetuou o pagamento das custas
processuais conforme estabelecem o artigo 511 do CPC e a Resolução
do Supremo Tribunal Federal n.º 319, de 17/1/2006 (DJ de
20/1/2006).

Esclareça-se, finalmente, que a hipótese não atrai a aplicação
do art. 511, § 2º, do CPC, porquanto não se trata de insuficiência do
valor do preparo, mas, sim, de sua total ausência.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-1362/2003-016-15-00.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : BANCO SUDAMERIS BRASIL S.A.

ADVOGADO : DR. OSMAR MENDES DE PAIXÃO CÔRTES

RECORRIDO : PEDRO DE ARAÚJO

ADVOGADO : DR. JOÃO CARLOS GIMENEZ

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do

recorrente, quanto ao tema "prescrição - multa de 40% do FGTS -
expurgos inflacionários". Aplicou o item nº 344 da Orientação Ju-
risprudencial da SBDI-1 do TST e afastou a alegada ofensa aos arts.
5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição Federal (fls. 326/328).

Efetivamente:
"A doutrina e a jurisprudência trabalhistas reconhecem, com

base no princípio da actio nata, que a prescrição extintiva começa a
fluir do instante em que o empregado toma conhecimento da violação
do direito, ou seja, exatamente no dia preciso em que ele se torna
exigível.

Com a publicação da Lei Complementar nº 110/2001, houve
o reconhecimento legal da existência de diferenças, nascendo a partir
de então o direito de ação.

É este o entendimento da SBDI-1 desta Corte, consubstan-
ciado no item nº 344 da Orientação Jurisprudencial, alterado em
decorrência do julgamento do processo TST IUJ-RR 1577/2003-019-
03-00.8)- DJ 22.11.05, que pacificou a matéria no sentido de que:

'O termo inicial do prazo prescricional para o empregado
pleitear em juízo diferenças da multa do FGTS, decorrentes dos
expurgos inflacionários, deu-se com a vigência da Lei Complementar
nº 110, em 30.06.01, salvo comprovado trânsito em julgado de de-
cisão proferida em ação proposta anteriormente na Justiça Federal,
que reconheça o direito à atualização do saldo da conta vinculada.'

Verifica-se, assim, que o início do prazo prescricional para
reclamar as diferenças da multa de 40% sobre o saldo do FGTS
decorrentes da aplicação dos índices inflacionários expurgados pelos
planos econômicos deu-se a partir da publicação da Lei Comple-
mentar nº 110/2001. Na hipótese, a Reclamação Trabalhista foi ajui-
zada em 27/06/2003 dentro, portanto, do biênio prescricional, pelo
que não se há falar em violação do artigo 7º, inciso XXIX, da
Constituição da República.

Por outro lado, não vislumbro ofensa ao princípio cons-
titucional do ato jurídico perfeito, porque à época do pagamento da
multa de 40% do FGTS pela empresa em decorrência da rescisão
contratual do Autor, a atualização do débito ante a aplicação dos
expurgos inflacionários não poderia ter sido objeto de quitação, tendo
em vista que a matéria ainda não se encontrava superada, o que veio
a acontecer somente com o advento da Lei Complementar nº
110/2001." (sem grifos no original - fls. 227/228).

Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, a
ocorrência da prescrição, e argumenta que a rescisão do contrato
consubstanciou-se em ato jurídico perfeito, "acobertado pela pres-
crição, não comportando mais discussão em juízo" (fl. 237). Indica
violação dos arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição Federal
(fls. 232/239).

Sem contra-razões (certidão de fl. 242).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 229 e 232), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 219/220) e com preparo cor-
reto (fl. 234), mas não deve prosseguir.

A lide está circunscrita à fixação do termo inicial da pres-
crição para se reclamar as diferenças de multa de 40% sobre os
depósitos do FGTS, em razão dos expurgos feitos pelo Governo em
relação aos índices de inflação que deveriam corrigir os depósitos do
FGTS.

O direito é superveniente à rescisão do contrato, razão pela
qual inexiste ofensa literal e direta do art. 7º, XXIX, da CF.
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Acrescente-se, também, como fundamento inviabilizador da
alegada ofensa, que a controvérsia foi dirimida com base em nor-
matização ordinária (Lei Complementar nº 110/2001 e Orientação
Jurisprudencial nº 344 da SDI-1).

E, nesse contexto, possível ofensa demandaria, em primeiro
lugar, demonstrar-se que a norma ordinária foi mal-aplicada, cir-
cunstância processual essa que inviabiliza a pretensão da recorrente.

Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: dis-

cussão acerca da responsabilidade do empregador pelo pagamento de
diferenças da multa de 40% sobre o saldo do FGTS resultantes dos
expurgos inflacionários, afeta ao âmbito de legislação ordinária (L.
8.036/90), de reexame inviável no recurso extraordinário. 2.Recurso
extraordinário: descabimento: controvérsia a respeito de prazo pres-
cricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio
nata e na LC 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos dispositivos cons-
titucionais invocados: precedentes. (AI-AgR 580313/SP, Relator:
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 04-08-2006)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO. FGTS. MULTA. EXPURGOS INFLACIONÁ-
RIOS. PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A discussão relativa à res-
ponsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de 40%
sobre os depósitos do FGTS e ao prazo prescricional para propositura
da ação situa-se no campo infraconstitucional. Precedentes. Agravo
regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 463628/MG, Relator:
Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ 02-02-2007)

Finalmente, no que se refere a alegação de ofensa ao ato
jurídico perfeito e acabado, não procede o argumento de que foi
violado o art. 5º, XXXVI, da CF, como reiteradamente tem decidido
o Supremo Tribunal Federal:

"DECISÃO : Agravo de instrumento de decisão que inad-
mitiu RE, a, de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim
ementado (f. 175): "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE
REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. EXPURGOS IN-
FLACIONÁRIOS. DEPÓSITO COMPLEMENTAR DE 40% DO
FGTS. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. Não se caracterizando
denúncia de violação direta a preceitos da Constituição Federal ou
contrariedade à Súmula da Jurisprudência Uniforme do TST, não se
viabiliza recurso de revista em processo submetido ao rito suma-
ríssimo, nos termos do art. 896, § 6º, da CLT. Outrossim, já está
pacificado pela Jurisprudência desta Corte, através da Orientação Ju-
risprudencial n. 344, de sua SDI.1, que o marco inicial da prescrição
se dá com a edição da LC-100/01. Recurso de revista inviável. Agra-
vo de Instrumento improvido." Alega o RE, em síntese, a violação
dos artigos 5º, II, XXXVI e 7º, XXIX, da Constituição Federal.
Decido. Com relação aos artigos 5º, II e XXXVI, a discussão acerca
da responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de
40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atualização mo-
netária em razão dos expurgos inflacionários, é matéria afeta ao
âmbito da legislação ordinária - L. 8.036/90 -, daí ser inviável o
reexame dessa questão em recurso extraordinário. Por fim, também se
situa no campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo
prescricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da
actio nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando
muito, poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º,
XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurispru-
dência deste Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T,
Ilmar e 546.511-AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento
ao agravo." (AI-585685-SP, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ
19.04.06).

"(...) Decido. O tema do artigo 170, II, em nenhum momento
foi analisado pelo acórdão recorrido nem objeto de embargos de
declaração: incidem as Súmulas 282 e 356. Ademais, seja com re-
lação à discussão acerca do artigo 515 do CPC e da possibilidade de
o colegiado em segunda instância, ao afastar preliminar de prescrição,
adentrar de imediato o exame do mérito; seja quanto ao debate con-
cernente à responsabilidade do empregador pelo pagamento da di-
ferença de 40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atua-
lização monetária em razão dos expurgos inflacionários, trata-se de
matérias adstritas ao âmbito infraconstitucional, a cujo reexame não
se presta a via do recurso extraordinário. Por fim, também se situa no
campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo pres-
cricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio
nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º, XXXVI,
e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurisprudência deste
Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T, Ilmar; e 546.511-
AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento ao agravo." (AI-
585987-ES, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.06).

"DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento interposto de
decisão que inadmitiu recurso extraordinário formado contra acórdão
do Tribunal Superior do Trabalho que afastou as alegações de pres-
crição e existência de ato jurídico perfeito, mantendo a condenação
do ora recorrente no pagamento de valor correspondente à com-
plementação da multa compensatória de 40% incidente sobre as di-
ferenças decorrentes dos expurgos inflacionários não creditados nas
contas vinculadas do FGTS. No recurso extraordinário a parte alega
que a decisão recorrida afrontou o disposto nos arts. 5o, XXXVI (ato
jurídico perfeito) e 7o, XXIX, da Constituição federal. A ofensa ao
art. 7o, XXIX, se verifica, na visão do recorrente, porque a re-
clamação trabalhista foi ajuizada quando ultrapassado o prazo pres-
cricional a que alude o referido dispositivo constitucional. A afronta
ao art. 5o, XXXVI, da Constituição federal é justificada pela alegação
de que o ora recorrente está sendo condenado a pagar as diferenças
referentes à multa compensatória de 40% sem que para isso tenha
dado causa ao erro de cálculo, porquanto o pagamento da parcela
quando da rescisão contratual levou em consideração o saldo da conta
vinculada naquela oportunidade. Sem razão a parte recorrente. Afasto,

também a alegação de afronta ao contido nos arts. 5o, XXXVI, e 7o,
XXIX, da Constituição federal, tal como veiculada no apelo ex-
traordinário. É que a discussão acerca do prazo prescricional e da
responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença na mul-
ta compensatória de 40% incidente sobre as diferenças decorrentes
dos expurgos inflacionários não creditados nas contas vinculadas do
FGTS, situa-se no âmbito da legislação infraconstitucional, o que dá
margem ao descabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido: AI
580.313-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
585.522-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
566.638-AgR, rel. min. Cezar Peluso, DJ 09.06.2006; AI 585.987, rel.
min. Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.2006; AI 606.175, rel. min. Ri-
cardo Lewandowski, DJ 26.10.2006; AI 585.610, rel. min. Carlos
Britto, DJ 03.04.2006; AI 546.019, rel. min. Celso de Mello, DJ
15.06.2006. Do exposto, nego seguimento ao agravo." (AI-615999-
DF, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ 6.2.07)

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

O recorrente interpõe recurso extraordinário com fundamento
no artigo 102, III, "a", da Constituição Federal. (fls. 97/107). Aponta
como violados os artigos 5º, XX, 7º, XXVI, 8º, caput, III, IV, e V, da
Constituição Federal.

Sem contra-razões.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, e o preparo foi realizado a contento,

mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1366/2004-002-23-40.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
- ECT

ADVOGADA : DRA. EMÍLIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS SILVA

RECORRIDO : LUIZ CARLOS DOS SANTOS

ADVOGADO : DR. GILMAR ANTÔNIO DAMIN

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fulcro no

art. 102, III, "a", CF, contra o v. acórdão de fl. 137/142, que negou
provimento ao agravo de instrumento da recorrente, sob o funda-
mento de que não está demonstrada a violação literal e direta do
artigo 37 da Constituição Federal.

A recorrente, em suas razões de fls. 148/159, aponta a vio-
lação do artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Sem contra-razões (certidão de fls. 161).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 23 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1376/2003-462-02-40.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : VOLKSVAGEN DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO : DR. URSULINO SANTOS FILHO

RECORRIDO : ROMILDO FRANCO

ADVOGADO : DR. AROLDO BROLL

RECORRIDA : EMTHEL - EMPRESA TÉCNICA DE HIRÁULICA E ELÉ-
TRICA LTDA.

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, no tocante ao reconhecimento da sua res-
ponsabilidade subsidiária, mediante fundamentação sintetizada na se-
guinte ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL. VIOLAÇÃO
DO ARTIGO 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO
EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 331. DESPROVIMEN-
TO. Não há que se falar em ofensa do artigo 5º, II, da Constituição
Federal pelo entendimento do Tribunal Regional no sentido de ser
responsável a tomadora de serviços, subsidiariamente, pelo inadim-
plemento da contratada em relação aos haveres trabalhistas do autor.
É que tal responsabilização se justifica em face de vigorar, na esfera
trabalhista, o princípio da proteção ao hipossuficiente, que impõe
sejam sempre resguardados os direitos do obreiro; e como também a
tomadora é beneficiária dos serviços por este prestados, a regra é que
arque com os créditos trabalhistas que não puderem ser satisfeitos
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PROC. Nº TST-RE-E-A-AIRR-1364/2001-002-02-40.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADAS : DRA. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES E DRA. ANA
PAULA MOREIRA DOS SANTOS

RECORRIDA : FRUTTI E FRUTTA DELICATESSEN LTDA.

ADVOGADA : DRA. NEUZA MARIA MARRA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos do recor-

rente quanto ao tema "agravo de instrumento - falta de autenticação
de peças", com fundamento no art. 544, § 1º, do CPC (fls.
191/194).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese, a desnecessidade de
declaração de autenticidade das peças do agravo de instrumento pelo
advogado. Indica violação do art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV,
da Constituição Federal (fls. 198/203).

Sem contra-razões (fl. 206).
Com esse breve R E L AT Ó R I O ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/2/2007,
portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não atende a
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1364/2004-007-02-40.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADA : DRª. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDO : TIKARA ALIMENTAÇÃO LTDA

ADVOGADA : DRA. ADRIANA LEAL

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de instrumento

do recorrente, sob o fundamento de que não é cabível a cobrança de con-
tribuições confederativas e assistenciais de trabalhadores não-sindicalizados,
nos termos do Precedente Normativo nº 119 da SDC e Orientação Juris-
prudencial nº 17 da SDC. (fls. 89/93)



Nº 107, terça-feira, 5 de junho de 2007 1 1471ISSN 1677-7018

pela empresa interposta. De resto, justifica-se a responsabilização da
tomadora por sua eventual culpa, seja in eligendo ou in vigilando.
Agravo de instrumento a que se nega provimento. " (fl. 125)

Inconformada, a recorrente interpõe recurso extraordinário,
com base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em
síntese, que a decisão recorrida afronta o disposto no art. 5º, II, da
Constituição Federal (fls. 136/142).

Contra-razões apresentadas pelo recorrido, fls. 150/153.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 129 e 136), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 145/148), o preparo (fl. 143)
e o depósito recursal (fls. 75 e 107) foram feitos a contento, mas não
deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/02/2007,
portanto, já na vigência da norma e a recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não atende
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-1377/2002-372-02-40.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS EMPREGADOS EM POSTOS DE SER-
VIÇOS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓ-
LEO DE GUARULHOS E REGIÃO

ADVOGADO : DR. MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA

RECORRIDO : CM AUTO POSTO LTDA.

ADVOGADO : DR. LUIZ GERALDO ALVES

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do agravo de instrumento

do recorrente, ante a falda da certidão de publicação do acórdão do
TRT (fls. 71/73 e 90/92).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Argumenta que a tempestividade do recurso
de revista foi consignada no respectivo despacho denegatório, sendo
desnecessária a cópia da certidão de publicação do acórdão do TRT,
na forma da Orientação Jurisprudencial Transitória nº 18 da SBDI-1.
Indica violação do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal (fls.
1 0 8 / 11 8 ) .

Sem contra-razões (fl. 122).
Com esse breve R E L AT Ó R I O ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A decisão recorrida não conheceu do agravo de instrumento

do recorrente, ante a falda da certidão de publicação do acórdão do
T RT.

Porque não exaustiva da via recursal nesta Corte, uma vez
que seria passível do recurso de embargos para a SDI-1, nos termos
do art. 894 da CLT c/c a Súmula nº 353 do TST, a decisão não
comporta recurso extraordinário:

"Art. 894 - Cabem embargos, no Tribunal Superior do Tra-
balho, para o Pleno, no prazo de 5 dias a contar da publicação da
conclusão do acórdão: (Redação dada pela Lei nº 5.442, de
24.5.1968) (Vide Lei 5.584, de 1970)

a) das decisões a que se referem as alíneas b e c do inciso I
do art. 702; (Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968)

b) das decisões das Turmas contrárias à letra de lei federal,
ou que divergirem entre si, ou da decisão proferida pelo Tribunal
Pleno, salvo se a decisão recorrida estiver em consonância com sú-
mula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho.
(Redação dada pela Lei nº 7.033, de 5.10.1982)"

"Nº 353 Embargos. Agravo. Cabimento. Nova redação - Res.
128/2005, DJ 14.03.2005

Não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais
de decisão de Turma proferida em agravo, salvo:

da decisão que não conhece de agravo de instrumento ou de
agravo pela ausência de pressupostos extrínsecos;

da decisão que nega provimento a agravo contra decisão
monocrática do Relator, em que se proclamou a ausência de pres-
supostos extrínsecos de agravo de instrumento;

para revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade
do recurso de revista, cuja ausência haja sido declarada origina-
riamente pela Turma no julgamento do agravo;

para impugnar o conhecimento de agravo de instrumento;
para impugnar a imposição de multas previstas no art. 538,

parágrafo único, do CPC, ou no art. 557, § 2º, do CPC."
Logo, a hipótese atrai a incidência da Súmula nº 281 do

Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na

Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada."
E, ainda, precedentes: RE-AgR-350.534/CE, relator Ministro

Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ de 16/12/2005; AI-ED-472.470/SP,
relatora Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 3/2/2006; e AI-AgR-
540.446/RS, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ de
11 / 11 / 2 0 0 5 .

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-1405/2003-024-15-00.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : COMPANHIA JAUENSE INDUSTRIAL

ADVOGADA : DRA. CARLA RODRIGUES DA CUNHA LÔBO

RECORRIDO : FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTOS

ADVOGADO : DR. EVANDRO AUGUSTO MAZZETTO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos

interposto pela recorrente quanto aos tema "prescrição" e "respon-
sabilidade - FGTS - multa de 40% - diferenças decorrentes dos
expurgos inflacionários" (fls. 171/175).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
artigo 102, III, "a", da Constituição Federal (fls. 179/193). Sustenta
que a ação está prescrita, visto que ajuizada mais de dois anos após
a extinção do contrato de trabalho. Alega que, à época da rescisão
contratual, efetuou o pagamento das multas e verbas rescisórias, de
forma que não pode ser responsabilizada pelo pagamento das di-
ferenças pleiteadas. Aponta violação dos artigos 5º, XXXVI, e 7º,
XXIX, da Constituição Federal.

Sem contra-razões (certidão de fl. 157).
Com esse breve R E L AT Ó R I O ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 176 e 179), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 49 e 164/165), o depósito
recursal (fl. 129) e o preparo (fls. 194/195) estão corretos.

A prescrição e a responsabilidade da recorrente pelo pa-
gamento das diferenças relativas à multa de 40% sobre o FGTS foram
solucionadas com base nas Orientações Jurisprudenciais nºs 344 e
341 da SDI-1, respectivamente. Como conseqüência, a decisão re-
corrida afastou a alegação de ofensa literal e direta aos arts. 5º,
XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Diante desse contexto, inviável o recurso extraordinário, uma
vez que, para se chegar à configuração de ofensa literal e direta a
ambos os preceitos da Constituição Federal, necessário seria o re-
exame da lide sob o enfoque das orientações jurisprudenciais su-
pramencionadas.

A decisão tem, pois, típico conteúdo de natureza infracons-
titucional, circunstância processual essa que impede o seguimento do
recurso, conforme tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

"DECISÃO : Agravo de instrumento de decisão que inad-
mitiu RE, a, de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim
ementado (f. 175): "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE
REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. EXPURGOS IN-
FLACIONÁRIOS. DEPÓSITO COMPLEMENTAR DE 40% DO
FGTS. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. Não se caracterizando
denúncia de violação direta a preceitos da Constituição Federal ou
contrariedade à Súmula da Jurisprudência Uniforme do TST, não se
viabiliza recurso de revista em processo submetido ao rito suma-
ríssimo, nos termos do art. 896, § 6º, da CLT. Outrossim, já está
pacificado pela Jurisprudência desta Corte, através da Orientação Ju-
risprudencial n. 344, de sua SDI.1, que o marco inicial da prescrição
se dá com a edição da LC-100/01. Recurso de revista inviável. Agra-
vo de Instrumento improvido." Alega o RE, em síntese, a violação
dos artigos 5º, II, XXXVI e 7º, XXIX, da Constituição Federal.
Decido. Com relação aos artigos 5º, II e XXXVI, a discussão acerca
da responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de
40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atualização mo-
netária em razão dos expurgos inflacionários, é matéria afeta ao
âmbito da legislação ordinária - L. 8.036/90 -, daí ser inviável o
reexame dessa questão em recurso extraordinário. Por fim, também se
situa no campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo
prescricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da
actio nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando
muito, poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º,
XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurispru-
dência deste Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T,
Ilmar e 546.511-AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento
ao agravo." (AI-585685-SP, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ
19.04.06).

"(...) Decido. O tema do artigo 170, II, em nenhum momento
foi analisado pelo acórdão recorrido nem objeto de embargos de
declaração: incidem as Súmulas 282 e 356. Ademais, seja com re-
lação à discussão acerca do artigo 515 do CPC e da possibilidade de
o colegiado em segunda instância, ao afastar preliminar de prescrição,
adentrar de imediato o exame do mérito; seja quanto ao debate con-
cernente à responsabilidade do empregador pelo pagamento da di-
ferença de 40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atua-
lização monetária em razão dos expurgos inflacionários, trata-se de
matérias adstritas ao âmbito infraconstitucional, a cujo reexame não
se presta a via do recurso extraordinário. Por fim, também se situa no
campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo pres-
cricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio
nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º, XXXVI,
e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurisprudência deste
Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T, Ilmar; e 546.511-
AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento ao agravo." (AI-
585987-ES, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.06).

"DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento interposto de
decisão que inadmitiu recurso extraordinário formado contra acórdão
do Tribunal Superior do Trabalho que afastou as alegações de pres-
crição e existência de ato jurídico perfeito, mantendo a condenação
do ora recorrente no pagamento de valor correspondente à com-
plementação da multa compensatória de 40% incidente sobre as di-
ferenças decorrentes dos expurgos inflacionários não creditados nas
contas vinculadas do FGTS. No recurso extraordinário a parte alega
que a decisão recorrida afrontou o disposto nos arts. 5o, XXXVI (ato
jurídico perfeito) e 7o, XXIX, da Constituição federal. A ofensa ao
art. 7o, XXIX, se verifica, na visão do recorrente, porque a re-
clamação trabalhista foi ajuizada quando ultrapassado o prazo pres-
cricional a que alude o referido dispositivo constitucional. A afronta
ao art. 5o, XXXVI, da Constituição federal é justificada pela alegação
de que o ora recorrente está sendo condenado a pagar as diferenças
referentes à multa compensatória de 40% sem que para isso tenha
dado causa ao erro de cálculo, porquanto o pagamento da parcela
quando da rescisão contratual levou em consideração o saldo da conta
vinculada naquela oportunidade. Sem razão a parte recorrente. Afasto,
também a alegação de afronta ao contido nos arts. 5o, XXXVI, e 7o,
XXIX, da Constituição federal, tal como veiculada no apelo ex-
traordinário. É que a discussão acerca do prazo prescricional e da
responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença na mul-
ta compensatória de 40% incidente sobre as diferenças decorrentes
dos expurgos inflacionários não creditados nas contas vinculadas do
FGTS, situa-se no âmbito da legislação infraconstitucional, o que dá
margem ao descabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido: AI
580.313-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
585.522-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
566.638-AgR, rel. min. Cezar Peluso, DJ 09.06.2006; AI 585.987, rel.
min. Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.2006; AI 606.175, rel. min. Ri-
cardo Lewandowski, DJ 26.10.2006; AI 585.610, rel. min. Carlos
Britto, DJ 03.04.2006; AI 546.019, rel. min. Celso de Mello, DJ
15.06.2006. Do exposto, nego seguimento ao agravo." (AI-615999-
DF, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ 6.12.07)

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1438/2003-074-02-40.6
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : PHILIPS DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO : DR. URSULINO SANTOS FILHO

RECORRIDO : NIVALDO CAVALLARO

ADVOGADA : DRA. AMANDA ROBERTA SACCHI

RECORRIDA : VANIA RITA DE CASTRO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto aos temas "prescrição" e "responsa-
bilidade pelo pagamento da diferença da multa de 40% sobre o FGTS
decorrente dos expurgos inflacionários". Aplicou os itens nºs 344 e
341 da Orientação Jurisprudencial da SBDI-1 do TST e afastou a
alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição
Federal (fls. 192/195).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
artigo 102, III, "a", da CF (fls. 199/207). Sustenta, em síntese, a
ocorrência da prescrição, e que não pode ser responsabilizado pelo
pagamento das diferenças da multa do FGTS. Indica violação dos
arts. 5º, II e XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Sem contra-razões (certidão de fl. 210).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e o preparo está correto, mas não

deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.
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Considerando-se que o recurso foi interposto em 26 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-A-RR-1440/2003-055-02-00.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV

ADVOGADO : DR. VANDER BERNARDO GAETA

RECORRIDO : VALDOMIRO BUZETTO

ADVOGADA : DRª. NANCY MENEZES ZAMBOTTO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo da recor-

rente para manter o despacho de fl. 212/213, que deu provimento ao
recurso de revista do recorrido quanto ao termo inicial do prazo
prescricional para se postular em Juízo as diferenças da multa de 40%
do FGTS, decorrentes dos expurgos inflacionários, e responsabilidade
pelo pagamento, com fundamento nas Orientações Jurisprudenciais nº
344 e 341 da SDI-I do TST, respectivamente. (fls. 237/238).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Indica ofensa aos artigos 5º,
XXXVI e 7º, XXIX da Constituição da República (fls. 242/254).

Sem contra-razões (certidão de fl. 257).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando que o recurso foi interposto em 26 de fevereiro
de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1460/1990-006-05-41-9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ESTADO DA BAHIA

PROCURADOR : DR. ANTÔNIO JOSÉ TELLES DE VASCONCELLOS

RECORRIDO : JAIR BRANDÃO DE SOUZA MEIRA

ADVOGADO : DR. JAIR BRANDÃO DE SOUZA MEIRA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente quanto ao tema "agravo de petição - de-
limitação dos valores", com fundamento na Súmula nº 266 do TST
c/c o art. 896, § 2º, da CLT (fls. 155/157).

Efetivamente:
"Os debates para definir se se aplica, ou não, à Fazenda

Pública o comando inserto no artigo 897, § 1º, da CLT, não atingem
patamar constitucional. Sucede que, além de o referido dispositivo
explicitamente exigir a apresentação da delimitação dos valores im-
pugnados nas razões do agravo de petição interposto, o que, segundo
o Eg. Regional, não se constata na hipótese, a eventual ofensa ao
artigo 100, § 1º, da Constituição Federal, só se verificaria por via
reflexa ou indireta.

Naturalmente, a interpretação de normas legais em decisão
proferida na execução trabalhista, por situar-se e projetar-se no âm-
bito infraconstitucional, culmina por exaurir-se no plano estrito do
contencioso da mera legalidade, desautorizando, em conseqüência, a
utilização do recurso de revista" (fls. 156).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição da República. Alega que a matéria
- juros de mora - é de natureza constitucional. Indica violação do art.
5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal (fls. 161/165).

Contra-razões apresentadas.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por procurador do

Estado, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 28 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1461/1997-078-02-40.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : MARGARETE BARBOSA DE SOUZA

ADVOGADA : DRª. EUZONE VANDA DOS SANTOS

RECORRIDA : LIMPADORA BRASÍLIA LTDA.

ADVOGADO : DR. WALDEMIR APARECIDO ESTEVES

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento interposto pela recorrente, por ser intempestivo o seu re-
curso de revista (fl. 70).

Inconformada, interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal (fls. 73/76 - fax, e 77/80 -
originais). Indica violação dos arts. 7º, I, II e III, e 114 da Cons-

tituição da República.
Sem contra-razões (certidão de fl. 82).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A decisão monocrática era passível de reexame, via agravo,

para a Turma respectiva, nos termos dos arts. 896, § 5º, da CLT e 245
do RITST.

Por isso mesmo, constata-se que a recorrente não exauriu a
via recursal nesta Corte, razão pela qual a decisão não é única ou de
última instância, o que desautoriza o recurso extraordinário, nos ter-
mos do art. 102, III, da Constituição Federal.

Nesse sentido é a orientação do Supremo Tribunal Federal,
consubstanciada na Súmula nº 281, in verbis:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na
Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada."

E, ainda, precedentes:
"EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.

Decisão recorrida extraordinariamente. Embargos de declaração. De-
cisão da 1ª Turma do TST. 3. Embargos (art. 894, da CLT). Recurso
cabível. Não interposição. 4. Não esgotamento das instâncias or-
dinárias. Súmula 281/STF. 5. Agravo regimental a que se nega pro-
vimento." (RE-AgR-350.534/CE, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª
Turma, DJ de 16/12/2005)

"EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agra-
vo regimental. 2. É incabível recurso extraordinário quando não es-
gotados os recursos de natureza ordinária. Incidência da Súmula STF
nº 281. 3. Agravo regimental improvido." (AI-ED-472.470/SP, re-
latora Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 3/2/2006)

"EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Contra a decisão recorrida extraordinariamente era cabível agravo
regimental, que não foi interposto. 3. Não esgotamento das instâncias
ordinárias. Súmula 281/STF. 4. Reajustes Salariais. Servidor Público
do Estado do Rio Grande do Sul. Discussão sobre a eficácia da Lei
Estadual nº 10.395/95, em face da Lei Complementar Federal nº
82/95. Matéria restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento" (AI-
AgR-540.446/RS, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ de
11 / 11 / 2 0 0 5 )

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-1476/1998-025-15-40-0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : EMPRESA PAULISTA DE NAVEGAÇÃO LTDA

ADVOGADO : DR. ROGÉRIO ROMANIN

RECORRIDO : JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA ALBUQUERQUE

ADVOGADO : DR. JOSÉ LUIZ DI CREDDO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente quanto ao tema "execução - nulidade - cer-
ceamento de defesa e negativa de prestação de tutela jurídica pro-
cessual", com fundamento na Súmula nº 266 do TST c/c o art. 896,
§ 2º, da CLT (fls. 184/187).

Opostos embargos de declaração, que foram rejeitados as fls.
200/201.

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição da República. Alega que, não obs-
tante a necessidade de se estabelecer o alcance da preclusão de que
trata o art. 879, § 2º, da CLT, está configurada a violação direta do
art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal (fls. 204/210).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 23 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1490/2003-122-15-40.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LT-
DA.

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDO : RODRIGO ALBERTO SAGREDO ARIAS

ADVOGADA : DRA. TATIANA VEIGA OZAKI

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, quanto ao tema "acréscimo de 40% sobre o
FGTS - diferenças - expurgos inflacionários - prescrição - respon-
sabilidade pelo pagamento". Declarou estar a decisão regional em
consonância com as Orientações Jurisprudenciais nºs 341 e 344 da
SBDI-1 do TST e afastou a alegada ofensa aos arts. 5º, II e XXXVI
e 7º, XXIX, da Constituição Federal (fls. 189/192).

Inconformada, a recorrente interpõe recurso extraordinário,
com base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em
síntese, que a decisão recorrida afronta o disposto nos arts. 5º, XXX-
VI e 7º, XXIX, da Constituição Federal (196/208).

Contra-razões apresentadas às fls. 211/221 (e-doc).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 193 e 196), está subscrito por

advogada regularmente constituída (fl. 187), o preparo foi feito a
contento (fl. 209), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/02/2007,
portanto, já na vigência da norma e a recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não atende
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST
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PROC. Nº TST-RE-RR-1494/2001-099-03-00.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TN-COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

ADVOGADA : DRA. CRISTINA MAYRINK

RECORRIDO : HUDSON LUCAS DOS SANTOS

ADVOGADA : DRA. RANIÉRIA LÚCIA DA SILVA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida conheceu do recurso de revista do re-

corrente quanto ao tema "competência material - Justiça do Trabalho
- dano moral e material - acidente de trabalho", por divergência
jurisprudencial, e, no mérito, negou-lhe provimento, sob o funda-
mento de que a Justiça do Trabalho é competente para dirimir con-
trovérsias referentes à indenização decorrente de acidente do trabalho,
nos termos da Súmula nº 392 do TST (fls. 304/310).

Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no artigo 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta ofensa
aos artigos 5º, II, XXX, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 7º, XXIX, da
Constituição Federal (fls. 313/321 - fax e 326/334 - original).

Sem contra-razões (certidão de fl. 339)
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A decisão recorrida, que negou provimento ao recurso de

revista do recorrente, sob o fundamento de que a Justiça do Trabalho
é competente para dirimir controvérsias relativas à indenização por
dano moral, nos termos da Súmula nº 392 do TST, era passível de
recurso nesta Corte, ou seja, ensejava embargos para a Subseção I
Especializada em Dissídios Individuais, nos termos do art. 894 da
C LT.

Por isso mesmo, constata-se que o recorrente não exauriu a
via recursal, razão pela qual a decisão não é única ou de última
instância, o que desautoriza o recurso extraordinário, nos termos do
art. 102, III, da Constituição Federal.

Nesse sentido é a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Fe-
deral, in verbis:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na
Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada."

E, ainda, precedentes:
"EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.

Decisão recorrida extraordinariamente. Embargos de declaração. De-
cisão da 1ª Turma do TST. 3. Embargos (art. 894, da CLT). Recurso
cabível. Não interposição. 4. Não esgotamento das instâncias or-
dinárias. Súmula 281/STF. 5. Agravo regimental a que se nega pro-
vimento." (RE-AgR-350.534/CE, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª
Turma, DJ de 16/12/2005)

"EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agra-
vo regimental. 2. É incabível recurso extraordinário quando não es-
gotados os recursos de natureza ordinária. Incidência da Súmula STF
nº 281. 3. Agravo regimental improvido." (AI-ED-472.470/SP, re-
latora Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 3/2/2006)

"EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Contra a decisão recorrida extraordinariamente era cabível agravo
regimental, que não foi interposto. 3. Não esgotamento das instâncias
ordinárias. Súmula 281/STF. 4. Reajustes Salariais. Servidor Público
do Estado do Rio Grande do Sul. Discussão sobre a eficácia da Lei
Estadual nº 10.395/95, em face da Lei Complementar Federal nº
82/95. Matéria restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento" (AI-
AgR-540.446/RS, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ de
11 / 11 / 2 0 0 5 )

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-1495/1997-004-16-40-9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : BANCO BEM S.A

ADVOGADOS : DR. EDSON LIMA FRAZÃO E DR. VITOR RUSSOMANO
JÚNIOR

RECORRIDO : SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMEN-
TOS BANCÁRIOS NO ESTADO DO MARANHÃO

ADVOGADO : DR. JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, quanto ao tema "deserção - depósito re-
cursal", com fundamento na Orientação Jurisprudencial nº 140 da
SDI-I e na Súmula nº 297 desta Corte.

Efetivamente:
"O Recurso de Revista teve seu seguimento denegado em

face da deserção, uma vez que o reclamado deveria recolher, a título
de depósito recursal, R$ 2.290,36, porém pagou R$ 2.290,00. O
reclamado, por ocasião da interposição do Recurso Ordinário, de-
positou R$ 2.709,64 (cf. fls. 123) e, ao interpor o Recurso de Revista,
recolheu a importância de R$ 2.290,00 (fls. 2.577), totalizando R$
4.999,64. A soma dessas importâncias recolhidas não atinge o valor
estabelecido na condenação que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), conforme se vê a fls. 46. Vale ressaltar que o acórdão regional
não alterou o valor da condenação estabelecido na sentença. O re-
clamado, em seu Agravo de Instrumento, reconhece que pagou R$
0,36 centavos a menos do que deveria. Aduz que o recolhimento
inferior decorreu de vários acordos firmados com os funcionários

substituídos na presente reclamatória no período entre o Recurso
Ordinário e a interposição do Recurso de Revista, gerando assim
redução a título de condenação. Sustenta que a diferença é irrisória e
que, por isso, não estaria configurada a deserção. Todavia, sua tese
não merece acolhida em face dos termos da Orientação Jurispru-
dencial 140 da SBDI-1: Depósito recursal e custas. Diferença 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. Assim, constada a
existência de diferença com expressa monetária, pois superior a 1
centavo, revela-se, realmente, deserto o Recurso de Revista. Por outro
lado, o acordo firmado não afasta, nem altera o valor atribuído à
condenação. Deveria a reclamada observar o disposto no item II, a e
b, da Instrução Normativa 3/1993 desta Corte. Logo, NEGO PRO-
VIMENTO ao Agravo de Instrumento." (fls. 3977/3978)

Seguiram-se embargos de declaração, que foram rejeitados
no v. acórdão de fls. 3980/3982.

Inconformado, o recorrente interpõe recurso extraordinário,
com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sus-
tenta que a decisão recorrida, ao negar provimento ao seu agravo de
instrumento, afronta o disposto no artigo 5º, XXXV, LIV e LV, da
Constituição Federal, sob o argumento de que a diferença do valor
depositado a título de depósito recursal é ínfima e irrisória. Diz que
seu recurso de revista não está deserto (fls. 3995/3996).

O recorrido apresenta contra-razões a fls. 4000/4004.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 3989 e 3994), está subscrito por

advogada regularmente constituído (fl. 3983) e o preparo foi efetuado
a contento (fl. 3997), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 23.2.2007
(fl. 3994), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-1496/2003-040-02-00.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - SABESP

ADVOGADOS : DR. JOSÉ ROBERTO BANDEIRA E DR. OSMAR MENDES
PAIXÃO CÔRTES

RECORRIDO : NOBUO SATO

ADVOGADO : DR. RICARDO INNOCENTI

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, quanto ao tema "prescrição - multa de 40% do FGTS -
expurgos inflacionários ", com fundamento no item nº 344 da Orien-
tação Jurisprudencial da SBDI-1, do TST (fls.250/253).

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta a ocorrência da
prescrição e indica ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da
Constituição Federal (fls. 257/267).

Contra-razões as fls. 285/296.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 254 e 257), está subscrito por advo-

gado regularmente constituído (fl. 202), o preparo (fl. 268) e o depósito
recursal (fl. 215) estão corretos, mas não deve prosseguir.

A lide está circunscrita à fixação do termo inicial da prescrição para
se reclamar as diferenças de multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, em
razão dos expurgos feitos pelo Governo em relação aos índices de inflação
que deveriam corrigir os depósitos do FGTS.

O direito é superveniente à rescisão do contrato, razão pela qual
inexiste ofensa literal e direta ao art. 7º, XXIX, da CF.

Acrescente-se, também, como fundamento inviabilizador da
alegada ofensa, que a controvérsia foi dirimida com base em nor-
matização ordinária (Lei Complementar nº 110/2001 e Orientação
Jurisprudencial nº 344 da SDI-1).

E, nesse contexto, possível ofensa demandaria, em primeiro
lugar, demonstrar-se que a norma ordinária foi mal-aplicada, cir-
cunstância processual essa que inviabiliza a pretensão da recorrente.

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: discus-

são acerca da responsabilidade do empregador pelo pagamento de di-
ferenças da multa de 40% sobre o saldo do FGTS resultantes dos expurgos
inflacionários, afeta ao âmbito de legislação ordinária (L. 8.036/90), de
reexame inviável no recurso extraordinário. 2.Recurso extraordinário: des -
cabimento: controvérsia a respeito de prazo prescricional, dirimida pelo
Tribunal a quo com base no princípio da actio nata e na LC 110/2001, cuja
possível má aplicação, quando muito, poderia configurar ofensa indireta
ou reflexa aos dispositivos constitucionais invocados: precedentes. (AI-
AgR 580313/SP, Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Tur-
ma, DJ 04-08-2006)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO. FGTS. MULTA. EXPURGOS INFLACIONÁ-
RIOS. PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A discussão relativa à res-
ponsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de 40%
sobre os depósitos do FGTS e ao prazo prescricional para propositura
da ação situa-se no campo infraconstitucional. Precedentes. Agravo
regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 463628/MG, Relator:
Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ 02-02-2007)

Finalmente, no que se refere à alegação de ofensa ao ato
jurídico perfeito e acabado, não procede o argumento de que foi
violado o art. 5º, XXXVI, da CF, como reiteradamente tem decidido
o Supremo Tribunal Federal:

"DECISÃO : Agravo de instrumento de decisão que inad-
mitiu RE, a, de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim
ementado (f. 175): "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE
REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. EXPURGOS IN-
FLACIONÁRIOS. DEPÓSITO COMPLEMENTAR DE 40% DO
FGTS. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. Não se caracterizando
denúncia de violação direta a preceitos da Constituição Federal ou
contrariedade à Súmula da Jurisprudência Uniforme do TST, não se
viabiliza recurso de revista em processo submetido ao rito suma-
ríssimo, nos termos do art. 896, § 6º, da CLT. Outrossim, já está
pacificado pela Jurisprudência desta Corte, através da Orientação
Jurisprudencial n. 344, de sua SDI.1, que o marco inicial da pres-
crição se dá com a edição da LC-100/01. Recurso de revista inviável.
Agravo de Instrumento improvido." Alega o RE, em síntese, a vio-
lação dos artigos 5º, II, XXXVI e 7º, XXIX, da Constituição Federal.
Decido. Com relação aos artigos 5º, II e XXXVI, a discussão acerca
da responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de
40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atualização mo-
netária em razão dos expurgos inflacionários, é matéria afeta ao
âmbito da legislação ordinária - L. 8.036/90 -, daí ser inviável o
reexame dessa questão em recurso extraordinário. Por fim, também se
situa no campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo
prescricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da
actio nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando
muito, poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º,
XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurispru-
dência deste Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T,
Ilmar e 546.511-AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento
ao agravo." (AI-585685-SP, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ
19.04.06).

"(...) Decido. O tema do artigo 170, II, em nenhum momento
foi analisado pelo acórdão recorrido nem objeto de embargos de
declaração: incidem as Súmulas 282 e 356. Ademais, seja com re-
lação à discussão acerca do artigo 515 do CPC e da possibilidade de
o colegiado em segunda instância, ao afastar preliminar de prescrição,
adentrar de imediato o exame do mérito; seja quanto ao debate con-
cernente à responsabilidade do empregador pelo pagamento da di-
ferença de 40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atua-
lização monetária em razão dos expurgos inflacionários, trata-se de
matérias adstritas ao âmbito infraconstitucional, a cujo reexame não
se presta a via do recurso extraordinário. Por fim, também se situa no
campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo pres-
cricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio
nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º, XXXVI,
e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurisprudência deste
Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T, Ilmar; e
546.511-AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento ao agra-
vo." (AI-585987-ES, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ
10.04.06).

"DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento interposto de
decisão que inadmitiu recurso extraordinário formado contra acórdão
do Tribunal Superior do Trabalho que afastou as alegações de pres-
crição e existência de ato jurídico perfeito, mantendo a condenação
do ora recorrente no pagamento de valor correspondente à com-
plementação da multa compensatória de 40% incidente sobre as di-
ferenças decorrentes dos expurgos inflacionários não creditados nas
contas vinculadas do FGTS. No recurso extraordinário a parte alega
que a decisão recorrida afrontou o disposto nos arts. 5o, XXXVI (ato
jurídico perfeito) e 7o, XXIX, da Constituição federal. A ofensa ao
art. 7o, XXIX, se verifica, na visão do recorrente, porque a re-
clamação trabalhista foi ajuizada quando ultrapassado o prazo pres-
cricional a que alude o referido dispositivo constitucional. A afronta
ao art. 5o, XXXVI, da Constituição federal é justificada pela alegação
de que o ora recorrente está sendo condenado a pagar as diferenças
referentes à multa compensatória de 40% sem que para isso tenha
dado causa ao erro de cálculo, porquanto o pagamento da parcela
quando da rescisão contratual levou em consideração o saldo da conta
vinculada naquela oportunidade. Sem razão a parte recorrente. Afasto,
também a alegação de afronta ao contido nos arts. 5o, XXXVI, e 7o,
XXIX, da Constituição federal, tal como veiculada no apelo ex-
traordinário. É que a discussão acerca do prazo prescricional e da
responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença na mul-
ta compensatória de 40% incidente sobre as diferenças decorrentes
dos expurgos inflacionários não creditados nas contas vinculadas do
FGTS, situa-se no âmbito da legislação infraconstitucional, o que dá
margem ao descabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
AI 580.313-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
585.522-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
566.638-AgR, rel. min. Cezar Peluso, DJ 09.06.2006; AI 585.987, rel.
min. Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.2006; AI 606.175, rel. min. Ri-
cardo Lewandowski, DJ 26.10.2006; AI 585.610, rel. min. Carlos
Britto, DJ 03.04.2006; AI 546.019, rel. min. Celso de Mello, DJ
15.06.2006. Do exposto, nego seguimento ao agravo." (AI-615999-
DF, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ 6.2.07)
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Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1501/2003-421-01-40.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

ADVOGADO : DR. LYCURGO LEITE NETO

RECORRIDO : ROBERTO DE FREITAS PENA

ADVOGADO : DR. RODRIGO DE MIRANDA OLIVEIRA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto aos temas "prescrição" e "responsa-
bilidade pelo pagamento das diferenças da multa de 40% sobre o
FGTS decorrentes dos expurgos inflacionários", com fundamento nas
Orientações Jurisprudenciais nºs 344 e 341 da SBDI-1 do TST (fls.
135/140).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Argumenta que ocorreu a prescrição e que
não é responsável pelo pagamento das diferenças da multa sobre o
FGTS. Indica violação dos arts. 5º, XXXVI, 7º, XXIX, e 37, § 6º, da
Constituição Federal (fls. 144/156).

Contra-razões a fls. 164/168.
Com esse breve R E L AT Ó R I O ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/2/2007,
portanto, já na vigência da norma, e a recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não atende a
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1517/2003-465-02-40.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO : DR. URSULINO SANTOS FILHO

RECORRIDO : JOÃO ALEXANDRE

ADVOGADA : DRA. HERMELINDA ANDRADE CARDOSO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto aos temas "prescrição" e "quitação e
responsabilidade pelo pagamento das diferenças da multa de 40%
sobre o FGTS decorrente dos expurgos inflacionários", sob o fun-
damento de que as matérias estão pacificadas nos itens nºs 344 e 341
da Orientação Jurisprudencial da SBDI-1 do TST, respectivamente
(fls. 187/190).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com fundamen-
to no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Indica ofensa aos
artigos 5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da CF (fls. 193/203).

Sem contra-razões (certidão de fl. 206).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 191 e 193), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 78/83) e o preparo está correto
(fl. 204), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1519/2003-072-02-40.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : COPERSUCAR S.A.

ADVOGADO : DR. LYCURGO LEITE NETO

RECORRIDO : CELSO NOGUEIRA FERNANDES

ADVOGADO : DR. JORGE FERNANDES LAHAM

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, quanto aos temas "prescrição" e "respon-
sabilidade pelo pagamento das diferenças da multa de 40% sobre os
depósitos do FGTS, decorrentes dos expurgos inflacionários", com
fundamento nas Orientações Jurisprudenciais nºs 341 e 344 da SBDI-
I do TST (fls. 158/160).

Irresignada, a recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega que há
violação do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, na medida em que
o prazo prescricional para se postular em Juízo as diferenças da multa
de 40% do FGTS, decorrentes dos expurgos inflacionários, deve ser
contado a partir da extinção do contrato de trabalho. Indica, ainda,
ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (fls. 166/178).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o ,

D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 161 e 166), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 163/164), e as custas (fl. 179)
e o depósito recursal (fls. 78 e 125) foram efetuados a contento.

A lide está circunscrita à fixação do termo inicial da pres-
crição para se reclamar as diferenças de multa de 40% sobre os
depósitos do FGTS, em razão dos expurgos feitos pelo Governo em
relação aos índices de inflação que deveriam corrigir os depósitos do
FGTS.

O direito é superveniente à rescisão do contrato, razão pela
qual inexiste ofensa literal e direta ao art. 7º, XXIX, da CF.

Acrescente-se, também, como fundamento inviabilizador da
alegada ofensa, que a controvérsia foi dirimida com base em nor-
matização ordinária (Lei Complementar nº 110/2001 e Orientação
Jurisprudencial nº 344 da SDI-1).

E, nesse contexto, possível ofensa demandaria, em primeiro
lugar, demonstrar-se que a norma ordinária foi mal-aplicada, cir-
cunstância processual essa que inviabiliza a pretensão da recorrente.

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: dis-

cussão acerca da responsabilidade do empregador pelo pagamento de
diferenças da multa de 40% sobre o saldo do FGTS resultantes dos
expurgos inflacionários, afeta ao âmbito de legislação ordinária (L.
8.036/90), de reexame inviável no recurso extraordinário. 2.Recurso
extraordinário: descabimento: controvérsia a respeito de prazo pres-
cricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio
nata e na LC 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos dispositivos cons-
titucionais invocados: precedentes. (AI-AgR 580313/SP, Relator:
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 04-08-2006)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO. FGTS. MULTA. EXPURGOS INFLACIONÁ-
RIOS. PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A discussão relativa à res-
ponsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de 40%
sobre os depósitos do FGTS e ao prazo prescricional para propositura
da ação situa-se no campo infraconstitucional. Precedentes. Agravo
regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 463628/MG, Relator:
Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ 02-02-2007)

Finalmente, no que se refere à alegação de ofensa ao ato
jurídico perfeito e acabado, não procede o argumento de que foi
violado o art. 5º, XXXVI, da CF, como reiteradamente tem decidido
o Supremo Tribunal Federal:

"DECISÃO : Agravo de instrumento de decisão que inad-
mitiu RE, a, de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim
ementado (f. 175): "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE
REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. EXPURGOS IN-
FLACIONÁRIOS. DEPÓSITO COMPLEMENTAR DE 40% DO
FGTS. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. Não se caracterizando
denúncia de violação direta a preceitos da Constituição Federal ou
contrariedade à Súmula da Jurisprudência Uniforme do TST, não se
viabiliza recurso de revista em processo submetido ao rito suma-
ríssimo, nos termos do art. 896, § 6º, da CLT. Outrossim, já está
pacificado pela Jurisprudência desta Corte, através da Orientação Ju-
risprudencial n. 344, de sua SDI.1, que o marco inicial da prescrição
se dá com a edição da LC-100/01. Recurso de revista inviável. Agra-
vo de Instrumento improvido." Alega o RE, em síntese, a violação
dos artigos 5º, II, XXXVI e 7º, XXIX, da Constituição Federal.
Decido. Com relação aos artigos 5º, II e XXXVI, a discussão acerca
da responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de
40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atualização mo-
netária em razão dos expurgos inflacionários, é matéria afeta ao
âmbito da legislação ordinária - L. 8.036/90 -, daí ser inviável o
reexame dessa questão em recurso extraordinário. Por fim, também se
situa no campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo
prescricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da
actio nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando
muito, poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º,
XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurispru-
dência deste Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T,
Ilmar e 546.511-AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento
ao agravo." (AI-585685-SP, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ
19.04.06).

"(...) Decido. O tema do artigo 170, II, em nenhum momento
foi analisado pelo acórdão recorrido nem objeto de embargos de
declaração: incidem as Súmulas 282 e 356. Ademais, seja com re-
lação à discussão acerca do artigo 515 do CPC e da possibilidade de
o colegiado em segunda instância, ao afastar preliminar de prescrição,
adentrar de imediato o exame do mérito; seja quanto ao debate con-
cernente à responsabilidade do empregador pelo pagamento da di-
ferença de 40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atua-
lização monetária em razão dos expurgos inflacionários, trata-se de
matérias adstritas ao âmbito infraconstitucional, a cujo reexame não
se presta a via do recurso extraordinário. Por fim, também se situa no
campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo pres-
cricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio
nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º, XXXVI,
e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurisprudência deste
Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T, Ilmar; e 546.511-
AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento ao agravo." (AI-
585987-ES, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.06).

"DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento interposto de
decisão que inadmitiu recurso extraordinário formado contra acórdão
do Tribunal Superior do Trabalho que afastou as alegações de pres-
crição e existência de ato jurídico perfeito, mantendo a condenação
do ora recorrente no pagamento de valor correspondente à com-
plementação da multa compensatória de 40% incidente sobre as di-
ferenças decorrentes dos expurgos inflacionários não creditados nas
contas vinculadas do FGTS. No recurso extraordinário a parte alega
que a decisão recorrida afrontou o disposto nos arts. 5o, XXXVI (ato
jurídico perfeito) e 7o, XXIX, da Constituição federal. A ofensa ao
art. 7o, XXIX, se verifica, na visão do recorrente, porque a re-
clamação trabalhista foi ajuizada quando ultrapassado o prazo pres-
cricional a que alude o referido dispositivo constitucional. A afronta
ao art. 5o, XXXVI, da Constituição federal é justificada pela alegação
de que o ora recorrente está sendo condenado a pagar as diferenças
referentes à multa compensatória de 40% sem que para isso tenha
dado causa ao erro de cálculo, porquanto o pagamento da parcela
quando da rescisão contratual levou em consideração o saldo da conta
vinculada naquela oportunidade. Sem razão a parte recorrente. Afasto,
também a alegação de afronta ao contido nos arts. 5o, XXXVI, e 7o,
XXIX, da Constituição federal, tal como veiculada no apelo ex-
traordinário. É que a discussão acerca do prazo prescricional e da
responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença na mul-
ta compensatória de 40% incidente sobre as diferenças decorrentes
dos expurgos inflacionários não creditados nas contas vinculadas do
FGTS, situa-se no âmbito da legislação infraconstitucional, o que dá
margem ao descabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido: AI
580.313-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
585.522-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI
566.638-AgR, rel. min. Cezar Peluso, DJ 09.06.2006; AI 585.987, rel.
min. Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.2006; AI 606.175, rel. min. Ri-
cardo Lewandowski, DJ 26.10.2006; AI 585.610, rel. min. Carlos
Britto, DJ 03.04.2006; AI 546.019, rel. min. Celso de Mello, DJ
15.06.2006. Do exposto, nego seguimento ao agravo." (AI-615999-
DF, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ 6.2.07) .

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1530/2003-463-02-40.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA

ADVOGADO : DR. URSULINO SANTOS FILHO

RECORRIDO : OLAVO RODRIGUES VIBIAN

ADVOGADO : DR. JORGE KIANEK

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento interposto pela recorrente quanto ao tema "expurgos in-
flacionários. Diferenças da multa de 40% do FGTS. Prazo pres-
cricional", com fundamento na Orientação Jurisprudencial nº 344, da
SDI-I do TST, afastando a alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 7º,
XXIX, da Constituição Federal. (fls. 169/170).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com fundamen-
to no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Indica ofensa aos
artigos 5º, XXXVI e 7º, XXIX, da Constituição Federal (fls.
173/180).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 171 e 173), está subscrito por

advogada regularmente constituída (fls. 52/55) e o preparo está cor-
reto (fl. 181), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.
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Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-1536/2000-053-15-00.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDO : MÁRIO SIDNEY MARQUES

ADVOGADA : DRA. ALINE CRISTINA PANZA MAINIERI

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A SDI-I desta Corte não conheceu do recurso de embargos

interposto pelo reclamado, quanto ao tema "prescrição. complemen-
tação de aposentadoria. diferenças.", com fundamento em sua Súmula
nº 327, salientando que é parcial a prescrição para reclamar diferenças
de complementação de aposentadoria.

Efetivamente:
"PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTA-

DORIA. DIFERENÇAS. RECURSO DE REVISTA NÃO CONHE-
CIDO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 896 DA CONSOLIDAÇÃO DAS
LEIS DO TRABALHO NÃO CONFIGURADA.

A egrégia Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho,
considerando o fato de, no Tribunal Regional, ter-se declarado in-
cidente a prescrição parcial sobre a pretensão relativa a diferenças de
complementação de aposentadoria, não conheceu do recurso de re-
vista, fazendo incidir na hipótese o entendimento consagrado na Sú-
mula nº 327 do Tribunal Superior do Trabalho.

Não se aplica ao caso como pretende o reclamado, que o
caso é de aplicação da Súmula nº 326 do TST.

Tratando-se de pedido de diferenças de complementação de
aposentadoria paga, a jurisprudência pertinente, no que diz respeito à
prescrição, encontra-se consubstanciada no texto da Súmula nº 327 do
TST. Uma vez declarado, pela Corte regional, que a hipótese não
envolve o pagamento de benefício jamais recebido pelo autor, decorre
daí a pertinência da prescrição parcial. Correta, portanto, a decisão da
egrégia Turma, que não conheceu da revista. Não resta configurada
como quer o ora embargante, violação do artigo 7º, XXIX, da Cons-
tituição da República, de molde a justificar o conhecimento da re-
vista. Resulta ileso, daí, o artigo 896 da CLT. Não conheço." (fls.
390/391 - Sem grifo no original).

Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com fundamento
no art. 102, III, "a", da Constituição Federal (fls. 398/404). Sustenta,
em síntese, que a pretensão do recorrido está prescrita, visto que a
reclamação foi ajuizada mais de dois anos após a extinção de seu
contrato de trabalho. Aponta como violado o artigo 7º, XXIX, da
Constituição Federal.

Sem contra-razões.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 395 e 398), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 355/359) e o preparo está
correto (fl. 405), mas não deve prosseguir.

A decisão recorrida declarou a prescrição parcial, amparada
na Súmula nº 327 desta Corte, ressaltando que não aplicava a Súmula
nº 326, por não ser a hipótese de pedido de complementação de
aposentadoria nunca paga ao recorrido, mas sim de complementação
que vinha sendo paga.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a questão relativa
a ser parcial ou total a prescrição não tem estatura constitucional e,
portanto, não desafia o recurso extraordinário.

Efetivamente:
"EMENTA: TRABALHISTA. CONTROVÉRSIA ACERCA

DA ESPÉCIE DE PRESCRIÇÃO, SE TOTAL OU PARCIAL. ALE-
GADA VIOLAÇÃO AO INCISO XXIX DO ART. 7º DA CONS-
TITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. Caso em que a suposta
ofensa à Carta da República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa
ou indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária. Prece-
dentes: AIs 137.562-AgR, 200.733-AgR, 262.472-AgR, 289.207-AgR
e 137.562-AgR. De mais a mais, foi conferida prestação jurisdicional
adequada, em decisão devidamente fundamentada, embora em sentido
contrário aos interesses da parte agravante, não se configurando cer-
ceamento de defesa. Agravo desprovido." AI-AgR 569103, Relator
Ministro Carlos Brito, DJ 16.5.2006

Finalmente, se esse fundamento não fosse, por si só, su-
ficiente para desautorizar o extraordinário, o fato é que toda a ar-
gumentação do recorrente, para demonstrar que nunca houve o pa-
gamento da complementação demandaria o reexame da prova, pro-
cedimento vedado nos termos da Súmula nº 279 do STF.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1539/1999-317-02-40.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : PRODUTOS ELÉTRICOS CORONA LTDA

ADVOGADA : DRª ADRIANA CURY MARDY SEVERINI

RECORRIDA : MARIA DIAS COELHO

ADVOGADO : DR. MASAKATU IWAOKA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, sob o fundamento de que:
"Os fundamentos da sentença transitada em julgado na Jus-

tiça Comum, em ação de reparação de perdas e danos, não fazem
coisa julgada relativamente à ação trabalhista. Com efeito, consoante
o disposto no art. 469, incs. I e III, do CPC, não fazem coisa julgada
os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte
dispositiva da sentença e a apreciação de questão prejudicial, decidida
incidentemente no processo. Assim, conquanto naquela ação tivesse
sido afastada a moléstia profissional, na ação trabalhista em que se
postula estabilidade, pode ser revista a configuração da doença pro-
fissional, não significando esse procedimento violação à coisa jul-
gada. Dessa forma, permanece incólume o art. 5º, inc. XXXVI, da
Constituição da República." (fls. 227/228)

Os embargos de declaração que se seguiram, foram rejei-
tados no v. acórdão de fl. 241/242.

A recorrente interpõe recurso extraordinário com fundamento
no artigo 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta como vio-
lados os artigos 8º, III, da Constituição Federal. (fls. 245/256 fac
simile e 275/287 originais)

Sem contra-razões.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, e o preparo foi realizado a contento,

mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

<!ID330425-3>

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1542/2003-442-02-00.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : JOSÉ DA SILVA BARROS

ADVOGADO : DR. VICTOR AUGUSTO LOVECCHIO

RECORRIDA : PIRES SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE
VALORES LTDA.

ADVOGADO : DR. LUIZ EDUARDO MOREIRA COELHO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo do recor-

rente quanto ao tema "prescrição- diferenças da multa de 40% sobre
o FGTS decorrentes dos expurgos inflacionários", com fundamento
na Orientação Jurisprudencial nº 344 da SBDI-1 do TST. Foi aplicada
a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC (fls. 422/424 e
441/442).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese, que não ocorreu a
prescrição, e que é impertinente a multa aplicada. Indica violação dos
arts. 5º, II, XXXV, LIV, LV e LXXVIII, e § 3º, e 7º, XXIX, da
Constituição Federal (fls. 445/457).

Sem contra-razões (fl. 459).
Com esse breve R E L AT Ó R I O ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 5/3/2007,
portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não atende a
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1573/2003-030-15-40.6
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : RURAL LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCAN-
TIL

ADVOGADO : DR. PEDRO LOPES RAMOS

RECORRIDA : MARIA SOARES DE SOUZA

ADVOGADO : DR. JOSÉ BRUN JÚNIOR

RECORRIDA : SOBAR S.A. - ÁLCOOL E DERIVADOS

ADVOGADA : DRA. MARIA JÚLIA AMABILE NASTRI C. PEREIRA

RECORRIDA : AGROINDUSTRIAL ESPÍRITO SANTO DO TURVO LT-
DA.

ADVOGADO : DR. NILTON CORREIA

RECORRIDA : SOBAR S.A. - AGROPECUÁRIA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto ao tema "responsabilidade solidária",
sob o fundamento de que:

"Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, rei-
terados nas razões de agravo, o processamento do recurso de revista
encontra obstáculo por ter sido a decisão calcada nos elementos de
prova constantes dos autos, conforme se depreende de trecho do
acórdão, abaixo transcrito:

'A Reclamante está pretendendo o reconhecimento da res-
ponsabilidade solidária das reclamadas Rural Leasing (4ª Reclamada)
e Agroindustrial Espírito Santo do Turvo Ltda. (5ª Reclamada).

A prestação de serviços deu-se de 25.05.1999 a 25.02.2002 e
de 18.11.2002 a 14.02.2003(fls. 3, 119 e 125), com contrato de
trabalho com a empresa AGROBAU(fls. 119 e 125).

O empreendimento industrial (Usina de Açúcar e Álcool
pertencia ou estava sob a posse e administração da ora Recorrida
Rural Leasing, sendo por ela arrendado à SOBAR, a partir de
22.08.2000(fls. 210/218).

Os serviços foram prestado até 14.02.03(fls. 3 e 119 e a
empresa Rural Leasing foi definitivamente reintegrada na posse dos
bens, maquinários e equipamentos da Usina de Açúcar e Álcool no
dia 03.04.2003(fls. 205/209), ou seja, ela retomou a exploração da
Usina em questão, obviamente com os produtos nela estocados e as
culturas de cana-de-açúcar às vésperas do início da colheita res-
pectiva.

Somente no dia 05.06.2003 é que a Usina de Açúcar e
Álcool passou a ser explorada pela empresa Agroindustrial Espírito
Santo do Turvo (fls. 113/116), na medida em que somente a partir de
então ela recebeu a posse dos bens que estavam em poder da empresa
Rural Leasing, como restou reconhecido por todos os interessados e
confirma a transação judicial de fls. 226/229. Além disso, na tran-
sação judicial mencionada, a Rural Leasing assumiu a obrigação de
efetuar o pagamento dos valores pertencentes aqueles trabalhadores
que prestaram serviços ao Grupo Sobar, mesma na condição de au-
tônomos, e já figuraram na folha de pagamento passada, à exceção
daqueles cujo desligamento foi noticiado nos autos pela comissão
aqui formada (fls. 115), bem como de verbas rescisórias e de FGTS
em atraso (nº 8 fl. 228)

(...) Esses estoques de produtos já prontos para a comer-
cialização e as culturas de cana-de-açúcar próximas da colheita foram
inicialmente restituídos à Rural Leasing, por força de sua reintegração
na posse do parque industrial (Usina de Açúcar e Álcool), e, pos-
teriormente, repassados à Agroindustrial Espírito Santo do Turvo
Ltda., daí por que ambas também devem figurar no pólo passivo da
reclamatória, respondendo, solidariamente, pelas obrigações decor-
rentes da utilização dos serviços da Reclamante'

A leitura do trecho transcrito do acórdão recorrido denota,
sem que seja preciso maiores esforços para assim concluir, que a
decisão está arrimada nos elementos fáticos dos autos, minuden-
temente examinados pelo decisum, tornando inviável a revista pela
força da Súmula 126 desta Corte.

Não se detecta qualquer violação ao art. 265 do Código
Civil, na medida em que a decisão constatou que a recorrente as-
sumiu a responsabilidade que envolve a presente disputa.

...
Em conclusão, nego provimento ao agravo." (fls. 303/304)
A recorrente interpõe recurso extraordinário, com fundamen-

to no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Indica ofensa ao
artigo 5º, II, XXXVI, LIV e LV, da CF (fls. 308/315).

Sem contra-razões (certidão de fl. 319)
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 305 e 308), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 294) e o preparo está correto
(fl. 316), mas não deve prosseguir.

A decisão recorrida (fls. 302/304), negou provimento ao
agravo de instrumento, e o fez com fundamento na Súmula nº 126
desta Corte, que dispõe:

"Recurso. Cabimento
Incabível o recurso de revista ou de embargos (arts. 896 e

894, "b", da CLT) para reexame de fatos e provas."
Essa decisão tem natureza nitidamente processual, uma vez

que se limita ao exame de pressupostos de recorribilidade do recurso
de revista, razão pela qual eventual ofensa ao preceito constitucional,
apontado pela recorrente, somente seria reflexa, por depender, pri-
meiro, do exame da legislação ordinária que disciplina o procedi-
mento recursal.
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Nesse sentido, os precedentes do Supremo Tribunal Fede-
ral:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOS-
SIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Prevalece
neste Tribunal o entendimento de que a interpretação da lei pro-
cessual na aferição dos requisitos de admissibilidade dos recursos
trabalhistas tem natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à
Constituição só ocorreria de forma indireta. 2. A verificação, no
caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação do direito ad-
quirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada situa-se no campo
infraconstitucional. 3. Reexame da matéria fático-probatória. Invia-
bilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal
Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI-
AgR609948/SP, Segunda Turma, Relator Min. EROS GRAU, DJ 23-
02-2007, sem grifo no original)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. 1. Prevalece neste Tribunal o entendimento
de que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos
de admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza infra-
constitucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria de
forma indireta. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da
legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos deci-
sórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas inferiores,
podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente re-
flexa ao texto da Constituição. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AI-AgR 616086/SP, Segunda Turma, Relator Min.
EROS GRAU, DJ 23-02-2007, sem grifo no original)

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-AIRR-1605/2004-099-03-40.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FUNDAÇÃO PERCIVAL FARQUHAR

ADVOGADO : DR. RICARDO ADOLPHO BORGES DE ALBUQUERQUE

RECORRIDA : WILLIAM CALDAS TREVISAN

ADVOGADO : DR. JOÃO FERREIRA DA SILVA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos da recor-

rente, em razão da manifesta irregularidade na formação do seu agra-
vo de instrumento. Afastou, assim, a alegada ofensa aos arts. 5º, II,
XXXV, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal.

Irresignada, a recorrente interpõe recurso extraordinário, com
base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação
dos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal
(fls. 283/293).

Sem contra-razões (certidão de fl. 296).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e está subscrito por advogado re-

gularmente constituído (fls. 212 e 261), mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma, e a recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1614/2001-035-02-40.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADA : DRª. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDO : SHINYU MIYAGI - ME.

ADVOGADO : DR. ANTÔNIO CARLOS BRUCK CHAVES

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o v. acór-

dão de fls. 123/127, que negou provimento ao agravo de instrumento
do recorrente, por ser incabível a cobrança de contribuições con-
federativas e assistenciais de trabalhadores não- sindicalizados.

O recorrente, em suas razões de fls. 133/143, aponta como
violados os artigos 5º, XX, 7º, XXVI, e 8º, caput, III, IV, e V, da
Constituição Federal.

Sem contra-razões.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído e o preparo foi realizado a contento, mas não
deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1620/2003-048-02-40.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADA : DRª. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDO : VANDERLEI DA SILVA SÃO PAULO - ME.

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o v. acór-

dão de fls. 305/309, que negou provimento ao agravo de instrumento
do recorrente, por ser incabível a cobrança de contribuições assis-
tenciais de trabalhadores não- sindicalizados.

O recorrente, em suas razões de fls. 313/323, aponta como
violados os artigos 5º, XX, 7º, XXVI, e 8º, caput, III, IV, e V, da
Constituição Federal.

Sem contra-razões.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 5 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-AIRR-1622/2000-040-02-40.6
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDA : COLUMBUS - COMÉRCIO DE SORVETES, BOLOS, DOCES E
SALGADOS LTDA.

ADVOGADO : DR. LUÍS HENRIQUE DA SILVA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do

recorrente, em acórdão sintetizado na seguinte ementa:
"EMBARGOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLA-

DO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO NAS PE-
ÇAS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIAS E DE DECLARAÇÃO EX-
PRESSA DO ADVOGADO ATESTANDO A AUTENTICIDADE
DAS PEÇAS TRASLADADAS. As peças processuais trasladadas
devem conter informações identificadoras do processo do qual foram
extraídas e ser autenticadas, uma a uma no verso ou anverso, ou o

próprio advogado subscritor do recurso pode declarar expressamente
a autenticidade das peças processuais. Na hipótese dos autos nenhuma
das duas hipóteses foi observada pela parte, caracterizando o traslado
como deficiente. Embargos não conhecidos." (fl. 275).

Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação do artigo
5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LIV, da Constituição Federal (fls.
283/284).

Sem contra-razões.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/2/2007
(fl. 283), portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-1626/2004-004-05-40.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

ADVOGADO : DR. LUIZ EDUARDO ALVES RODRIGUES

RECORRIDO : ANA HILDE DE JESUS MACHADO DA SILVA

ADVOGADO : DR. LUCIANO ANDRADE PINHEIRO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão de fls. 131/133 negou provimento ao agravo de

instrumento da recorrente, com fundamento na Súmula nº 126, re-
lativamente ao enquadramento do recorrido na hipótese do art. 224, §
2º, da CLT. No tocante ao Plano de Cargos Comissionados, com
fulcro na Súmula nº 297, também do TST.

Opostos embargos de declaração, que foram rejeitados as fls.
157/158.

Inconformado, a recorrente interpõe recurso extraordinário,
com fulcro no ar. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta
violação dos artigos 5º, I, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 6º, caput, da
Constituição Federal (fls. 164/183).

Contra-razões as fls. 188/194.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-RR-1.654/2004-099-03-00.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : VOLNEI MARTINS COELHO

ADVOGADO : DR. ROGÉRIO MAGESTE VIEIRA

RECORRIDO : SANTHER - FÁBRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA
S.A.

ADVOGADO : DR. LEONARDO COELHO DO AMARAL

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida conheceu do recurso de revista do re-

corrente, quanto ao tema "prescrição - ação de indenização por dano
moral", por divergência jurisprudencial, e, no mérito, negou-lhe pro-
vimento. Seu fundamento é de que se aplica o prazo previsto no
artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal às ações que pretendem a
percepção de indenização por danos morais decorrentes do contrato
de trabalho(fls. 615/619).
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Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no artigo 102, III, "a", da Constituição federal. Aponta ofensa
ao artigo 5º, da Constituição Federal (fls. 622/626 - fax e 628/632 -
originais).

Sem contra-razões (certidão de fl. 635).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A decisão recorrida, que negou provimento ao recurso de

revista do recorrente, era passível de recurso nesta Corte, ou seja,
ensejava embargos para a Subseção I Especializada em Dissídios
Individuais, nos termos do art. 894 da CLT.

Por isso mesmo, constata-se que a recorrente não exauriu a
via recursal, razão pela qual a decisão não é única ou de última
instância, o que desautoriza o recurso extraordinário, nos termos do
art. 102, III, da Constituição Federal.

Nesse sentido é a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Fe-
deral, in verbis:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na
Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada."

E, ainda, precedentes:
"EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.

Decisão recorrida extraordinariamente. Embargos de declaração. De-
cisão da 1ª Turma do TST. 3. Embargos (art. 894, da CLT). Recurso
cabível. Não interposição. 4. Não esgotamento das instâncias or-
dinárias. Súmula 281/STF. 5. Agravo regimental a que se nega pro-
vimento." (RE-AgR-350.534/CE, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª
Turma, DJ de 16/12/2005)

"EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agra-
vo regimental. 2. É incabível recurso extraordinário quando não es-
gotados os recursos de natureza ordinária. Incidência da Súmula STF
nº 281. 3. Agravo regimental improvido." (AI-ED-472.470/SP, re-
latora Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 3/2/2006)

"EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Contra a decisão recorrida extraordinariamente era cabível agravo
regimental, que não foi interposto. 3. Não esgotamento das instâncias
ordinárias. Súmula 281/STF. 4. Reajustes Salariais. Servidor Público
do Estado do Rio Grande do Sul. Discussão sobre a eficácia da Lei
Estadual nº 10.395/95, em face da Lei Complementar Federal nº
82/95. Matéria restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento" (AI-
AgR-540.446/RS, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ de
11 / 11 / 2 0 0 5 )

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-1679/2003-462-02-00.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

ADVOGADOS : DR. CAIO ANTÔNIO RIBAS DA SILVA PRADO

: DR. LUIZ CARLOS AMORIM ROBORTELLA

RECORRIDOS : EGON RICKARDO INHAUSER

ADVOGADO : DR. GLÓRIA MARY D'AGOSTINO INHAUSER

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, quanto ao tema "prescrição - multa de 40% do FGTS -
expurgos inflacionários". Aplicou o item nº 344 da Orientação Ju-
risprudencial da SBDI-1 do TST e afastou a alegada ofensa ao art. 7º,
XXIX, da Constituição Federal (fls. 213/215).

Efetivamente:
"Efetivamente não se configura a alegada violação do artigo

7º, inciso XXIX, da Constituição Federal. A egrégia Turma, dis-
correndo sobre a teoria da actio nata, conferiu correta aplicação ao
dispositivo constitucional em tela, aplicando-o à hipótese em con-
formidade com a exegese que lhe consagra esta Corte uniformizadora
de jurisprudência trabalhista, notadamente na O.J. nº 344 da SBDI-
1.

Tem esta Corte superior posicionado-se reiteradamente no sentido
de que o prazo para o empregado ingressar em Juízo a fim de reivindicar as
diferenças da indenização do FGTS decorrentes da reposição dos expurgos
inflacionários tem início com a entrada em vigor da Lei Complementar nº
110, de 30/06/2001, salvo comprovado trânsito em julgado de decisão pro-
ferida em ação proposta na Justiça Federal, de que resulte o reconhecimento
do direito à atualização do saldo da conta vinculada. Nesse sentido as de-
cisões proferidas nos seguintes processos: TST-E-RR-1355/2002 (acórdão
publicado no D.J.U. de 22/10/2004) e TST-E-RR-5835/2001 (acórdão pu-
blicado no D.J.U. de 22/10/2004), ambos da relatoria do Exmo. Min. José
Luciano de Castilho Pereira; e TST-E-RR-716/2002 (acórdão publicado no
D.J.U. de 5/11/2004) e TST-E-RR-1621/2002 (acórdão publicado no D.J.U.
de 15/10/2004), ambos relatados pela Ex.ma Min. Maria Cristina Peduzzi.
Daí resultou a edição da Orientação Jurisprudencial nº 344 da SBDI-1 do
Tribunal Superior do Trabalho, revista nos termos de decisão do Tribunal
Pleno proferida nos autos do IUJ-RR-1577/03-019-03-00.8, publicada no
D.J.U. de 22/11/2005, passando o referido precedente jurisprudencial a vi-
gorar com a seguinte redação:

FGTS. MULTA DE 40%. DIFERENÇAS DECORRENTES
DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. O termo inicial do prazo prescricional para o empregado
pleitear em juízo diferenças da multa do FGTS, decorrentes dos
expurgos inflacionários, deu-se com a vigência da Lei Complementar
nº 110, em 30.06.01, salvo comprovado trânsito em julgado de de-
cisão proferida em ação proposta anteriormente na Justiça Federal,
que reconheça o direito à atualização do saldo da conta vinculada.

Note-se que a decisão da Turma (fls. 180/182) registra,
com clareza, que a presente reclamação trabalhista, visando ao
pagamento de diferenças da indenização de 40% do saldo do
FGTS em razão da reposição dos expurgos inflacionários, foi
ajuizada quando transcorridos menos de dois anos do trânsito em
julgado da decisão proferida pela Justiça Federal que determinou
a recomposição do saldo da conta vinculada. Ainda que assim não
fosse, sob qualquer ângulo não se cogitaria na prescrição total da
pretensão obreira, tendo em vista o ajuizamento da ação em
27/06/2003, dentro do biênio posterior à entrada em vigor da Lei
Complementar nº 110/2001." (sem grifos no original - fls. 214/215)

Irresignada, a recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no art. 102, III, "a" e § 3º, da Constituição Federal. Sustenta a
relevância jurídica da questão e, em síntese, a ocorrência da pres-
crição. Argumenta, também, que efetuou o pagamento relativo ao
FGTS, à época da rescisão, não sendo responsável pela correção
monetária. Indica violação do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal
(fls. 220/228).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 217 e 220), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 90/91) e com preparo correto
(fl. 229), mas não deve prosseguir.

Ressalte-se, preliminarmente, que a lei que viabilizou a efe-
tiva aplicação do artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, que trata
da necessidade de se demonstrar a repercussão geral (Lei nº 11.418,
de 19 de dezembro de 2006), somente entrou em vigor em 20 de
fevereiro de 2007, portanto, não se aplica a este recurso extraor-
dinário, que foi protocolizado em 6/2/2007. Logo, o recurso não é
viável sob esse fundamento.

Quanto à prescrição, a lide foi solucionada com base na
Orientação Jurisprudencial nº 344 da SBDI-1 do TST. Como con-
seqüência, a decisão recorrida afastou a alegação de ofensa literal e
direta ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federal (fls. 214/215).

Diante desse contexto, inviável o recurso extraordinário, uma
vez que, para se chegar à configuração de violação literal e direta do
preceito da Constituição Federal, necessário seria o reexame da lide
sob o enfoque da orientação jurisprudencial supramencionada.

A decisão tem, pois, típico conteúdo de natureza infracons-
titucional, circunstância processual essa que impede o seguimento do
recurso, conforme tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

"DECISÃO : Agravo de instrumento de decisão que inad-
mitiu RE, a, de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim
ementado (f. 175): "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE
REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. EXPURGOS IN-
FLACIONÁRIOS. DEPÓSITO COMPLEMENTAR DE 40% DO
FGTS. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. Não se caracterizando
denúncia de violação direta a preceitos da Constituição Federal ou
contrariedade à Súmula da Jurisprudência Uniforme do TST, não se
viabiliza recurso de revista em processo submetido ao rito suma-
ríssimo, nos termos do art. 896, § 6º, da CLT. Outrossim, já está
pacificado pela Jurisprudência desta Corte, através da Orientação Ju-
risprudencial n. 344, de sua SDI.1, que o marco inicial da prescrição
se dá com a edição da LC-100/01. Recurso de revista inviável. Agra-
vo de Instrumento improvido." Alega o RE, em síntese, a violação
dos artigos 5º, II, XXXVI e 7º, XXIX, da Constituição Federal.
Decido. Com relação aos artigos 5º, II e XXXVI, a discussão acerca
da responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de
40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atualização mo-
netária em razão dos expurgos inflacionários, é matéria afeta ao
âmbito da legislação ordinária - L. 8.036/90 -, daí ser inviável o
reexame dessa questão em recurso extraordinário. Por fim, também se
situa no campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo
prescricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da
actio nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando
muito, poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º,
XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurispru-
dência deste Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T,
Ilmar e 546.511-AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento
ao agravo." (AI-585685-SP, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ
19.04.06).

"(...) Decido. O tema do artigo 170, II, em nenhum momento
foi analisado pelo acórdão recorrido nem objeto de embargos de
declaração: incidem as Súmulas 282 e 356. Ademais, seja com re-
lação à discussão acerca do artigo 515 do CPC e da possibilidade de
o colegiado em segunda instância, ao afastar preliminar de prescrição,
adentrar de imediato o exame do mérito; seja quanto ao debate con-
cernente à responsabilidade do empregador pelo pagamento da di-
ferença de 40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atua-
lização monetária em razão dos expurgos inflacionários, trata-se de
matérias adstritas ao âmbito infraconstitucional, a cujo reexame não
se presta a via do recurso extraordinário. Por fim, também se situa no
campo infraconstitucional a controvérsia a respeito do prazo pres-
cricional, dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio
nata e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º, XXXVI,
e 7º, XXIX, da Constituição, conforme pacífica jurisprudência deste
Tribunal, v.g., AAII 401.154-AgR, 19.11.2002, 1ª T, Ilmar; e 546.511-
AgR, 30.08.2005, 1ª T, Pertence. Nego provimento ao agravo." (AI-
585987-ES, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 10.04.06).

"DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento interposto de
decisão que inadmitiu recurso extraordinário formado contra acórdão
do Tribunal Superior do Trabalho que afastou as alegações de pres-
crição e existência de ato jurídico perfeito, mantendo a condenação
do ora recorrente no pagamento de valor correspondente à com-
plementação da multa compensatória de 40% incidente sobre as di-
ferenças decorrentes dos expurgos inflacionários não creditados nas
contas vinculadas do FGTS. No recurso extraordinário a parte alega
que a decisão recorrida afrontou o disposto nos arts. 5o, XXXVI (ato
jurídico perfeito) e 7o, XXIX, da Constituição federal. A ofensa ao
art. 7o, XXIX, se verifica, na visão do recorrente, porque a re-
clamação trabalhista foi ajuizada quando ultrapassado o prazo pres-
cricional a que alude o referido dispositivo constitucional. A afronta
ao art. 5o, XXXVI, da Constituição federal é justificada pela alegação
de que o ora recorrente está sendo condenado a pagar as diferenças
referentes à multa compensatória de 40% sem que para isso tenha
dado causa ao erro de cálculo, porquanto o pagamento da parcela
quando da rescisão contratual levou em consideração o saldo da conta
vinculada naquela oportunidade. Sem razão a parte recorrente. Afasto,
também a alegação de afronta ao contido nos arts. 5Afasto, também
a alegação de afronta ao contido nos arts. 5o, XXXVI, e 7o, XXIX,
da Constituição federal, tal como veiculada no apelo extraordinário. É
que a discussão acerca do prazo prescricional e da responsabilidade
do empregador pelo pagamento da diferença na multa compensatória
de 40% incidente sobre as diferenças decorrentes dos expurgos in-
flacionários não creditados nas contas vinculadas do FGTS, situa-se
no âmbito da legislação infraconstitucional, o que dá margem ao
descabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido: AI 580.313-
AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI 585.522-AgR,
rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 04.08.2006; AI 566.638-AgR, rel.
min. Cezar Peluso, DJ 09.06.2006; AI 585.987, rel. min. Sepúlveda
Pertence, DJ 10.04.2006; AI 606.175, rel. min. Ricardo Lewandows-
ki, DJ 26.10.2006; AI 585.610, rel. min. Carlos Britto, DJ
03.04.2006; AI 546.019, rel. min. Celso de Mello, DJ 15.06.2006. Do
exposto, nego seguimento ao agravo." (AI-615999-DF, Relator Mi-
nistro Joaquim Barbosa, DJ 6.12.07).

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1697/2002-312-02-40.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA B. LOPES

RECORRIDA : KESS BUFFET LTDA.

ADVOGADO : DR. JOSÉ ROZENDO DOS SANTOS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de instrumento

do recorrente, sob o fundamento sintetizado na seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.

ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM OJ DA SDC E
PRECEDENTE NORMATIVO DO TST. INVIABILIZAÇÃO DA RE-
VISTA. O acórdão regional alia-se ao entendimento cristalizado pela Orien-
tação Jurisprudencial nº 17 da SDC e Precedente Normativo nº 119 do TST,
que considera ofensiva à Constituição da República, em seus arts. 5º, XX, e
8º, V, a cobrança de contribuição em favor de entidade sindical, a qualquer
título, obrigando não sindicalizados. Assim, os arestos trazidos a confronto
não se mostram hábeis a impulsionar a revista, eis que superados pela ju-
risprudência iterativa, notória e atual desta Corte Superior, inteligência do §
4º do art. 896 da CLT. Agravo conhecido e não provido. (fl. 198).

Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da CF, e aponta violação dos arts. 5º, XX, 7º, XXVI, e
8º, caput, III, IV e V, todos da Constituição Federal (fls. 204/214).

Sem contra-razões (certidão de fl. 217).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/2/2007 (fl.
204), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do ponto
de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual que lhe é
imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua pretensão, em
submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, não se
viabiliza, na medida em que não atende pressuposto formal e intrínseco do
recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST
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PROC. Nº TST-RE-AIRR-1737/2003-001-22-40.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

ADVOGADO : DR. DÉCIO FREIRE

RECORRIDO : FERNANDO DE OLIVEIRA CHAVES

ADVOGADO : DR. JOSÉ EYMARD LOGUERCIO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento interposto pelo recorrente quanto aos temas "incompetência
da Justiça do Trabalho", "complementação de proventos de aposen-
tadoria - prescrição parcial" e "honorários de advogado".

Inconformado, o recorrente interpõe recurso extraordinário,
com fulcro no art. 102, III, "a", da CF (fls. 144/159). Argumenta que
o pedido do recorrido não decorre pura e simplesmente do contrato de
trabalho, e que é formulado contra entidade de previdência privada, o
que atrai a competência da Justiça comum, e não da Justiça do
Trabalho. Sustenta que está prescrito o direito de ação do recorrido,
porquanto decorridos mais de dois anos da lesão e de sua apo-
sentadoria. Insurge-se, também, quanto aos honorários de advogado.
Aponta como violados os artigos 5º, II, XXXV, LIV e LV, 7º, XXIX,
e 113 e 114 da Constituição Federal.

Contra-razões a fls. 166/170.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 142 e 144), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 133/135) e o preparo está
correto (fl. 160), mas não merece seguimento.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 23 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-1739/2003-421-01-40.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

ADVOGADO : DR. LYCURGO LEITE NETO

RECORRIDO : JOAQUIM CORRÊA LEITE

ADVOGADO : DR. JOSÉ FAUSTINO FERREIRA DE JESUS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto aos temas "prescrição" e "responsa-
bilidade pelo pagamento das diferenças da multa de 40% sobre o
FGTS decorrentes dos expurgos inflacionários", com fundamento nas
Orientações Jurisprudenciais nºs 344 e 341 da SBDI-1 do TST (fls.
104/107 e 141/143).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Argumenta que ocorreu a prescrição e que
não é responsável pelo pagamento das diferenças da multa sobre o
FGTS. Indica violação dos arts. 5º, XXXVI, 7º, XXIX, e 37, § 6º, da
Constituição Federal (fls. 147/160).

Sem contra-razões (fl. 164).
Com esse breve R E L AT Ó R I O ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/2/2007,
portanto, já na vigência da norma, e a recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não atende a
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-1816/2004-110-08-40.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

ADVOGADO : DR. TIAGO CEDRAZ LEITE OLIVEIRA

RECORRIDO : RONALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO

ADVOGADA : DRA. ALESSANDRA DU VALESSE

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente. Afastou, inicialmente, a argüição de nulidade
do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional. No que
se refere à argüida prescrição total em relação às diferenças de adi-
cional de periculosidade, declarou que a conclusão de continuidade
do contrato de trabalho, que implica a não-incidência da prescrição
bienal e a aplicação direta da prescrição qüinqüenal - parcial - com
base na data do ajuizamento da ação, não permite visualizar afronta
direta ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federal (fls. 179/182 e
197/201).

Inconformada, a recorrente interpõe recurso extraordinário,
com base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em
síntese, que a decisão recorrida afronta o disposto nos artigos 5º,
XXXV e LV, 7º, XXIX e 93, IX, da Constituição Federal (fls.
205/209).

Sem contra-razões (certidão de fl. 211).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 202 e 205), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 187/188), mas não deve pros-
seguir, visto que deserto.

A recorrente comprovou ter feito o depósito recursal (fls. 110
e 157), mas não efetuou o pagamento das custas processuais, con-
forme estabelecem o artigo 511 do CPC e a Resolução do Supremo
Tribunal Federal n.º 319, de 17/1/2006 (DJ de 20/1/2006).

Esclareça-se, finalmente, que a hipótese não atrai a aplicação
do art. 511, § 2º, do CPC, porquanto não se trata de insuficiência do
valor do preparo, mas, sim, de sua total ausência.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-1837/2001-097-15-00.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ÂNGELA TEOTÔNIO BRAZ

ADVOGADO : DR. LUIZ GOMES

RECORRIDO : IRMÃOS RUSSI LTDA.

ADVOGADA : DRA. VERA LÚCIA DIAS SUDATTI

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fulcro no

art. 102, III, "a", CF contra o v. acórdão de fls. 395/396, que não
conheceu do recurso de embargos da recorrente, sob o fundamento de
que não houve indicação expressa de violação do art. 896 da CLT,
nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 294 da SBDI-I.

Em suas razões de fls. 399/403, a recorrente indica ofensa ao
art. 93, IX, da CF, sob o argumento de que não houve pronun-
ciamento acerca das diferenças de horas extras relativas ao período
não abrangido pelas normas coletivas.

Sem contra-razões, conforme certidão de fl. 405.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 397 e 399), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 6), e a recorrente é bene-
ficiária da assistência judiciária gratuita (fl. 309).

O v. acórdão recorrido não conheceu do recurso de embargos
da recorrente, sob o fundamento de que não houve a indicação ex-
pressa da violação do art. 896 da CLT, nos termos da Orientação
Jurisprudencial nº 294 da SBDI-I do TST (fl. 393).

Constata-se que a referida decisão tem natureza nitidamente
processual, uma vez que se limita ao exame de pressupostos de
recorribilidade do recurso de embargos, razão pela qual eventual
ofensa ao dispositivo constitucional apontado pela recorrente somente
seria reflexa, por depender, primeiro, do exame da legislação or-
dinária que disciplina o procedimento recursal.

Nesse sentido os precedentes do STF:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE

INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOS-
SIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Prevalece
neste Tribunal o entendimento de que a interpretação da lei pro-
cessual na aferição dos requisitos de admissibilidade dos recursos
trabalhistas tem natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à
Constituição só ocorreria de forma indireta. 2. A verificação, no
caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação do direito adquirido,
do ato jurídico perfeito e da coisa julgada situa-se no campo in-
fraconstitucional. 3. Reexame da matéria fático-probatória. Inviabi-
lidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal
Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI-
AgR609948/SP, Segunda Turma, Relator Min. EROS GRAU, DJ 23-
02-2007, sem grifo no original)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. 1. Prevalece neste Tribunal o entendimento de
que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos de
admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza infraconsti-
tucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria de forma in-
direta. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade,
do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do con-
traditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem con-
figurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto
da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI-
AgR 616086/SP, Segunda Turma, Relator Min. EROS GRAU, DJ 23-
02-2007, sem grifo no original)

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1866/2003-231-02-40.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTES : INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTA-
ÇÃO DE NOVIDADES HARMONIA LTDA. E OUTRO

ADVOGADO : DR. CLAREL LOPES DOS SANTOS JUNIOR

RECORRIDA : LUCIMARA GOMES DA SILVA

ADVOGADO : DR. JOSÉ RENATO COYADO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do agravo de instrumento

interposto pela recorrente, por faltar-lhe a cópia da certidão de pu-
blicação do acórdão do Regional (fls. 142/144).

Inconformada, a recorrente interpõe recurso extraordinário,
com fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal (fls. 146/154
- fax, e 155/163 - originais). Indica violação do art. 5º, XXXV, da
Constituição da República.

Contra-razões a fls. 165/174 - fax, e 175/184 - originais.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A decisão monocrática era passível de reexame, via agravo

para a Turma respectiva, nos termos dos arts. 896, § 5º, da CLT e 245
do RITST.

Por isso mesmo, constata-se que a recorrente não exauriu a
via recursal nesta Corte, razão pela qual a decisão não é única ou de
última instância, o que desautoriza o recurso extraordinário, nos ter-
mos do art. 102, III, da Constituição Federal.

Nesse sentido é a orientação do Supremo Tribunal Federal,
consubstanciada na Súmula nº 281, in verbis:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na
Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada."

E, ainda, precedentes:
"EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.

Decisão recorrida extraordinariamente. Embargos de declaração. De-
cisão da 1ª Turma do TST. 3. Embargos (art. 894, da CLT). Recurso
cabível. Não interposição. 4. Não esgotamento das instâncias or-
dinárias. Súmula 281/STF. 5. Agravo regimental a que se nega pro-
vimento." (RE-AgR-350.534/CE, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª
Turma, DJ de 16/12/2005)

"EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agra-
vo regimental. 2. É incabível recurso extraordinário quando não es-
gotados os recursos de natureza ordinária. Incidência da Súmula STF
nº 281. 3. Agravo regimental improvido." (AI-ED-472.470/SP, re-
latora Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 3/2/2006)

"EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Contra a decisão recorrida extraordinariamente era cabível agravo
regimental, que não foi interposto. 3. Não esgotamento das instâncias
ordinárias. Súmula 281/STF. 4. Reajustes Salariais. Servidor Público
do Estado do Rio Grande do Sul. Discussão sobre a eficácia da Lei
Estadual nº 10.395/95, em face da Lei Complementar Federal nº
82/95. Matéria restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento" (AI-
AgR-540.446/RS, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ de
11 / 11 / 2 0 0 5 )

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1894/2001-223-01-40.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROCURADOR : DR. SAINT-CLAIR DINIZ SOUTO

RECORRIDA : VERA LÚCIA DOS SANTOS FREITAS FERREIRA

ADVOGADO : DR. ANTÔNIO PATROCÍNIO FIGUEIREDO GOMES

RECORRIDA : COOPERATIVA DE ATIVIDADE NA ÁREA DE SAÚDE -
COOPSAÚDE

ADVOGADO : DR. ALEXANDRE KATS
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D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, quanto ao tema "responsabilidade subsidiá-
ria", com fundamento na Súmula nº 331, IV, do TST (fls. 97/99).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, a
regularidade na contratação da empresa prestadora de serviços, de
modo que não pode ser considerada responsável pelo inadimplemento
das obrigações trabalhistas. Indica violação do art. 37, II e § 6º, da
Constituição Federal (fls. 104/112).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 5 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com esses fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-1903/2004-013-08-40.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO
DA AMAZÔNIA S.A. - CAPA

ADVOGADO : DR. SÉRGIO LUÍS TEIXEIRA DA SILVA

RECORRIDO : JOSÉ MARIA OLIVEIRA PAZ

ADVOGADO : DR. DANIEL KONSTADINIDIS

RECORRIDO : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fulcro no

art. 102, III, "a", da CF contra o v. acórdão de fls. 186/190, com-
plementado a fls. 205/208, que negou provimento ao agravo de ins-
trumento.

A recorrente, em suas razões de fls. 212/222, indica violação
do art. 5º, LV, da Constituição da República.

Sem contra-razões (certidão de fl. 225).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 209 e 212), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 184), mas não deve pros-
seguir, visto que deserto.

A recorrente não comprovou ter feito o depósito recursal,
conforme exige o artigo 899, § 1º, da CLT.

Com efeito, o v. acórdão do Regional, ao dar provimento ao
recurso ordinário do recorrido, inverteu o ônus da sucumbência e
adotou como valor da condenação aquele atribuído pelo reclamante à
causa, R$ 138.378,22 (cento e trinta e oito mil trezentos e setenta e
oito reais e vinte e dois centavos) - fls. 40, 68 e 114.

Houve depósito de R$ 9.357,00 (nove mil trezentos e cin-
qüenta e sete reais) para fim de recurso de revista (fl. 149).

Por conseguinte, ao interpor o recurso extraordinário, era
ônus da recorrente comprovar o depósito no valor de R$ 9.617,29
(nove mil seiscentos e dezessete reais e vinte e nove centavos),
conforme ATO.GP 215/06 (DJ - 17.7.06).

Não o fez, de forma que seu recurso está deserto.
Ressalte-se, por fim, que não se aplica ao caso o prazo

estabelecido no artigo 511, § 2º, do CPC, visto que esse dispositivo se
refere às custas processuais, enquanto o depósito recursal deve ser
efetuado no prazo para a interposição do recurso, conforme dispõe o
artigo 899, § 1º, da CLT.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1930/2003-047-01-40.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TELEMAR NORTE LESTE S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDO : ALBERTO LUIZ CORREIA DE OLIVEIRA

ADVOGADO : DR. EDEM SOBRAL DE CARVALHO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, com fundamento nas Orientações Jurispru-
denciais nºs 341 e 344 da SDI-I do TST (fls. 151/157).

Inconformada, a recorrente interpõe recurso extraordinário,
com fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal (fls.
161/165). Alega que há violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição
Federal.

Sem contra-razões (fl. 168).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído e o preparo está correto, mas não deve pros-
s e g u i r.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1957/2004-043-15-40.6
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL

ADVOGADO : DR. ANTÔNIO CARLOS VIANNA DE BARROS

RECORRIDO : MAURÍCIO AVELINO BARBOSA

ADVOGADO : DR. JOSÉ ANTÔNIO QUEIROZ

RECORRIDO : F. M. RODRIGUES & CIA. LTDA.

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, sob o fundamento sintetizado na seguinte
ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA. OFENSA AO ARTIGO 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. DESPROVIMENTO. Não há que se falar em ofensa ao
artigo 5º, II, da Constituição Federal face o entendimento do Tribunal
Regional no sentido de ser responsável a tomadora de serviços, sub-
sidiariamente, pelo inadimplemento da contratada em relação aos
haveres trabalhistas do autor, vez que tal responsabilização se justifica
em face de vigorar, na esfera trabalhista, o princípio da proteção ao
hipossuficiente, que impõe sejam sempre resguardados os direitos do
obreiro; e como também a tomadora é beneficiária dos serviços por
este prestados, a regra é que arque com os créditos trabalhistas que
não puderem ser satisfeitos pela empresa interposta. De resto, jus-
tifica-se a responsabilização da tomadora por sua eventual culpa, seja
in eligendo ou in vigilando. Agravo de instrumento a que se nega
provimento. (fl. 151).

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da CF, e aponta violação do art. 5º, II e XXXVI, da
Constituição Federal (fls. 160/163).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 23/2/2007
(fl. 160), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-2017/2003-241-01-40.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TELEMAR NORTE LESTE S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDO : IVO BARBOSA DE SOUZA

ADVOGADA : DRA. ALZIRA DA SILVA MOURA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto aos temas "prescrição" e "responsa-
bilidade pelo pagamento das diferenças da multa de 40% sobre o
FGTS decorrentes dos expurgos inflacionários". Aplicou os itens nºs
344 e 341 da Orientação Jurisprudencial da SBDI-1 e afastou a
indicada ofensa ao art. XXXVI, da Constituição Federal (fls.
104/108).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição da República. Sustenta a ocorrência
da prescrição e que efetuou o pagamento relativo ao FGTS, à época
da rescisão, tendo se configurado o ato jurídico perfeito. Indica vio-
lação dos arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição Federal (fls.
11 2 / 1 2 4 ) .

Sem contra-razões (fl. 127).
Com esse breve R E L AT Ó R I O ,
D E C I D O.
O recurso atende aos requisitos genéricos de admissibilidade,

mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/2/2007,
portanto, já na vigência da norma, e a recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não atende a
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-2074/2003-073-02-40.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADA : DRª. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDO : RESTAURANTE CHINA PEKING LTDA - ME

ADVOGADA : DRA. ADRIANA LEAL

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, sob o fundamento de que não é cabível a
cobrança de contribuições assistenciais de trabalhadores não-sindi-
calizados, nos termos do Precedente Normativo nº 119 da SDC e
Orientação Jurisprudencial nº 17 da SDC. (fls. 95/100)

O recorrente interpõe recurso extraordinário com fundamento
no artigo 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta como vio-
lados os artigos 5º, XX, 7º, XXVI, 8º, caput, III, IV, e V, da Cons-
tituição Federal. (fls. 106/113)

Sem contra-razões.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, e o preparo foi realizado a contento,

mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST
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PROC. Nº TST-RE-AIRR-2122/2002-291-02-40.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO. (SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO

HOTELEIROS E SIMILARES DE SÃO PAULO E REGIÃO)

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA B. LOPES

RECORRIDA : BAR E BILHAR DEL GOMES LTDA.

ADVOGADA : DRA. SILVANA MARON P. MELLO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do sindicato recorrente, com fundamento no Precedente
Normativo nº 119 da SDC, por ser incabível a cobrança de con-
tribuições confederativas e assistenciais de trabalhadores não-sindi-
calizados (fls. 217/224).

O sindicato interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação dos arts. 5º,
XX, 7º, XXVI, e 8º, caput, III, IV e V, todos da Constituição Federal
(fls. 228/238).

Sem contra-razões (certidão de fl. 242).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 225 e 228), está subscrito por

advogada regularmente constituída (fls. 34 e 214) e o preparo está
correto (fl. 239), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/02/2007,
portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não atende
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-2147/2003-291-02-40.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDA : BAR DO PERDÃO DE MAIRIPORÃ DA SERRA CANTAREI-
RA LTDA.

ADVOGADA : DRA. ARTÊMIA PEREIRA DA SILVA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente quanto ao tema "contribuição confederativa e
assistencial", com fundamento no Precedente Normativo nº 119 e no
item nº 17 da Orientação Jurisprudencial, ambos da SDC do TST (fls.
235/238).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese, que a contribuição
assistencial é devida por toda a categoria, e não apenas pelos as-
sociados. Indica violação dos arts. 5º, XX, 7º, XXVI, e 8°, caput e
incisos III, IV e V, da Constituição Federal (fls. 242/252).

Sem contra-razões (fl. 255).
Com esse breve R E L AT Ó R I O ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/2/2007,
portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não atende a
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-A-AIRR-2156/2002-003-02-40.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDO : AKLANTO BAR E RESTAURANTE LTDA. - ME

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, sob o fundamento de que é inviável a im-
posição da contribuição assistencial e confederativa aos empregados
não-associados, nos termos do Precedente Normativo nº 119 e da
Orientação Jurisprudencial nº 17 da SDC desta Corte, em acórdão
assim ementado:

"AGRAVO CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E CON-
FEDERATIVAS EMPREGADOS NÃO ASSOCIADOS AO SINDI-
CATO - PRECEDENTE NORMATIVO Nº 119 DA SDC DO TST -

NÃO-DEMONSTRAÇÃO DE DESACERTO DO DESPACHO-
AGRAVADO MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MA-
NIFESTAMENTE INFUNDADO. 1. O recurso de revista do Sin-
dicato-Reclamante versava sobre a obrigatoriedade de cumprimento
de cláusula constante de convenção coletiva estabelecendo contri-
buição assistencial/confederativa em favor da entidade sindical e paga
por todos os integrantes da categoria profissional representada, as-
sociados ou não. 2. O despacho-agravado trancou o apelo com lastro
na Súmula nº 333 do TST. Isso porque a decisão regional está em
consonância com o Precedente Normativo nº 119 da SDC, segundo o
qual a Constituição da República, em seus arts. 5º, XX, e 8º, V,
assegura o direito de livre associação e sindicalização, sendo ofensiva
a essa modalidade de liberdade a instituição de cláusula, em normas
coletivas, que estabeleça contrição em favor de entidade sindical a
título de taxa para custeio do sistema confederativo, assistencial,
revigoramento ou fortalecimento sindical e outras da mesma espécie,
obrigando os trabalhadores não sindicalizados. Portanto, restam efe-
tivamente nulas as estipulações que não observem tal restrição e
passíveis de devolução os valores irregularmente descontados. 3. O
agravo não trouxe nenhum argumento que demovesse o óbice elen-
cado no despacho, razão pela qual este merece ser mantido. 4. Assim,
tendo em vista que se revela manifestamente infundado o apelo, por
exprimir insurgência contra jurisprudência consolidada desta Corte,
impõe-se a este Relator acionar o comando do art. 557, § 2º, do CPC,
também como forma de reparar o prejuízo sofrido pela Agravada com
a demora e de prestigiar o art. 5º, LXXVIII, da Carta Política, que
garante uma duração razoável do processo e exige a utilização dos
meios para se alcançar a tão almejada celeridade processual, dentre os
quais se destaca a aplicação de multa. Nem se objete que o intuito do
agravo, na hipótese, é o de permitir o reexame da matéria pela SBDI-
1, uma vez que o tema encontra-se pacificado no âmbito desta Corte
(Precedente Normativo nº 119 da SDC do TST) e do STF, des-
cabendo cogitar de nova discussão sobre a questão naquele cole-
giado." (fl. 98)

Inconformado, interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese, violação dos arts. 5º,
XX, 7º, XXVI, e 8º, caput, III, IV e V, da Constituição Federal (fls.
1 0 6 / 11 7 ) .

Sem contra-razões a fl. 120.
Com esse breve re l a t ó r i o , 

PROC. Nº TST-RE-ED-AI-2163/2003-003-09-40.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTES : ASSOCIAÇÃO DE ENSINO VERSALHES E OUTRA

ADVOGADA : DRA. MÁRCIA DOS SANTOS BARÃO

RECORRIDA : DIVA CONCEIÇÃO RIBEIRO

ADVOGADO : DR. JOSÉ LUIZ CARDOZO LAPA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida de fls. 581/582, complementada a fls.

594/597, negou seguimento ao agravo de instrumento da recorrente,
ante a deserção do recurso de revista, nos termos da Súmula nº 245
do TST.

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação do art. 5º,
LV, da CF (fls. 600/628).

Sem contra-razões (certidão de fl. 636).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e o preparo está correto, mas não

deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 9 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-2191/1999-079-15-40.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

ADVOGADOS : DR. URSULINO SANTOS FILHO E DR. ANDRÉ L. G. TEI-
XEIRA

RECORRIDO : FÁBIO DE ALMEIDA ERBA

ADVOGADO : DR. CLÁUDIO STOCHI

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto ao tema "responsabilidade subsidiária",
sob o fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional está em
consonância com a Súmula nº 331, IV, do TST (fls. 185/187).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação do art. 5º,
II e XXXVI, da CF (fls. 191/194).

Sem contra-razões (certidão de fl. 198).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e o preparo está correto, mas não

deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 23 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-2203/2003-062-02-40.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : OZIRES SILVA

ADVOGADO : DR. URSULINO SANTOS FILHO

RECORRIDA : MARIA LEITE FERREIRA

ADVOGADO : DR. NATANAEL IZIDORO

RECORRIDA : DEBRACO - DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO DE
COMMODITIES LTDA.

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de instrumento

do recorrente, sob o fundamento sintetizado na seguinte ementa:

<!ID330425-5>

D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 103 e 106) e está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 95), e preparo está correto (fl.
117/118), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21.2.2007
(fl. 106), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA.
EX-SÓCIO DA RECLAMADA. RESPONSABILIDADE PELAS DÍ-
VIDAS TRABALHISTAS. A inclusão do ex-sócio da Reclamada no
pólo passivo da ação, mesmo que não tenha participado da relação
processual, diante da impossibilidade de serem localizados bens da
executada, para satisfação de crédito trabalhista, não implica violação
direta e literal do art. 5º, incisos II, XXXVI e LIV, da Constituição da
República. Incidência da Súmula nº 266/TST. Agravo de Instrumento
a que se nega provimento. (fl. 140)

Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da CF, e aponta violação do art. 5º, II e LV, da Cons-
tituição Federal (fls. 145/154).

Sem contra-razões (certidão de fl. 157).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/2/2007
(fl. 145), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-2209/2002-015-02-40.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO

ADVOGADAS : DRA. RITA DE CÁSSIA B. LOPES

: DRA. ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS

RECORRIDA : CAFÉ E LANCHES SANTA BÁRBARA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, sob o fundamento sintetizado na seguinte
ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA
- DESCABIMENTO. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. ALTE-
RAÇÃO DE RITO. APELO DESFUNDAMENTADO. Deixando a
parte de fazer patentes as situações descritas no art. 896, § 6º con-
solidado, não merece processamento o recurso de revista interposto
contra acórdão proferido em processo submetido ao rito sumaríssimo.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (fl. 104).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados,
sob os fundamentos de fls. 113/114.

Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da CF, e aponta violação dos arts. 5º, XXXV e LV, e 93,
IX, da Constituição Federal (fls. 117/125).

Sem contra-razões (certidão de fl. 128).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/2/2007
(fl. 117), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-2211/2001-042-02-40.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : DOUGLAS FERNANDO CAPPELLETTI TESSITORE

ADVOGADA : DRA. DINORAH MOLON WENCESLAU BATISTA

RECORRIDO : TEODOMIRO DOS REIS

RECORRIDA : COPS - CIA. PAULISTA DE SEGURANÇA S/C LTDA.

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente quanto ao tema "penhora - fraude à exe-
cução", com fundamento no § 2º do art. 896 da CLT e nas Súmulas
nºs 266 e 297 do TST (fls. 84/87).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição da República. Sustenta, em síntese,
que não ocorreu a fraude à execução. Indica violação dos arts. 5º,
XXXV e XXXVI, e 7º, I, da Constituição Federal (fls. 100/106).

Sem contra-razões (fl. 113).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/2/2007,
portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não atende a
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-2223/2002-015-02-40.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO

ADVOGADA : DRA. ANA PAULA M. DOS SANTOS

RECORRIDA : SAINT PATRICK BAR E RESTAURANTES LTDA.

ADVOGADO : DR. RICARDO GIROTTI MERIGHE

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do sindicato recorrente, com esse fundamento:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA

- DESCABIMENTO. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. ALTE-
RAÇÃO DE RITO. APELO DESFUNDAMENTADO. Deixando a
parte de fazer patentes as situações descritas no art. 896, § 6º con-
solidado, não merece processamento o recurso de revista interposto
contra acórdão proferido em processo submetido ao rito sumaríssimo.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. " (fl. 185)

O sindicato interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação dos arts. 5º,
XXXV, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal (fls. 198/206).

Sem contra-razões (certidão de fl. 209).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 196 e 198), está subscrito por

advogada regularmente constituída (fls. 29 e 182) e o preparo está
correto (fl. 207), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/02/2007,
portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não atende
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-2257/2000-341-01-40.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

ADVOGADO : DR. ANDRÉ DE SOUZA SANTOS

RECORRIDO : CARLOS SÉRGIO FUMIAN

ADVOGADA : DRA. MARLI TAVARES DE OLIVEIRA MATTOS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, quanto aos temas "incompetência da Justiça
do Trabalho" e "manutenção de plano de saúde para aposentados".
Afastou a alegada violação do art. 114, I, da Constituição Federal e
aplicou as Súmulas nºs 126 e 297 do TST, relativamente ao segundo
tema (fls. 238/241).

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da CF, e aponta violação do art. 7º, XXVI, da Cons-
tituição Federal (fls. 244/251 - fax e fls. 261/271 - originais).

Sem contra-razões (certidão de fl. 277).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 19/3/2007
(fl. 244), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-2270/2003-114-15-40.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : UNILEVER DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO : DR. LUIZ BERNARDO ALVAREZ

RECORRIDAS : COPLAN CALDEIRARIA E MONTAGEM LTDA. E OU-
TRA

ADVOGADO : DR. FLÁVIO LUÍS UBINHA

RECORRIDO : TIAGO BARBOSA

ADVOGADO : SÉRGIO ROBERTO BASSO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, com a fundamentação sintetizada na seguinte
ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO DESERÇÃO. GUIA GFIP
PREENCHIDA POR EMPRESA DISTINTA DA DEMANDADA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 18/99 DO TST. DESPROVIMEN-
TO. 1. O egrégio Tribunal Regional de origem negou seguimento ao
recurso de revista empresarial pelo fato de que quem recolheu o
depósito recursal foi empresa estranha à lide, restando o apelo de-
serto. 2. Tenho para mim que, efetivamente, desatendido o disposto
na Instrução Normativa nº 18/99 do TST, que exige, dentre outros
detalhes, que esteja bem caracterizado o nome do reclamante e da
reclamada na referida guia de depósito recursal. 3. Ademais, havendo
séria e fundada dúvida quanto ao regular procedimento de reco-
lhimento do depósito recursal, que, no processo do trabalho, tem a
natureza de garantia da execução, há que se ter referida guia como
inválida ao fim colimado. 4. Agravo de instrumento a que se nega
provimento." (fl. 147)

Inconformada, a recorrente interpõe recurso extraordinário,
com base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em
síntese, que a decisão recorrida afronta o disposto no art. 5º, LIV e
LV, da Constituição Federal (fls. 154/159).

Sem contra-razões (certidão de fl. 163).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 151 e 154), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 81/84 e 161) e o preparo (fl.
160) está correto, mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/02/2007,
portanto, já na vigência da norma e a recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não atende
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST
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PROC. Nº TST-RE-AIRR-2277/2003-114-15-40.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : IGL INDUSTRIAL LTDA.

ADVOGADO : DR. URSULINO S. FILHO

RECORRIDO : JOSÉ DA COSTA CHAVES

ADVOGADO : DR. SÉRGIO ROBERTO BASSO

RECORRIDOS : COPLAN MONTAGEM LTDA. E OUTRO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, sob o fundamento sintetizado na seguinte
ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA.
ILEGITIMIDADE DE PARTE. A decisão denegatória foi prolatada
em razão de a recorrente não ser parte legítima, pois não figurava no
polo passivo, em que estava identificada como reclamada Unilever
Brasil Ltda. Não havendo insurgência a esse entendimento, e cons-
tatado que todas as decisões se referem àquela empresa e não, à ora
agravante, falta requisito geral do recurso de revista. Agravo de ins-
trumento desprovido. (fl. 146)

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da CF, e aponta violação do art. 5º, II, da Constituição
Federal (fls. 153/159).

Sem contra-razões (certidão de fl. 162).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/2/2007
(fl. 153), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-2370/2003-049-02-40.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDO : RESTAURANTE E CHOPPERIA 81 LTDA.

ADVOGADA : DR. ANTÔNIO COSTA DOS SANTOS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, sob o fundamento de que é inviável a im-
posição da contribuição assistencial e confederativa aos empregados
não-associados, nos termos do Precedente Normativo nº 119 e da
Orientação Jurisprudencial nº 17 da SDC desta Corte, em acórdão
assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÕES AS-
SISTENCIAIS. ABRANGÊNCIA. A Constituição da República, em
seus arts. 5º, XX, e 8º, V, assegura o direito de livre associação e
sindicalização. É ofensiva a essa modalidade de liberdade cláusula
constante de acordo, convenção coletiva ou sentença normativa es-
tabelecendo contribuição em favor de entidade sindical a título de
taxa para custeio do sistema confederativo, assistencial, revigora-
mento ou fortalecimento sindical e outras da mesma espécie, obri-
gando trabalhadores não sindicalizados. Sendo nulas as estipulações
que inobservem tal restrição, tornam-se passíveis de devolução os
valores irregularmente descontados (Precedente normativo nº 119 da
SDC/TST). Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (fl.
77)

Inconformado, interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese, violação dos arts. 5º,
XX, 7º, XXVI, e 8º, caput, III, IV e V, da Constituição Federal (fls.
86/95).

Sem contra-razões a fl. 98.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 82 e 86) e está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 31 e 84), e preparo está cor-
reto (fl. 98), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26.2.2007
(fl. 86), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-AIRR-2384/2004-022-02-40.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : UNISOAP COSMÉTICOS LTDA.

ADVOGADOS : DR. LUÍS OTÁVIO CAMARGO PINTO E DR. RONALDO PE-
NA COSTA JÚNIOR

RECORRIDO : JOÃO AUGUSTO FERNANDES

ADVOGADO : DR. LUÍS CARLOS OLIVEIRA VINHAES

RECORRIDAS : INDÚSTRIA MATARAZZO DE PAPÉIS S.A E OUTRAS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do

recorrente, com fundamento na Súmula nº 353 do TST (fls.
134/135).

Efetivamente:
"RECURSO DE EMBARGOS EM AGRAVO DE INSTRU-

MENTO. CABIMENTO. PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DO RE-
CURSO DE REVISTA. Em se tratando de pretensão de reexame dos
pressupostos intrínsecos do Recurso de Revista, tem incidência o
óbice da primeira parte da Súmula 353 do TST, segundo a qual não
cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de
Turma proferida em agravo. Recurso de Embargos de que não se
conhece".

Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fundamento no artigo 102, III, "a", da CF. Sustenta que não é parte
legítima para compor o pólo passivo, e que sofreu constrição bancária
sem que fossem esgotadas todas as formas de localizar os bens e
numerários de propriedade das Indústrias Matarazzo de Papéis. Apon-
ta ofensa ao art. 5º, II, XXII, LIV e LV, da Constituição Federal (fls.
138/143).

Sem contra-razões.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma, e a recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-2418/2000-012-02-40.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO

ADVOGADA : DRA. ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO : RESTAURANTE ODISSEY LTDA.

ADVOGADO : DR. HAROLDO JOSÉ DANTAS DA SILVA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente quanto ao tema "contribuição assistencial e
confederativa" (fls. 164/169). Fundamentou que decisão do Tribunal
Regional está em consonância com o Precedente Normativo nº 119 e
o item nº 17 da Orientação Jurisprudencial, ambos da SDC do
T S T.

Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que a
contribuição assistencial é devida por toda a categoria, e não apenas
pelos associados. Indica violação dos arts. 5º, XX, 7º, XXVI, e 8°,
caput, III, IV e V, da Constituição Federal (fls. 173/183).

Sem contra-razões (certidão de fl. 186).

Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogada regu-

larmente constituída e o preparo está correto, mas não deve pros-
s e g u i r.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-2464/2001-316-02-40.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA B. LOPES

RECORRIDA : WANDENBERG VARANDA VIEIRA LANCHONETE

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, sob o fundamento sintetizado na seguinte
ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE RE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONTRIBUIÇÃO
ASSISTENCIAL E CONFEDERATIVA. A prestação jurisdicional foi
entregue na forma constitucional e legal, não se configurando abs-
tenção da atividade julgadora a simples contrariedade às pretensões
da parte, por isso que ilesos os arts. 832 da CLT, 458 do CPC e 93,
IX, da Carta Magna. No que se refere às contribuições confederativa
e assistencial, a decisão atacada está em consonância com o Pre-
cedente Normativo nº 119 e com a OJ nº 17, ambas da Eg. SDC, que
consideram ofensiva ao direito à livre associação e sindição, cláusula
constante de acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, es-
tabelecendo contribuição em favor de entidade sindical, a título de
taxa para custeio do sistema confederaassistencial, revigoramento ou
fortalecimento sindical e outras da mesma espécie, obrigando tra-
balhadores não sindicalizados. No mesmo sentido é a Súmula 666 do
E. STF. Agravo a que se nega provimento. (fl. 200)

Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da CF, e aponta violação dos arts. 5º, XX, 7º, XXVI, e
8º, caput, III, IV e V, todos da Constituição Federal (fls. 210/220).

Sem contra-razões (certidão de fl. 223).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 205 e 210), está subscrito por

procurador regularmente constituído (fls. 41 e 208) e o preparo está
correto (fl. 221), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/2/2007
(fl. 210), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-ED-AIRR-2606/2003-462-02-40.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTES : LUIZ CARLOS BUENO E OUTRO

ADVOGADA : DRA. SANDRA MARIA ESTEFAM JORGE

RECORRIDA : VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO : DR. LUIZ BERNARDO ALVAREZ
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D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos dos re-

correntes quanto ao tema "prescrição - diferenças da multa do FGTS
decorrentes dos expurgos inflacionários", com fundamento na Súmula
nº 353 do TST (fls. 155/156 e 163/164).

Irresignados, os recorrentes interpõem recurso extraordinário,
com base no art. 102, III, "a", da Constituição da República. Sus-
tentam, em síntese, que não ocorreu a prescrição, cujo prazo não se
iniciou com o término do contrato de trabalho, mas com a publicação
da Lei Complementar nº 110/2001. Indicam violação do art. 7º,
XXIX, da Constituição Federal (fls. 173/178).

Contra-razões a fls. 181/185.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 165 e 173), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 11 e 14) e os recorrentes
estão isentos do preparo, mas não deve prosseguir.

A decisão recorrida não conheceu dos embargos dos re-
correntes, sob o fundamento de serem incabíveis, nos termos da
Súmula nº 353 desta Corte, visto que interpostos contra decisão
turmária que conheceu e negou provimento ao agravo de instru-
mento.

Os recorrentes não atacaram este fundamento, mas procu-
raram enfrentar a questão de mérito (prescrição do direito de reclamar
diferenças da multa de 40% sobre o FGTS decorrentes dos expurgos
inflacionários), que não foi apreciada na decisão recorrida, tendo em
vista o não-conhecimento dos embargos.

Em conseqüência, intacto o art. 7º, XXIX, da CF, porque,
não solucionada a lide sob seu enfoque, não há o devido preques-
tionamento, circunstância que impede o prosseguimento do recurso
extraordinário, nos termos da Súmula nº 356 do Supremo Tribunal
Federal.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

<!ID330425-6>

PROC. Nº TST-RE-E-RR-2637/1998-011-07-00.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTES : EDMILSON FERREIRA DE ALCÂNTRA E OUTROS

ADVOGADO : DR. ANTONIO JOSÉ DE O. TELLES DE VASCONCELLOS

RECORRIDA : CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DO BANCO DO ES-
TADO DO CEARÁ - CABEC

ADVOGADA : DRA. AMAILZA SOARES PAIVA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A SBDI-1 desta Corte não conheceu dos embargos dos re-

correntes quanto ao tema "competência da Justiça do Trabalho. com-
plementação de aposentadoria. entidade de previdência privada", sob
o fundamento de que:

"1.2 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. A Turma deu provimento ao Recurso de
Revista da Reclamada, para declarar a incompetência material da
Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos a uma das varas
cíveis de Fortaleza-CE.

Para tanto, argumentou, à fl.628, verbis:
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A Jus-

tiça do Trabalho é incompetente para julgar ação proposta por as-
sociados visando à complementação de aposentadoria que não decorre
da relação de emprego ou do contrato de trabalho. A CABEC é uma
entidade fechada de previdência social, e a relação obrigacional não
se dá apenas com o Banco do Estado do Ceará.

Postulam os Embargantes a reforma do julgado.
Transcrevem um aresto que entendem divergente.
A Turma concluiu que deve ser declarada a incompetência da

Justiça do Trabalho para apreciar e julgar ação proposta por as-
sociados direta e exclusivamente em face da Caixa de Previdência
Privada do Banco do Estado do Ceará CABEC, porque a pretensão
dirige-se a entidade privada de previdência fechada e decorre da
qualidade de associado ostentada pelos Reclamantes. Na hipótese,
acrescentou, transcrevendo jurisprudência da Corte, que a compe-
tência é da Justiça Comum, porque não há uma obrigação do Em-
pregador para com o Empregado e, em sentido reverso, tampouco um
direito do Empregado em frente do Empregador.

Em face disso, não se vislumbra o conflito de teses capaz de
ensejar o conhecimento do recurso de Embargos, porque o aresto
paradigma transcrito (fls.638/639) analisa situação em que o benefício
se vincula diretamente ao contrato de trabalho, sem envolver as pe-
culiaridades registradas no Acórdão ora embargado, relativas ao fato
de o ex-Empregador da Autora não integrar a lide, tendo sido a
pretensão jurídica de direito material dirigida apenas e tão-somente
contra a entidade de previdência fechada, e a postulação diz respeito
a pedido para que se emita comando declaratório no sentido de que o
benefício deve ser regido pelo Estatuto vigente à época da admissão
dos Demandantes como associados da Reclamada, ressalvadas as mo-
dificações mais benéficas ocorridas posteriormente. Assim, não con-
figurada a identidade entre a situação traçada no Acórdão embargado,
e aquela apreciada no paradigma transcrito pelos Embargantes, não há
como se conhecer dos Embargos, ante o óbice da Súmula nº 296/TST.
Não conheço." (fls. 690/691). (Sem grifo no original)

Irresignados, interpõem recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal (fls. 1453/1458). Argúem,
preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, por negativa de
prestação jurisdicional. Argumentam, em síntese, que a decisão re-
corrida, ao declarar que o aresto paradigma era inservível, deixou de
prestar a devida jurisdição, mormente em face da sua especificidade.
Dizem que a questão acerca da competência da Justiça do Trabalho é
de ordem pública, o que impõe o seu conhecimento ex officio. Apon-
ta violação dos arts. artigos 5º, XXXV, LV e LXXVIII, e 114 da
C F.

Contra-razões de fls. 714/723.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 692 e 695) e está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 22 e 649). Custas pagas (fl.
702), mas não deve prosseguir.

A preliminar de negativa de prestação jurisdicional não pros-
pera.

Com efeito, o artigo 5º, XXXV, LV e LXXVIII, da Cons-
tituição Federal, não trata da obrigatoriedade de fundamentação das
decisões judiciais, motivo pelo qual não serve como embasamento
para se postular a nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Acrescente-se que a recorrente nem mesmo opôs embargos
de declaração, o que evidencia seu manifesto propósito de protelar o
julgamento em definitivo do feito.

Registre-se, igualmente, que não apontam violação do art.
93, IX, que trata da obrigatoriedade da fundamentação das decisões
judiciais.

Quanto à competência para conhecer e decidir do pedido de
complementação de aposentadoria, a decisão recorrida não conheceu
dos embargos dos recorrentes, com fundamento na Súmula nº 296, II,
do TST, explicitando que:

"Assim, não configurada a identidade entre a situação traçada
no Acórdão embargado, e aquela apreciada no paradigma transcrito
pelos Embargantes, não há como se conhecer dos Embargos, ante o
óbice da Súmula nº 296/TST. Não conheço."

Essa decisão tem natureza nitidamente processual, uma vez
que se limita ao exame de pressupostos de recorribilidade do recurso
de revista, razão pela qual, eventual ofensa aos preceitos consti-
tucionais, apontada pela recorrente, somente seria reflexa, por de-
pender, primeiro, do exame da legislação ordinária que disciplina o
procedimento recursal.

Nesse sentido os precedentes do STF:
EMENTA: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE

INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOS-
SIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Prevalece
neste Tribunal o entendimento de que a interpretação da lei pro-
cessual na aferição dos requisitos de admissibilidade dos recursos
trabalhistas tem natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à
Constituição só ocorreria de forma indireta. 2. A verificação, no
caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação do direito adquirido,
do ato jurídico perfeito e da coisa julgada situa-se no campo in-
fraconstitucional. 3. Reexame da matéria fático-probatória. Inviabi-
lidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal
Federal. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI-
AgR609948/SP, Segunda Turma, Relator Min. EROS GRAU, DJ 23-
02-2007, sem grifo no original).

EMENTA: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. 1. Prevalece neste Tribunal o entendimento de
que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos de
admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza infraconsti-
tucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria de forma in-
direta. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade,
do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do con-
traditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem con-
figurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto
da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI-
AgR 616086/SP, Segunda Turma, Relator Min. EROS GRAU, DJ 23-
02-2007, sem grifo no original).

Por fim, a alegação de violação do art. 114 da Constituição
Federal não viabiliza o recurso, visto que não foi examinada pela
decisão recorrida, incidindo a Súmula nº 356 do STF.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-2687/2003-051-02-40.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO

ADVOGADA : DRª. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDO : LEKA'S RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA. - ME

ADVOGADO : DR. MÁRCIO OCHIGAME

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o v. acór-

dão de fls. 123/127, que negou provimento ao agravo de instrumento
do recorrente, por ser incabível a cobrança de contribuições con-
federativas e assistenciais de trabalhadores não- sindicalizados.

O recorrente, em suas razões de fls. 133/143, aponta como
violados os artigos 5º, XX, 7º, XXVI, e 8º, caput, III, IV, e V, da
Constituição Federal.

Sem contra-razões.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído e o preparo foi realizado a contento, mas não
deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-2801/2002-009-02-40.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO (SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO

HOTELEIROS E SIMILARES DE SÃO PAULO E REGIÃO)

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA B. LOPES

RECORRIDA : CAFÉ ESPECIAL LANCHONETE LTDA.

ADVOGADA : DRA. CARLA ANDRÉIA DE MATOS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do sindicato recorrente, com esse fundamento:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE RE-

VISTA. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM OJ
DA SDC E PRECEDENTE NORMATIVO DO TST. INVIABILI-
ZAÇÃO DA REVISTA. O acórdão regional alia-se ao entendimento
cristalizado pela Orientação Jurisprudencial nº 17 da SDC e Pre-
cedente Normativo nº 119 do TST, que considera ofensiva à Cons-
tituição da República, em seus arts. 5º, XX e 8º, V, a cobrança de
contribuição em favor de entidade sindical, a qualquer título, obri-
gando não sindicalizados. Assim, os arestos trazidos a confronto não
se mostram hábeis a impulsionar a revista, eis que superados pela
jurisprudência iterativa, notória e atual desta Corte Superior, inte-
ligência do § 4º do art. 896 da CLT. Agravo conhecido e não provido.
" (fl. 85)

O sindicato interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação dos arts. 5º,
XX, 7º, XXVI, e 8º, caput, III, IV e V, todos da Constituição Federal
(fls. 91/101).

Sem contra-razões (certidão de fl. 103).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 88 e 91), está subscrito por

procurador regularmente constituído (fls. 27 e 83) e o preparo está
correto (fl. 102), mas não deve prosseguir.

Não procede a alegação de afronta aos arts. 5º, XX, e 8º, V,
da Constituição Federal.

Se é certo que a Constituição Federal reconhece plena efi-
cácia às convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI) e
à livre associação sindical (art. 8º, caput), igualmente não deixa dú-
vidas sobre a faculdade de o empregado filiar-se ou manter-se filiado
a sindicato (art. 8º, V).

Diante desse contexto normativo, excluída a contribuição
sindical em sentido estrito, ou seja, o antigo imposto sindical, que
tem natureza parafiscal, que obriga sindicalizados e não-sindicali-
zados, todas as demais contribuições somente são exigíveis dos fi-
liados aos sindicatos, sob pena de ofensa aos preceitos constitucionais
supramencionados.

Acrescente-se, ainda, que a lide, que envolve a contribuição
assistencial, está disciplinada pela legislação ordinária, de forma que
a ofensa ao preceito constitucional, se possível, seria reflexa ou in-
direta, o que desautoriza o recurso extraordinário.

Quanto à contribuição confederativa, embora prevista em preceito
da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal entende não ser exi-
gível dos empregados não-sindicalizados (Súmula nº 666).
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Nesse sentido, precedentes do Supremo Tribunal Federal:
"1. Esta Corte assentou ser a contribuição confederativa, ins-

tituída pela assembléia geral, inexigível dos empregados não filiados
ao sindicato (Súmula STF nº 666). 2. A controvérsia relativa à co-
brança da contribuição assistencial não tem porte constitucional por
demandar a prévia análise de legislação infraconstitucional e, por
isso, é insuscetível de apreciação em sede extraordinária. 3. Agravo
regimental improvido." (AI-AgR 476877/RJ, Relatora Min. ELLEN
GRACIE, Segunda Turma, DJ 03-02-2006 PP-00042).

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO ASSISTEN-
CIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO
CONFEDERATIVA. SÚMULA N. 666 DO STF. 1. A controvérsia
relativa à exigibilidade da contribuição assistencial tem caráter in-
fraconstitucional, insuscetível de análise na instância extraordinária.
2. A contribuição confederativa, instituída pela assembléia geral, é
inexigível dos empregados não filiados ao sindicato [Súmula n. 666
do STF]. Agravo regimental a que se nega provimento." ( AI-AgR
612502/RS, Relator: Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ 23-02-
2007).

Registre-se que não está caracterizada a alegada violação
literal e direta do art. 7º, XXVI, da CF, que dispõe sobre o re-
conhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho.

E isso porque não foi negado validade ao instrumento ne-
gocial, mas, apenas, repudiada a sua aplicação, no que se refere à
exigência das contribuições aos não-filiados do sindicato, porque as-
sim decorre, igualmente, de previsão constitucional (arts. 5º, XX, e
8º, V, da Constituição Federal).

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-2812/2002-900-03-00.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TEKSID DO BRASIL LTDA.

ADVOGADOS : DR. JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

RECORRIDO : LUIZ DONIZETTI VIVAS

ADVOGADA : DRA. SIRLENE DAMASCENO LIMA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, quanto ao tema "horas extras - turnos ininterruptos de
revezamento - adicional de horas extras". Fundamentou sua decisão
na Orientação Jurisprudencial nº 275 da SBDI-1 do TST e afastou a
alegada ofensa aos arts. 5º, II e LV, e 7º, XVI, da Constituição
Federal (fls. 445/449).

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que a
condenação ao pagamento da 7ª e 8ª hora como extras constitui bis in
idem, porquanto o recorrido trabalhava em turno ininterrupto de re-
vezamento. Alega que não se aplica o divisor 180 para o empregado
horista. Aponta violação dos arts. 5º, II, e 7º, VI, XIV e XIII, da
Constituição Federal (fls. 453/458).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 12 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-2820/2003-057-02-40.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADA : DRª. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDO : VR PIZAARIA LTDA

ADVOGADA : DRA. ROSANA ELIZETE DA SILVA RODRIGUEZ BIANCO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, sob o fundamento de que não é devida a
cobrança de contribuições assistenciais de trabalhadores não-sindi-
calizados, nos termos do Precedente Normativo nº 119 da SDC e
Orientação Jurisprudencial nº 17 da SDC. (fls. 99/104)

O recorrente interpõe recurso extraordinário com fundamento
no artigo 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta como vio-
lados os artigos 5º, XX, 7º, XXVI, 8º, caput, III, IV, e V, da Cons-
tituição Federal. (fls. 109/118)

Sem contra-razões.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, e o preparo foi realizado a contento,

mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-A-E-A-ED-RR-2860/2001-031-12-00.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TITO KOERICH ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LT-
DA.

ADVOGADO : DR. FABRÍCIO VARGAS SCHÜTZ

RECORRIDO : VÂNIO DE ALMEIDA

ADVOGADO : DR. FRANCISCO RANGEL EFFTING

RECORRIDA : MOVELTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LT-
DA.

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo da recor-

rente, sob o fundamento de que:
"... Verificada a desfundamentação do apelo, correta a in-

vocação à Súmula nº 422/TST, já que o fundamento autônomo da
decisão embargada - não cabimento do Agravo contra decisão co-
legiada de Turma do Tribunal - não foi corretamente impugnado" (fl.
367).

A recorrente interpõe o recurso extraordinário, com base no
artigo 102, III, "a", da Constituição Federal, insurgindo-se quanto ao
tema "nulidade da penhora e dos atos posteriores por ausência de
decisão fundamentada". Aponta violação dos artigos 5º, XXII, XXX-
VI e LIV, e 93, IX, da CF (fls. 370/382 - fax e 384/396 - original).

Contra-razões a fls. 400/415 - fax, e 416/431 - original.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 368, 370 e 384), está subscrito

por advogado regularmente constituído (fl. 62) e o preparo está cor-
reto (fl. 397), mas não deve prosseguir.

Com efeito, a recorrente não impugna o fundamento da de-
cisão recorrida, ou seja, de que o seu agravo não foi provido porque
correto o despacho que negou seguimento aos embargos, com fulcro
na Súmula nº 422 do TST.

Seu argumento, no sentido de que deve ser declarada nula a
decisão que determinou a penhora e os atos posteriores por ausência
de decisão fundamentada, não foi objeto da decisão recorrida, no que
resulta na falta de prequestionamento.

Portanto, não procede a alegada violação dos artigos 5º,
XXII, XXXVI e LIV, e 93, IX, da CF.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-2917/2000-053-02-40.6
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDA : RESTAURANTE PAULISTA LTDA.

ADVOGADA : DRA. CRISTIANE GONÇALVES SILVA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente quanto ao tema "contribuição confederativa e
assistencial", com fundamento no Precedente Normativo nº 119 e no
item nº 17 da Orientação Jurisprudencial, ambos da SDC do TST (fls.
84/86).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese, que a contribuição
assistencial é devida por toda a categoria, e não apenas pelos as-
sociados. Indica violação dos arts. 5º, XX, 7º, XXVI, e 8°, caput e
incisos III, IV e V, da Constituição Federal (fls. 90/100).

Contra-razões a fls. 108/112.
Com esse breve R E L AT Ó R I O ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/2/2007,
portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não atende a
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-2932/2003-062-02-40.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO HOTE-
LEIRO E SIMILARES DE SÃO PAULO E REGIÃO

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDA : LANCHONETE BIG PRÍNCIPE LTDA.- ME

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, quanto ao tema "contribuições confederativa e
assistencial", com fundamento na Orientação Jurisprudencial nº 17 da
SDC e Precedente Normativo nº 119 desta Corte, em acórdão assim
ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM OJ DA SDC E
PRECEDENTE NORMATIVO DO TST. INVIABILIZAÇÃO DA RE-
VISTA. O acórdão regional alia-se ao entendimento cristalizado pela Orien-
tação Jurisprudencial nº 17 da SDC e Precedente Normativo nº 119 do TST,
que considera ofensiva à Constituição da República, em seus arts. 5º, XX e
8º, V, a cobrança de contribuição em favor de entidade sindical, a qualquer
título, obrigando não sindicalizados. Assim, os arestos trazidos a confronto
não se mostram hábeis a impulsionar a revista, eis que superados pela ju-
risprudência iterativa, notória e atual desta Corte Superior, inteligência do §
4º do art. 896 da CLT. Agravo conhecido e não provido." (fl. 77)

Inconformada, interpõe recurso extraordinário, com funda-
mento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em
síntese, violação dos artigos 5º, XX, 7º, XXVI, e 8º, caput, III, IV, e
V, da Constituição Federal (fls. 83/92).

Sem contra-razões, conforme despacho de fl. 95.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 80 e 83) e o preparo foi efetuado

a contento (fl. 93), mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26.2.2007 (fl. 83),
portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra, em nenhum
momento, que as questões debatidas possuem relevância do ponto de vista
econômico, político, social ou jurídico, ônus processual que lhe é imposto
pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua pretensão, em submeter a
decisão recorrida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na
medida em que não atende pressuposto formal e intrínseco do recurso ex-
traordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-AIRR-2962/1999-058-02-40.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP

ADVOGADOS : DR. JUSSARA IRACEMA DE SÁ E SACCHI

RECORRIDA : JOVINA LOURENÇO DA SILVA

ADVOGADO : DR. RUBENS GARCIA FILHO
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D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, com fundamento na Súmula nº 353 do TST (fls.
250/252).

Efetivamente:
"RECURSO DE EMBARGOS EM AGRAVO DE INSTRU-

MENTO. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA Nº 353/TST. Negado pro-
vimento ao agravo de instrumento sob o fundamento de que o recurso
de revista não apresentava os requisitos de admissibilidade espe-
cíficos previstos no art. 896 da CLT, confirmando, assim, o despacho
denegatório de admissibilidade proferido no E. Tribunal Regional do
Trabalho, são incabíveis os embargos interpostos dessa decisão, nos
termos da Súmula nº 353 do C. TST. Recurso de embargos não
conhecido".

Irresignada, a recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fundamento no artigo 102, III, "a", da CF. Argúi a nulidade da
decisão recorrida por negativa de prestação jurisdicional, e que o não-
conhecimento de seus embargos viola o art. 5º, II, XXXIV, "a",
XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal (fls. 256/266).

Contra-razões a fls. 272/276.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 12 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-2974/1999-202-02-40.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : UNILEVER BRASIL LTDA.

ADVOGADO : DR. OSWALDO SANT'ANNA

RECORRIDO : EVANGELOS CARIDIOTIS

ADVOGADO : DR. JOÃO ALVES DOS SANTOS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento interposto pela recorrente. Quanto à argüição preliminar de
nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional,
declarou não demonstrada afronta ao art. 93, IX, da Constituição
Federal (fls. 212/216).

Irresignada, a recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Argumenta com
a recusa do Regional na entrega satisfatória da prestação jurisdicional,
na medida em que não emitiu juízo acerca dos recibos de reembolso,
da tabela referente à quilometragem e a respeito da antiga Orientação
jurisprudencial nº 246 da SBDI-1. Aponta ofensa aos artigos 5º, LV e
93, IX, da Constituição Federal (fls. 220/222).

Contra-razões apresentadas pelo recorrido a fls. 225/230 (e-
doc).

Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 217/220), está subscrito por

advogada regularmente constituída (fl. 31), mas não deve prosseguir,
visto que deserto.

A recorrente efetuou o pagamento das custas processuais (fl.
223), mas não comprovou ter feito o depósito recursal, conforme
exige o artigo 899, § 1º, da CLT.

Com efeito, a sentença fixou o valor da condenação em R$
40.000,00 (quarenta mil reais - fl. 68).

Houve depósito de R$ 3.196,10 (três mil cento e noventa e
seis reais e dez centavos - fl. 115) para o recurso ordinário e o
Regional não alterou o valor da condenação. Para fim de recurso de
revista, foi depositada a quantia de R$ 8.338,66 (oito mil trezentos e
trinta e oito reais e sessenta e seis centavos - fl. 182).

Por conseguinte, ao interpor o recurso extraordinário, era
ônus da recorrente comprovar a complementação do depósito no valor
de R$ 9.617,29 (nove mil seiscentos e dezessete reais e vinte e nove
centavos), conforme o item I da Súmula nº 128 deste Tribunal e
ATO.GP 215/06 (DJ - 17.7.06).

Não a fez, de forma que seu recurso está deserto.
Ressalte-se, por fim, que não se aplica ao caso o prazo

estabelecido no artigo 511, § 2º, do CPC, visto que esse dispositivo se
refere às custas processuais, enquanto o depósito recursal deve ser
efetuado no prazo para a interposição do recurso, conforme dispõe o
artigo 899, § 1º, da CLT.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-3027/2004-051-11-00.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR : DR. MATEUS GUEDES RIOS

RECORRIDO : TEODORO RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO : DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos do recor-

rente quanto aos temas "nulidade por negativa de prestação juris-
dicional" e "contrato nulo - efeitos - ausência de concurso público -
depósitos do FGTS". Em relação ao primeiro item, consigna que não
foram opostos embargos de declaração, e, quanto ao segundo tópico,
aplica a Súmula nº 363 do TST.

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com fundamen-
to nos arts. 102, III, "a", da Constituição Federal e 541 do CPC.
Reitera a argüição de nulidade por negativa de prestação jurisdicional,
sob o argumento de que a Turma não se pronunciou acerca da apli-
cação retroativa da Lei nº 8.036/90. Indica ofensa do art. 5º, XXXV,
LIV e LV, da CF. No mérito, sustenta que o recolhimento do FGTS e
a nulidade do contrato de trabalho, por falta de prévio concurso
público, são incompatíveis, e que, por esse motivo, é inconstitucional
a Medida Provisória nº 2.164-41, que introduziu a obrigatoriedade de
recolhimento do FGTS nas hipóteses de contratos nulos. Aponta vio-
lação do artigo 37, caput, II e § 2º, da Constituição Federal (fls.
157/185).

Sem contra-razões (certidão de fl. 187).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
O recorrente argumenta com preliminar de negativa de pres-

tação jurisdicional, afirmando que não houve o exame da lide sob o
enfoque da Súmula nº 363 do TST, que, à época, não contemplava os
direitos aos depósitos do FGTS, mas tão somente a contraprestação
remuneratória.

Além de não ter embargado de declaração o v. acórdão de
fls. 149/153, circunstância processual essa, que, por si só, já de-
sautoriza sua pretensão, ocorre que aponta como ofendido o art. 5º,
XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, que o Supremo Tribunal
Federal, de forma reiterada, não admite sua violação literal e direta.

Quanto ao mérito, também sem razão o recorrente.
O art. 37, § 2º, da Constituição Federal dispõe que é nulo o

contrato de trabalho, quando o trabalhador não se submete, pre-
viamente, à aprovação em concurso público.

E esta Corte, por sua vez, editou a Súmula nº 363, que
confere ao trabalhador, assim admitido pela Administração Pública,
direta ou indireta, a contraprestação pactuada em relação ao número
de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo e
os depósitos do FGTS, estes com fundamento no art. 19-A da Lei nº
8.036/90, que tem sua origem na Medida Provisória nº 2.164-41.

Registre-se, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal fir-
mou o entendimento de que a questão de se saber se a nulidade
abrange os depósitos do FGTS está afeta à esta Corte, uma vez que
não possui estatura constitucional:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. CONTRATO NULO. INDENI-
ZAÇÃO. DEPÓSITOS DO FGTS. MATÉRIA INFRACONSTITU-
CIONAL. Controvérsia dirimida à luz de norma infraconstitucional.
Agravo regimental a que se nega provimento." (AI-AgR 540009 / SP
- São Paulo, Relator: Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ - 04-11-
2005, PP-00011)

"EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A PRÉVIA REALIZAÇÃO
DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. SALDO DE SALÁRIOS
PELOS DIAS TRABALHADOS. FGTS. Após a Carta Magna de
1988, é nula a contratação de empregado para a investidura em cargo
ou emprego público sem prévia aprovação em concurso público. Tal
contrato não gera efeitos trabalhistas, salvo o pagamento dos salários
pelos dias efetivamente trabalhados. Quanto ao recolhimento do
FGTS, eventual ofensa demandaria o reexame da legislação infra-
constitucional pertinente. Agravo desprovido". AI-AgR 501901 / SP -
SÃO PAULO, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma,

Publicação.
"(...) a questão atinente ao depósito do FGTS na conta vin-

culada do trabalhador, cujo contrato de trabalho seja declarado nulo
nas hipóteses previstas no artigo 37, § 2º, da Constituição do Brasil,
está adstrita ao âmbito infraconstitucional (artigo 19-A, da Lei n.
8.036/90, com a redação que lhe deu a Medida Provisória n. 2.164-
41, de 24.8.2001), o que impede a sua discussão em sede de recurso
extraordinário. Nego seguimento ao recurso com fundamento no ar-
tigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 1º de fevereiro de
2006." (AI 567354 / SP - São Paulo, Relator Min. Eros Grau, julgado
em 1º/02/2006, DJ 22/02/2006)

<!ID330425-7>

"É correta a conclusão do Parquet no sentido de que 'pacífica
a jurisprudência desse Colendo Supremo Tribunal Federal que firmou
entendimento no sentido de não admitir recurso extraordinário cal-
cado em matéria circunscrita a normas infraconstitucionais, sem ofen-
sa direta, frontal à Constituição Federal.' Neste sentido, o AgRAI
233.108, 2ª T., Rel. Marco Aurélio, DJ 06.08.99: 'O alcance da nu-
lidade do contrato de trabalho firmado não tem estatura, em si, cons-
titucional. Daí a inviabilidade de assentar-se o enquadramento do
extraordinário no permissivo da alínea "a" do inciso III do artigo 102
da Carta da República, considerada a articulação de violência ao
artigo 37, inciso II, § 2º, nela contido, no que o Tribunal Superior do
Trabalho reconheceu, em que pese à ausência de concurso público, a
obrigatoriedade de pagamento dos salários. Assim decidiu porquanto
é inafastável a premissa segundo a qual trabalho prestado é salário
devido, não agasalhando a Lei Maior o enriquecimento sem causa que
viria a ser consagrado caso se respaldasse a distorcida visão da
Agravante, que se aproveitou dos serviços prestados pela Agravada.'
Portanto, não há cogitar de ofensa direta ao texto constitucional.
Assim, nego seguimento ao recurso (art. 557, caput, do CPC)." (AI
492.898 / RN - Rio Grande do Norte, Relator Min. Gilmar Mendes,
julgado em 04/08/2004, DJ 02/09/2004)

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. CONTRATO NULO. INDENI-
ZAÇÃO. DEPÓSITOS DO FGTS. MATÉRIA INFRACONSTITU-
CIONAL. Controvérsia dirimida à luz de norma infraconstitucional.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AI-AgR 540009 / SP
- São Paulo, Primeira Turma, Relator Min. Eros Grau, julgado em
27/09/2005, DJ 04/11/2005)

Logo, o artigo 37, II e § 2º, da Constituição Federal não
autoriza o prosseguimento do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-3034/2002-009-02-40.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA B. LOPES

RECORRIDA : CIMINO & CIMINO LTDA. - ME

ADVOGADA : DRA. CARLA REGINA AMBRÓZIO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, sob o fundamento sintetizado na seguinte
ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTA-
ÇÃO JURISDICIONAL. O Regional foi claro quanto aos motivos
que levaram ao entendimento de que a contribuição sindical não tem
natureza compulsória em relação a todos os membros da categoria,
mas apenas aos associados, não havendo que se falar em negativa de
prestação jurisdicional e violação ao art. 93, IX da CF. 3. CON-
TRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E ASSISTENCIAL. EMPREGA-
DOS NÃO FILIADOS AO SINDICATO. A decisão recorrida está em
consonância com a atual, notória e iterativa jurisprudência do TST,
consubstanciada no Precedente Normativo nº 119 da SDC e Orien-
tação Jurisprudencial 17 da SDC/TST. Agravo de instrumento des-
provido. (fl. 81).

Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da CF, e aponta violação dos arts. 5º, XX, 7º, XXVI, e
8º, caput, III, IV e V, todos da Constituição Federal (fls. 88/97).

Sem contra-razões (certidão de fl. 100).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/2/2007
(fl. 88), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST
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PROC. Nº TST-RE-AIRR-3229/2000-039-02-40.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FRANCISCO JOSÉ LIMA DE SOUZA

ADVOGADA : DRA. SOLANGE MARTINS DINIZ RODRIGUES

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDA : KABALAH PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

ADVOGADO : DR. RICARDO AZEVEDO LEITÃO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente sob o fundamento sintetizado na seguinte
ementa:

"DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. RES-
PONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. Conforme a jurisprudên-
cia consolidada nos itens II e III da Súmula nº 368/TST, é do em-
pregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições pre-
videnciárias e fiscais, resultante de crédito do empregado oriundo de
condenação judicial, razão por que a pretensão recursal é contrária à
jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, daí a cor-
reta denegação do recurso de revista. Agravo de instrumento a que se
nega provimento." (fl. 131)

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados
no v. acórdão de fls. 146/149.

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação do art. 5º,
XXXV, LIV, LV, 93, IX, 145, § 1º, 150, II, e 153, § 2º, da Cons-
tituição Federal (fls. 153/162).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e o preparo está correto, mas não

deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 5 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-3516/2005-131-15-40.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : BANCO NOSSA CAIXA S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDO : ISMAEL COSTA MENDES

ADVOGADO : DR. ANTÔNIO CELSO DE MACEDO

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : DR. PAULO HENRIQUE GARCIA HERMOSILLA

RECORRIDO : OFFICIO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
LT D A . 

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, quanto ao tema "responsabilidade subsidiá-
ria", com fundamento na Súmula nº 331, IV, do TST (fls. 141/145).

Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no artigo 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em
síntese, a regularidade na contratação da empresa prestadora de ser-
viços, de modo que não pode ser considerada responsável pelo ina-
dimplemento das obrigações trabalhistas, ainda que subsidiariamente.
Aponta violação dos artigos 5º, II, 37, II e § 2º, e 114 da Constituição
da República (fls. 149/153).

Sem contra-razões (certidão de fl. 156).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 146 e 149), mas não deve pros-

seguir, por irregularidade de representação.
Não consta nos autos procuração dos advogados subscritores

do recurso extraordinário, Dr. José Alberto Couto Maciel e Drª. Maria
Clara Sampaio Leite, desautorizando, assim, o prosseguimento do
recurso extraordinário, nos exatos termos do art. 37 do CPC.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-3982/2003-202-02-40.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO.

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDA : BUON AMICI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

ADVOGADO : DR. GUSTAVO DA SILVA CORREIA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente quanto ao tema "contribuição assistencial e
confederativa" (fls. 183/187). Fundamentou que decisão do Tribunal
Regional está em consonância com o Precedente Normativo nº 119 e
o item nº 17 da Orientação Jurisprudencial, ambos da SDC do
T S T.

Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que a
contribuição assistencial é devida por toda a categoria, e não apenas
pelos associados. Indica violação dos arts. 5º, XX, 7º, XXVI, e 8°,
caput, III, IV e V, da Constituição Federal (fls. 193/203).

Sem contra-razões (certidão de fl. 206).
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogada regu-

larmente constituída e o preparo está correto, mas não deve pros-
s e g u i r.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-4554/2003-342-01-40.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FEM - PROJETOS, CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S/A

ADVOGADA : DRA. FERNANDA LOBOSCO DE LIMA

RECORRIDO : ALEXSSANDRO DA SILVA INÁCIO

ADVOGADO : DR. CARLOS AUGUSTO COIMBRA DE MELLO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, no tocante aos temas "adicional de peri-
culosidade" e "época própria para atualização do débito trabalhista".
Afastou a alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal (fls.
83/85).

Inconformada, a recorrente interpõe recurso extraordinário,
com base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em
síntese, que a decisão recorrida afronta o disposto no art. 5º, II, da
Constituição Federal (fls. 88/98 - fax e 110/121 - originais).

Sem contra-razões (certidão de fl. 132).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 86, 88 e 110), está subscrito por

advogada regularmente constituída (fl. 123), o preparo (fl. 122) e o
depósito recursal (fls. 29 e 45) foram feitos a contento, mas não deve
p r o s s e g u i r.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/02/2007,
portanto, já na vigência da norma e a recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não atende
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-RR-5.162/2002-906-06-00.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RE-
CIFE

ADVOGADO : DR. ANDRÉ GUSTAVO DE VASCONCELOS

RECORRIDOS : EDÉSIO RANGEL DE FARIA JÚNIOR E OUTROS

ADVOGADO : DR. CARLOS PONZI

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de revista da

recorrente, quanto ao tema "piso salarial - salário mínimo", sob o
fundamento de que a decisão proferida pelo Tribunal Regional en-
contra-se em consonância com a Orientação Jurisprudencial nº 71 da
SBDI-2 do TST. Afastou a alegada violação ao artigo 7º, IV, da
Constituição Federal (fls. 109/111).

Houve embargos de declaração opostos pela recorrente, que
foram rejeitados.

Irresignada, a recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Indica violação
do artigo 7º, IV, da Constituição da República (fls. 142/157).

Sem contra-razões (certidão de fl. 161).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A decisão recorrida, que não conheceu do recurso de revista

da recorrente, sob o fundamento de que o entendimento do Tribunal
Regional está em sintonia com o item nº 71 da Orientação Juris-
prudencial da SBDI-2 do TST, era passível de recurso nesta Corte, ou
seja, ensejava embargos para a Subseção I Especializada em Dissídios
Individuais, nos termos do art. 894 da CLT.

Por isso mesmo, constata-se que a recorrente não exauriu a
via recursal, razão pela qual a decisão não é única ou de última
instância, o que desautoriza o recurso extraordinário, nos termos do
art. 102, III, da Constituição Federal.

Nesse sentido é a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Fe-
deral, in verbis:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na
Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada."

E, ainda, precedentes:
"EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.

Decisão recorrida extraordinariamente. Embargos de declaração. De-
cisão da 1ª Turma do TST. 3. Embargos (art. 894, da CLT). Recurso
cabível. Não interposição. 4. Não esgotamento das instâncias or-
dinárias. Súmula 281/STF. 5. Agravo regimental a que se nega pro-
vimento." (RE-AgR-350.534/CE, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª
Turma, DJ de 16/12/2005)

"EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agra-
vo regimental. 2. É incabível recurso extraordinário quando não es-
gotados os recursos de natureza ordinária. Incidência da Súmula STF
nº 281. 3. Agravo regimental improvido." (AI-ED-472.470/SP, re-
latora Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 3/2/2006)

"EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Contra a decisão recorrida extraordinariamente era cabível agravo
regimental, que não foi interposto. 3. Não esgotamento das instâncias
ordinárias. Súmula 281/STF. 4. Reajustes Salariais. Servidor Público
do Estado do Rio Grande do Sul. Discussão sobre a eficácia da Lei
Estadual nº 10.395/95, em face da Lei Complementar Federal nº
82/95. Matéria restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento" (AI-
AgR-540.446/RS, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ de
11 / 11 / 2 0 0 5 )

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-7515/2001-013-09-00.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : AURÉLIO CORREÊA

ADVOGADO : DR. NILTON CORREIA

RECORRIDA : BRASIL TELECOM S.A - TELEPAR

ADVOGADO : DR. INDALÉCIO GOMES NETO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente quanto aos temas "negativa de prestação ju-
risdicional" e "transação - venda de carimbo".

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação do art. 5º,
II, XXXV, LIV, LV, 93 e IX, da Constituição Federal (fls.
597/606).

A recorrida apresenta contra-razões as fls. 609/627.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.
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Considerando-se que o recurso foi interposto em 23 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-8740/1995-664-09-40.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FLIPPER CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA. E OU-
TROS

ADVOGADO : DR. RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES

RECORRIDO : CRISTÓVÃO RIBEIRO PROENÇA

ADVOGADO : DR. DURVAL ANTÔNIO SGARIONI JÚNIOR

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, com a fundamentação sintetizada na seguinte
ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE RE-
VISTA. EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, INCISOS II E
LV DA CONSTITUIÇÃO. A teor da Súmula nº 266 do TST e do §
2º do artigo 896 da CLT, a admissibilidade de recurso de revista
interposto contra decisão proferida na execução exige demonstração
de violação direta e literal de norma da Constituição, não sendo
adequada a indicação de garantia constitucional cuja violação dar-se-
ia apenas de forma reflexa. Agravo conhecido e desprovido. " (fl.
348)

Inconformada, a recorrente interpõe recurso extraordinário,
com base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em
síntese, que a decisão recorrida afronta o disposto no art. 5º, II e LV,
da Constituição Federal (fls. 365/370).

Sem contra-razões (certidão de fl. 374).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 364 e 367), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 24 e 353), o preparo foi feito
a contento (fl. 372), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/02/2007,
portanto, já na vigência da norma e a recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não atende
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ROAR-11385/2003-000-02-00.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : JACQUELINE LÚCIA CATARINA ROSTAGNO

ADVOGADO : DR. VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

RECORRIDO : JOSÉ PEDRO RANALLI

ADVOGADO : DR. JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

RECORRIDO : PROLOGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MICRO-
COMPUTADORES LTDA.

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fulcro no

art. 102, III, "a", da Constituição Federal, contra o v. acórdão de fls.
368/375, que negou provimento ao recurso ordinário da recorrente,
para manter a decisão que julgou improcedente a ação rescisória.

A recorrente, em suas razões de fls. 405/409, aponta a vio-
lação do art. 5º, II, XXII, XXXVI, LIV e LV, da Constituição da
República.

Contra-razões (fls. 412/415).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 7 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por

certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-11845/2002-900-03-00.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TEKSID DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO : DR. JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

RECORRIDO : EDMILSON JOAQUIM DE MELO

ADVOGADO : DR. WILLIAM JOSÉ MENDES DE SOUZA FONTES

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos da recor-

rente, sob o fundamento de que o empregado horista submetido a
turno ininterrupto de revezamento faz jus às sétima e oitava horas
trabalhadas como extras, com o respectivo adicional, e à observância
ao divisor 180, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 275 da
SDI-I. Afastou a apontada violação dos artigos 5º, II e LV, e 7º, VI,
XIII e XIV, da Constituição Federal (fls. 418/422).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta que as 7ª e 8ª
horas trabalhadas pelo empregado horista, em turnos ininterruptos de
revezamento, devem ser remuneradas apenas com o adicional de 50%
(cinqüenta por cento), sob pena de bis in idem. Insurge-se, também,
quanto à fixação do divisor 180. Aponta violação dos artigos 5º, II, e
7º, XIII, VI e XIV, da Constituição Federal (fls. 429/434).

Sem contra-razões (certidão de fl. 437).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 426 e 429), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 385), as custas (fl. 435) e o
depósito recursal foram efetuados a contento (fls. 288 e 381), mas
não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21.2.2007,
portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não atende
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-A-AIRR-14425/2002-902-02-00.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : MARIA DO AMPARO DO NASCIMENTO FONSECA

PROCURADOR : DR. HÉLIO STEFANI GHERARDI

RECORRIDA : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP

ADVOGADOS : DR. ADELMO DA SILVA EMERENCIANO E OUTROS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A e. SDI-I desta Corte não conheceu do recurso de embargos

da recorrente, com fundamento na Súmula nº 353 do TST, por ser
incabível, visto que trata do preenchimento dos pressupostos intrín-
secos do recurso de revista.

Efetivamente:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGOU PRO-

VIMENTO. CABIMENTO DO RECURSO DE EMBARGOS. RE-
EXAME DOS PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DO RECURSO
DE REVISTA

A Turma negou provimento ao Agravo de Instrumento in-
terposto pela reclamante, examinando aspectos intrínsecos do Recurso
de Revista.

A reclamante insurge-se contra a decisão no que concerne ao
tema complementação de aposentadoria - prescrição, indicando vio-
lação aos arts. 5º, incs. II, XXXV, LIV e LV, e 7º, inc. XXIX, da
Constituição da República e contrariedade à Súmula 326 desta Corte.
Transcreve arestos para confronto de teses.

Verifica-se, entretanto, que o Recurso de Embargos revela-se
incabível, visto que, embora interposto contra a decisão proferida no
Agravo de Instrumento, a discussão se refere ao preenchimento dos
pressupostos intrínsecos do Recurso de Revista.

Com efeito, toda a discussão trazida no Recurso de Em-
bargos diz respeito a pressupostos intrínsecos do Recurso de Revista,
com questionamentos sobre a juridicidade da decisão da Turma re-
lativamente à questão controvertida.

Portanto, tem plena incidência como óbice ao conhecimento
do Recurso a orientação expressa na primeira parte da Súmula 353 do
TST, cuja redação após a revisão efetivada é a seguinte:

Não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais
de decisão de Turma proferida em agravo, salvo: a) da decisão que
não conhece de agravo de instrumento ou de agravo pela ausência de
pressupostos extrínsecos; b) da decisão que nega provimento a agravo
contra decisão monocrática do Relator, em que se proclamou a au-
sência de pressupostos extrínsecos de agravo de instrumento; c) para
revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de
revista, cuja ausência haja sido declarada originariamente pela Turma
no julgamento do agravo; d) para impugnar o conhecimento de agra-
vo de instrumento; e) para impugnar a imposição de multas previstas
no art. 538, parágrafo único, do CPC, ou no art. 557, § 2º, do CPC
(Resolução 128/2005, DJ 14/3/2005, destacou-se).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO." (fls. 201/202) (Sem gri-
fo no original) .

Inconformada, interpõe recurso extraordinário, com funda-
mento no artigo 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese, que a
decisão recorrida usurpa a competência privativa da União para le-
gislar sobre direito processual. Aponta violação dos arts. 5º, II,
XXXV, XXXVI e LV, e 22, I, da Constituição Federal (fls.
2 11 / 2 2 5 ) .

Foram apresentadas contra-razões (fls. 229/236)
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 216 e 219), está subscrito por

advogado habilitado (fl. 199), e o preparo está correto, mas não deve
p r o s s e g u i r.

A SBDI-I desta Corte, ao não conhecer do recurso de em-
bargos interposto pela recorrente, concluiu que não é cabível o re-
curso de embargos contra decisão da Turma que, mediante análise
dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso de
re v i s t a , nega provimento a agravo de instrumento, com fundamento
na Súmula nº 353 do TST (fl. 202), que dispõe:

"Embargos. Agravo. Cabimento. Nova redação - Res.
128/2005, DJ 14.03.2005 Não cabem embargos para a Seção de
Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida em agravo, sal-
vo: a) da decisão que não conhece de agravo de instrumento ou de
agravo pela ausência de pressupostos extrínsecos; b) da decisão que
nega provimento a agravo contra decisão monocrática do Relator, em
que se proclamou a ausência de pressupostos extrínsecos de agravo
de instrumento; c) para revisão dos pressupostos extrínsecos de ad-
missibilidade do recurso de revista, cuja ausência haja sido declarada
originariamente pela Turma no julgamento do agravo; d) para im-
pugnar o conhecimento de agravo de instrumento; e) para impugnar a
imposição de multas previstas no art. 538, parágrafo único, do CPC,
ou no art. 557, § 2º, do CPC".

A decisão tem, pois, natureza nitidamente processual, na
medida em que está fundamentada em procedimento recursal que tem
sua disciplina regulada por normas ordinárias.

Logo, inviável o prosseguimento do recurso, visto que não se
constata a alegada ofensa literal e direta dos arts. 5º, II, XXXV,
XXXVI e LV, e 22, I, da Constituição Federal.

Nesse sentido, os precedentes do Supremo Tribunal Fede-
ral:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. 1. Prevalece neste Tribunal o entendimento
de que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos
de admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza infra-
constitucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria de
forma indireta. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da
legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos deci-
sórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas inferiores,
podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente re-
flexa ao texto da Constituição. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AI-AgR 616086/SP, Segunda Turma, Relator Min.
EROS GRAU, DJ 23-02-2007, sem grifo no original)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. I. - Não se vislumbra, no caso, violação ao art.
543, § 1º, do Código de Processo Civil. II. - Somente a ofensa direta
à Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No
caso, o acórdão limita-se a interpretar normas infraconstitucionais. III.
- Alegação de ofensa ao devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se
ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa
direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional
que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta,
frontal. IV. - Agravo não provido." (AgR.AI nº 488.192/SP, Relator
Ministro Carlos Velloso, 2ª Turma, em 13/12/2005, DJ de
24/2/2006).

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-19718/2000-011-09-00.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : BELMIRO GASPAR

ADVOGADO : DR. NILTON CORREIA

RECORRIDA : BRASIL TELECOM S.A. - TELEPAR

ADVOGADO : DR. INDALÉCIO GOMES NETO
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D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente quanto aos temas "negativa de prestação ju-
risdicional", "reintegração no emprego - garantia de emprego", "nu-
lidade da despedida - necessidade de motivação", e "transação -
complementação de aposentadoria - venda de carimbo" (fls.
865/884).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Renova a alegação de
nulidade do acórdão do Regional por negativa de prestação juris-
dicional e insurge-se quanto aos temas "reintegração no emprego -
garantia de emprego", "nulidade da despedida - necessidade de mo-
tivação", e "transação - complementação de aposentadoria - venda de
carimbo". Aponta ofensa aos artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e
LV, 7º, XXVI, 37, caput, 41, 93, IX, e 114, § 2º, da Constituição da
República. (fls. 887/903)

A recorrida apresenta contra-razões a fls. 906/926. Argu-
menta que não foi argüida a repercussão geral e que não está pre-
questionada a matéria de que tratam os dispositivos invocados no
recurso.

Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 885 e 887), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 28 e 861/862), mas não deve
p r o s s e g u i r.

Não merece acolhida a preliminar de nulidade da prestação
jurisdicional por parte do Regional. O recorrente indica como ofen-
dido o art. 93, IX, da Constituição Federal, sem, contudo, identificar
na decisão do Regional os pontos que não teriam sido objeto de
exame. O recurso também não é viável por ofensa aos artigos 5º,
XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, visto que falta o pre-
questionamento da matéria neles tratada, incidindo a Súmula nº 356
do STF.
<!ID330425-8>

Quanto ao tema "reintegração no emprego - garantia de em-
prego", a decisão recorrida consigna que:

"2. REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO GARANTIA DE
EMPREGO

O agravante sustenta que faz jus à reintegração no emprego.
No seu recurso de revista, afirmou que o regulamento da empresa,
por meio da "Política de Desligamento de empregados da empresa"
(NR 000.700.005-PR) estabelecia garantia no emprego, e que a re-
ferida norma empresarial estava vigente quando foi despedido, por-
tanto a dispensa foi nula. Afirmou que a revogação da NR pelo
acordo no DC 24/84 não atingiu os contratos de trabalho em vigor,
pois a garantia de emprego aderiu ao contrato de trabalho do autor,
constituindo direito adquirido. Aduziu que o contrato de trabalho não
poderia ser alterado para prejudicar o empregado, e que a garantia de
emprego foi reafirmada pelo documento de fls. 150/151 ("Política de
permanência de empregados"). Asseverou que a cláusula 25 do ACT
94/95, assim como o acordo coletivo 98/99, em vigor quando da sua
despedida, também previam garantia de emprego. Acostou arestos
para divergência jurisprudencial, invocou contrariedade à Súmula nº
51 e à Orientação Jurisprudencial nº 41 da SBDI-1 e apontou como
violados os arts. 444, 468 e 867, parágrafo único, da Consolidação
das Leis do Trabalho e 5º, XXXVI, 7º, XXVI, e 114, § 2º, da
Constituição Federal.

O Tribunal a quo consignou, in verbis:
"POLÍTICA DE DESLIGAMENTO
O pedido com respaldo na NR 000.7000.005-PR, deu ensejo

ao Incidente de Uniformização IUJ n° 06/2000, e não ampara a tese
do obreiro, conforme se pretende demonstrar com os argumentos, que
ora são reprisados.

A TELEPAR, em junho de 1981, traçou diretriz, que foi
aprovada na reunião da Diretoria, de 09.06.1981, tendente a dis-
ciplinar o que se chamou de Política de Desligamento de Empregados
da Empresa, que recebeu o n° 000-700-00S-PR.

Sob este prisma merece destaque a redação constante do item
3.1, sob o título POLÍTICA:

É política da TELEPAR proporcionar a seus empregados a
oportunidade duradoura permanência na Empresa. Portanto, o des-
ligamento de empregados do quadro de pessoal, por iniciativa da
Empresa, só deve ocorrer em razão de incompetência profissional,
negligência no trabalho ou falhas éticas.

Esta Política foi revogada pela cláusula 5ª do DC 24/84
(...)

A partir dessa nova orientação é que surgiram as lides, que
se agravaram com a proximidade do processo de privatização. A
matéria tem tido tratamento controvertido nas Turmas deste Tribunal
e o entendimento que prevalece na 1ª Turma é diverso daqueles
sufragados pela 2ª e 3ª Turmas, isto porque, deve ser considerado
eficaz o Acordo Coletivo homologado em Juízo, pondo fim a Dissídio
Coletivo da categoria.

Gize-se que, para novos contratados, a ré não precisaria ce-
lebrar acordo coletivo. A hipótese, portanto, não traduz alteração
unilateral e lesiva, que rendesse ensejo à invocação do Enunciado n°
51 do E. TST.

Além disso, a norma regulamentar não impõe a proibição
para a despedida, mas define política de desligamento, levando em
conta a situação de momento, inclusive econômico- financeira.

A introdução de condição mais benéfica, sob o influxo da
legislação vigente à época, inclusive constitucional, como é o caso da
política de desligamento, que restringiu o seu direito potestativo de
resilição, não tem o alcance pretendido por aqueles que sustentam
haver efetiva estabilidade no emprego.

Trata-se de norma benéfica que deve ser interpretada res-
tritivamente sob o influxo do artigo 1090 do Código Civil, e sob tais
argumentos, entende a Turma que plenamente válida a revogação da
norma regulamentar através de acordo coletivo homologado em juí-
zo.

ACORDOS COLETIVOS.
O recurso do autor se estriba nas cláusulas 25ª do ACT 94/95

e 14ª,do ACT 99/00, transcritas às fls. 659/660, no sentido de ver
declarada nula a rescisão por violação daqueles dispositivos.

A primeira não mais vigorava à época da rescisão, de sorte
que não há como pretender sua incorporação ao contrato de trabalho.
A cláusula coletiva tem eficácia na vigência do instrumento cole-
tivo.

A segunda garante a possibilidade de reaproveitamento in-
terno (vide fl. 660). Todavia, o citado dispositivo se insere como
norma do conhecido 'Programa Apoio Daqui', que será examinado
oportunamente.

Vale destacar, apenas, que a cláusula, conforme redigida, não
assegura a garantia de emprego.

REGULAMENTO-MANUAL DE RH
Socorre-se o recorrente às normas e procedimentos oriundos

do Manual de Administração de Recursos Humanos da Reclamada.
Cita o item 1.04, que assegura o direito de recorrer à sua

gerência imediata, para solicitar a revisão de uma ação dessa gerência
(fl. 661).

A pretensão é inócua. A possibilidade de pedir revisão de
ação da gerência não significa dizer que existe garantia de empre-
go.

Ainda que se pudesse falar de nulidade de procedimento não
se extrai de tal afirmação que a conseqüência seria a garantia de
emprego.

Não provejo.
(...)
"(fls. 738/749).
............................................
De outra parte, não vislumbro afronta literal dos artigos 444,

468 e 867, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho,
nem violação direta e literal dos artigos 5º, XXXVI, 7º, XXVI, e 114,
§ 2º, da Constituição Federal da Constituição Federal, como exige a
alínea c do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho, com a
nova redação dada pela Lei nº 9.756/98, pois não se há de falar em
direito adquirido à garantia de emprego, tendo em vista que a NR foi
revogada por acordo no DC 24/84. Dispõe o art. 7º, inciso XXVI, da
Constituição Federal, in verbis:

"Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de tra-
balho."

Observa-se, do dispositivo constitucional supracitado, a re-
levância que o legislador constituinte outorgou aos acordos ou con-
venções coletivas de trabalho, que nada mais são do que a con-
seqüência de negociações de classe entre os signatários que tran-
sacionam direitos e obrigações. Ora, se o sindicato, cuja finalidade é
a defesa dos direitos da classe representada, negocia por meio de
acordo em dissídio coletivo, a renúncia de alguns direitos, visando a
obtenção de outras vantagens para a categoria, pode-se concluir que o
instrumento decorrente desta negociação representa a vontade das
partes, devendo ser observado em sua totalidade. Assim, não se há de
falar em direito adquirido à garantia de emprego prevista na NR.
Além disso, conforme consta do acórdão regional, a norma regu-
lamentar não impunha a proibição para a despedida, mas apenas
definia política de desligamento, levando em conta a situação de
momento, inclusive econômico-financeira.

A Corte de origem também deixou claro que a cláusula 25 do
ACT 94/95 não mais vigorava à época da rescisão, de sorte que não
há como pretender sua incorporação ao contrato de trabalho.

Quanto à cláusula 14 do ACT 99/00, conforme consta do
acórdão regional, apenas garantia a possibilidade de reaproveitamento
interno, mas não a garantia de emprego.

Nego provimento." (fls. 875/878)
O recorrente alega que acordo coletivo não poderia retirar

seu direito, que estava embasado em norma interna do recorrido e que
restringia o seu poder potestativo de denúncia unilateral do contrato
de trabalho. Aponta com violados os arts. 5º, XXXV, 7º, XXVI, e
114, § 2º, da Constituição Federal.

Não há ofensa a nenhum dos dispositivos mencionados, na
medida em que, ao contrário do que afirma o recorrente, prestigiou-se
o instrumento coletivo, que dispôs de forma contrária ao regulamento
da empresa, em atenção e respeito à livre negociação, entabulada pelo
sindicato profissional, que em contrapartida a garantia de emprego,
transacionou livremente, obtendo outras vantagens para a categoria.

Acrescente-se que a lide, afastado esse aspecto constitucio-
nal, esta assentada em norma de direito civil (art. 1.090) e na in-
terpretação de cláusulas dos instrumentos coletivos, fundamento esse
que, igualmente inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordi-
nário, na medida em que, primeiro, teria que se demonstrar que essa
normatização ordinária foi violada.

Por outro lado, a lide não foi solucionada sob o enfoque do
artigo 114, § 2º, da Constituição Federal, motivo pelo qual a matéria
de que trata esse dispositivo não está prequestionada, atraindo, assim,
as Súmulas nºs 282 e 356 do STF.

Quanto ao tema "nulidade da despedida - necessidade de
motivação", a decisão recorrida consigna que o acórdão do Regional
está em consonância com a Orientação Jurisprudencial nº 247 da SDI-
I.

O recorrente alega que sua dispensa sem motivação viola os
artigos 5º, XXXVI e LV, 37, caput, II, e 41, da Constituição Fe-
deral.

Sem razão.

As empresas públicas e as sociedades de economia mista, na
exploração de atividade econômica, estão sujeitas ao regime jurídico
próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações tra-
balhistas, nos termos do art. 173, § 2º, da Constituição Federal.

O ente público, quando contrata seus empregados sob a égide
da CLT, despe-se do poder de império a que está vinculado e equi-
para-se inteiramente ao empregador.

Logo, a reclamada pode, pois, legitimamente, dispensar sem
justa causa seus empregados, pagando-lhes as verbas indenizatórias
que o ordenamento jurídico contempla para a referida hipótese, sem
ofensa ao art. 37 da Constituição Federal.

Neste sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
sobre o tema:

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. EMPREGADO DE SO-
CIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME CELETISTA. DIS-
PENSA. READMISSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 37 DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECE-
DENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (RE Ag-R
461.452/PR, DJ 16.2.2007, Rel. Min. Carmen Lúcia).

"1. Esta Corte orientou-se no sentido de que as disposições
constitucionais que regem os atos administrativos não podem ser
invocadas para estender aos funcionários de sociedade de economia
mista, que seguem a Consolidação das Leis do Trabalho, uma es-
tabilidade aplicável somente aos servidores públicos, estes sim sub-
metidos a uma relação de direito administrativo. 2. A aplicação das
normas de dispensa trabalhista aos empregados de pessoas jurídicas
de direito privado está em consonância com o disposto no § 1º do art.
173 da Lei Maior, sem ofensa ao art. 37, caput e II, da Carta Federal.
3. Agravo regimental improvido." (AI 507.326-AgR, Rel. Min. Ellen
Gracie, DJ 3.2.2006)

Em relação ao tema "Transação - complementação de apo-
sentadoria - venda de carimbo", o acórdão recorrido negou provi-
mento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente, sob o
fundamento de que:

"4. TRANSAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTA-
DORIA VENDA DO "CARIMBO"

O agravante sustenta que a complementação de aposenta-
doria constituía direito adquirido seu, portanto não poderia ter sido
transacionada. No seu recurso de revista, afirmou que é nula a tran-
sação na qual a empresa "comprou" o seu direito à complementação
de aposentadoria, direito este expresso no "carimbo" aposto na CTPS.
Aduziu que as regras sobre complementação de aposentadoria não
poderiam ter sido alteradas em prejuízo do empregado, e que as
partes convencionaram que o empregado possuía direito adquirido à
complementação de aposentadoria. Asseverou que é fato incontro-
verso que não houve possibilidade de negociação do valor proposto
ou das cláusulas da suposta "transação", e que "ao decidir de forma
diversa da pleiteada na inicial, a decisão recorrida violou o disposto
no art. 302 e 818 da CLT"(fls. 800). Afirmou, ainda, que a obrigação
da ré, de complementar a aposentadoria, não era litigiosa, nem re-
presentava res dubia, portanto não poderia ter sido objeto de tran-
sação; assim, o que houve foi renúncia de direito irrenunciável. Tam-
bém aduziu que a presunção é de que o empregado não poderia
transacionar direitos em seu prejuízo, portanto a transação é nula. Por
último, asseverou que a transação do "carimbo" é nula, por des-
respeitar o princípio da isonomia, tendo em vista que não houve
critério para o valor oferecido aos empregados, e houve disparidade
nos valores, tendo, inclusive, apontado colega de trabalho que re-
cebeu mais de dez vezes o recebido pelo autor. Apresentou arestos
para confronto de teses, invocou contrariedade à Súmula nº 288 e
apontou violação dos arts. 468 e 818 da Consolidação das Leis do
Trabalho, 302 do Código de Processo Civil, 1.025 e 1.035 do antigo
Código Civil, 6º, § 2º, da LICC e 5º, caput, XXXVI, 7º, XXVI, 37,
caput e 114, § 2º, da Constituição Federal.

O Tribunal a quo consignou, in verbis:
"Consoante se infere do expendido pelas partes litigantes, a

transação ocorreu em época de grande agitação nacional, pois havia
insistente divulgação, em todos os veículos da imprensa, que a Pre-
vidência Social estava falida, sendo indispensável a adoção de me-
didas extremas, sob pena de comprometer futura aposentadoria.

Para solucionar o problema, pelo menos em termos ime-
diatos, deveria ser alterada a legislação através de Emenda Cons-
titucional, sendo que urna das medidas indispensáveis seria a in-
trodução de idade mínima de 65 anos para o homem, e 60 para a
mulher. Além disso, não bastaria o tempo de vinculação à Previ-
dência, mas o tempo de efetiva contribuição.

Neste cenário, é inegável a existência da "res dubia", que
autoriza a transação.

Todavia, ressalto que antes de atingir o direito à aposen-
tadoria a sua situação era de mera expectativa e neste passo não
merece guarida a tese obreira. Conclui-se pela validade da cláusula de
alteração do contrato atípico, pelo qual o autor auferiu indenização
substitutiva da complementação de aposentadoria, com cujo valor o
autor concordou, na época, ser suficiente para cancelar o compro-
misso assumido pela TELECOM e lançado na CTPS.

No caso sob análise, a complementação de aposentadoria
traduziria, sem sombra de dúvida, expectativa de direito e não direito
adquirido.

Rejeitam-se, portanto, todos os argumentos acerca da im-
possibilidade de ser transacionado. No mais, não houve renúncia de
direito, mas sim negociação entre as partes.

Resta evidenciado nos autos que o reclamante poderia ter
recusado transacionar com a TELEPAR, mas optou pelo recebimento
da indenização oferecida em troca da extinção do direito à com-
plementação de aposentadoria, para cujo recebimento eram exigidos
requisitos que, à época da transação, o autor não havia preenchido.
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Ao contrato firmado em 1991 e registrado em CTPS não são
aplicáveis os arts. 5°, XXXVI, da CF/88 e 6°, § 2°, da LICC. O
Enunciado n° 288, do TST, aplica-se quando implementadas con-
dições para aposentadoria.

Sem razão o autor ao argumentar que havia condição sus-
pensiva inalterável do direito à aposentadoria e sua complementação.
O teor do carimbo lançado na CTPS revela que o autor não se
reservou a garantia de emprego.

Ao contrário do que defende o autor, aplica-se o art. 1030 do
Código Civil, o que impõe se esclarecer, desde logo, inexistir prova
de dolo, violência, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa con-
troversa. Também não comprovada existência de dolo ou coação
previstos nos arts. 92 e 98, do Código Civil.

O princípio tutelar não serve para nulificar atos firmados
pelo empregado e livres de vício de consentimento. Nem mesmo a
ausência de chancela sindical e de homologação judicial socorrem ao
a u t o r.

Convém salientar a presença dos requisitos dos arts. 1025 e
1035, do Código Civil, para a validade da transação em debate.

Rechaça-se o argumento de ofensa ao art. 468, da CLT; ao
princípio da isonomia; à vedação a atos discriminatórios, bem como
de violação dos arts. 37, caput, 5°, caput, e art. 7°, XXX, XXXI e
XXXII, da CF/88.

Esclarece-se que não há diferenças a serem pagas ao autor
em virtude do confronto entre o valor quitado e o devido. Como já
elucidado, o montante pretendido pelo autor dependia de implemen-
tação de condições não atingidas, uma vez que efetuada transação e,
a seguir, cessado o vínculo de emprego.

Também não se acolhe o pedido de pagamento de eventuais
diferenças entre o valor pago ao autor e aos demais empregados, pois
para tanto seria necessária a prova de que todos estavam em igual-
dade de condições, a exemplo do tempo de serviço, salário e demais
requisitos para o cálculo do montante a ser quitado.

Por derradeiro, não se pode inquinar que tal procedimento
tenha redundado em grande prejuízo, haja vista que, a despeito da
intrincada fórmula de fl. 71, a conta importaria em quantia equi-
valente a R$ 109.095,70, deduzidos os R$ 14.760,19 (fl. 283), au-
feridos em maio/98, totaliza o saldo em favor do autor - objeto da
condenação - de R$ 94.335,51 correspondente ao prejuízo do qual
pretende se ressarcir.

Ademais, reitero os fundamentos acerca do arrependimento
ineficaz, não sendo crível que o Poder Judiciário obrigue a que o
empregador reavalie seus atos e faculte ao empregado a revisão de
posicionamentos adotados anteriormente.

Conclui-se portanto, pela validade da transação em sua ín-
tegra e via de conseqüência rejeita-se o pedido de reintegração."(fls.
746/749).

...............................................
De outra parte, não vislumbro afronta literal dos artigos 468

da Consolidação das Leis do Trabalho, 1.025 e 1.035 do antigo
Código Civil e 6º, § 2º, da LICC, nem violação direta e literal dos
artigos 5º, caput, XXXVI, 7º, XXVI, e 114, § 2º, da Constituição
Federal, como exige a alínea c do art. 896 da Consolidação das Leis
do Trabalho, com a nova redação dada pela Lei nº 9.756/98, pois não
se há de falar em prejuízos ao reclamante, que vendeu o "carimbo"
antes de ser dispensado sem justa causa, vez que a reclamada poderia
tê-lo dispensado sem pagar indenização pela complementação de apo-
sentadoria, pois na época em que o recorrente vendeu o "carimbo",
não contava com tempo de serviço suficiente para solicitar a sua
aposentadoria. Além disso, no acórdão regional constou que ocorreu
"a presença dos requisitos dos arts. 1025 e 1035, do Código Civil,
para a validade da transação em debate". Assim, não se há de falar
em direito adquirido do reclamante, nem em prejuízo ao empregado
pela venda do "carimbo".

...................................................
Também não vislumbro violação direta e literal do artigo 37,

caput, da Constituição Federal, como exige a alínea c do art. 896 da
Consolidação das Leis do Trabalho, com a nova redação dada pela
Lei nº 9.756/98, pois, de acordo com o aspecto fático consignado no
acórdão regional, de inviável reexame nesta esfera recursal, diante do
contido na Súmula nº 126, não houve prova de que o autor e os
demais empregados estavam em igualdade de condições, a exemplo
do tempo de serviço, salário e demais requisitos para o cálculo do
montante a ser quitado.

Nego provimento." (fls. 880/884)
O recorrente alega que, quando foi admitido pela recorrida,

em 1971, estava em vigor cláusula de acordo coletivo de trabalho que
lhe assegurava o direito a complementação de aposentadoria. Que
esse direito foi reconhecido em "Termo de relação contratual atípica",
registrado em cartório de títulos e documentos e anotado em sua
carteira de trabalho. Que, às vésperas da privatização da recorrida, o
recorrente foi obrigado a abrir mão de sua complementação de apo-
sentadoria para receber quantia pré-fixada pela recorrida, o que lhe
acarretou prejuízo. Aponta como violado o artigo 5º, II, XXXV,
XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.

Percebe-se, com facilidade, que a lide foi solucionada com
base na legislação infraconstitucional (artigos 1025 e 1035 do Código
Civil), que, eventualmente ofendida, desautoriza o prosseguimento do
recurso extraordinário, conforme precedentes do Supremo Tribunal
Federal já transcritos.

Acrescente-se, ainda, que somente após o reexame da prova,
procedimento vedado pela Súmula nº 297 do STF, seria possível
modificar-se a decisão recorrida, que afastou a alegação do recorrente
de que sofreu prejuízo e teve comprometida sua manifestação de
vontade.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-21369/2002-900-03-00.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TEKSID DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO : DR. JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

RECORRIDO : LUIZ CARLOS DOS SANTOS

ADVOGADO : DR. OBELINO MARQUES DA SILVA

RECORRIDA : PACTUAL ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS LT-
DA.

ADVOGADA : DRA. LUCIANE WAGNER

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos da recor-

rente, sob o fundamento de que o recorrido, empregado horista sub-
metido a turno ininterrupto de revezamento, faz jus às sétima e oitava
horas trabalhadas como extras, com o respectivo adicional, e à ob-
servância ao divisor 180, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº
275 da SBDI-1 do TST. Afastou a apontada violação do artigo 7º,
XIV e XVI, da Constituição Federal (fls. 246/250).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta que as 7ª e 8ª
horas trabalhadas pelo empregado horista, em turnos ininterruptos de
revezamento, devem ser remuneradas apenas com o adicional de 50%
(cinqüenta por cento), sob pena de bis in idem. Insurge-se, também,
quanto à fixação do divisor 180. Aponta violação dos artigos 5º, II,
7º, XIII, VI e XIV, da Constituição Federal (fls. 254/259).

Sem contra-razões (certidão de fl. 262).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e o preparo está correto, mas não

deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 12 de março
de 2007 (fl. 254), portanto, já na vigência da norma e o recorrente
não demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas
possuem relevância do ponto de vista econômico, político, social ou
jurídico, ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do
CPC, por certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao
crivo do Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em
que não atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraor-
dinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-26261/2002-900-02-00.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS,
APART-HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, RESTAURANTES, BA-
RES, LANCHONETES, E SIMILARES DE SÃO PAULO E
REGIÃO.

ADVOGADA : DRª. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDO : BAR E RESTAURANTE CARINHOSO LTDA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, sob o fundamento de que não é devida a
cobrança de contribuições assistenciais e confederativas de traba-
lhadores não-sindicalizados, nos termos do Precedente Normativo nº
119 da SDC. (fls. 159/161)

O recorrente interpõe recurso extraordinário com fundamento
no artigo 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta como vio-
lados os artigos 5º, XX, 7º, XXVI, 8º, caput, III, IV, e V, da Cons-
tituição Federal. (fls. 165/174)

Sem contra-razões.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, e o preparo foi realizado a contento,

mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-A-AIRR-26289/1996-652-09-42.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : PHILIPS DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO : DR. URSULINO SANTOS FILHO

RECORRIDO : ROMEU BARBOSA LIMA FILHO

ADVOGADO : DR. MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto aos temas "prescrição", "adicional de
horas extras", e "reflexos das horas extras no DSR", dentre outros
(fls. 495/506).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Indica violação dos arts. 5º, II e XXXVI, e
7º, XXIX, da Constituição Federal (fls. 510/527).

Contra-razões a fls. 552/572.
Com esse breve R E L AT Ó R I O ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/2/2007,
portanto, já na vigência da norma, e a recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não atende a
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-30734/2002-900-03-00.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FIAT AUTOMOVÉIS S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

RECORRIDO : JENER GODINHO MENEZES

ADVOGADA : DRª. MARIA CRISTINA DA COSTA FONSECA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fulcro no

art. 102, III, "a", CF contra o v. acórdão de fls. 627/629, que não
conheceu dos embargos da recorrente, sob o fundamento de que o
empregado horista submetido a turno ininterrupto de revezamento faz
jus às sétima e oitava horas trabalhadas como extras, com o res-
pectivo adicional, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 275 da
SBDI-I do TST.

A recorrente, em suas razões de fls. 633/638, sustenta que as
7ª e 8ª horas trabalhadas pelo empregado horista, em turnos inin-
terruptos de revezamento, devem ser remuneradas apenas com o adi-
cional de 50% (cinqüenta por cento), sob pena de bis in idem. In-
surge-se, também, contra a fixação do divisor 180. Aponta violação
dos artigos 5º, II, e 7º, VI, XIII e XIV, da Constituição Federal.

Contra-razões apresentadas a fls. 642/647.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 630 e 633), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 568), as custas (fl. 639) e o
depósito recursal foram efetuados a contento (fls. 479, 543 e 613),
mas não deve prosseguir.

A matéria relativa à condenação às sétima e oitava horas
como extras, com o respectivo adicional, e observância do divisor
180, em se tratando de empregado horista, que trabalha sob o regime
de turnos ininterruptos de revezamento, está afeta à legislação in-
fraconstitucional, porquanto não constatada a violação literal e direta
dos artigos 5º, II, e 7º, VI, XIII e XIV, ambos da Constituição
Federal.

Nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal
Federal, em que figura como parte a ora recorrente:

"Agravo de instrumento de decisão que inadmitiu RE, a, de
acórdão do TST que, além de constatar, na espécie, a caracterização
da jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, man-
teve a condenação da agravante ao pagamento, como horas extras, das
7ª e 8ª horas trabalhadas pelo empregado horista. Alega o RE, em
suma, violação dos artigos 5º, II; 7º, VI, XIII e XIV, da Constituição
Federal, enfatizando que o Tribunal a quo teria incorrido em bis in
idem, ao manter a condenação do pagamento das 7ª e 8ª horas como
extras ao trabalhador horista. No que concerne à questão das horas
extras consideradas em regime de turnos ininterruptos, o STF adotou,
no julgamento plenário do RE 205.815, Jobim, RTJ 166/674, orien-
tação contrária à pretensão da recorrente, fixando o significado da
expressão "turno ininterrupto", para efeito do disposto no art. 7º, XIV,
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CF. Na oportunidade, acentuei em meu voto: "Parece-me inequívoco
que o dispositivo do art. 7º, XIV, só se aplica quando se cuide de
trabalhadores de empresa que operem em turno de revezamento: con-
seqüentemente, poderíamos ter empresas com trabalho ininterrupto, e,
desde que não houvesse revezamento dos trabalhadores, não incidiria
o dispositivo constitucional. Fui, então, buscar a razão de ser desse
benefício trabalhista, (...), e não pude encontrar outra explicação que
não as cronobiológicas (...), a explicar o desgaste excepcional a que
induz necessariamente a variação do horário de trabalho do operário.
Por isso, se o predicado 'ininterrupto' fosse de atribuir-se à jornada de
trabalho do empregado e não ao sistema de trabalho da empresa, o
benefício ficaria sem explicação." Com relação à controvérsia acerca
da condenação ao pagamento de horas extras a trabalhador horista,
este Tribunal já pacificou o entendimento de que tal debate restringe-
se ao âmbito infraconstitucional, insusceptível de ser apreciado na via
do recurso extraordinário, v.g., AAII 488.966-AgR, 20.04.2004, 2ª T,
Gilmar, e 427.028-AgR, 03.02.2004, 1ª T, M. Aurélio. Nego pro-
vimento ao agravo." (AI 582666/MG, Relator Min. Sepúlveda Per-
tence, DJ 27/3/2006 PP-00040)

"Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão que
inadmitiu recurso extraordinário (art. 102, III, a, da Constituição
Federal) que tem como violados os arts. 5º, II, e 7º, VI, XIII e XIV,
da Carta Magna. 2. A Constituição de 1988, em seu art. 7º, XIV, trata
dos turnos ininterruptos de revezamento, que devem ser de seis horas,
salvo negociação coletiva. 3. A agravante foi condenada ao paga-
mento de duas horas diárias como extras, tendo o Tribunal a quo
considerado que o valor da remuneração pago ao agravado corres-
pondia a seis horas diárias, uma vez que sua jornada era feita em
turnos ininterruptos de revezamento. A agravante foi condenada a
pagar a sétima e a oitava hora, acrescidas do adicional de hora extra.
4. Alega-se bis in idem relativamente ao pagamento das citadas horas
como extras, uma vez que estas já teriam sido pagas de forma sim-
ples. Pleiteia-se em recurso extraordinário que a condenação se res-
trinja ao adicional de horas extras - visto que o empregado teria sido
contratado como horista -, não podendo ser aplicado o divisor de 180.
5. Não merece prosperar o agravo, uma vez que não há violação
direta do art. 7º, VI, nem dos incisos XIII e XIV do mesmo artigo. Se
violação houvesse, seria da Consolidação das Leis do Trabalho, con-
figurando-se ofensa reflexa ou indireta à Constituição federal, in-
suscetível de exame por meio de recurso extraordinário. De tal ordem
seria também a alegada afronta ao art. 5º, II. 6. Do exposto, nego
seguimento ao presente agravo." (AI 590482/MG, relator Min. Joa-
quim Barbosa, DJ 9/5/2006 pp-00094)

"JORNADA DE TRABALHO. TURNO ININTERRUPTO
DE REVEZAMENTO. CÁLCULO DO ADICIONAL DE HORAS-
EXTRAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
CONSTITUCIONAL INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO AO
QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. O relatório 1. Agravo de ins-
trumento contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário,
interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição da
República. O recurso inadmitido tem como objeto acórdão da Sub-
seção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior
do Trabalho com a ementa seguinte: "TURNOS ININTERRUPTOS
DE REVEZAMENTO. HORISTA. HORAS EXTRAS E ADICIO-
NAL. ITEM Nº 275 DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA
SBDI-1 DO TST. A colenda SBDI-1 do TST firmou jurisprudência
no sentido de que, 'inexistindo instrumento coletivo fixando jornada
diversa, o empregado horista submetido a turno ininterrupto de re-
vezamento faz jus ao pagamento das horas extraordinárias laboradas
além da 6ª, bem como ao respectivo adicional' (Item nº 275 da
Orientação Jurisprudencial). Violação do artigo 896 da CLT não con-
figurada. Embargos não conhecidos. HORAS EXTRAS. MINUTOS
RESIDUAIS. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com
a jurisprudência desta Corte, consubstanciada na Súmula nº 366, no
sentido de que 'não serão descontadas nem computadas como jornada
extraordinária as variações de horário do registro de ponto não ex-
cedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez mi-
nutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerada como
extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal'. Embargos
não conhecidos" (fl. 66). A Agravante alega que o acórdão recorrido
teria contrariado os arts. 5º, inc. II, e 7º, inc. VI, XIII e XIV, da
Constituição da República. Argumenta, em síntese, que o Tribunal a
quo teria incidido em bis in idem, ao manter a condenação de novo
pagamento integral das horas-extras, e não somente do adicional de
50%, o que feriria o princípio da legalidade e caracterizaria inter-
pretação equivocada dos dispositivos constitucionais que disciplinam
a irredutibilidade de salário dos trabalhadores e a jornada para o
trabalho realizado em turnos ininterruptos. Sustenta, também, que a
aplicação do divisor 180 horas normais para o trabalhador horista não
teria fundamento constitucional. Apreciada a matéria trazida na es-
pécie, DECIDO. 2. O agravo não pode ter seguimento, pois a matéria
posta à apreciação em sede recursal é de natureza infraconstitucional,
como se comprova dos termos da decisão proferida. 3. A juris-
prudência predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
que a discussão sobre o cálculo do adicional de horas-extras de
empregado que trabalha em turnos ininterruptos de revezamento e a
aplicação do divisor de 180 para o cálculo do salário-hora restringe-
se à matéria infraconstitucional, de exame inviável em recurso ex-
traordinário. A ofensa à Constituição, se tivesse ocorrido, seria in-
direta ou reflexa. Nesse sentido: "EMENTA: Recurso extraordinário:
descabimento: controvérsia acerca do pagamento de horas-extras a
trabalhador horista que labora em turno ininterrupto de revezamento e
à aplicação do divisor 180 para cálculo de seu salário: questão restrita
ao âmbito infraconstitucional, que não viabiliza o RE: precedentes".
(AI 461.941-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ
13.8.2004). E ainda: AI 588.269-AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Pri-
meira Turma, DJ 22.9.2006; AI 488.966-AgR, Rel. Min. Gilmar Men-
des, Segunda Turma, DJ 14.5.2004; e AI 593.923-AgR, Rel. Min.
Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 10.11.2006. 4. Pelo exposto,

nego seguimento a este agravo (art. 557, caput, do Código de Pro-
cesso Civil e art. 21, § 1º, do RISTF). A matéria é absolutamente
pacificada neste Tribunal Supremo, inclusive em casos reiterados da
ora Agravante que, desprezando a jurisprudência sedimentada, per-
siste, com sucessivos recursos, em protelar a satisfação do direito do
Agravado. Diante disso, tenho a Agravante como litigante de má-fé e
imponho a ela multa de 0,5% (meio por cento) e indenização de 5%
(cinco por cento), ambas sobre o valor corrigido da causa, a serem
revertidas em benefício do Agravado, nos termos dos arts. 14, inc. II
e III; 16; 17, inc. VII; e 18, caput e § 2º, do Código de Processo
Civil." (AI 609990/MG, relatora Min. Cármen Lúcia, DJ 9/3/2007
PP-000687)

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 19 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR e RR-35532/2002-900-02-00.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SÉRGIO FERREIRA LIMA

ADVOGADO : DR. JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS

RECORRIDA : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP

ADVOGADOS : DR. GUILHERME MIGNONE GORDO

: DR. JUSSARA IRACEMA DE SÁ E SACCHI

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos do recor-

rente, tendo em vista o disposto na Súmula nº 353 do TST (fls.
599/607)

Inconformado, o recorrente interpõe recurso extraordinário,
com base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta, em
síntese, ofensa aos artigos 5º, II, XXXV e XXXVI, e 7º, I, VI e XIII,
da Constituição Federal e 7º, I, do ADCT (fls. 610/620).

Contra-razões apresentadas a fls. 624/634.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído (fls. 20 e 326) e o preparo está correto (fl. 621),
mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 28 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-38241/2002-900-03-00.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR. J. M. DE SOUZA ANDRADE

RECORRIDO : COMAU SERVICE DO BRASIL LTDA

ADVOGADA : DRA. DANIELA SAVOI VIEIRA DE SOUZA

RECORRIDO : ANDRÉ CLÁUDIO TEIXEIRA

ADVOGADO : DR. EDISON URBANO MANSUR

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos à

SDI-I da recorrente, quanto aos temas "Turnos ininterruptos de re-
vezamento. Empregado horista. Adicional de horas extras. Artigo 7º,
XIV, da Constituição da República" e "Horas extras. Horista. Divisor
180", com fundamento na Orientação jurisprudencial nº 275 da SDI-
I.

Irresignada, a recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação
dos artigos 5º, II, e 7º, VI, XIII e XIV, da Constituição Federal (fls.
829/834).

Sem contra-razões (certidão de fl. 837).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

<!ID330426-1>

PROC. Nº TST-RE-E-A-AIRR-31709/2002-902-02-40.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA B. LOPES

RECORRIDO : BANOTUR BAR E RESTAURANTE LTDA.

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos do sindicato

recorrente, por irregularidade de representação do subscritor, em acór-
dão sintetizado na seguinte ementa:

"EMBARGOS. CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE
DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL 1. Não merecem conheci-
mento, por irregularidade de representação processual, embargos
subscritos por advogados cujos poderes, outorgados mediante subs-
tabelecimento, foram transferidos por quem não detém procuração
válida nos autos, por ausência de autenticação, nos termos do art. 830
da CLT. 2. Embargos não conhecidos." (fl. 145)

O sindicato interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação do art. 5º, II,
XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal (fls. 150/154).

Sem contra-razões (certidão de fl. 157).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 147 e 150) e o preparo está

correto (fl. 155), mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/02/2007,
portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende a
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-33223/2002-900-02-00.6
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
IMESP

ADVOGADA : DRA. TAÍS BRUNI GUEDES

RECORRIDO : OSMAR RODRIGUES IDALGO

ADVOGADO : DR. ANTÔNIO RICARDO S. DE FIGUEIREDO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos à

SDI-I da recorrente, sob o fundamento de que não foi argüida a
violação do artigo 896 da CLT, nos termos da Orientação Juris-
prudencial nº 294 da SDI-I.

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com fulcro nos
arts. 102, III, "a", da Constituição Federal. Indica ofensa aos arts. 5º,
II, XXXV, e LV, da Constituição Federal (fls. 338/343 fac simile e
345/350 originais).

Sem contra-razões (certidão de fl. 353).
Com esse breve re l a t ó r i o , 



Nº 107, terça-feira, 5 de junho de 2007 1 1491ISSN 1677-7018

Considerando-se que o recurso foi interposto em 12 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-40884/2002-900-04-00.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EX-
TREMO SUL - BRDE

ADVOGADOS : DR. ROBINSON NEVES FILHO

: DRA. CRISTIANA RODRIGUES GONTIJO

: DR. ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO E OUTROS

RECORRIDO : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BRDE - IS-
BRDE

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDOS : ROSA TELES DOS SANTOS E OUTROS

ADVOGADO : DR. OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do

recorrente, por deserto, com fundamento na Súmula nº 128, I, do TST
(fls. 940/942).

Os embargos de declaração que se seguiram (fls. 948/949)
foram rejeitados, sob os fundamentos de fls. 955/957.

Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Argúi preliminar de nu-
lidade por negativa de prestação jurisdicional, apontando violação dos
artigos 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal (fls.
962/966).

Contra-razões a fls. 970/975.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 958 e 961), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 945/946 e 950), o preparo e
o depósito recursal estão corretos (fls. 967 e 968), mas não deve
p r o s s e g u i r.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/2/2007
(fl. 961), portanto, já na vigência da norma e não faz nenhuma
referência ao instituto da repercussão geral, por certo que a pretensão
do recorrente, em levar seu inconformismo ao Supremo Tribunal
Federal, não se viabiliza, na medida em que não satisfaz pressuposto
formal e intrínseco do recurso.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-51442/2002-900-09-00.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ITAIPU BINACIONAL

ADVOGADO : DR. LYCURGO LEITE NETO

RECORRIDO : JÚLIO ANTÔNIO DA SILVA

ADVOGADA : DRA. SUELI APARECIDA ERBANO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da re-

corrente, quanto ao tema "Programa de Demissão Voluntária - eficácia li-
beratória", sob o fundamento de que a matéria está pacificada na Orientação
Jurisprudencial nº 270 da SBDI-1 do TST (fls. 604/608).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta como violado o
artigo 5º, XXXVI, da CF (fls. 612/621).

Sem contra-razões (certidão de fl. 626).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 609 e 612), está subscrito por advo-

gado regularmente constituído (fls. 547 e 549), o preparo (fl. 623) e o de-
pósito recursal (fl. 622) foram efetuados a contento, mas não deve pros-
seguir, uma vez que a lide, circunscrita aos efeitos decorrentes da adesão do
recorrido ao plano de desligamento voluntário (PDV), instituído pela re-
corrente, por força de transação extrajudicial, foi decidida com base na
Orientação Jurisprudencial nº 270 da SDI-1 do TST.

Nesse contexto, para se chegar à conclusão de ofensa literal
e direta ao art. 5º, XXXVI, da CF, necessário seria não só o reexame
da matéria fática (Súmula nº 279 do STF), como também dos ele-
mentos objetivos configuradores da transação extrajudicial e, por-
tanto, do alcance do ato jurídico que as partes, livremente, praticaram,
todos disciplinados pela legislação ordinária (arts. 1.025 e 1.030 do
Código Civil).

Nesse sentido, os precedentes do Supremo Tribunal Fede-
ral:

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV,
XXXVI, LIV, LV, 7º, XXIX E 93, IX. I - Alegação de ofensa à
Constituição que, se ocorrente, seria indireta, reflexa, o que não
autoriza a admissão do recurso extraordinário. II - Ao Judiciário cabe,
no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, in-
terpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou de-
sarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, ino-
correndo o contencioso constitucional. III - Agravo não provido."
(RE-AgR 245580 / PR, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 08-03-
2002 PP-00061).

"A ofensa a preceito constitucional, para que autorize o re-
curso extraordinário, há de ser "direta e frontal" (RTJ 107/661,
120/912, 125/705, 155/921, 165/332, STF-RT 717/299, 731/184,
759/161), "direta, e não indireta, reflexa" (RTJ 152/948, 152/955),
"direta e não por via reflexa" (RTJ 105/704; neste sentido: RTJ
105/1.279, 127/758, 128/886; STF-RT 640/229)."

"Tem-se violação reflexa à Constituição, quando o seu re-
conhecimento depende de rever a interpretação dado à norma or-
dinária pela decisão recorrida, caso em que é a hierarquia infra-
constitucional dessa última que define, para fins recursais, a natureza
de questão federal. Admitir o recurso extraordinário por ofensa re-
flexa ao princípio constitucional da legalidade seria transformar em
questões constitucionais todas as controvérsias sobre a interpretação
da lei ordinária, baralhando as competências repartidas entre o STF e
os tribunais superiores e usurpando até a autoridade definitiva da
Justiça dos Estados para a inteligência do direito local "(RTF
161/297)." (in Código de Processo Civil de Theotonio Negrão - 31ª
edição - pg. 1.822)".

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-55305/2002-902-02-40.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : CARLOS ROBERTO NEUFELD

ADVOGADO : DR. SÉRGIO TADEU DINIZ

RECORRIDO : SOLIMAR ALVES BORGES

ADVOGADO : DR. ACARI BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO : TAB - TÊXTIL ABRAM BLAJ LTDA.

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão de fls. 145/148 negou provimento ao agravo de

instrumento dO recorrente quanto ao tema "responsabilidade dos só-
cios - bem de família", com fundamento na Súmula nº 266 do TST
c/c o art. 896, § 2º, da CLT.

Opostos embargos de declaração, que foram rejeitados as fls.
163/165.

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição da República. Indica violação do art.
5º, II, da Constituição Federal (fls. 168/174 - fax e fls. 176/182 -
original).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fevereiro de
2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do ponto
de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual que lhe é
imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua pretensão, em
submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, não se
viabiliza, na medida em que não atende pressuposto formal e intrínseco do
recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-66129/2002-900-04-00.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ANTÔNIO CARDOSO

ADVOGADA : DRA. LUCIANA MARTINS BARBOSA

RECORRIDA : COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE

ADVOGADA : DRA. VIRGIANI ANDRÉA KREMER

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do

recorrente, quanto ao tema "contrato nulo - efeitos", sob o funda-
mento de que é nulo o contrato de trabalho firmado com ente público
quando não atendido o requisito da aprovação prévia em concurso
público, sendo devido apenas o recebimento da contraprestação pac-
tuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, nos termos da
Súmula nº 363 do TST. Afastou a alegada ofensa aos artigos 37, II,
§§ 2º e 6º, 170 e 173, § 1º, II, da CF (fls. 869/873).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados
(fls. 885/887).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
ar. 102, III, "a", da Constituição Federal. Argúi a nulidade da decisão
recorrida, por negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que, mes-
mo com a oposição de embargos de declaração, não houve ma-
nifestação acerca da alegada ofensa aos artigos 37, II, §§ 2º e 6º, e
173, § 1º, II, da CF. Aponta como violados os artigos 5º, XXXV, LIV
e LV, e 93, IX, da CF. Quanto ao mérito, indica ofensa aos arts. 37,
II, §§ 2º e 6º, e 173, § 1º, II, da CF (fls. 891/903).

Sem contra-razões (certidão de fl. 907).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 888 e 891), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 7, 808, 863 e 904) e o pre-
paro está correto (fl. 905), mas não deve prosseguir.

Argúi o recorrente preliminar de nulidade por negativa de
prestação jurisdicional, ponderando que a decisão não enfrentou sua
alegação consistente em:

"a) análise da matéria pertinente à eficácia do contrato nulo,
principalmente sob o enfoque constitucional, na medida em que, não
obstante a matéria estar pacificada no âmbito do TST, há necessidade
de pronunciamento expresso da suscitadas violações constitucionais,
quanto aos arts. 37, II, §§ 2º e 6º, 173, § 1º, II, considerando a
necessidade de prequestionamento da matéria, nos termos das Sú-
mulas 297 do TST e 282 e 356 do STF, para que a temática em
questão, verdadeira vexata quaestio, possa ser levada à análise do E.
STF, intérprete último da Constituição Federal." (fl. 894) .

Sem razão.
Bastaria um simples confronto entre o decidido a fls.

885/886 com os embargos de declaração opostos, para se concluir que
o recorrente não tinha, e não tem nenhuma razão, salvo a de se
utilizar do recurso de forma despropositada, que justificaria, inclu-
sive, a aplicação de multa.

Realmente, a decisão embargada é, sem dúvida, cristalina ao
afirmar que:

"No que tange à orientação contida na Súmula 363 do TST,
vale salientar que esta Corte, revendo o posicionamento acerca dos
efeitos da declaração de nulidade do contrato de trabalho celebrado
com ente público, quando não precedido do regular concurso público,
reeditou a referida Súmula, que se encontra assim redigida:

CONTRATO NULO. EFEITOS (REDAÇÃO DADA PELA
RESOLUÇÃO 121/2003, DJ 21.11.2003). A contratação de servidor
público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público,
encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo
direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao
número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário
mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Note-se que a orientação constante no verbete acima trans-
crito, relativa à nulidade da contratação de servidor público sem
prévia aprovação em concurso, decorre da interpretação do disposto
no art. 37, inc. II, § 2º, da Constituição da República de 1988, e a
questão dos efeitos dessa declaração de nulidade, que se limitam ao
direito ao recebimento da contraprestação pactuada e aos valores
referentes aos depósitos do FGTS, quando for o caso, decorrem da
impossibilidade de ser restituída a força de trabalho despendida e da
observância aos dispositivos de lei relativos ao direito à contrapres-
tação pelo trabalho prestado e aos princípios constitucionais em que
se funda a República Federativa do Brasil, de respeito à dignidade da
pessoa humana e aos valores sociais do trabalho (art. 1º da Cons-
tituição da República), harmonizando a norma da imprescindibilidade
do concurso público para investidura em cargos públicos com os
demais bens jurídicos assegurados pela Constituição da República.

Dessa forma, a orientação contida na Súmula 363 do TST,
além de não estar calcada apenas no art. 37, § 2º, da Constituição da
República, resguarda a literalidade do referido dispositivo, não ha-
vendo falar na impossibilidade de aplicação do citado verbete su-
m u l a r.

Os arts. 170 e 173, § 1º, inc. II, da Constituição da Re-
pública, não regulamentam as questões relativas à exigência de apro-
vação em concurso para ingresso no serviço público e da nulidade
decorrente da não observância dessa exigência.

Portanto, tendo a Turma decidido com base na jurisprudência
consubstanciada na Súmula 363 do TST, não há falar em ofensa a
dispositivos de lei e da Constituição da República, uma vez que a
jurisprudência pacífica desta Corte encontra seu fundamento de va-
lidade na legislação ordinária e na própria Carta Magna (fls.
872/873)." (fls. 885/886).

Intacto, pois, o artigo 93, IX, da CF, devendo ainda ser
salientado que, igualmente, não há possibilidade de violação literal e
direta do art. 5º, XXXV, LIV e LV, do mesmo diploma, como rei-
teradamente tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. 1. Prevalece neste Tribunal o entendimento de
que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos de
admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza infraconsti-
tucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria de forma in-
direta. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade,
do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do con-
traditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem con-
figurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto
da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI-
AgR 593739/SP, Segunda Turma, Relator Min. EROS GRAU, DJ 23-
02-2007).
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"A ofensa a preceito constitucional, para que autorize o re-
curso extraordinário, há de ser "direta e frontal" (RTJ 107/661,
120/912, 125/705, 155/921, 165/332, STF-RT 717/299, 731/184,
759/161), "direta, e não indireta, reflexa" (RTJ 152/948, 152/955),
"direta e não por via reflexa" (RTJ 105/704; neste sentido: RTJ
105/1.279, 127/758, 128/886; STF-RT 640/229)."

"Tem-se violação reflexa à Constituição, quando o seu re-
conhecimento depende de rever a interpretação dado à norma or-
dinária pela decisão recorrida, caso em que é a hierarquia infra-
constitucional dessa última que define, para fins recursais, a natureza
de questão federal. Admitir o recurso extraordinário por ofensa re-
flexa ao princípio constitucional da legalidade seria transformar em
questões constitucionais todas as controvérsias sobre a interpretação
da lei ordinária, baralhando as competências repartidas entre o STF e
os tribunais superiores e usurpando até a autoridade definitiva da
Justiça dos Estados para a inteligência do direito local "(RTF
161/297)." (in Código de Processo Civil de Theotonio Negrão - 31ª
edição - pg. 1.822).

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV,
XXXVI, LIV, LV, 7º, XXIX E 93, IX. I - Alegação de ofensa à
Constituição que, se ocorrente, seria indireta, reflexa, o que não
autoriza a admissão do recurso extraordinário. II - Ao Judiciário cabe,
no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, in-
terpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou de-
sarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, ino-
correndo o contencioso constitucional. III - Agravo não provido."
(RE-AgR 245580 / PR, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 08-03-
2002 PP-00061).

Quanto ao mérito, o art. 37, § 2º, da Constituição Federal
dispõe que é nulo o contrato de trabalho, quando o trabalhador não se
submete, previamente, à aprovação em concurso público para a in-
vestidura em cargo ou emprego público.

O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento de a
exigência abranger os empregados das entidades que integram a cha-
mada Administração indireta, tais como as empresas de economia
mista, as empresas públicas e autarquias que explorem atividade eco-
nômica:

"O procedimento do concurso ou da seleção pública dos
candidatos da administração pública indireta pode ser diverso da
administração direta, 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/A (sociedade de economia mista), da Caixa
Econômica Federal (empresa pública de direito privado), que adotam
o procedimento 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
em concurso" (STF MS 21322-1 DF Ac. Pleno - 3/12/92 - Im-
petrantes: Telma Leite Morais e Outro - Impetrado: Tribunal de Con-
tas da União - in LTr 57-09/1096).

A recorrida, como sociedade de economia mista, integra a
Administração Indireta, razão pela qual a admissão do recorrente em
seus quadros, sem se submeter a concurso público, é nula, como bem
exposto na decisão recorrida.

Intactos, pois, os artigos 37, II, § 2º, e 173, § 1º, II, da
C F.

Finalmente, não procede a alegação de ofensa ao artigo 37, §
6º, da Constituição Federal, considerando-se que não está em dis-
cussão a responsabilidade objetiva da reclamada, mas, sim, o des-
cumprimento da obrigação de não admitir o trabalhador sem prévio
concurso público, fato que revela a responsabilidade contratual.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 9 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-66607/2002-900-02-00-5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA B. LOPES

RECORRIDA : COPRASA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA.

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, sob o fundamento sintetizado na seguinte
ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO ASSIS-
TENCIAL E CONFEDERATIVA. EMPREGADOS NÃO FILIA-
DOS. Decisão regional em harmonia com o entendimento predo-
minante desta Corte, no sentido de que a contribuição assistencial só
pode ser imposta aos empregados filiados ao sindicato. Agravo de
instrumento a que se nega provimento. (fl. 175)

Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da CF, e aponta violação dos arts. 5º, XX, 7º, XXVI, e
8º, caput, III, IV e V, todos da Constituição Federal (fls. 182/192).

Sem contra-razões (certidão de fl. 195).

Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 179 e 182), está subscrito por

procurador regularmente constituído (fls. 21 e 137) e o preparo está
correto (fl. 193), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/2/2007
(fl. 182), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-70126/2002-900-02-00.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADORA : DRA. MARIA LÚCIA INOUYE SHINTATE

RECORRIDO : DÉRCIO GIL

ADVOGADO : DR. ELIAS DE PAIVA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, sob o fundamento de que compete à Justiça
do Trabalho a análise sobre o pedido de relação de emprego firmado
anteriormente à Constituição de 1988 (fls. 366/368).

Opostos embargos de declaração, que foram rejeitados as fls.
386/390.

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com fundamen-
to no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Indica ofensa ao
artigo 114, da CF (fls. 395/399).

Contra-razões as fls. 401/409.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por procurador federal,

mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-70791/2002-900-09-00-0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : DANTE LUIZ NICKEL

PROCURADOR : DR. NILTON CORREIA

RECORRIDO : BRASIL TELECOM S.A. - TELEPAR

ADVOGADO : DR. INDALÉCIO GOMES NETO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, sob o fundamento sintetizado na seguinte
ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADORIA. VENDA DE CARIMBO. LICITUDE DA
NEGOCIAÇÃO REGONHECIDA NO V. ACÓRDÃO REGIONAL.
QUADRO FÁTICO DELINEADO. IMPOSSIBILIDADE DE REE-
XAME NESTA CORTE SUPERIOR. DESPROVIMENTO. Não me-
rece provimento o agravo de instrumento que tem por objetivo o
processamento do recurso de revista, quando a matéria discutida in-
sere-se no conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 126 do
TST. (fl. 435).

Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da CF, e aponta violação dos arts. 5º, II, XXXVI, LIV,
LV, e 93, IX, da Constituição Federal (fls. 442/451).

Contra-razões a fls. 454/471.

Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 23/2/2007
(fl. 442), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-71419/2002-900-02-00.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO

ADVOGADA : DRA. ÉRICA CRISTINA FLORIANO

RECORRIDO : BAR E LANCHES DON PEPONE LTDA

ADVOGADO : DR. MAURO LUIZ DE LIMA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente, com fundamento no Precedente Normativo nº
119 da SDC, por ser incabível a cobrança de contribuições con-
federativas e assistenciais de trabalhadores não- sindicalizados (fls.
224/227).

Inconformado, o recorrente interpõe recurso extraordinário,
com fulcro no ar. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta
violação dos artigos 5º, XX, 7º, XXVI, e 8º, caput, III, IV, e V, da
Constituição Federal (fls. 231/241).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

<!ID330426-2>

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-94735/2003-900-04-00.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : IVO DA SILVA VITÓRIA

ADVOGADO : DR. LUÍS GUSTAVO SCHWENGBER

RECORRIDA : BUNGE FERTILIZANTES S.A.

ADVOGADA : DRA. GISA MARIA PEREIRA NEVES LEAL

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente quanto aos temas "equiparação salarial" e
"assistência judiciária gratuita", dentre outros (fls. 2.395/2.403 e
2.417/2.419).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Indica violação dos arts. 3º, IV, 5º, caput e
incisos II, XXXV, LIV e LV, 7º, VI, XIII e XXX, 19, III, 23, I, 37,
caput, e 133 da Constituição Federal (fls. 2.450/2.477).

Sem contra-razões (fl. 2.478).
Com esse breve R E L AT Ó R I O ,



Nº 107, terça-feira, 5 de junho de 2007 1 1493ISSN 1677-7018

D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/2/2007,
portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não atende a
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-94978/2003-900-01-00.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : LILIAN GUERRA BOTELHO

ADVOGADO : DR. MARCELO XIMENES APOLIANO

RECORRIDA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
- ECT

ADVOGADO : DR. MARCELO RODRIGUES LANZANA FERREIRA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos da recor-

rente quanto ao tema "aposentadoria espontânea - efeitos", sob o
fundamento de que:

"...
Não vislumbro possibilidade de conhecer dos Embargos.
Em que pese às razões recursais, a controvérsia acerca da

extinção do contrato de trabalho em face da aposentadoria espontânea
encontra-se atualmente pacificada neste Tribunal, conforme se de-
preende dos termos da Orientação Jurisprudencial nº 177 da C. SB-
DI1, "verbis":

'APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EFEITOS. A aposen-
tadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, mesmo quando o
empregado continua a trabalhar na empresa após a concessão do
benefício previdenciário. (...).'

Ressalto que esta Corte, em Sessão Extraordinária do Tri-
bunal Pleno, realizada no dia 28/10/03, decidiu, por maioria, pela
manutenção da aludida Orientação Jurisprudencial. No dia 7/6/04,
ainda contra o meu voto, a Subseção I Especializada em Dissídios
Individuais ratificou essa sua jurisprudência, mesmo após o Exmo.
Ministro Sepúlveda Pertence ter acolhido a Reclamação nº 2.368-1
(DJ de 19/3/04).

Dessa forma, vencido em ambas as oportunidades, acom-
panho, por disciplina judiciária, o entendimento fixado por este Tri-
bunal.

De outra parte, a assertiva de que o Acórdão embargado
negou vigência às Decisões do Excelso Supremo Tribunal Federal,
proferidas no julgamento das ADIns nºs 1.770-4 e 1.721-3, também
não impulsiona o Apelo, porque as decisões proferidas pelo Excelso
Pretório não têm o condão de alterar o encaminhamento a ser dado à
controvérsia, na medida em que a Orientação Jurisprudencial nº 177
da C. SBDI1 desta Corte se assenta não nos parágrafos do art. 453 da
CLT, mas no próprio "caput" desse dispositivo legal.

Não conheço dos Embargos." (fls. 249/250)
Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos

para, suprindo a omissão apontada, sem efeito modificativo, escla-
recer que os embargos não podem ser conhecidos sob o prisma da
alegada violação do artigo 37, II, da CF (fls. 268/269).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que a
aposentadoria não rompe o contrato de trabalho e não se aplica o
artigo 37, II, da CF nos casos de readmissão de empregados apo-
sentados. Indica violação dos arts. 7º, I, 37, II, e 102, § 2º, da
Constituição Federal (fls. 275/287 - fax, e 288/302 - original).

Contra-razões a fls. 308/316.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 270, 275 e 288), está subscrito

por advogado regularmente constituído (fl. 14) e o preparo está cor-
reto (fl. 303), e deve prosseguir.

A decisão recorrida concluiu que a aposentadoria espontânea
extingue o contrato de trabalho e que, para a continuidade da pres-
tação de serviços, é necessário prévia aprovação em concurso público.
Aplicou a Orientação Jurisprudencial nº 177 da SBDI-1 e a Súmula nº
363 desta Corte.

O Supremo Tribunal Federal, em apreciando caso idêntico,
em que se discutia a extinção do contrato, em razão de aposentadoria
voluntária, com conseqüente exigência de concurso público, para le-
gitimar a nova relação jurídica contratual, decidiu pela não afronta ao
art. 37, II, da Constituição Federal.

Efetivamente:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO. Uma vez

verificada omissão quanto ao exame de certa matéria, impõe-se o
provimento dos embargos declaratórios. EMBARGOS DECLARA-
TÓRIOS - EFEITO MODIFICATIVO - APOSENTADORIA ESPON-
TÂNEA - CONTRATO DE TRABALHO - ALCANCE. O Supremo
declarou a inconstitucionalidade do artigo 453, § 1º, da Consolidação

das Leis do Trabalho, assentando que a aposentadoria espontânea do
empregado não repercute no vínculo empregatício - Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 1.721-3/DF, relatada pelo ministro Carlos
Britto e julgada pelo Pleno na sessão de 11 de outubro de 2006. (AI-
AgR-ED 543851/RS, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma, DJ 23-02-2007)

EMENTA: I. Recurso extraordinário: admissibilidade: acór-
dão recorrido fundado no Enunciado 363 e na Orientação Jurispru-
dencial 177, do Tribunal Superior do Trabalho, de conteúdo cons-
titucional. II. Previdência social: aposentadoria espontânea não im-
plica, por si só, extinção do contrato de trabalho. 1. Despedida ar-
bitrária ou sem justa causa (CF, art. 7º, I): viola a garantia cons-
titucional o acórdão que, partindo de premissa derivada de inter-
pretação conferida ao art. 453, caput, da CLT (redação alterada pela
L. 6.204/75), decide que a aposentadoria espontânea extingue o con-
trato de trabalho, mesmo quando o empregado continua a trabalhar na
empresa após a concessão do benefício previdenciário. 2. A apo-
sentadoria espontânea pode ou não ser acompanhada do afastamento
do empregado de seu trabalho: só há readmissão quando o traba-
lhador aposentado tiver encerrado a relação de trabalho e poste-
riormente iniciado outra; caso haja continuidade do trabalho, mesmo
após a aposentadoria espontânea, não se pode falar em extinção do
contrato de trabalho e, portanto, em readmissão. 3. Precedentes: ADIn
1.721-MC, Ilmar Galvão, RTJ 186/3; ADIn 1.770, Moreira Alves,
RTJ 168/128; RE 449.420, 1ª Turma, 16.08.2005, Pertence, DJ
14.10.2005. (AI-AgR 519669 / SP, Relator Min. SEPÚLVEDA PER-
TENCE, Primeira Turma, DJ 19-05-2006).

DespachoDECISÃO: 1. Trata-se de agravo de instrumento
contra decisão que, na instância de origem, indeferiu processamento
de recurso extraordinário a acórdão do Tribunal Superior do Trabalho
que julgou indevida a indenização de 40% sobre o FGTS da parte
agravante, uma vez que, diante da aposentadoria espontânea, teria
sido extinto o contrato de trabalho, conforme orientação jurispru-
dencial nº 177/SDI/TST daquela Corte. 2. Consistente o recurso. É
que se assentou a jurisprudência da Corte no sentido de que, como a
aposentadoria espontânea pode, ou não, ser acompanhada de afas-
tamento do empregado do trabalho, "a interpretação conferida pelo
TST ao art. 453 da CLT viola a garantia constitucional contra a
despedida arbitrária" (cf. RE 449.420, Rel. Min. SEPÚLVEDA PER-
TENCE, Boletim Informativo nº 401, p. 4. No mesmo sentido, AI nº
570.250 e RE nº 451.480, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE).
Outrossim, suposta ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal,
não foi configurada, pois que não há se falar em readmissão do
empregado, uma vez que o contrato de trabalho não fora extinto pela
aposentadoria espontânea, como já anotou a Corte em caso análogo:
"caso haja continuidade do trabalho, mesmo após a aposentadoria
espontânea, não se pode falar em extinção do contrato de trabalho e,
portanto, em readmissão" (cf. RE 449.420, Rel. Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE, Boletim Informativo nº 401, p. 4). 3. Do exposto, va-
lendo-me do art. 544, §§ 3º e 4º, do CPC, com a redação dada pela
Lei nº 9.756/98 e pela Lei nº 8.950/94, acolho o agravo e desde logo
conheço do recurso extraordinário, para dar-lhe provimento, a fim de
que, cassado o acórdão impugnado, o Tribunal rejulgue o recurso,
sem a premissa de que a aposentadoria teria, automaticamente, ex-
tinguido o contrato de trabalho. Publique-se. Int.. Brasília, 15 de
fevereiro de 2006. Ministro CEZAR PELUSO Relator (581053 / RS,
DJ 13/03/2006)

Diante desse contexto, determino o SEGUIMENTO do re-
curso extraordinário, face aos precedentes mencionados, para a douta
apreciação da Suprema Corte.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-96108/2003-900-04-00.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : APV SOUTH AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT-
DA.

ADVOGADO : DR. URSULINO SANTOS FILHO

RECORRIDO : FERNANDO PERONI

ADVOGADO : DR. JOÃO BATISTA DA CUNHA PIRES

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, sob o fundamento sintetizado na seguinte
ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NU-
LIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRES-
TAÇÃO JURISDICIONAL. Decisão regional em que se analisaram
todas as alegações suscitadas pela agravante. Negativa de prestação
jurisdicional não demonstrada. NULIDADE PROCESSUAL POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. Violação do art. 5º, LV, da Cons-
tituição Federal e divergência jurisprudencial não demonstradas. VÍN-
CULO DE EMPREGO. Violação dos arts. 131 do Código Civil, 333
e 368 do CPC, 3º e 818 da CLT e 1º e 28 da Lei n.º 4.886/65 e
divergência jurisprudencial não evidenciadas. Incidência, à hipótese,
das Súmulas nos 126, 296 e 297 deste Tribunal. INDENIZAÇÃO
POR QUILÔMETROS RODADOS. Incidência da orientação pre-
conizada nas Súmulas nos 296 e 297 do TST. Agravo de instrumento
não provido. (fl. 425)

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da CF, e aponta violação do art. 93, IX, da Constituição
Federal (fls. 435/438).

Contra-razões a fls. 441/446.

Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/2/2007
(fl. 435), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-RR-98876/2003-900-01-00.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : COMPANHIA DE HABILITAÇÃO DE VOLTA REDONDA -
COHAB - VR

ADVOGADA : DR. LUIZ FERNANDO BASTO ARAGÃO

RECORRIDO : SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚTRIAS
DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DE LADRILHOS HIDRÁULI-
COS, PRODUTOS DE CIMENTO, DE MÁRMORES E GRA-
NITOS, DE

MONTAGENS INDUSTRIAIS, DA CONSTRUÇÃO DE ES-
TRADAS, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE TERRAMETRA-
GEM EM GERAL E DO MOBILIÁRIO DE VOLTA RE-
DONDA, BARRA

MANSA, ITATIAIA, PORTO REAL, QUATIS E RIO CLA-
RO.

ADVOGADO : DR. JOSÉ RENATO DUARTE

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida conheceu do recurso de revista do re-

corrido quanto ao tema "sindicato - substituição processual - des-
cumprimento de cláusulas ajustadas em plano de cargos e salários",
por divergência jurisprudencial, e, no mérito, deu-lhe provimento,
para, afastada a ilegitimidade ativa do sindicato, determinar o retorno
dos autos ao Tribunal Regional de origem (fls. 660/667).

Os embargos de declaração da recorrente foram acolhidos
apenas para prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo (fls.
674/675).

Irresignado, a recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no artigo 102, III, "a", da Constituição federal. Aponta ofensa
aos artigos 8º, III, da Constituição Federal (fls. 678/684 - fax, e
686/692 - original).

Sem contra-razões (certidão de fl. 694).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A decisão recorrida que deu provimento ao recurso de revista

do recorrido para, afastando a argüição de ilegitimidade ativa do
sindicato, determinar o retorno dos autos ao TRT, era passível de
recurso nesta Corte, ou seja, ensejava embargos para a Subseção I
Especializada em Dissídios Individuais, nos termos do art. 894 da
C LT.

Por isso mesmo, constata-se que a recorrente não exauriu a
via recursal, razão pela qual a decisão não é única ou de última
instância, o que desautoriza o recurso extraordinário, nos termos do
art. 102, III, da Constituição Federal.

Nesse sentido é a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Fe-
deral, in verbis:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na
Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada."

E, ainda, precedentes:
"EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.

Decisão recorrida extraordinariamente. Embargos de declaração. De-
cisão da 1ª Turma do TST. 3. Embargos (art. 894, da CLT). Recurso
cabível. Não interposição. 4. Não esgotamento das instâncias or-
dinárias. Súmula 281/STF. 5. Agravo regimental a que se nega pro-
vimento." (RE-AgR-350.534/CE, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª
Turma, DJ de 16/12/2005)

"EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agra-
vo regimental. 2. É incabível recurso extraordinário quando não es-
gotados os recursos de natureza ordinária. Incidência da Súmula STF
nº 281. 3. Agravo regimental improvido." (AI-ED-472.470/SP, re-
latora Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 3/2/2006)

"EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Contra a decisão recorrida extraordinariamente era cabível agravo
regimental, que não foi interposto. 3. Não esgotamento das instâncias
ordinárias. Súmula 281/STF. 4. Reajustes Salariais. Servidor Público
do Estado do Rio Grande do Sul. Discussão sobre a eficácia da Lei
Estadual nº 10.395/95, em face da Lei Complementar Federal nº
82/95. Matéria restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento" (AI-
AgR-540.446/RS, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ de
11 / 11 / 2 0 0 5 )



Nº 107, terça-feira, 5 de junho de 20071494 1ISSN 1677-7018

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-100183/2003-900-04-00.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

ADVOGADA : DRA. LÚCIA COELHO DA COSTA NOBRE

RECORRIDO : IVO TEIXEIRA

ADVOGADO : DR. ROBERTO OLSZEWSKI

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente quanto ao tema "hora extra decorrente de
intervalo não gozado - julgamento extra petita", sob o fundamento de
que:

"Não houve julgamento extra petita na medida em que, na
exposição dos fatos constantes da petição inicial (item 9 fl. 04), o
reclamante informa acerca da não-concessão de intervalos regulares
entre turnos, com o respectivo pleito de diferenças de horas extras
(item 9.1.). Quanto ao pedido, na letra e consta o de 'pagamento do
saldo de horas extras, assim consideradas todas as excedentes a 06
diárias, ou, sucessivamente à 07:20h diárias' (fl. 05).

Ademais, como bem asseverou o v. acórdão regional, houve
contestação expressa da reclamada afirmando a existência de inter-
valos intra turnos (fl. 34).

Não há, portanto, que se falar em cerceamento do direito de
defesa. Permanecem incólumes os arts. 2º, 128 e 460 do CPC e 5º, II
e LV, da Constituição Federal.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento."
(fl. 404)

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com fundamen-
to no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Indica ofensa ao
artigo 5º, II e LV, da CF (fls. 408/416 - fax, e 306/319 - original).

Sem contra-razões (certidão de fl. 427)
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 406 e 408), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 321), mas não deve pros-
seguir, visto que deserto.

O recorrente não efetuou o pagamento das custas proces-
suais, conforme estabelecem o artigo 511 do CPC e a Resolução do
Supremo Tribunal Federal nº 333, de 10/1/2007 (DJ de 12/1/2007).

Esclareça-se, finalmente, que a hipótese não atrai a aplicação
do art. 511, § 2º, do CPC, porquanto não se trata de insuficiência do
valor do preparo, mas, sim, de sua total ausência.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-102989/2003-900-02-00.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-
HOTÉIS, MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POU-
SADAS, RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS,
PIZZARIAS, BARES,

LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCE-
RIAS, BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO
PAULO E REGIÃO

ADVOGADA : DRª. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDA : CANTINA TRÊS IRMÃOS ROCHA LTDA.

ADVOGADO : DR. ANTÔNIO CARLOS FOLLA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o v. acór-

dão de fls. 249/253, que negou provimento ao agravo de instrumento
do recorrente, por ser incabível a cobrança de contribuições con-
federativas e assistenciais de trabalhadores não- sindicalizados.

O recorrente, em suas razões de fls. 257/266, aponta como
violados os artigos 5º, XX, 7º, XXVI, e 8º, caput, III, IV, e V, da
Constituição Federal.

Sem contra-razões.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído e o preparo foi realizado a contento, mas não
deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-120496/2004-900-04-00.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

ADVOGADO : DR. JOSÉ LINHARES PRADO NETO

RECORRIDOS : SOLANGE ANDRADE E OUTROS

ADVOGADO : DR. GASPAR PEDRO VIECELI

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, quanto aos temas "incompetência da Justiça do Trabalho",
"prescrição" e "complementação de aposentadoria - auxílio-alimen-
tação - caráter indenizatório" (fls. 322/327).

Inconformada, a recorrente interpõe recurso extraordinário,
com fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal (fls.
335/345). Argumenta que o pedido de complementação de aposen-
tadoria formulado contra entidade de previdência privada é da com-
petência da Justiça comum, e não da Justiça do Trabalho. Insurge-se,
ainda, quanto às diferenças de complementação de aposentadoria.
Aponta violação dos artigos 5º, II, XXXV, XXXVI e LIV, 7º, XXVI,
93, IX, 114 e 202, § 2º, da Constituição Federal.

Contra-razões a fls. 352/356.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AR-152466/2005-000-00-00.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTES : ATAIDE GOMES PENA E OUTROS

ADVOGADO : DR. MOACIR DE PAULA FREIRE

RECORRIDA : COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD

ADVOGADO : DR. NILTON CORREIA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fulcro no

art. 102, III, "a", da Constituição Federal, contra o v. acórdão de fls.
638/643, complementado a fls. 656/659, que julgou improcedente o
pedido rescisório, cujos fundamentos estão sintetizados na seguinte
ementa:

"AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA IN-
DIRETA. DEMISSÃO IMOTIVADA. Decisão rescindenda fundada
no entendimento de que a Reclamada, integrante da administração
pública indireta, tem a faculdade de resilir os contratos de trabalho
sem necessidade de motivação. Ação rescisória ajuizada com fun-
damento no art. 485, I, III, IV, V, VII e IX, do CPC. Constatação de
que a tese esposada no julgado objeto de pretensão desconstitutiva
está respaldada pela Orientação Jurisprudencial nº 247 da SDI-1 desta
Corte. Pretensão rescisória que se julga improcedente."

Em suas razões de fls. 665/681, os recorrentes indicam a
violação dos arts. 5º, XXXV, XXXVI, XL, XLI, 37, 93, IX e 173, §
1º, da Constituição Federal.

Contra-razões as fls. 701/708.
Com esse breve R E L AT Ó R I O ,
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 12 de março de
2007, portanto, já na vigência da norma e os recorrentes não demonstram,
em nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual que
lhes é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua pretensão, em
submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, não se
viabiliza, na medida em que não atende pressuposto formal e intrínseco do
recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-DC-165049/2005-000-00-00.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO NACIONAL DOS AERONAUTAS

ADVOGADOS : DR. AURO VIDIGAL DE OLIVEIRA E DR. LUIZ FERNANDO
BASTO ARAGÃO

RECORRIDO : VARIG LOGÍSTICA S.A

ADVOGADA : DRA. MARIANA GERALDO DE LUNA COUTINHO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida extinguiu o processo de dissídio coletivo,

sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 267, VI, do CPC,
em face da ausência de mútuo acordo para o seu ajuizamento, em
acórdão assim ementado:

"DISSÍDIO COLETIVO. PARÁGRAFO 2º DO ART. 114
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXIGIBILIDADE DA
ANUÊNCIA PRÉVIA. Não demonstrado o comum acordo, exigido
para o ajuizamento do Dissídio Coletivo, consoante a diretriz cons-
titucional, evidencia-se a inviabilidade do exame do mérito da ques-
tão controvertida, por ausência de condição da ação, devendo-se ex-
tinguir o processo, sem resolução do mérito, à luz do art. 267, inciso
VI, do CPC. Preliminar que se acolhe." (fl. 226)

Inconformado, o sindicato interpõe recurso extraordinário,
com base no art. 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese, que a
decisão recorrida, ao julgar extinto o processo, viola os arts. 5º,
XXXV, e 193 da Constituição Federal (fls. 251/255).

Foram apresentadas contra-razões de fls. 257/259.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 244, 246 e 251), está subscrito

por advogado regularmente constituído (fls. 16/17), mas não deve
prosseguir, visto que deserto.

Com efeito, o recorrente não efetuou o recolhimento das
custas processuais, conforme estabelecem o artigo 511 do CPC e a
Resolução do Supremo Tribunal Federal n.º 319, de 17/1/2006 (DJ de
20/1/2006).

Esclareça-se, ainda, que a hipótese não atrai a aplicação do
art. 511, § 2º, do CPC, porquanto não se trata de insuficiência do
valor do preparo, mas, sim, de sua total ausência.

Acrescente-se, também, como fundamento inviabilizador do
recurso, que a Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou
os arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do
art. 102 da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão
geral, e teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26.2..2007
(fl. 246), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-615.021/99.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ESTADO DA BAHIA

PROCURADOR : DR. ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA TELLES DE VASCON-
CELOS

RECORRIDOS : VALDETE PEREIRA DE MIRANDA E OUTROS

ADVOGADO : DR. GENÉSIO RAMOS MOREIRA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos do recor-

rente, sob o fundamento de que "a representação de reclamantes em
audiência inaugural pela Associação dos Professores encontra amparo
no art. 5º, XXI da Carta Magna" (fls. 629/631).

Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
base no art. 102, III, "a", da CF. Sustenta que a Associação dos
Professores Licenciados da Bahia não tem legitimidade para repre-
sentar os recorridos. Indica violação dos arts. 5º, XXI, e 8º, II, da
Constituição Federal (fls. 635/642).

Contra-razões a fls. 644/648.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por procurador do

Estado da Bahia, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.
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Considerando-se que o recurso foi interposto em 6 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-615.058/99.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

ADVOGADO : DR. JOSÉ LINHARES PRADO NETO

RECORRIDA : SYDNEIA TOSTA DA SILVA

ADVOGADO : DR. LUIZ CARLOS FERNANDES DOMINGUES

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos da recor-

rente, sob o fundamento de que:
"Sem razão.
O Tribunal Regional, segundo fundamento transcrito pela

Turma a fls. 249/250, afirmou que não foram atendidas as forma-
lidades do estágio e que, em face do disposto no art. 37, inc. II, da
Constituição da República, não se pode reconhecer o vínculo de
emprego. Concluiu haver mera relação de trabalho, mantendo as ver-
bas postuladas pela reclamante 'a título de indenização, em virtude do
trabalho efetivado pela reclamante' (fls. 249).

Em seu Recurso de Revista de fls. 226/233, a reclamada,
entre outros fundamentos, invocou o art. 37, § 2º, da CLT (cf. fls.
230). O referido dispositivo, no entanto, não foi examinado pela
Turma, e a reclamada não opôs Embargos de Declaração. Também
não foi invocado nos presentes Embargos.

Ora, estabelece a Orientação Jurisprudencial 335 da SBDI-1
desta Corte:

'CONTRATO NULO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
EFEITOS. CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO
DO ART. 37, II E § 2º, DA CF/88. A nulidade da contratação sem
concurso público, após a CF/88, bem como a limitação de seus
efeitos, somente poderá ser declarada por ofensa ao art. 37, II, se
invocado concomitantemente o seu § 2º, todos da CF/88.'.

Assim, não invocado nos presentes Embargos o § 2º do art.
37 da Constituição e a Turma não tendo emitido juízo sobre ele,
incide o entendimento supra a inviabilizar o confronto de teses e a
ofensa meramente ao art. 37, inc. II, da Constituição da República,
até porque não houve reconhecimento da relação de trabalho.

A Súmula 363 desta Corte não foi invocada no Recurso de
Revista, nem foi examinada pela Turma. Da mesma forma, a Turma
não examinou o teor do disposto no art. 5º, incs. II e LIV, da Cons-
tituição da República. Incide a Súmula 297 desta Corte.

Não logrou a reclamada demonstrar a ofensa ao art. 896 da
CLT, conforme acima exposto.

NÃO CONHEÇO do Recurso." (fls. 267/268)
Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados

(fls. 282/284).
A recorrente interpõe recurso extraordinário, com fundamen-

to no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em síntese,
que a decisão recorrida encontra-se equivocada ao aplicar o óbice da
Súmula nº 335 do TST, pois, em seus embargos, apontou violação do
artigo 37, § 2º, da CF. Indica ofensa aos artigos 5º, II e LV, 37, II, §
2º, e 93, IX, da CF (fls. 288/296).

Sem contra-razões (fl. 300).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 285 e 288), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 298/298v.) e o preparo está
correto (fl. 297), mas não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma, e não faz ne-
nhuma referência ao instituto da repercussão geral, por certo que a
pretensão da recorrente, de levar seu inconformismo ao Supremo
Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não satisfez pres-
suposto formal e intrínseco do seu recurso.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-ED-RR-622.101/2000.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE
MARINGÁ

ADVOGADA : DRA. ANA MARIA RIBAS MAGNO

RECORRIDA : ATACADÃO S.A. - DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚS-
TRIA

ADVOGADO : DR. CÉSAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos do recor-

rente quanto ao tema "contribuição assistencial", com fundamento no
Precedente Normativo nº 119 da SDC do TST (fls. 488/490 e
498/499).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese, que a contribuição
assistencial é devida por toda a categoria, e não apenas pelos as-
sociados. Indica violação dos arts. 5º, II, XXXVI e LV, 7º, XXVI, e
8°, III, IV e VI, da Constituição Federal (fls. 503/508).

Sem contra-razões (fl. 512).
Com esse breve R E L AT Ó R I O ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 5/3/2007,
portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não atende a
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

<!ID330426-3>

PROC. Nº TST-RE-E-RR-627.189/00.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : CALDEMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

ADVOGADO : DR. JOÃO DOS REIS OLIVEIRA

RECORRIDO : DONATO JERÔNIMO MACHADO

ADVOGADO : DR. UBIRAJARA WANDERLEY LINS JÚNIOR

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida conheceu dos embargos do recorrido, por

violação dos artigos 896 da CLT e 18, § 1º, da Lei nº 8.036/90, e, no
mérito, deu-lhes provimento para restabelecer a sentença de fls.
40/42, em acórdão sintetizado na seguinte ementa:

"EMBARGOS APOSENTADORIA ESPONTÂNEA
EFEITOS NO CONTRATO DE TRABALHO REVISÃO DE JU-
RISPRUDÊNCIA DO EG. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRA-
BALHO

Historicamente, o Eg. Tribunal Superior do Trabalho pautou
seu entendimento acerca dos efeitos da aposentadoria espontânea no
contrato de trabalho tendo por base a legislação especial trabalhista.
Assim, ante a redação originária do caput do artigo 453 da CLT,
entendia que a aposentadoria espontânea não exclui da accessio tem-
poris o período anterior à jubilação (Súmula nº 21), e, posteriormente
à edição da Lei nº 6.204/75, alterou sua jurisprudência, afirmando o
efeito extintivo da aposentadoria, sempre independentemente do que
previsto na legislação previdenciária acerca das rotinas relativas à
percepção dos proventos de aposentadoria (Orientação Jurisprudencial
nº 177 da C. SBDI-1).

Com a conclusão do julgamento da ADI nº 1.721-3, pelo Excelso
Supremo Tribunal Federal, em que se decidiu concluiu pela inconstitucio-
nalidade material do § 2º do artigo 453 da CLT, em razão do que preceituado
nos artigos 7º, inciso I, da Constituição da República e 10, inciso I, do
ADCT, o C. Tribunal Pleno desta Corte cancelou a Orientação Jurispru-
dencial nº 177. Na mesma trilha, a C. SBDI-1 já teve oportunidade de rei-
terar sua posição no mesmo sentido.

Assim, tendo em conta a posição definitiva do Excelso Su-
premo Tribunal Federal sobre a matéria e a conseqüente revisão da
jurisprudência pelo Eg. Tribunal Superior do Trabalho, firma-se o
entendimento de que a aposentadoria espontânea não tem o condão de
extinguir o contrato de trabalho.

Embargos conhecidos e providos." (fl. 131)
A recorrente interpõe recurso extraordinário, apontando vio-

lação dos artigos 5º, II e XXXVI, e 7º, I, da Constituição Federal (fls.
139/150).

Sem contra-razões (certidão de fl. 156).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 137 e 139), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 21) e o preparo está correto
(fl. 152) e deve prosseguir.

A decisão recorrida, após se referir expressamente à decisão
do Supremo Tribunal Federal na ADIn nº 1721-3, conheceu e deu
provimento ao recurso de embargos do recorrido, para concluir no
sentido de que sua aposentadoria espontânea não extinguiu o contrato
de trabalho.

Diante desse contexto, por certo que o recurso extraordi-
nário, que vem embasado em alegada ofensa aos arts. 5º, II e XXX-
VI, e 7º, I, da Constituição Federal, não é viável, conforme pre-
cedentes do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO. Uma vez
verificada omissão quanto ao exame de certa matéria, impõe-se o
provimento dos embargos declaratórios. EMBARGOS DECLARA-
TÓRIOS - EFEITO MODIFICATIVO - APOSENTADORIA ES-
PONTÂNEA - CONTRATO DE TRABALHO - ALCANCE. O Su-
premo declarou a inconstitucionalidade do artigo 453, § 1º, da Con-
solidação das Leis do Trabalho, assentando que a aposentadoria es-
pontânea do empregado não repercute no vínculo empregatício -
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.721-3/DF, relatada pelo
ministro Carlos Britto e julgada pelo Pleno na sessão de 11 de
outubro de 2006. (AI-AgR-ED 543851/RS, Relator Min. MARCO
AURÉLIO, Primeira Turma, DJ 23-02-2007)

EMENTA: I. Recurso extraordinário: admissibilidade: acór-
dão recorrido fundado no Enunciado 363 e na Orientação Juris-
prudencial 177, do Tribunal Superior do Trabalho, de conteúdo cons-
titucional. II. Previdência social: aposentadoria espontânea não im-
plica, por si só, extinção do contrato de trabalho. 1. Despedida ar-
bitrária ou sem justa causa (CF, art. 7º, I): viola a garantia cons-
titucional o acórdão que, partindo de premissa derivada de inter-
pretação conferida ao art. 453, caput, da CLT (redação alterada pela
L. 6.204/75), decide que a aposentadoria espontânea extingue o con-
trato de trabalho, mesmo quando o empregado continua a trabalhar na
empresa após a concessão do benefício previdenciário. 2. A apo-
sentadoria espontânea pode ou não ser acompanhada do afastamento
do empregado de seu trabalho: só há readmissão quando o traba-
lhador aposentado tiver encerrado a relação de trabalho e poste-
riormente iniciado outra; caso haja continuidade do trabalho, mesmo
após a aposentadoria espontânea, não se pode falar em extinção do
contrato de trabalho e, portanto, em readmissão. 3. Precedentes: ADIn
1.721-MC, Ilmar Galvão, RTJ 186/3; ADIn 1.770, Moreira Alves,
RTJ 168/128; RE 449.420, 1ª Turma, 16.08.2005, Pertence, DJ
14.10.2005. (AI-AgR 519669 / SP, Relator Min. SEPÚLVEDA PER-
TENCE, Primeira Turma, DJ 19-05-2006).

Ressalte-se, ainda, que as matérias de que trata o art. 5º,
XXXVI e LV, da CF, não foram sequer analisadas na decisão re-
corrida, razão pela qual também é inviável o seu exame, por falta de
prequestionamento. Assim, o recurso encontra óbice na Súmula nº
356 do STF.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-635.058/2000.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO - CESPE

ADVOGADO : DR. VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

RECORRIDO : SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE
ENERGIA ELÉTRICA DE CAMPINAS

ADVOGADO : DR. NILSON ROBERTO LUCÍLIO

RECORRIDO : COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRI-
CA PAULISTA - CTEEP

ADVOGADO : DR. LYCURGO LEITE NETO

RECORRIDO : ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.

ADVOGADO : DR. MARCELO PEREIRA GÔMARA

RECORRIDO : DUKE ENERGY INTERNATIONAL GERAÇÃO PARANA-
PANEMA S.A.

ADVOGADO : DR. FRANCISCO ANTÔNIO FRAGATA JÚNIOR

RECORRIDO : AES TIETÊ S.A.

ADVOGADO : DR. PAULO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA CAMARGO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o v. acór-

dão de fls. 1340/1347, que não conheceu do recurso de embargos da
recorrente, quanto aos temas "substituição processual - legitimidade
ativa do sindicato - adicional de periculosidade" e "adicional de
periculosidade - eletricitário - base de cálculo".

Em suas razões de fls. 1350/1354, a recorrente aponta vio-
lação dos arts. 5º, caput, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 8º, III, da
Constituição Federal. Alega que a substituição processual é instituto
de caráter excepcional e que, por isso, não tem alcance ilimitado e
indeterminado. Diz que os direitos questionados na reclamatória não
são homogêneos, na medida em que demandam a análise das si-
tuações funcionais individuais dos trabalhadores. Alega que a falta de
qualificação dos empregados substituídos desde o início do processo
ofende o seu direito de defesa. Quanto à base de cálculo do adicional
de periculosidade, argumenta que deve ser a mesma para os em-
pregados das diversas categorias (inflamáveis/explosivos/energia elé-
trica/substância radioativa), fixando-se sobre o salário básico.

Sem contra-razões.
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Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 1348 e 1350), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 600) e o preparo (fls.
1355/1356) está correto.

A decisão recorrida, ao não conhecer do recurso de em-
bargos, ressalta que está precluso o direito de o recorrente pretender
que a lide seja analisada sob o enfoque de que os direitos pleiteados
pelo sindicato não são homogêneos e que é necessária a identificação
dos substituídos desde o início da ação, sob pena de cerceamento de
defesa porque todas essas questões são inovatórias (fl. 1.345).

A decisão tem, pois, natureza nitidamente processual, na
medida em que está fundamentada em requisitos de recorribilidade,
que têm sua disciplina regulada por normas ordinárias.

Logo, inviável o prosseguimento do recurso, visto que não se
constata a alegada ofensa literal e direta aos arts. 5º, caput, II, XXXV,
XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido os precedentes do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE

INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. 1. Prevalece neste Tribunal o entendimento
de que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos
de admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza infra-
constitucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria de
forma indireta. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da
legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos deci-
sórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas inferiores,
podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente re-
flexa ao texto da Constituição. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AI-AgR 616086/SP, Segunda Turma, Relator Min.
EROS GRAU, DJ 23-02-2007, sem grifo no original)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. I. - Não se vislumbra, no caso, violação ao art.
543, § 1º, do Código de Processo Civil. II. - Somente a ofensa direta
à Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No
caso, o acórdão limita-se a interpretar normas infraconstitucionais. III.
- Alegação de ofensa ao devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se
ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa
direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional
que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta,
frontal. IV. - Agravo não provido." (AgR.AI nº 488.192/SP, Relator
Ministro Carlos Velloso, 2ª Turma, em 13/12/2005, DJ de
24/2/2006).

Com relação ao art. 8º, III, CF, o recurso extraordinário
também não é viável, porquanto o Supremo Tribunal Federal, por seu
Tribunal Pleno, em 12.6.2006, no julgamento dos recursos extraor-
dinários (RE 193.503; 193.579; 208.983; 210.029; 211.874; 213.111 e
214.668), decidiu que o sindicato tem assegurada ampla legitimidade
ativa ad causam para atuar como substituto processual da categoria
que representa (Informativo nº 431 STF).

E ainda os seguintes precedentes: RE-AgR 197.029/SP, DJ
16.2.2007, Relator Min. Ricardo Lewandowski; RE 322.351-AgR/PR,
Rel. Min. Carlos Britto; RE 216.822-AgR/GO, Rel. Min. Cármen
Lúcia; RE

236.972/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, AI 194.323-AgR/RS,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence.

O sindicato postula o direito dos substituídos de receberem o
adicional de periculosidade.

No tocante à base de cálculo, a lide foi decidida segundo a
Lei nº 7.369/85 e a jurisprudência consolidada por esta Corte, Súmula
nº 191 e Orientação Jurisprudencial nº 279 da SBDI-I do TST.

Nesse contexto, inviável o recurso extraordinário, uma vez
que, para se chegar à configuração de ofensa literal e direta aos
preceitos da Constituição Federal, apontados pela recorrente, neces-
sário seria a demonstração de ofensa a norma infraconstitucional, e,
assim, somente depois de caracterizada esta última, pode-se, indireta,
e, portanto, de forma reflexa, concluir que aquelas igualmente foram
desrespeitadas. Precedentes:

"A ofensa a preceito constitucional, para que autorize o re-
curso extraordinário, há de ser "direta e frontal" (RTJ 107/661,
120/912, 125/705, 155/921, 165/332, STF-RT 717/299, 731/184,
759/161), "direta, e não indireta, reflexa" (RTJ 152/948, 152/955),
"direta e não por via reflexa" (RTJ 105/704; neste sentido: RTJ
105/1.279, 127/758, 128/886; STF-RT 640/229)."

"Tem-se violação reflexa à Constituição, quando o seu re-
conhecimento depende de rever a interpretação dado à norma or-
dinária pela decisão recorrida, caso em que é a hierarquia infra-
constitucional dessa última que define, para fins recursais, a natureza
de questão federal. Admitir o recurso extraordinário por ofensa re-
flexa ao princípio constitucional da legalidade seria transformar em
questões constitucionais todas as controvérsias sobre a interpretação
da lei ordinária, baralhando as competências repartidas entre o STF e
os tribunais superiores e usurpando até a autoridade definitiva da
Justiça dos Estados para a inteligência do direito local "(RTF
161/297)." (in Código de Processo Civil de Theotonio Negrão - 31ª
edição - pg. 1.822)".

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV,
XXXVI, LIV, LV, 7º, XXIX E 93, IX. I - Alegação de ofensa à
Constituição que, se ocorrente, seria indireta, reflexa, o que não
autoriza a admissão do recurso extraordinário. II - Ao Judiciário cabe,
no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, in-
terpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou de-
sarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, ino-
correndo o contencioso constitucional. III - Agravo não provido."
(RE-AgR 245580 / PR, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 08-03-
2002 PP-00061).

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-644.565/2000.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SEVERINO NUNES DA CRUZ

ADVOGADA : DRª. MARIA CRISTINA DA COSTA FONSECA

RECORRIDO : BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDO : ÉTICA RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADO : DR. CARLOS ALBERTO MAURO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do

recorrente, para manter a decisão que conheceu do recurso de revista
do recorrido, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, deu-lhe
provimento para afastar o reconhecimento do vínculo de emprego,
com fundamento na Súmula nº 331, II, do TST (fls. 707/711).

Inconformado, o recorrente interpõe recurso extraordinário,
com fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal (fls.
717/725). Aponta violação dos artigos 5º, XXXV, 37, II e 93, IX, da
Constituição Federal.

Contra-razões a fls. 729/731.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 2 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-646.143/2000.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS FUN-
CIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - CAPAF

ADVOGADO : DR. SÉRGIO LUÍS TEIXEIRA DA SILVA

RECORRIDO : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

ADVOGADO : DR. NILTON CORREIA

RECORRIDO : CÉSAR JOSÉ PERES

ADVOGADO : DR. JOÃO FRANCISCO WANDERLEY DA COSTA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, com base na Súmula nº 422 do TST (fls. 309/310).
A recorrente interpõe recurso extraordinário, com apoio no

art. 102, III, "a", da CF. Aponta violação dos artigos 5º, II e LV, e 93,
IX, da CF (fls. 319/332).

Contra-razões a fls. 335/339 (César José Peres) e 340 (BA-
SA).

Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e o preparo está correto, mas não

deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 12 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Brasília, 16 de maio de 2007.
MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-651127/2000.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

RECORRIDO : JOÃO BATISTA DA SILVA

ADVOGADO : DR. PEDRO ROSA MACHADO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, quanto aos temas "horas extras - empregado horista -
direito ao pagamento das 7ª e 8ª horas como extras e ao adicional de
50%" e "divisor 180". Fundamentou sua decisão na Orientação Ju-
risprudencial nº 275 da SBDI-1 e na Súmula nº 297 desta Corte, em
acórdão assim ementado:

"HORAS EXTRAS - EMPREGADO HORISTA DIREITO
AO PAGAMENTO DAS 7ª E 8ª HORAS COMO EXTRAS E AO
ADICIONAL DE 50% (CINQÜENTA POR CENTO) A C. SBDI-1,
por meio da Orientação Jurisprudencial nº 275, já pacificou o se-
guinte entendimento: Turno ininterrupto de revezamento. Horista. Ho-
ras extras e adicional. Devidos. Inexistindo instrumento coletivo fi-
xando jornada diversa, o empregado horista submetido a turno inin-
terrupto de revezamento faz jus ao pagamento das horas extraor-
dinárias laboradas além da 6ª, bem como ao respectivo adicional.
DIVISOR 180 O tema em epígrafe constitui inovação recursal." (fl.
303)

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que a
decisão recorrida viola os arts. 5º, II, e 7º, VI, XIV e XIII, da
Constituição Federal (fls. 309/314).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 7 de março
de 2007 (fl. 309), portanto, já na vigência da norma e o recorrente
não demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas
possuem relevância do ponto de vista econômico, político, social ou
jurídico, ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do
CPC, por certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao
crivo do Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em
que não atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraor-
dinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-654.357/00.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADOS : DR. JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

RECORRIDO : ALAÍDES PEICHOTO

ADVOGADO : DR. PEDRO ROSA MACHADO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, quanto aos temas "horas extras - turnos ininterruptos de
revezamento - empregado horista - direito ao pagamento das horas
extras e do adicional de 50%" e "divisor". Fundamentou sua decisão
na Orientação Jurisprudencial nº 275 da SBDI-1 do TST e afastou a
alegada ofensa aos arts. 5º, II, e 7º, VI, XIV e XVI, da Constituição
Federal (fls. 493/495).

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que a
condenação ao pagamento da 7ª e 8ª hora como extras constitui bis in
idem, porquanto o recorrido trabalhava em turno ininterrupto de re-
vezamento. Alega que não se aplica o divisor 180 para o empregado
horista. Aponta violação dos arts. 5º, II, e 7º, VI, XIV e XIII, da
Constituição Federal (fls. 499/504).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 7 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma, e a recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.
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Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-AIRR-656.622/00.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ARACRUZ CELULOSE S.A.

ADVOGADOS : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL E DR. DENILSON
FONSECA GONÇALVES

RECORRIDO : SILVÉRIO CORRÊA OLIVEIRA

ADVOGADO : DR. JERÔNIMO GONTIJO DE BRITO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos da recor-

rente, quanto ao tema "Emenda Constitucional nº 28/2000 - pres-
crição - trabalhador rural", com fundamento no item 271 da Orien-
tação Jurisprudencial da SBDI-1 do TST, explicitando que "a ação
ajuizada no ano de 1997 não possibilita o exame da prescrição sob o
prisma da EC nº 28/2000" (fl. 490).

Efetivamente:
"RECURSO DE EMBARGOS. EMENDA CONSTITUCIO-

NAL Nº 28/2000. PRESCRIÇÃO EXTINTIVA. TRABALHADOR
RURAL. Nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 271 desta SDI-
1, o prazo prescricional da pretensão do rurícola, cujo contrato de
emprego já se extinguira ao sobrevir a Emenda Constitucional nº 28,
de 26/05/2000, tenha sido ou não ajuizada a ação trabalhista, pros-
segue regido pela lei vigente ao tempo da extinção do contrato de
emprego. Ação ajuizada no ano de 1997 não possibilita o exame da
prescrição sob o prisma da EC 28/2000. Embargos não conhecidos."
(fl. 490).

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com base no ar-
tigo 102, III, "a" e § 3º, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese,
que a Emenda Constitucional nº 28/2000 tem aplicação imediata,
atingindo, assim, todos os processos em curso. Aponta violação dos
artigos 5º, II, XXXV, XXXVI e LV, e 7º, XXIX, da Constituição
Federal (fls. 497/504).

Contra-razões a fls. 507/513.
Com esse breve R E L AT Ó R I O ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 494 e 497), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 460), o depósito recursal (fls.
353, 381 e 471) e o preparo (fl. 505) estão corretos, mas não deve
p r o s s e g u i r.

A decisão recorrida não conheceu dos embargos da recor-
rente, quanto ao tema "Emenda Constitucional nº 28/2000 - pres-
crição - trabalhador rural", com fundamento no item 271 da Orien-
tação Jurisprudencial da SBDI-1 do TST, explicitando que "a ação
ajuizada no ano de 1997 não possibilita o exame da prescrição sob
o prisma da EC nº 28/2000" (fl. 490) e que "a alteração cons-
titucional não pode retroagir para alcançar situações pretéritas, em
prejuízo do autor, notadamente considerando-se que se trata de mo-
dificação de caráter substancial e não processual, pois atinge direito
material e não apenas a possibilidade de acionar o pretenso devedor"
(fl. 491).

Essa decisão está em conformidade com o posicionamento
do Supremo Tribunal Federal, que declarou não ser legítima a apli-
cação retroativa da redução do prazo prescricional em ação iniciada
antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 28/2000. Pre-
cedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁ-
RIO. PRESCRIÇÃO: TRABALHADOR RURAL. ALEGAÇÃO DE
AFRONTA AO INCISO XXIX DO ART. 7º DA MAGNA CARTA.
PRETENSÃO DE IMPOR REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIO-
NAL ÀS AÇÕES INICIADAS ANTES DA VIGÊNCIA DA EMEN-
DA 28/2000. IMPOSSIBILIDADE. O aresto impugnado não diverge
da jurisprudência desta colenda Corte sobre o tema. Precedentes: AI
136.486-AgR, Rel. Min. Celso de Mello e RE 423.575-AgR, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence. Agravo desprovido" (AI-AgR 506615/ES,
Rel. Min. Carlos Britto, DJ 28/4/2006).

EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inad-
missibilidade. Prequestionamento no extraordinário. Caracterização.
Agravo conhecido. Deve ser conhecido agravo, quando prequestio-
nada a matéria constitucional, sem que isso implique consistência do
recurso extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibi-
lidade. Prescrição. Relação de trabalho. Trabalhador rural. Ação tra-
balhista ajuizada antes do advento da EC nº 28/2000. Redução do
prazo. Impossibilidade. Agravo desprovido. Inteligência do art. 7º,
XXIX, da CF. Precedentes. Não se reduz o prazo prescricional a ação
trabalhista iniciada antes da promulgação da Emenda Constitucional
nº 28/2000. (AI-AgR 461932/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ
24/3/2006, PP-00026)

Diante desse contexto, não há violação literal e direta do art.
7º, XXIX, da Constituição Federal.

Não procede, outrossim, a alegada ofensa ao art. 5º, XXXV,
XXXVI e LV, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal proclama a impossibilidade de
sua violação literal e direta. A lesão a esses dispositivos depende de
ofensa a norma infraconstitucional, e, assim, somente depois de ca-
racterizada esta última, pode-se, indireta, e, portanto, de forma re-
flexa, concluir que aquelas igualmente foram desrespeitadas. Pre-
cedentes:

"A ofensa a preceito constitucional, para que autorize o re-
curso extraordinário, há de ser "direta e frontal" (RTJ 107/661,
120/912, 125/705, 155/921, 165/332, STF-RT 717/299, 731/184,
759/161), "direta, e não indireta, reflexa" (RTJ 152/948, 152/955),
"direta e não por via reflexa" (RTJ 105/704; neste sentido: RTJ
105/1.279, 127/758, 128/886; STF-RT 640/229).

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV,
XXXVI, LIV, LV, 7º, XXIX E 93, IX. I - Alegação de ofensa à
Constituição que, se ocorrente, seria indireta, reflexa, o que não
autoriza a admissão do recurso extraordinário. II - Ao Judiciário cabe,
no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, in-
terpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou de-
sarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, ino-
correndo o contencioso constitucional. III - Agravo não provido."
(RE-AgR 245580 / PR, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 08-03-
2002 PP-00061).

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-AIRR-657.179/00.6
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : DIRCEU DA ROSA CARDOZO

ADVOGADO : DR. VALDEMAR ALCIBÍADES LEMOS DA SILVA

RECORRIDA : FORJAS TAURUS S/A

ADVOGADA : DRA. CRISTIANA RODRIGUES GONTIJO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos do recor-

rente, sob o fundamento sintetizado na seguinte ementa:
"EMBARGOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO-CO-

NHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. A Corte
adota entendimento pelo qual não se conhece do recurso quando as
razões do Recorrente não impugnam os fundamentos da decisão re-
corrida, como na hipótese (Súmula nº 422/TST). Recurso de Em-
bargos não conhecido." (fl. 390)

Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
base no art. 102, III, "a", da CF. Reitera as alegações constantes dos
embargos relativas à questão de mérito (base de cálculo do adicional
de insalubridade). Aponta violação do art. 7º, IV e XXIII, da Cons-
tituição Federal (fls. 395/409).

Contra-razões a fls. 490/493.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e está subscrito por advogado re-

gularmente constituído (fl. 106), mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 12 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-657180/2000.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : DIRCEU DA ROSA CARDOZO

ADVOGADO : DR. VALDEMAR ALCIBÍADES LEMOS DA SILVA

RECORRIDA : FORJAS TAURUS S/A

ADVOGADA : DRA. CRISTIANA RODRIGUES GONTIJO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos do recor-

rente, sob o fundamento sintetizado na seguinte ementa:
"EMBARGOS. RECURSO DE REVISTA. NÃO-CONHE-

CIMENTO. HORAS EXTRAS. MINUTOS QUE ANTECEDEM E
SUCEDEM A JORNADA DE TRABALHO. SÚMULA Nº 366 DO
TST. APLICAÇÃO. A matéria debatida nos Embargos não comporta
mais discussão no âmbito da SBDI-1 da Corte, porque consolidada a
jurisprudência na forma da Súmula nº 366 do TST. Embargos não
conhecidos." (fl. 901)

Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
base no art. 102, III, "a", da CF. Aponta violação do art. 7º, XIII, da
Constituição Federal (fls. 907/914).

Contra-razões a fls. 1027/1029.

Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e está subscrito por advogado re-

gularmente constituído (fl. 6), mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 12 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-660.134/2000.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

RECORRIDO : HAROLDO HENRIQUE SILVA

ADVOGADO : DR. PEDRO ROSA MACHADO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos da recor-

rente. Seu fundamento é de que o recorrido, empregado horista sub-
metido a turno ininterrupto de revezamento, faz jus às sétima e oitava
horas trabalhadas como extras, com o respectivo adicional, nos ter-
mos da Orientação Jurisprudencial nº 275 da SBDI-1 do TST. Quanto
ao divisor 180, consignou que a recorrente além de não impugnar
adequadamente os fundamentos da decisão embargada (Súmula nº
422 do TST), a indicação de ofensa a dispositivos da CF é inovação
recursal (fls. 361/364).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta que as 7ª e 8ª
horas trabalhadas pelo empregado horista, em turnos ininterruptos de
revezamento, devem ser remuneradas apenas com o adicional de 50%
(cinqüenta por cento), sob pena de bis in idem. Insurge-se, também,
quanto à fixação do divisor 180. Aponta violação dos artigos 5º, II,
7º, XIII, VI e XIV, da Constituição Federal (fls. 368/373).

Sem contra-razões (certidão de fl. 376).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e o preparo está correto, mas não

deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 7 de março
de 2007 (fl. 368), portanto, já na vigência da norma e o recorrente
não demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas
possuem relevância do ponto de vista econômico, político, social ou
jurídico, ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do
CPC, por certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao
crivo do Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em
que não atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraor-
dinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

<!ID330426-4>

PROC. Nº TST-RE-E-RR-672321/2000.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROCURADORA : DRA. ANDREA METNE ARNAUT

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

PROCURADORA : DRA. SANDRA LIA SIMÓN

RECORRIDA : LÍDIA MARTINS DA SILVA

ADVOGADO : DR. MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTI LOBATO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargo da

recorrente quanto ao tema "contrato nulo - ausência de concurso
público - efeitos - depósitos do FGTS", sob o fundamento de que:

"...
A reclamada interpõe recurso de embargos inconformada

com a manutenção da condenação relativa aos depósitos do FGTS na
hipótese de contratação nula por ausência de concurso público. Alega,
em síntese, que a r. decisão embargada violou o artigo 5º, XXXVI, da
Constituição Federal e contrariou a jurisprudência que transcreve.

A matéria relativa aos efeitos da nulidade contratual já está
pacificada nesta Corte Superior, conforme dispõe a Súmula nº 363 do
c. TST:
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'Contrato nulo. Efeitos. A contratação de servidor público,
após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra
óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito
ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de
horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos
valores referentes aos depósitos do FGTS.'

O ato nulo não gera efeitos, nos termos do artigo 182 do
Código Civil: 'Anulado o ato, restituir-se-ão as partes ao estado,
em que antes dele se achavam, e não sendo possível restituí-las,
serão indenizadas com o equivalente'. Quod nullum est nullum
producitur effectus.

Entretanto, a força de trabalho há que ser, assim, indenizada,
na estrita conformidade com o art. 182 do CCB, e o parâmetro único
que se possui é, sem dúvida, o equivalente ao salário stricto sensu,
que deve ser pago à recorrida na impossibilidade de se restituir a
força de trabalho despendida, como tem se manifestado reiterada-
mente esta Corte.

Tratando-se de decisão em que o contrato de trabalho foi
declarado nulo, em virtude da inexistência do necessário concurso
público, determinado pelo artigo 37, II, da Constituição Federal, os
efeitos de tal contratação operar-se-ão ex tunc. A reposição das partes
à condição de status quo ante se faz, segundo o entendimento do-
minante, pela indenização do equivalente ao salário stricto sensu
acrescido dos depósitos do FGTS, excluída a multa de 40%.

A Medida Provisória nº 2.164-41, ao introduzir o artigo 19-
A na Lei nº 8.036/90, segundo o qual é devido o depósito do FGTS
na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja
declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, II, § 2º, da Cons-
tituição Federal, quando mantido o direito ao salário, somente tornou
expressamente previsto em lei o entendimento já existente no sentido
de reconhecer o direito do trabalhador ao depósito do FGTS como
decorrência dos efeitos da nulidade da contratação, com fundamento
no ordenamento jurídico vigente, inclusive, em observância à dig-
nidade da pessoa humana, ao valor social do trabalho e ao não-
enriquecimento sem causa.

Não se trata de imprimir efeitos retrooperantes à referida
medida provisória, nem ofender os princípios constitucionais e legais
que protegem o ato jurídico perfeito ou que tratam da tributação,
conforme alegado nas razões de embargos. Trata-se, isso sim, de
indenizar a força de trabalho despendida pelo trabalho e repor as
partes à condição de status quo ante, evitando-se, assim, o enri-
quecimento sem causa do reclamado.

Nesse sentido, não há que se falar em ofensa ao artigo 5º,
XXXVI, da Constituição Federal. Por outro lado, o aresto paradigma
cotejado mostra-se superado pelos termos da referida Súmula nº 363
do C. TST.

Não conheço dos embargos." (fls. 229/230)
A recorrente interpõe recurso extraordinário, com fundamen-

to no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, insurgindo-se quanto
aos efeitos da declaração de nulidade da contratação por ausência de
concurso público. Indica ofensa aos artigos 5º, XXXVI, e 37, II, da
CF (fls. 235/237).

Sem contra-razões (certidões de fls. 242 e 243).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
O art. 37, § 2º, da Constituição Federal dispõe que é nulo o

contrato de trabalho, quando o trabalhador não se submete, pre-
viamente, à aprovação em concurso público.

Os efeitos decorrentes dessa nulidade, no entanto, não estão
disciplinados no dispositivo constitucional, mas, sim, na legislação
infraconstitucional.

Nesse contexto, esta Corte editou a Súmula nº 363, que confere ao
trabalhador a contraprestação pactuada em relação ao número de horas tra-
balhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo e os depósitos do
FGTS, por considerar nulo o contrato de trabalho, e o faz com fundamento
no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida Provisória nº
2.164-41.

Registre-se que o Supremo Tribunal Federal já firmou o
entendimento de que o alcance da nulidade do contrato de trabalho,
firmado sem concurso público, não tem estatura constitucional:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. CONTRATO NULO. INDENI-
ZAÇÃO. DEPÓSITOS DO FGTS. MATÉRIA INFRACONSTITU-
CIONAL. Controvérsia dirimida à luz de norma infraconstitucional.
Agravo regimental a que se nega provimento." (AI-AgR 540009 / SP
- São Paulo, Relator: Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ - 04-11-
2005, PP-00011)

"EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO PELA AD-
MINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A PRÉVIA REALIZAÇÃO DE CON-
CURSO PÚBLICO. NULIDADE. SALDO DE SALÁRIOS PELOS DIAS
TRABALHADOS. FGTS. Após a Carta Magna de 1988, é nula a con-
tratação de empregado para a investidura em cargo ou emprego público sem
prévia aprovação em concurso público. Tal contrato não gera efeitos tra-
balhistas, salvo o pagamento dos salários pelos dias efetivamente trabalha-
dos. Quanto ao recolhimento do FGTS, eventual ofensa demandaria o re-
exame da legislação infraconstitucional pertinente. Agravo desprovido". AI-
AgR 501901 / SP - SÃO PAULO, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO,
Primeira Turma, Publicação.

"(...) a questão atinente ao depósito do FGTS na conta vinculada do
trabalhador, cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses pre -
vistas no artigo 37, § 2º, da Constituição do Brasil, está adstrita ao âmbito
infraconstitucional (artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90, com a redação que lhe
deu a Medida Provisória n. 2.164-41, de 24.8.2001), o que impede a sua
discussão em sede de recurso extraordinário. Nego seguimento ao recurso
com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 1º de
fevereiro de 2006." (AI 567354 / SP - São Paulo, Relator Min. Eros Grau,
julgado em 1º/02/2006, DJ 22/02/2006)

"É correta a conclusão do Parquet no sentido de que 'pacífica
a jurisprudência desse Colendo Supremo Tribunal Federal que firmou
entendimento no sentido de não admitir recurso extraordinário cal-
cado em matéria circunscrita a normas infraconstitucionais, sem ofen-
sa direta, frontal à Constituição Federal.' Neste sentido, o AgRAI
233.108, 2ª T., Rel. Marco Aurélio, DJ 06.08.99: 'O alcance da nu-
lidade do contrato de trabalho firmado não tem estatura, em si, cons-
titucional. Daí a inviabilidade de assentar-se o enquadramento do
extraordinário no permissivo da alínea "a" do inciso III do artigo 102
da Carta da República, considerada a articulação de violência ao
artigo 37, inciso II, § 2º, nela contido, no que o Tribunal Superior do
Trabalho reconheceu, em que pese à ausência de concurso público, a
obrigatoriedade de pagamento dos salários. Assim decidiu porquanto
é inafastável a premissa segundo a qual trabalho prestado é salário
devido, não agasalhando a Lei Maior o enriquecimento sem causa que
viria a ser consagrado caso se respaldasse a distorcida visão da
Agravante, que se aproveitou dos serviços prestados pela Agravada.'
Portanto, não há cogitar de ofensa direta ao texto constitucional.
Assim, nego seguimento ao recurso (art. 557, caput, do CPC)." (AI
492.898 / RN - Rio Grande do Norte, Relator Min. Gilmar Mendes,
julgado em 04/08/2004, DJ 02/09/2004)

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. CONTRATO NULO. INDENI-
ZAÇÃO. DEPÓSITOS DO FGTS. MATÉRIA INFRACONSTITU-
CIONAL. Controvérsia dirimida à luz de norma infraconstitucional.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AI-AgR 540009 / SP
- São Paulo, Primeira Turma, Relator Min. Eros Grau, julgado em
27/09/2005, DJ 04/11/2005)

Logo, o artigo 37, II, da Constituição Federal não autoriza o
recurso extraordinário.

Não procede, outrossim, a alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI,
da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal proclama a impossibilidade de
sua violação literal e direta. A lesão a esse dispositivo depende de
ofensa a norma infraconstitucional, e, assim, somente depois de ca-
racterizada esta última, pode-se, indireta, e, portanto, de forma re-
flexa, concluir que aquela igualmente foi desrespeitada. Preceden-
tes:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. 1. Prevalece neste Tribunal o entendimento de
que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos de
admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza infraconsti-
tucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria de forma in-
direta. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade,
do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do con-
traditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem con-
figurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto
da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI-
AgR 593739/SP, Segunda Turma, Relator Min. EROS GRAU, DJ 23-
02-2007).

"A ofensa a preceito constitucional, para que autorize o re-
curso extraordinário, há de ser "direta e frontal" (RTJ 107/661,
120/912, 125/705, 155/921, 165/332, STF-RT 717/299, 731/184,
759/161), "direta, e não indireta, reflexa" (RTJ 152/948, 152/955),
"direta e não por via reflexa" (RTJ 105/704; neste sentido: RTJ
105/1.279, 127/758, 128/886; STF-RT 640/229)."

"Tem-se violação reflexa à Constituição, quando o seu re-
conhecimento depende de rever a interpretação dado à norma or-
dinária pela decisão recorrida, caso em que é a hierarquia infra-
constitucional dessa última que define, para fins recursais, a natureza
de questão federal. Admitir o recurso extraordinário por ofensa re-
flexa ao princípio constitucional da legalidade seria transformar em
questões constitucionais todas as controvérsias sobre a interpretação
da lei ordinária, baralhando as competências repartidas entre o STF e
os tribunais superiores e usurpando até a autoridade definitiva da
Justiça dos Estados para a inteligência do direito local "(RTF
161/297)." (in Código de Processo Civil de Theotonio Negrão - 31ª
edição - pg. 1.822).

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV,
XXXVI, LIV, LV, 7º, XXIX E 93, IX. I - Alegação de ofensa à
Constituição que, se ocorrente, seria indireta, reflexa, o que não
autoriza a admissão do recurso extraordinário. II - Ao Judiciário cabe,
no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, in-
terpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou de-
sarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, ino-
correndo o contencioso constitucional. III - Agravo não provido."
(RE-AgR 245580 / PR, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 08-03-
2002 PP-00061).

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-672.606/2000.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TEKSID DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO : DR. JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

RECORRIDO : LEONARDO ALEXANDRE MEIRELES

ADVOGADA : DRA. SIRLÊNE DAMASCENO LIMA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos da recor-

rente, sob o fundamento de que o recorrido, empregado horista sub-
metido a turno ininterrupto de revezamento, faz jus às sétima e oitava
horas trabalhadas como extras, com o respectivo adicional, e à ob-
servância ao divisor 180, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº
275 da SBDI-1 do TST. Afastou a apontada violação do artigo 7º,
XIV, da Constituição Federal (fls. 198/202).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta que as 7ª e 8ª
horas trabalhadas pelo empregado horista, em turnos ininterruptos de
revezamento, devem ser remuneradas apenas com o adicional de 50%
(cinqüenta por cento), sob pena de bis in idem. Insurge-se, também,
quanto à fixação do divisor 180. Aponta violação dos artigos 5º, II,
7º, XIII, VI e XIV, da Constituição Federal (fls. 206/211).

Sem contra-razões (certidão de fl. 214).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e o preparo está correto, mas não

deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26 de fe-
vereiro de 2007 (fl. 206), portanto, já na vigência da norma e o
recorrente não demonstra, em nenhum momento, que as questões
debatidas possuem relevância do ponto de vista econômico, político,
social ou jurídico, ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A,
§ 2º, do CPC, por certo que sua pretensão, em submeter a decisão
recorrida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na
medida em que não atende pressuposto formal e intrínseco do recurso
extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-674466-2000-2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA AOS FUNCIO-
NÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - CAPAF

ADVOGADO : DR. SÉRGIO LUÍS TEIXEIRA DA SILVA

RECORRIDA : MARIA SUELY BURITI DE MOURA

ADVOGADO : DR. JOÃO FRANCISCO WANDERLEY DA COSTA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A e. SBDI-I desta Corte não conheceu dos embargos in-

terpostos pela recorrente, para manter a decisão que não conheceu do
agravo de instrumento, por se encontrar deserto (fls. 245/249).

Inconformada, a reclamada interpõe recurso extraordinário,
com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal (fls.
253/260). Sustenta que a decisão recorrida, ao não conhecer dos
embargos, afronta o disposto no art. 5º, XXXV e LV, da Constituição
Federal.

Contra-razões apresentadas a fls. 264/266.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 250 e 253), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 193), custas (fl. 261) e de-
pósito recursal efetuados a contento (fls. 160 e 234).

A SBDI-I desta Corte não conheceu dos embargos da re-
clamada, sob o fundamento de que:

"EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DESERÇÃO DO RE-
CURSO DE REVISTA. GUIA DE RECOLHIMENTO DO DEPÓ-
SITO RECURSAL. NÃO INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PRO-
CESSO E DO JUÍZO DE ORIGEM. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº
18/2000. Nos termos da Instrução Normativa nº 18/2000, a indicação,
pelo recorrente, na guia de recolhimento do depósito recursal, do
número do processo a que se refere, bem como a designação do Juízo
por onde tramitou o feito é imprescindível para a comprovação do
regular preparo do recurso interposto. Isto porque, sem esses dados, a
liberação do depósito resta impossibilitada ou, ao menos, dificultada.
Mesmo antes da edição da referida instrução normativa, tais requi-
sitos já eram considerados indispensáveis para a validade da guia de
recolhimento do depósito recursal, para efeito de se comprovar a sua
regularidade. Ressalte-se que a IN nº 18/2000 já foi editada jus-
tamente com o escopo de simplificar os procedimentos, identificando-
se os elementos absolutamente necessários à constatação do regular
preparo do recurso. Assim, não indicados, na guia respectiva, o nú-
mero do processo a que se destina o depósito nem o Juízo de origem
do feito, não há como se elidir a decretação da deserção do apelo
interposto". (fl. 245)

Tal como decidido, a decisão tem natureza nitidamente pro-
cessual, uma vez que se limita ao exame de pressupostos de re-
corribilidade do recurso de revista.
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Logo, para se chegar à conclusão de eventual violação do art.
5º, XXXV e LV, da Constituição Federal, seria necessário o reexame
da legislação ordinária que disciplina o procedimento recursal, cir-
cunstância que inviabiliza o recurso extraordinário.

Nesse sentido, os precedentes do STF:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE

INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOS-
SIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Prevalece
neste Tribunal o entendimento de que a interpretação da lei pro-
cessual na aferição dos requisitos de admissibilidade dos recursos
trabalhistas tem natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à
Constituição só ocorreria de forma indireta. 2. A verificação, no
caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação do direito ad-
quirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada situa-se no campo
infraconstitucional. 3. Reexame da matéria fático-probatória. Invia-
bilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal
Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI-
AgR609948/SP, Segunda Turma, Relator Min. EROS GRAU, DJ 23-
02-2007, sem grifo no original).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. 1. Prevalece neste Tribunal o entendimento
de que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos
de admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza infra-
constitucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria de
forma indireta. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da
legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos deci-
sórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas inferiores,
podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente re-
flexa ao texto da Constituição. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AI-AgR 616086/SP, Segunda Turma, Relator Min.
EROS GRAU, DJ 23-02-2007, sem grifo no original).

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 11 de abril de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-675.083/00.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

RECORRIDO : MISAEL LACERDA DA SILVA

ADVOGADA : DRA. VÂNIA DUARTE VIEIRA RESENDE

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, quanto aos temas "horas extras - turnos ininterruptos de
revezamento - empregado horista - direito ao pagamento das horas
extras e do adicional de 50%" e "divisor". Fundamentou sua decisão
na Orientação Jurisprudencial nº 275 da SBDI-1 do TST e consigna
que o recurso de revista veio fundamentado apenas em divergência
jurisprudencial (fls. 390/393).

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que a
condenação ao pagamento da 7ª e 8ª hora como extras constitui bis in
idem, porquanto o recorrido trabalhava em turno ininterrupto de re-
vezamento. Alega que não se aplica o divisor 180 para o empregado
horista. Aponta violação dos arts. 5º, II, e 7º, VI, XIV e XIII, da
Constituição Federal (fls. 397/402).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 7 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma, e a recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-688.671/2000.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : LAURO FERNANDEZ

ADVOGADA : DRA. RITA DE CÁSSIA BARBOSA LOPES

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos do recor-

rente quanto ao tema "descontos fiscais - base de cálculo", com
fundamento na Súmula nº 368, II, do TST (fls. 177/178).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese, que os descontos fiscais
não devem incidir sobre o montante da condenação. Indica violação
dos arts. 145, § 1º, 150, caput e inciso II, e 153, § 2º, I, da Cons-
tituição Federal (fls. 181/197).

Contra-razões a fl. 200/201.
Com esse breve R E L AT Ó R I O ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 6/3/2007,
portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não atende a
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-693.693/00.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ALÍPIO LIMA LOUREIRO

ADVOGADA : DRA. MARIA CRISTINA DA COSTA FONSECA

RECORRIDO : BANESPA S.A. - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRA-
T I VO S 

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - BANESPA (EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos

interposto pelo recorrente, quanto aos temas "Multa - Embargos de
declaração protelatórios - cerceamento de defesa" e "Recurso de re-
vista não conhecido - Vínculo de emprego - Súmula nº 331, II, do
TST - art. 37, II, da Constituição - Violação - admissão anterior à
vigência da carta de 1988 - acórdão regional assentado em mais de
um fundamento".

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
artigo 102, III, "a", da Constituição Federal.

Insurge-se quanto à multa aplicada com fundamento no ar-
tigo 538 do CPC.

No que tange ao mérito, sustenta que não existe óbice para o
reconhecimento do vínculo de emprego, visto que foi desvirtuado o
contrato temporário e a contratação se deu em data anterior à pro-
mulgação da Constituição Federal de 1988.

Aponta como violados os artigos 5º, II, XXXV e LV, e 37, II,
da Constituição Federal.

O recorrido apresenta contra-razões a fls. 458/460.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 444 e 447), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 17, 389) e o preparo está
correto (fl. 455), mas não deve prosseguir.

O recorrente alega cerceamento de defesa, apontando como
violado o artigo 5º, LV, da CF. Argumenta que seus embargos de
declaração, que geraram a multa do art. 538 do CPC, atenderam os
pressupostos para o seu exame, de forma que não poderia ter sido
cerceado o seu amplo direito de defesa.

O Supremo Tribunal Federal não admite a violação literal e
direta do art. 5º, LV, da Constituição Federal, em decisão que examina
os pressupostos de admissibilidade ou não de recurso, dada sua na-
tureza processual.

Efetivamente:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE

INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOS-
SIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Prevalece
neste Tribunal o entendimento de que a interpretação da lei pro-
cessual na aferição dos requisitos de admissibilidade dos recursos
trabalhistas tem natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à
Constituição só ocorreria de forma indireta. 2. A verificação, no
caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação do direito ad-
quirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada situa-se no campo
infraconstitucional. 3. Reexame da matéria fático-probatória. Invia-
bilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal
Federal. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI-
AgR609948/SP, Segunda Turma, Relator Min. EROS GRAU, DJ 23-
02-2007, sem grifo no original)

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. 1. Prevalece neste Tribunal o entendimento de
que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos de
admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza infraconsti-
tucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria de forma in-
direta. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade,
do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do con-
traditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem con-
figurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto
da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI-
AgR 616086/SP, Segunda Turma, Relator Min. EROS GRAU, DJ 23-
02-2007, sem grifo no original).

Quanto ao vínculo de emprego, argumenta o recorrente que
foi admitido antes da atual Constituição Federal, daí por que não se
lhe aplicaria a Súmula nº 331, II, mas sim a de nº 256, ambas desta
Corte.

Constata-se que a pretensão envolve o reexame da prova.
Com efeito, a decisão recorrida deixa explícito que:
"Observa-se que, a par de considerar impossível o reco-

nhecimento de vínculo com o Banco, por aplicação do art. 37, II, da
Constituição e da Súmula nº 331, II, do TST, a Corte de origem
consignou que não houve fraude na terceirização, motivo que seria
suficiente para afastar a possibilidade de reconhecimento de vínculo
com o tomador de serviços.

Nesse passo, a alegação do Autor no sentido de que o con-
trato temporário foi fraudulento, por inobservância das determinações
da Lei nº 6.019/74, esbarraria no óbice da Súmula nº 126 do TST."
(fl. 442).

Diante, pois, desse contexto, em que a decisão recorrida está
assentada nas Súmulas nºs 126 e 331, II, ambas desta Corte e na Lei
nº 6.019/74, por certo que é inviável o seu enquadramento no art. 37,
II, da CF.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-700.179/00.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTES : BANCO ITAÚ S.A E OUTRO

ADVOGADO : DR. VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

RECORRIDOS : JOAQUIM MURTA DOS SANTOS FILHO E OUTROS

ADVOGADOS : DR. HÉLIO CARVALHO SANTANA E DR. MAURÍCIO GRA-
NADEIRO GUIMARÃES

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos dos re-

correntes, sob o fundamento de que o tema "aditamento ao recurso
ordinário" foi suscitado como preliminar de nulidade por negativa de
prestação jurisdicional, e, como tal, não foi atendida a exigência da
Orientação Jurisprudencial nº 115 da SDI-1 do TST. Em relação à
complementação de aposentadoria, consigna que não é viável a ale-
gada ofensa aos dispositivos legais e constitucionais, na medida em
que, no particular, foi aplicada a Súmula nº 297 do TST (fls.
940/944).

Irresignados, os recorrentes interpõem recurso extraordinário,
com base no art. 102, III, "a", da CF. Indicam violação dos arts. 5º,
XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal (fls.
961/969).

Contra-razões as fls. 974/977.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 9 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-706.071/2000.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : VITOR HUGO VARGAS

ADVOGADO : DR. VALDEMAR ALCIBÍADES LEMOS DA SILVA

RECORRIDO : HÉRCULES S.A - FÁBRICA DE TALHERES

ADVOGADO : DR. HOMERO BELLINI JÚNIOR
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D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do

recorrente, com fundamento na Orientação Jurisprudencial nº 294 da
SDI-I, em acórdão assim ementado:

"EMBARGOS. RECURSO DE REVISTA NÃO CONHE-
CIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO
896 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. A ju-
risprudência desta colenda Subseção Especializada consagra enten-
dimento no sentido de que a expressa alegação de ofensa ao artigo
896 da Consolidação das Leis do Trabalho constitui pressuposto in-
dispensável para a veiculação dos embargos, na hipótese de não ter
sido conhecido o recurso de revista por seus aspectos intrínsecos de
cognição. Hipótese de incidência da Orientação Jurisprudencial nº
294 da SBDI-1. Embargos não conhecidos." (fl. 1735)

Inconformado, interpõe recurso extraordinário, com base no
artigo 102, III, "a", da CF. Sustenta, em síntese, que a decisão re-
corrida viola dos artigos 5º, II, e 7º, IV, XIII e XXIII, da CF (fls.
1263/1282).

Foram apresentadas contra-razões (fls. 1466/1469).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e regular a representação, mas não

deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 23 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-707.187/00.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : RUBENS DIAS BATISTA

ADVOGADO : DR. HÉLIO CARVALHO SANTANA

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DE GOIÁS S.A. - BEG

ADVOGADO : DR. VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do

recorrente, quanto ao tema "PDV - quitação ampla e geral das par-
celas trabalhistas", sob o fundamento de que:

"...
A indicação de contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº

270 da SBDI-1 é inovatória, porquanto não constava das razões do
Recurso de Revista.

A C. Turma não analisou, de fato, a alegação de violação ao
art. 7º, I, da Constituição apenas registrou que o Eg. Tribunal Re-
gional afastara sua aplicabilidade. Assim, a questão carece do in-
dispensável prequestionamento, nos termos da Súmula nº 297 desta
Corte. De qualquer sorte, não se divisa a ofensa propalada, porquanto
o dispositivo referido não trata da validade ou dos efeitos da tran-
sação realizada em plano de demissão voluntária.

O art. 5º, XXXV, da Carta Magna também não guarda per-
tinência com a matéria, porque, como observado pela C. Turma, não
houve negativa de acesso ao Judiciário.

Por fim, quanto aos arts. 1.025 e 1.030 do Código Civil, o
Reclamante não impugna adequadamente os fundamentos do acórdão
embargado, que invocou a Súmula nº 126 do TST como óbice ao
conhecimento da matéria. Com efeito, os embargos nada referem
sobre a necessidade de reexame de fatos e provas. Incide a Súmula nº
422 deste Tribunal.

Pelo exposto, não conheço dos Embargos." (fls. 440/441)
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com fulcro no

ar. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta como violados os
artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 7º, I, da CF (fls.
445/447).

Contra-razões a fls. 450/452.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 442 e 445), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 13) e o preparo está correto
(fl. 448), mas não deve prosseguir.

A decisão recorrida tem nítida natureza processual, na media
em que não conheceu dos embargos do recorrente, com os seguintes
fundamentos:

Orientação Jurisprudencial nº 270 da SDI-1, porque se cons-
tituiu em inovação do pedido, uma vez que não constou do recurso de
revista;

Súmula nº 297 do TST, no relativo à alegação de ofensa ao
art. 7º, I, da Constituição Federal;

Súmula nº 126 do TST, no que se refe à transação (arts.
1.025 e 1.030 do CC); e

Finalmente, por não configurar ofensa ao art. 5º, XXXV, da
Constituição Federal.

<!ID330426-5>

Toda a argumentação do recorrente é meritória, na medida
em que insiste no alcance da transação e seus efeitos, a quitação e a
alegada ofensa ao art. 7º, I, da Constituição Federal.

Diante desse contexto, intacto o art. 5º, II, XXXV, XXXVI,
LIV e LV, da Constituição Federal, conforme entendimento do Su-
premo Tribunal Federal:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. 1. Prevalece neste Tribunal o entendimento de
que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos de
admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza infraconsti-
tucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria de forma in-
direta. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade,
do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do con-
traditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem con-
figurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto
da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI-
AgR 593739/SP, Segunda Turma, Relator Min. EROS GRAU, DJ 23-
02-2007, sem grifo no original).

"A ofensa a preceito constitucional, para que autorize o re-
curso extraordinário, há de ser "direta e frontal" (RTJ 107/661,
120/912, 125/705, 155/921, 165/332, STF-RT 717/299, 731/184,
759/161), "direta, e não indireta, reflexa" (RTJ 152/948, 152/955),
"direta e não por via reflexa" (RTJ 105/704; neste sentido: RTJ
105/1.279, 127/758, 128/886; STF-RT 640/229)."

"Tem-se violação reflexa à Constituição, quando o seu re-
conhecimento depende de rever a interpretação dado à norma or-
dinária pela decisão recorrida, caso em que é a hierarquia infra-
constitucional dessa última que define, para fins recursais, a natureza
de questão federal. Admitir o recurso extraordinário por ofensa re-
flexa ao princípio constitucional da legalidade seria transformar em
questões constitucionais todas as controvérsias sobre a interpretação
da lei ordinária, baralhando as competências repartidas entre o STF e
os tribunais superiores e usurpando até a autoridade definitiva da
Justiça dos Estados para a inteligência do direito local "(RTF
161/297)." (in Código de Processo Civil de Theotonio Negrão - 31ª
edição - pg. 1.822).

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV,
XXXVI, LIV, LV, 7º, XXIX E 93, IX. I - Alegação de ofensa à
Constituição que, se ocorrente, seria indireta, reflexa, o que não
autoriza a admissão do recurso extraordinário. II - Ao Judiciário cabe,
no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, in-
terpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou de-
sarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, ino-
correndo o contencioso constitucional. III - Agravo não provido."
(RE-AgR 245580 / PR, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 08-03-
2002 PP-00061).

É inviável, ainda, o exame da alegada ofensa ao art. 7º, I, da
CF, pois esse preceito não foi analisado na decisão recorrida, tendo
em vista o disposto na Súmula nº 297 do TST (fl. 440), razão pela
qual o recurso encontra óbice na falta de prequestionamento (Súmulas
nºs 282 e 356 do STF).

Acrescente-se, por fim, como óbice ao prosseguimento do
recurso extraordinário, que o recorrente nem sequer impugna o fun-
damento do acórdão recorrido para não conhecer de seu recurso de
embargos (não-prequestionamento da alegação de ofensa ao artigo 7º,
I, nos termos da Súmula nº 297 do TST), limitando-se a insistir na
tese de mérito, de que a adesão ao PDV implica o pagamento da
indenização pela demissão imotivada.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-708.295/00.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

RECORRIDO : GILBERTO JOSÉ RODRIGUES

ADVOGADO : DR. PEDRO ROSA MACHADO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, em acórdão sintetizado na seguinte ementa:
"HORAS EXTRAS - EMPREGADO HORISTA DIREITO

AO PAGAMENTO DAS 7ª E 8ª HORAS COMO EXTRAS E AO
ADICIONAL DE 50% (CINQÜENTA POR CENTO) A C. SBDI-1,
por meio da Orientação Jurisprudencial nº 275, já pacificou o se-
guinte entendimento: Turno ininterrupto de revezamento. Horista. Ho-
ras extras e adicional. Devidos. Inexistindo instrumento coletivo fi-
xando jornada diversa, o empregado horista submetido a turno inin-
terrupto de revezamento faz jus ao pagamento das horas extraor-
dinárias laboradas além da 6ª, bem como ao respectivo adicional.
DIVISOR 180 Os dispositivos indicados nos Embargos não cons-
tavam do Recurso de Revista, constituindo inovação recursal. Em-
bargos não conhecidos." (fl. 431).

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação dos artigos
5º, II, e 7º, VI, XIII e XIV, da Constituição Federal (fls. 437/442).

Sem contra-razões.

Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 7/3/2007
(fl. 437), portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-715.836/2000.1
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADOS : DR. JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

RECORRIDO : LUIZ PAULO SOARES RIBEIRO

ADVOGADO : DR. WILLIAM JOSÉ MENDES DE SOUZA FONTES

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, quanto aos temas "horas extras - empregado horista -
direito ao pagamento das 7ª e 8ª horas como extras e ao adicional de
50%" e "divisor 180". Fundamentou sua decisão na Orientação Ju-
risprudencial nº 275 da SBDI-1 e na Súmula nº 297 desta Corte, em
acórdão assim ementado:

"EMBARGOS - NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGA-
DO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Não há
falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional, porquanto
os Embargos de Declaração pretenderam o pronunciamento acerca de
dispositivo não indicado no Recurso de Revista. HORAS EXTRAS -
EMPREGADO HORISTA DIREITO AO PAGAMENTO DAS 7ª E

8ª HORAS COMO EXTRAS E AO ADICIONAL DE 50% (CIN-
QÜENTA POR CENTO) O acórdão embargado está conforme à
Orientação Jurisprudencial nº 275 da SBDI-1. DIVISOR 180 A ques-
tão do divisor não foi analisada pela C. Turma, mesmo porque não foi
objeto de Recurso de Revista. A matéria carece do indispensável
prequestionamento, na forma da Súmula nº 297 do TST. Embargos
não conhecidos." (fl. 498)

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que a
decisão recorrida viola os arts. 5º, II, e 7º, VI, XIV e XIII, da
Constituição Federal (fls. 506/510).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado re-

gularmente constituído, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 7 de março
de 2007 (fl. 505), portanto, já na vigência da norma e o recorrente
não demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas
possuem relevância do ponto de vista econômico, político, social ou
jurídico, ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do
CPC, por certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao
crivo do Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em
que não atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraor-
dinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-744.111/2001.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

RECORRIDO : JOÃO ADMILSON GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO : DR. JOABE GERALDO PEREIRA SANTOS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos da recor-

rente, sob o fundamento de que o recorrido, empregado horista sub-
metido a turno ininterrupto de revezamento, faz jus às sétima e oitava
horas trabalhadas como extras, com o respectivo adicional, e à ob-
servância ao divisor 180, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº
275 da SBDI-1 do TST. Afastou a apontada violação do artigo 7º, VI
e XIV, da Constituição Federal (fls. 484/490).
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A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta que as 7ª e 8ª
horas trabalhadas pelo empregado horista, em turnos ininterruptos de
revezamento, devem ser remuneradas apenas com o adicional de 50%
(cinqüenta por cento), sob pena de bis in idem. Insurge-se, também,
quanto à fixação do divisor 180. Aponta violação dos artigos 5º, II,
7º, XIII, VI e XIV, da Constituição Federal (fls. 394/399).

Sem contra-razões (certidão de fl. 402).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo e o preparo está correto, mas não

deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 12 de março
de 2007 (fl. 394), portanto, já na vigência da norma e o recorrente
não demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas
possuem relevância do ponto de vista econômico, político, social ou
jurídico, ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do
CPC, por certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao
crivo do Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em
que não atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraor-
dinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-765352/2001.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FIAT AUTOMÓVEIS S/A

ADVOGADO : DR. JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

RECORRIDA : ISOLINO NUNES FELIPE

ADVOGADO : DR. HEGLER EUSTÁQUIO DE SOUZA LIMA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos da recor-

rente quanto aos temas "turnos ininterruptos de revezamento - em-
pregado horista - adicional de horas extras" e "horas extras - horista
- divisor 180", por estar a decisão do Regional em consonância com
a Orientação Jurisprudencial nº 275 da SBDI-1 e ser tranqüila a
jurisprudência do TST em considerar a adoção do divisor 180 para o
cálculo do valor da hora de trabalho. Afastou, assim, a alegada afron-
ta aos arts. 5º, II e 7º, IV e XIV, da Constituição Federal (fls.
402/407).

Irresignada, a recorrente interpõe recurso extraordinário, com
base no art. 102, III, "a", da CF. Aponta violação dos arts. 5º, II e 7º,
IV, XIV e XIII, da Constituição Federal (fls. 411/416).

Sem contra-razões (certidão de fl. 419).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído (fl. 378), o preparo (fl. 417) e o depósito recursal
(fls. 314, 371 e 396) foram realizados a contento, mas não deve
p r o s s e g u i r.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 12 de março
de 2007, portanto, já na vigência da norma, e a recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-796090/2001.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

ADVOGADOS : DR. J.M. DE SOUZA ANDRADE

: DR. HÉLIO CARVALHO SANTANA

RECORRIDO : EDILSON JOSÉ DOS SANTOS

ADVOGADO : DR. CRISTIANO JESUS DOS SANTOS

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, relativamente ao tema "horas extras - turnos
ininterruptos de revezamento". Afastou a alegada violação dos artigos
5º, II, XXXV, LIV e LV, e 7º, XIV e XXVI, da Constituição Federal
(fls. 464/469).

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com base no art.
102, III, "a", da CF, e aponta violação dos arts. 5º, II, e 7º, VI, XIII
e XIV, da Constituição Federal (fls. 474/479).

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21/2/2007
(fl. 474), portanto, já na vigência da norma e o recorrente não de-
monstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-808.552/2001.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : LENI DE SOUZA GALAN

ADVOGADA : DRA. MARIA CRISTINA DA COSTA FONSECA

RECORRIDA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CE-
MIG

ADVOGADO : DR. CARLOS JOSÉ DA ROCHA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, sob o fundamento de que não foi indicado expressamente
a violação do artigo 896 da CLT, nos termos da Orientação Ju-
risprudencial nº 294 da SBDI-1 do TST.

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal, insurgindo-se quanto à
prescrição. Aponta violação dos artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e
LV, e 7º, XXIX, da CF (fls. 322/325).

Sem contra-razões (certidão de fl. 327).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 28 de fe-
vereiro de 2007 (fl. 322), portanto, já na vigência da norma e o
recorrente não demonstra, em nenhum momento, que as questões
debatidas possuem relevância do ponto de vista econômico, político,
social ou jurídico, ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A,
§ 2º, do CPC, por certo que sua pretensão, em submeter a decisão
recorrida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na
medida em que não atende pressuposto formal e intrínseco do recurso
extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-809.620/01.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TEKSID DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO : DR. JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

RECORRIDO : DEOLINDO DE DEUS AMBRÓZIO

ADVOGADO : DR. RICARDO EMÍLIO DE OLIVEIRA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, em acórdão sintetizado na seguinte ementa:
"EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RE-

CURSO DE REVISTA. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. O fato de a recorrente formular pedido sucessivo
não vincula o órgão julgador, quando da análise deste, ao exame das
violações apontadas no pedido principal. Negativa de prestação ju-
risdicional não configurada.

TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. EM-
PREGADO HORISTA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. AR-
TIGO 7º, XIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Estando a
decisão recorrida em consonância com o entendimento cristalizado na
Orientação Jurisprudencial 275 da SDI-I TST, dispondo que ine-
xistindo instrumento coletivo fixando jornada diversa, o empregado
horista submetido a turno ininterrupto de revezamento faz jus ao
pagamento das horas extraordinárias laboradas além da 6ª, bem como
ao respectivo adicional, aplica-se o óbice da Súmula 333 desta Corte
S u p e r i o r.

HORAS EXTRAS. HORISTA. DIVISOR. SÚMULA
297/TST. A matéria acerca do divisor aplicável ao cálculo do salário-
hora do reclamante não foi objeto de prequestionamento (Súmula
297/TST).

Embargos não conhecidos." (fl. 352)
Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fulcro no

art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta violação dos artigos
5º, II, e 7º, VI, XIII e XIV, da Constituição Federal (fls. 362/367).

Sem contra-razões.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 12/3/2007
(fl. 362), portanto, já na vigência da norma, e a recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão de submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal não é viável, na medida em que não atende
a pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-A-E-AIRR-815646/2001.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : JANDIRA CARDOSO

ADVOGADO : DR. HÉLIO STEFANI GHERARDI

RECORRIDO : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP

ADVOGADO : DR. ADELMO DA SILVA EMERENCIANO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo da recor-

rente, para manter o despacho que negou seguimento aos embargos,
com fundamento na Súmula nº 353 do TST.

Efetivamente:
"Por intermédio da decisão monocrática de fls. 1.208 neguei

seguimento ao Recurso de Embargos com apoio na Súmula nº 353 do
T S T.

Inconformada, a Reclamante interpõe o presente Agravo, re-
querendo a reconsideração do despacho agravado. Alega ofensa ao
art. 5º, incisos II e XXXV, 22, inciso I da Constituição da Re-
pública.

Em que pese ao inconformismo da parte, não há como aco-
lher a sua pretensão visto que esta Corte ao editar a Súmula nº 353 do
TST tomou como base toda a legislação que disciplina a matéria.

Ademais, incensurável a decisão agravada em denegar se-
guimento ao Recurso de Embargos, com fundamento na Súmula nº
353 do TST, já que a parte não pretendia o reexame dos pres-
supostos extrínsecos do Agravo de Instrumento.

Não se configura a alegada ofensa ao art. 22, inciso I da
Carta Magna, por ser genérico à hipótese dos autos.

Quanto à alegada violação do art. 5º, incisos II e XXXV, da
Constituição da República, improspera o inconformismo da parte,
ante o entendimento da Suprema Corte, que tem firmado, verbis: ...."
(sem grifos no original - fls. 1223/1224).

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fundamento
no artigo 102, III, "a", da CF. Sustenta que o recurso de embargos
atendeu ao art. 894 da CLT, e que, por isso, a decisão viola os artigos
5º, XXXV e XXXVI, e 22, I, da Constituição Federal (fls.
1228/1234).

Contra-razões a fls. 1238/1245.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 1225 e 1228), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 1174 e 1211) e o preparo está
correto (fls. 1235), mas não deve prosseguir.

A decisão recorrida, com fundamento na Súmula nº 353 do
TST, negou provimento ao agravo da recorrente, para manter o des-
pacho que concluiu que não é cabível o recurso de embargos contra
acórdão desta Corte que, mediante análise dos pressupostos intrín-
secos de admissibilidade do recurso de revista, nega provimento a
agravo de instrumento (fls. 1223/1224).

Essa decisão tem natureza nitidamente processual, na medida
em que está fundamentada em procedimento recursal que tem sua
disciplina regulada por normas ordinárias.

Logo, inviável o prosseguimento do recurso, visto que não se
constata a alegada ofensa literal e direta dos arts. 5º, XXXV e XXX-
VI, e 22, I, da Constituição Federal.

Nesse sentido os precedentes do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE

INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. 1. Prevalece neste Tribunal o entendimento
de que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos
de admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza infra-
constitucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria de
forma indireta. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da
legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos deci-
sórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
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jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas inferiores,
podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente re-
flexa ao texto da Constituição. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AI-AgR 616086/SP, Segunda Turma, Relator Min.
EROS GRAU, DJ 23-02-2007, sem grifo no original)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. I. - Não se vislumbra, no caso, violação ao art.
543, § 1º, do Código de Processo Civil. II. - Somente a ofensa direta
à Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No
caso, o acórdão limita-se a interpretar normas infraconstitucionais. III.
- Alegação de ofensa ao devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se
ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa
direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional
que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta,
frontal. IV. - Agravo não provido." (AgR.AI nº 488.192/SP, Relator
Ministro Carlos Velloso, 2ª Turma, em 13/12/2005, DJ de
24/2/2006).

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-RR-723.753/01.6
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

ADVOGADA : DRA. THAÍS SBERVEGLIERI BALDACIN

RECORRIDO : RUBENS LOSSO

ADVOGADA : DRA. LEILI ODETE C.I. DE ALMEIDA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida conheceu do recurso de revista do re-

corrido, quanto ao tema "FGTS - Acréscimo de 40% - Incidência
sobre o período anterior à concessão da aposentadoria espontânea -
Violação do artigo 453 da CLT", por divergência jurisprudencial, e,
no mérito, deu-lhe provimento para acrescer à condenação o pa-
gamento da multa de 40% sobre o FGTS, por todo o período do
contrato de trabalho, conforme apurado em liquidação (fls.
344/350).

Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no artigo 102, III, "a", da Constituição Federal. Indica violação
do artigo 5º, II e XXXVI, da Constituição Federal (fls. 353/363 - fax
e 372/382 - originais).

Contra-razões apresentadas a fls. 394/401 e 402/407.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
A decisão recorrida era passível de reexame, via embargos

para a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, nos termos
do art. 894 da CLT.

Por isso mesmo, resulta, induvidosa, a conclusão de que o
recorrente não exauriu a via recursal nesta Corte, razão pela qual a
decisão não é única ou de última instância, o que desautoriza o
recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição
Federal.

Nesse sentido é a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Fe-
deral, in verbis:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na
Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada."

E, ainda, precedentes:
"EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.

Decisão recorrida extraordinariamente. Embargos de declaração. De-
cisão da 1ª Turma do TST. 3. Embargos (art. 894, da CLT). Recurso
cabível. Não interposição. 4. Não esgotamento das instâncias or-
dinárias. Súmula 281/STF. 5. Agravo regimental a que se nega pro-
vimento." (RE-AgR-350.534/CE, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª
Turma, DJ de 16/12/2005).

"EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agra-
vo regimental. 2. É incabível recurso extraordinário quando não es-
gotados os recursos de natureza ordinária. Incidência da Súmula STF
nº 281. 3. Agravo regimental improvido." (AI-ED-472.470/SP, re-
latora Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 3/2/2006).

"EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Contra a decisão recorrida extraordinariamente era cabível agravo
regimental, que não foi interposto. 3. Não esgotamento das instâncias
ordinárias. Súmula 281/STF. 4. Reajustes Salariais. Servidor Público
do Estado do Rio Grande do Sul. Discussão sobre a eficácia da Lei
Estadual nº 10.395/95, em face da Lei Complementar Federal nº
82/95. Matéria restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento" (AI-
AgR-540.446/RS, relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ de
11 / 11 / 2 0 0 5 ) .

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-729.137/01.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : JOSÉ CÂNDIDO MALTA CAMPOS

ADVOGADO : DR. OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES

RECORRIDO : BANESPA S.A. - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRA-
T I VO S 

ADVOGADO : DR. BENEMEY SERAFIM ROSA

RECORRIDO : BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do

recorrente, quanto ao tema "unicidade contratual - grupo econômico",
sob o fundamento de que:

"Da decisão regional se infere, de forma clara, que o quadro
fático ali delineado não se afigura suficiente para o enquadramento do
grupo econômico, porquanto reconhecido na decisão, com apoio na
prova dos autos, que os contratos havidos com as empresas restaram
delimitados, assim como da ciência do empregado de que não man-
tinha contrato com o segundo reclamado e de que inexistia qualquer
movimento fraudulento o sentido de descaracterizar o vínculo em-
pregatício.

Assim, efetivamente não há de se falar em qualquer afronta
aos dispositivos constitucionais invocados, pois inafastável, na es-
pécie, a exigência da submissão do empregado ao concurso público
para seu ingresso no segundo reclamado, ainda que sociedade de
economia mista." (fls. 2.002)

Irresignado, interpõe recurso extraordinário, com fundamento
no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta que foi ad-
mitido na condição de engenheiro agrônomo pelo BANESPA S.A.
Serviços Técnicos e Administrativos (Baneser), segundo contrato ro-
tulado de "autônomo". Afirma que, em maio de 1992, tal qual os
demais agrônomos, foi orientado a pedir demissão, tendo o BA-
NESPA, em seguida, admitido-o como empregado, por meio de con-
curso público interno. Argumenta que deve ser aplicado o princípio
da primazia da realidade, em razão de estar demonstrada a con-
tratação anterior à Constituição Federal de 1988. Requer, assim, que
seja reconhecido o vínculo de emprego desde 1985, e, por con-
seguinte, a unicidade contratual e a má-aplicação dos artigos 37, II, e
173, § 1º, II, da Constituição Federal (fls. 2006/2010).

Contra-razões a fls. 2014/2015.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 2003 e 2006), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 1963) e dispensado do preparo
(fl. 1956), mas não deve prosseguir.

A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do
recorrente, quanto ao tema "unicidade contratual - grupo econômico",
sob o fundamento de que:

"Da decisão regional se infere, de forma clara, que o quadro
fático ali delineado não se afigura suficiente para o enquadramento do
grupo econômico, porquanto reconhecido na decisão, com apoio na
prova dos autos, que os contratos havidos com as empresas restaram
delimitados, assim como da ciência do empregado de que não man-
tinha contrato com o segundo reclamado e de que inexistia qualquer
movimento fraudulento o sentido de descaracterizar o vínculo em-
pregatício.

Assim, efetivamente não há de se falar em qualquer afronta
aos dispositivos constitucionais invocados, pois inafastável, na es-
pécie, a exigência da submissão do empregado ao concurso público
para seu ingresso no segundo reclamado, ainda que sociedade de
economia mista." (fls. 2.002)

Diante desse contexto jurídico-processual e, igualmente, fá-
tico, em que a decisão recorrida não conheceu dos embargos, por
certo que a lide não só tem natureza processual como também en-
volve a prova.

Realmente, ao concluir que o recorrente firmou contratos
com as empresas, que não constitui grupo econômico e, ainda, que
não houve, por parte do recorrido, nenhum procedimento fraudulento,
que objetivasse o vínculo jurídico, o recurso extraordinário encontra
óbice na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.

Acrescente-se, por derradeiro, ainda como fundamento in-
viabilizador do recurso, que a lide foi solucionada sob o enfoque do
art. 2º, § 2º, da CLT, o que desautoriza a subida do recurso ex-
traordinário, na medida em que eventual ofensa aos arts. 37, II, e 173,
§ 1º, II, ambos da Constituição Federal, demandaria, em primeiro
lugar, a demonstração de que a norma ordinária foi violada.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-753.785/01.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : TEKSID DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO : DR. JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

RECORRIDOS : GIOVANE RODRIGO FERREIRA E OUTRO

ADVOGADA : DRA. HELENA SÁ

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos à

SDI-I, interposto pela recorrente, sob o fundamento de que o em-
pregado horista submetido a turno ininterrupto de revezamento faz jus
às sétima e oitava horas trabalhadas como extras, com o respectivo
adicional, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 275 da SDI-I.
Afastou a apontada violação do artigo 7º, XIV, da Constituição Fe-
deral (fls. 313/316).

Inconformada, a recorrente interpõe recurso extraordinário,
com base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta que
as 7ª e 8ª horas trabalhadas pelo empregado horista, em turnos inin-
terruptos de revezamento, devem ser remuneradas apenas com o adi-
cional de 50% (cinqüenta por cento), sob pena de bis in idem. In-
surge-se, também, quanto à fixação do divisor 180. Aponta violação
dos artigos 5º, II, e 7º, VI, XIII e XIV, da Constituição Federal (fls.
320/325).

Sem contra-razões (conforme certidão de fl. 328).
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 317 e 320), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 278), as custas (fl. 326) e o
depósito recursal foram efetuados a contento (fls. 221 e 273), mas
não deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21.2.2007,
portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não atende
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

<!ID330426-6>

PROC. Nº TST-RE-E-RR-777.959/01.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ARACRUZ CELULOSE S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL

RECORRIDO : ELEOMAR OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO : DR. ALÉCIO JOCIMAR FÁVARO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, relativamente ao tema "horas in itinere" - inaplicabilidade
de acordo coletivo firmado com o SINTIEMA", em acórdão sin-
tetizado na seguinte ementa:

"CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 896 DA CLT.
NÃO-CARACTERIZAÇÃO. ARACRUZ CELULOSE. EMPREGA-
DO RURAL. INAPLICABILIDADE DE ACORDO COLETIVO
FIRMADO COM O SINTIEMA (SINDICATO DOS INDUSTRIÁ-
RIOS). HORAS IN ITINERE DEVIDAS.

Não viola o art. 896 da CLT decisão de Turma pela qual não
se conhece de recurso de revista, fundamentado em argüição de ofen-
sa aos arts. 7º, XIII e XXVI, e 8º, III, da CF/88 e de conflito com as
Súmulas nos 90 e 325 do TST, em face do entendimento adotado pelo
Tribunal Regional de que não se aplica ao empregado rural da re-
clamada (empresa de reflorestamento) os termos de acordo coletivo
de trabalho firmado com o sindicato representativo da categoria pro-
fissional dos industriários, porque esta entidade não representa os
trabalhadores rurícolas. Prevê o referido acordo a compensação das
horas in itinere pela redução da jornada semanal de trabalho.

Registre-se que esse entendimento encontra-se em conso-
nância com a jurisprudência desta Corte.

Registre-se, ainda, que as horas in itinere foram deferidas
apenas no trecho percorrido pelo empregado em estradas localizadas
dentro de fazendas, portanto percurso não servido por transporte pú-
blico." (fl. 614)

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com fundamen-
to no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta que deve ser
reconhecida a cláusula coletiva relativa ao pagamento das horas in
itinere. Afirma que durante todo o contrato de trabalho o recorrido
usufruiu os benefícios previstos nos acordos coletivos firmados pelo
sindicato dos industriários. Aponta violação dos artigos 5º, XXXVI,
7º, XIII, XVI e XXVI, e 8º, III, da Constituição Federal (fls.
621/628).

Contra-razões a fls. 631/652.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 618 e 621), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 589/589v.), o preparo (fl. 629)
e o depósito recursal estão corretos (fls. 489 e 577), mas não deve
p r o s s e g u i r.
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A decisão recorrida, ao não conhecer do recurso de embargos
da recorrente, o fez sob o fundamento de que:

"...
A Turma entendeu não caracterizadas as violações aos arts.

7º, incisos XIII (duração do trabalho normal não superior a oito horas
diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de
horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção co-
letiva de trabalho;) e XXVI (reconhecimento das convenções e acor-
dos coletivos de trabalho), e 8º, III (ao sindicato cabe a defesa dos
direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive em
questões judiciais e administrativas;), da Constituição Federal de
l988, entendendo que o Tribunal Regional não deixou de observar
norma coletiva, mas apenas considerou a norma inaplicável ao Re-
clamante, por não ter sido firmada pelo sindicato representante da
categoria dos rurícolas, ao qual pertence o empregado.

Como se depreende dos autos, de fato o Regional não deixou
de aplicar a norma pura e simplesmente, nem tampouco questionou a
validade do acordo em si; apenas deixou de aplicá-la por entender
que o sindicato signatário da norma coletiva SINTIEMA - não de-
tinha a representatividade dos empregados rurais da empresa Aracruz
Celulose S/A. Entendeu que o reclamante era trabalhador rural, em
decorrência da atividade exercida no campo.

A Turma, por sua vez, diante desse entendimento, concluiu
não ter havido ofensa aos arts. 7º, incisos XIII e XXVI, e 8º, III, da
Carta Magna, não conhecendo da revista e, em conseqüência man-
tendo a condenação da empresa ao pagamento de horas in itinere.

..." (fls. 616/617)
Diante desse contexto fático-jurídico, não se constata a ale-

gada violação literal e direta dos artigos 7º, XIII e XXVI, e 8º, III, da
Constituição Federal, uma vez que, em momento algum, foi negado
validade ao acordo coletivo, mas, sim, definido o seu alcance, que,
segundo a decisão recorrida, não abrange os trabalhadores rurais da
recorrente, uma vez que o subscritor da norma representa apenas os
industriários.

Finalmente, as matérias de que tratam os artigos 5º, XXXVI,
e 7º, XVI, da CF, e o argumento de que o recorrido usufruiu dos
benefícios previstos no aludido acordo, não foram objeto de debate na
decisão recorrida, faltando-lhe, assim, o necessário prequestionamen-
to, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356 do STF.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-794.709/01.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ITAIPU BINACIONAL

ADVOGADO : DR. LYCURGO LEITE NETO

RECORRIDO : EDUARDO CARLOS TIMPONI

ADVOGADO : DR. ARARIPE SERPA GOMES PEREIRA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente quanto ao tema "Vínculo empregatício - Aplicação da
Súmula nº 331 do TST - Violação ao art. 896 da CLT", afastou a
apontada ofensa ao artigo 5º, § 2º, da CF, e concluiu que o acórdão
da Turma está em harmonia com a Súmula nº 331, I, do TST.

Inconformada, a recorrente interpõe recurso extraordinário,
com fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta
como violados os artigos 5º, II, e § 2º, 22, 49, I, 61, e 84, VIII, da CF
(fls. 1098 e 1109).

Sem contra-razões, conforme certidão de fl. 1113.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 1095 e 1098), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 995/996), e o preparo está
correto (fls. 1110 e 1111), mas não deve prosseguir.

A decisão recorrida, ao examinar o tema "vínculo empre-
gatício", consigna que a decisão da Turma desta Corte observou o
disposto no art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, ao reconhecer
direitos e garantias expressos no Tratado Internacional firmado com a
Itaipu Binacional.

Ressalta que não negou sua eficácia, mas, sim, interpretou
seu alcance, para extrair a conclusão de que seu conteúdo não veda o
reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com o tomador
de serviços, quando presentes os requisitos do artigo 3º da CLT.

"1.2 VÍNCULO EMPREGATÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚ-
MULA Nº 331 DO TST VIOLAÇÃO AO ART. 896 DA CLT

(...)
Equivoca-se, no entanto, a Embargante ao afirmar que o

reconhecimento do vínculo empregatício, no caso concreto, importou
violação do disposto no artigo 5º, § 2º, da Constituição da República.
Primeiro, porque da decisão embargada não resulta deixar de re-
conhecer direitos e garantias expressos no Tratado Internacional ce-
lebrado. Com efeito, a norma internacional apenas confere à Itaipu a
faculdade de contratar empregados mediante empresa interposta -
direito que, ressalte-se, também é conferido, mediante norma interna,
às demais empresas, observadas as hipóteses e limitações decorrentes
da lei. Segundo, porque não consta do citado diploma internacional
qualquer vedação ao reconhecimento de vínculo empregatício di-
retamente com o tomador de serviços, máxime quando restarem con-
figuradas a pessoalidade e a subordinação direta requisitos erigidos no
artigo 3º da CLT, diante dos quais não há como se afastar o re-
conhecimento da relação de emprego.

O Protocolo Adicional, ao prever a possibilidade de con-
tratação de mão-de-obra pela Itaipu por meio de empreiteiras, su-
bempreiteiras e de locadores e sublocadores de serviços, em momento
algum, dispõe sobre os casos em que tais contratos venham a se
desvirtuar como na hipótese, tampouco proíbe que se reconheça a
existência de vínculo empregatício diretamente com a tomadora dos
serviços, devidamente comprovada segundo o Regional. O reconhe-
cimento do vínculo, pois, não afronta o Decreto nº 75.242/75, nem os
artigos 5º e 2º, da Constituição da República.

(...)
A decisão da Turma está em harmonia com a Súmula nº 331,

item I, da Casa, já que o Regional, com base no quadro fático,
constatou que o Reclamante prestava serviços pessoalmente e de
forma subordinada à Itaipu Binacional, o que atrai a incidência da
Súmula nº 333 desta Corte. A incidência da Súmula nº 333/TST obsta
o seguimento do Recurso de Embargos, por violação de preceito de
lei, uma vez que a consonância da decisão recorrida com a Súmula
Jurisprudencial desta Corte constitui requisito negativo de admis-
sibilidade do referido recurso, nos termos da alínea b do artigo 894
consolidado. Incólumes os artigos legais e constitucionais tidos por
violados. Não conheço." (fls. 1092/1093) (Sem grifo no original)

Nesse contexto, intacto o art. 5º, § 2º, da Constituição Fe-
deral.

Por fim, as matérias de que tratam os artigos 5º, II, 22, 49, I,
61 e 84, VIII, da CF, não foram objeto de debate na decisão recorrida,
faltando-lhes, assim, o necessário prequestionamento, nos termos das
Súmulas nºs 282 e 356 do STF.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-803.327/2001.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTES : COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN E OU-
TRA

ADVOGADO : DR. EYMARD DUARTE TIBÃES

RECORRIDO : IVANIL MOURA DE SOUZA

ADVOGADO : DR. LÚCIA L. MEIRELLES QUINTELLA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fulcro no

art. 102, III, "a", da Constituição Federal, contra o v. acórdão de fls.
309/311, complementado a fls. 335/336, que negou provimento ao
agravo de instrumento dos recorrentes, sob o fundamento de que está
correta a decisão do Regional que afastou a alegação de prescrição
total.

Em suas razões de fls. 339/349 - fax e 357/370 - originais, os
recorrentes apontam a violação dos arts. 7º, XXIX e 93, IX, da
Constituição da República.

Contra-razões a fls. 383/388.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 337, 339 e 357), está subscrito

por advogado regularmente constituído (fl. 330) e o preparo foi rea-
lizado a contento (fl. 374), mas não merece prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 12 de março de
2007, portanto, já na vigência da norma e os recorrentes não demonstram,
em nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual que
lhes é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua pretensão, em
submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, não se
viabiliza, na medida em que não atende pressuposto formal e intrínseco do
recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-807.600/2001.6
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMEN-
TOS BANCÁRIOS DE BELO HORIZONTE

ADVOGADO : DR. MARTHIUS SÁVIO CAVALCANTE LOBATO

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : DR. CARLOS ALBERTO SEABRA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de instrumento

interposto pelo recorrente, quanto ao tema "nulidade. negativa de prestação
jurisdicional", sob o fundamento de que:

"2.1.1. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURIS-
DICIONAL

O Agravante argüi nulidade do acórdão regional, por negativa de
prestação jurisdicional, ao argumento de que não teria havido pronuncia-
mento com relação aos seguintes aspectos tratados nos embargos de de-
claração, em ofensa aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 832 da CLT e
515, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil:

a) § 1º do art. 1º da Lei nº 8.542/91. Ou seja, a ultratividade
das normas coletivas mais benéficas estaria ultrapassada pela Medida
Provisória em que se trata do tema e mediante a qual teria sido
revogado o referido dispositivo;

b) existe norma da empresa que garante o pagamento do
anuênio aos empregados admitidos até 31.08.96; a empresa não re-
futou o argumento ou comprovou sua inveracidade;

c) na Resolução nº 09/96 se prevê o respeito ao direito
adquirido e, assim, a cláusula relativa aos anuênios não teria sido
excluída do acordo coletivo, por estar incorporada ao salário ;

d) inexistência de prova contrária à alegação de que a re-
dação do acordo coletivo de 97/98 tem origem na orientação do CCE
(Conselho de Coordenação e Controle de Empresas Estatais);

e) violação do art. 468 da CLT e contrariedade à Súmula nº
51 do TST;

f) é fato incontroverso que houve pagamento da parcela em
questão sem a coexistência de instrumento coletivo vigente entre as
partes;

g) é fato incontroverso que não existiu acordo coletivo, con-
venção coletiva ou sentença normativa com vigência entre 01.09.96 e
31.08.97;

h) inexiste qualquer argumento no sentido de que a referida
verba, mesmo que por este exclusivo motivo, tenha aderido ao con-
trato de trabalho daqueles trabalhadores, aqui substituídos (fls. 457).

Indicou, reitere-se, afronta aos arts. 93, IX, da Constituição
Federal, 832 da CLT e 515, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.
Transcreveu arestos (fls. 460/461).

Sem razão.
O Tribunal Regional, no acórdão de fls. 443/445, negou

provimento ao recurso ordinário interposto pelo Sindicato Autor, aos
fundamentos de que:

- não houve comprovação de que o direito ao anuênio, para
os empregados admitidos até 31.08.96, estivesse previsto no Re-
gulamento de Pessoal do Banco do Brasil, porque o documento em
questão não foi apresentado. Ademais, o fato de a parte contraria não
ter contestado a alegação mencionada não inverte o ônus da prova,
nos termos do art. 818 da CLT;

- na cláusula em que se instituiu o anuênio não se previu a
forma definitiva de pagamento, aplicando-se o contido na Súmula nº
277 do TST, de que as cláusulas normativas têm vigência no período
ajustado. Não se pode acolher, dessa forma, a alegação de direito
adquirido;

- o fato de que em 1996 houve pagamento do anuênio, muito
embora inexistisse acordo coletivo, não autoriza a presunção de in-
corporação da mencionada parcela ao salário dos substituídos.

Na decisão de fls. 452/453, a Corte Regional rejeitou os
embargos de declaração opostos pelo Sindicato, consignando, ver-
bis:

"..., registre-se que despicienda a manifestação acerca do
parágrafo primeiro do artigo primeiro da Lei 8542/91, uma vez que
restou consignado que as condições de trabalho alcançadas por força
de sentença normativa vigoram no prazo assinado, não integrando, de
forma definitiva os contratos, conforme Enunciado 277 do Colendo
TST, o que implica, por si só, no não acolhimento da tese obreira no
sentido da ultratividade das normas.

Com relação à norma empresária e Resolução nº 9 de 09/96,
conforme se pode atestar às fls. ..., verifica-se claramente o po-
sicionamento deste Juízo, já que o acórdão foi de clareza solar ao se
manifestar que a ausência do referido documento impossibilita a
análise do pedido à luz daquela norma.

Quanto à existência de lesão, também, neste ponto, nenhuma
razão assiste ao embargante, mormente porque ficou declarado no
decisum que não se verifica ofensa a qualquer dos preceitos legais e
constitucionais apontados no recurso (fls. 453).

Dessa forma, verifica-se que inexistiu na decisão regional
negativa de prestação jurisdicional, o que afasta a violação do contido
nos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 832 da CLT."

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal.

Insiste que está caracterizada a nulidade do acórdão do Re-
gional, por negativa de prestação jurisdicional, visto que, mesmo após
instado mediante embargos de declaração, não se pronunciou sobre "a
ultratividade das normas coletivas; a existência de norma interna
expressa do Banco assegurando o anuênio, a aplicação da Súmula nº
51 do TST e aplicação do artigo 468 da CLT." (fl. 540)

Aponta como violados os artigos 5º, II, XXXV e LV, e 93,
IX, da Constituição Federal.

O recorrido apresenta contra-razões a fls. 549/552.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 535 e 538), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 493) e o preparo está correto
(fls. 546), mas não deve prosseguir.

Alega o recorrente que a decisão recorrida é nula, uma vez que não
enfrentou seus embargos declaratórios, que questionavam, expressamente:

"O recorrente insistiu, junto ao Regional, para que respon-
desse aos embargos de declaração opostos (fl. 477/449) especialmente
para declinar expressamente sobre a ultratividade das normas co-
letivas; a existência de norma interna expressa do Banco as-
segurando o anuênio, a aplicação da Súmula 51 do TST e apli-
cação do artigo 468 da CLT."

Sem razão.
A decisão recorrida não deixa a mínima dúvida quando afirma

que:
" - na cláusula em que se instituiu o anuênio não se previu a

forma definitiva de pagamento, aplicando-se o contido na Súmula nº
277 do TST, de que as cláusulas normativas têm vigência no período
ajustado. Não se pode acolher, dessa forma, a alegação de direito
adquirido.;" e
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"o fato de que em 1996 houve pagamento do anuênio, muito
embora inexistisse acordo coletivo, não autoriza a presunção de in-
corporação da mencionada parcela ao salário dos substituídos.

Na decisão de fls. 452/453, a Corte Regional rejeitou os
embargos de declaração opostos pelo Sindicato, consignado, verbis:

'..., registre-se que despicienda a manifestação acerca do pa-
rágrafo primeiro do artigo primeiro da Lei 8542/91, uma vez que
restou consignado que 'as condições de trabalho alcançadas por força
definitiva os contratos', conforme Enunciado 277 do Colendo TST, o
que implica, por si só, no não acolhimento da tese obreira no sentido
da ultratividade das normas.

Com relação à norma empresária e Resolução nº 9 de 09/96,
conforme se pode atestar às fls. ..., verifica-se claramente o po-
sicionamento deste Juízo, já que o acórdão foi de clareza solar ao se
manifestar que a ausência do referido documento impossibilita a
análise do pedido à luz daquela norma.

Quanto à existência de lesão, também, neste ponto, nenhuma
razão assiste ao embargante, moemente porque ficou declarado no
decisum que não se verifica ofensa a qualquer dos preceitos legais e
constitucionais. Apontados no recurso" (fls. 532).

Efetivamente, desse contexto, emerge que a pretensão do
recorrente foi devidamente enfrentada.

Não procede, igualmente, a alegação de que houve redução
salarial, considerando-se que a decisão recorrida não deixa a mínima
dúvida que a parcela anuênio, embora prevista em acordo coletivo,
não se incorporou em definitivo ao contrato de trabalho, ressaltando,
ainda, que a cláusula constante do instrumento coletivo não previu de
forma definitiva o pagamento da parcela, circunstância que atraiu a
Súmula nº 277 desta Corte.

Percebe-se, com facilidade, desse contexto, que a lide foi
solucionada com base em interpretação de norma coletiva e Súmula
nº 277 desta Corte, o que revela sua natureza infraconstitucional e,
consequentemente, afasta o prosseguimento do recurso extraordiná-
rio.

Finalmente, não procede, a alegação de ofensa ao art. 5º, II,
XXXV, e LV, da Constituição Federal, como tem reiteradamente de-
cidido o Supremo Tribunal Federal:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. 1. Prevalece neste Tribunal o entendimento de
que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos de
admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza infraconsti-
tucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria de forma in-
direta. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade,
do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do con-
traditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem con-
figurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto
da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI-
AgR 593739/SP, Segunda Turma, Relator Min. EROS GRAU, DJ 23-
02-2007, sem grifo no original).

"A ofensa a preceito constitucional, para que autorize o re-
curso extraordinário, há de ser "direta e frontal" (RTJ 107/661,
120/912, 125/705, 155/921, 165/332, STF-RT 717/299, 731/184,
759/161), "direta, e não indireta, reflexa" (RTJ 152/948, 152/955),
"direta e não por via reflexa" (RTJ 105/704; neste sentido: RTJ
105/1.279, 127/758, 128/886; STF-RT 640/229)."

"Tem-se violação reflexa à Constituição, quando o seu re-
conhecimento depende de rever a interpretação dado à norma or-
dinária pela decisão recorrida, caso em que é a hierarquia infra-
constitucional dessa última que define, para fins recursais, a natureza
de questão federal. Admitir o recurso extraordinário por ofensa re-
flexa ao princípio constitucional da legalidade seria transformar em
questões constitucionais todas as controvérsias sobre a interpretação
da lei ordinária, baralhando as competências repartidas entre o STF e
os tribunais superiores e usurpando até a autoridade definitiva da
Justiça dos Estados para a inteligência do direito local "(RTF
161/297)." (in Código de Processo Civil de Theotonio Negrão - 31ª
edição - pg. 1.822)".

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV,
XXXVI, LIV, LV, 7º, XXIX E 93, IX. I - Alegação de ofensa à
Constituição que, se ocorrente, seria indireta, reflexa, o que não
autoriza a admissão do recurso extraordinário. II - Ao Judiciário cabe,
no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, in-
terpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou de-
sarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, ino-
correndo o contencioso constitucional. III - Agravo não provido."
(RE-AgR 245580 / PR, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 08-03-
2002 PP-00061).

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-815.110/01.8
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : FIAT AUTOMOVÉIS S.A.

ADVOGADO : DR. JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE

RECORRIDO : LUIZ MARQUES DE SOUZA

ADVOGADO : DR. PEDRO ROSA MACHADO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fulcro no

art. 102, III, "a", CF contra o v. acórdão de fls. 566/570, que não
conheceu dos embargos da recorrente, cujos fundamentos estão sin-
tetizados na seguinte ementa:

"HORAS EXTRAS. TURNOS DE REVEZAMENTO. SÉ-
TIMA E OITAVA HORAS. HORISTA. 1. A jurisprudência pacífica
do TST direciona-se no sentido de que, constatada a prestação sis-
temática de jornada de labor de oito horas diárias, sem o permissivo
de norma coletiva, o empregado horista submetido a regime de turnos
ininterruptos de revezamento faz jus a horas suplementares exce-
dentes da sexta (7ª e 8ª), e não apenas ao adicional respectivo (Orien-
tação Jurisprudencial nº 275 da SBDI1 do TST). Incidência da Sú-
mula nº 333 do TST. 2. Embargos que não se conhece".

Inconformada, a recorrente, em suas razões de fls. 574/579,
sustenta que as 7ª e 8ª horas trabalhadas pelo empregado horista, em
turnos ininterruptos de revezamento, devem ser remuneradas apenas
com o adicional de 50% (cinqüenta por cento), sob pena de bis in
idem. Insurge-se, também, contra a fixação do divisor 180. Aponta
violação dos artigos 5º, II, e 7º, III, VI e XIV, da Constituição
Federal.

Sem contra-razões, conforme certidão de fl. 582.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 571 e 574), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 531), as custas (fl. 580) e o
depósito recursal foram efetuados a contento (fls. 476 e 522), mas
não deve prosseguir.

A matéria relativa à condenação às sétima e oitava horas
como extras, com o respectivo adicional, e a observância do divisor
180, em se tratando de empregado horista, que trabalha sob o regime
de turnos ininterruptos de revezamento, está afeta à legislação in-
fraconstitucional, razão pela qual é inviável o recurso extraordinário,
porquanto não se constata a violação literal e direta dos dispositivos
constitucionais indicados pela recorrente (art. 5º, II e 7º, III, VI e
XIV).

Nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal
Federal, em que figura como parte a ora recorrente:

"Agravo de instrumento de decisão que inadmitiu RE, a, de
acórdão do TST que, além de constatar, na espécie, a caracterização
da jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, man-
teve a condenação da agravante ao pagamento, como horas extras, das
7ª e 8ª horas trabalhadas pelo empregado horista. Alega o RE, em
suma, violação dos artigos 5º, II; 7º, VI, XIII e XIV, da Constituição
Federal, enfatizando que o Tribunal a quo teria incorrido em bis in
idem, ao manter a condenação do pagamento das 7ª e 8ª horas como
extras ao trabalhador horista. No que concerne à questão das horas
extras consideradas em regime de turnos ininterruptos, o STF adotou,
no julgamento plenário do RE 205.815, Jobim, RTJ 166/674, orien-
tação contrária à pretensão da recorrente, fixando o significado da
expressão "turno ininterrupto", para efeito do disposto no art. 7º, XIV,
CF. Na oportunidade, acentuei em meu voto: "Parece-me inequívoco
que o dispositivo do art. 7º, XIV, só se aplica quando se cuide de
trabalhadores de empresa que operem em turno de revezamento: con-
seqüentemente, poderíamos ter empresas com trabalho ininterrupto, e,
desde que não houvesse revezamento dos trabalhadores, não incidiria
o dispositivo constitucional. Fui, então, buscar a razão de ser desse
benefício trabalhista, (...), e não pude encontrar outra explicação que
não as cronobiológicas (...), a explicar o desgaste excepcional a que
induz necessariamente a variação do horário de trabalho do operário.
Por isso, se o predicado 'ininterrupto' fosse de atribuir-se à jornada de
trabalho do empregado e não ao sistema de trabalho da empresa, o
benefício ficaria sem explicação." Com relação à controvérsia acerca
da condenação ao pagamento de horas extras a trabalhador horista,
este Tribunal já pacificou o entendimento de que tal debate restringe-
se ao âmbito infraconstitucional, insusceptível de ser apreciado na via
do recurso extraordinário, v.g., AAII 488.966-AgR, 20.04.2004, 2ª T,
Gilmar, e 427.028-AgR, 03.02.2004, 1ª T, M. Aurélio. Nego pro-
vimento ao agravo." (AI 582666/MG, Relator Min. Sepúlveda Per-
tence, DJ 27/3/2006 PP-00040)

"Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão que
inadmitiu recurso extraordinário (art. 102, III, a, da Constituição
Federal) que tem como violados os arts. 5º, II, e 7º, VI, XIII e XIV,
da Carta Magna. 2. A Constituição de 1988, em seu art. 7º, XIV, trata
dos turnos ininterruptos de revezamento, que devem ser de seis horas,
salvo negociação coletiva. 3. A agravante foi condenada ao paga-
mento de duas horas diárias como extras, tendo o Tribunal a quo
considerado que o valor da remuneração pago ao agravado corres-
pondia a seis horas diárias, uma vez que sua jornada era feita em
turnos ininterruptos de revezamento. A agravante foi condenada a
pagar a sétima e a oitava hora, acrescidas do adicional de hora extra.
4. Alega-se bis in idem relativamente ao pagamento das citadas horas
como extras, uma vez que estas já teriam sido pagas de forma sim-
ples. Pleiteia-se em recurso extraordinário que a condenação se res-
trinja ao adicional de horas extras - visto que o empregado teria sido
contratado como horista -, não podendo ser aplicado o divisor de 180.
5. Não merece prosperar o agravo, uma vez que não há violação
direta do art. 7º, VI, nem dos incisos XIII e XIV do mesmo artigo. Se
violação houvesse, seria da Consolidação das Leis do Trabalho, con-
figurando-se ofensa reflexa ou indireta à Constituição federal, in-
suscetível de exame por meio de recurso extraordinário. De tal ordem
seria também a alegada afronta ao art. 5º, II. 6. Do exposto, nego
seguimento ao presente agravo." (AI 590482/MG, relator Min. Joa-
quim Barbosa, DJ 9/5/2006 pp-00094)

"JORNADA DE TRABALHO. TURNO ININTERRUPTO
DE REVEZAMENTO. CÁLCULO DO ADICIONAL DE HORAS-
EXTRAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
CONSTITUCIONAL INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO AO
QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. O relatório 1. Agravo de ins-
trumento contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário,
interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição da
República. O recurso inadmitido tem como objeto acórdão da Sub-
seção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior
do Trabalho com a ementa seguinte: "TURNOS ININTERRUPTOS
DE REVEZAMENTO. HORISTA. HORAS EXTRAS E ADICIO-
NAL. ITEM Nº 275 DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA
SBDI-1 DO TST. A colenda SBDI-1 do TST firmou jurisprudência
no sentido de que, 'inexistindo instrumento coletivo fixando jornada
diversa, o empregado horista submetido a turno ininterrupto de re-
vezamento faz jus ao pagamento das horas extraordinárias laboradas
além da 6ª, bem como ao respectivo adicional' (Item nº 275 da
Orientação Jurisprudencial). Violação do artigo 896 da CLT não con-
figurada. Embargos não conhecidos. HORAS EXTRAS. MINUTOS
RESIDUAIS. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com
a jurisprudência desta Corte, consubstanciada na Súmula nº 366, no
sentido de que 'não serão descontadas nem computadas como jornada
extraordinária as variações de horário do registro de ponto não ex-
cedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez mi-
nutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerada como
extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal'. Embargos
não conhecidos" (fl. 66). A Agravante alega que o acórdão recorrido
teria contrariado os arts. 5º, inc. II, e 7º, inc. VI, XIII e XIV, da
Constituição da República. Argumenta, em síntese, que o Tribunal a
quo teria incidido em bis in idem, ao manter a condenação de novo
pagamento integral das horas-extras, e não somente do adicional de
50%, o que feriria o princípio da legalidade e caracterizaria inter-
pretação equivocada dos dispositivos constitucionais que disciplinam
a irredutibilidade de salário dos trabalhadores e a jornada para o
trabalho realizado em turnos ininterruptos. Sustenta, também, que a
aplicação do divisor 180 horas normais para o trabalhador horista não
teria fundamento constitucional. Apreciada a matéria trazida na es-
pécie, DECIDO. 2. O agravo não pode ter seguimento, pois a matéria
posta à apreciação em sede recursal é de natureza infraconstitucional,
como se comprova dos termos da decisão proferida. 3. A juris-
prudência predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
que a discussão sobre o cálculo do adicional de horas-extras de
empregado que trabalha em turnos ininterruptos de revezamento e a
aplicação do divisor de 180 para o cálculo do salário-hora restringe-
se à matéria infraconstitucional, de exame inviável em recurso ex-
traordinário. A ofensa à Constituição, se tivesse ocorrido, seria in-
direta ou reflexa. Nesse sentido: "EMENTA: Recurso extraordinário:
descabimento: controvérsia acerca do pagamento de horas-extras a
trabalhador horista que labora em turno ininterrupto de revezamento e
à aplicação do divisor 180 para cálculo de seu salário: questão restrita
ao âmbito infraconstitucional, que não viabiliza o RE: precedentes".
(AI 461.941-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ
13.8.2004). E ainda: AI 588.269-AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Pri-
meira Turma, DJ 22.9.2006; AI 488.966-AgR, Rel. Min. Gilmar Men-
des, Segunda Turma, DJ 14.5.2004; e AI 593.923-AgR, Rel. Min.
Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 10.11.2006. 4. Pelo exposto,
nego seguimento a este agravo (art. 557, caput, do Código de Pro-
cesso Civil e art. 21, § 1º, do RISTF). A matéria é absolutamente
pacificada neste Tribunal Supremo, inclusive em casos reiterados da
ora Agravante que, desprezando a jurisprudência sedimentada, per-
siste, com sucessivos recursos, em protelar a satisfação do direito do
Agravado. Diante disso, tenho a Agravante como litigante de má-fé e
imponho a ela multa de 0,5% (meio por cento) e indenização de 5%
(cinco por cento), ambas sobre o valor corrigido da causa, a serem
revertidas em benefício do Agravado, nos termos dos arts. 14, inc. II
e III; 16; 17, inc. VII; e 18, caput e § 2º, do Código de Processo
Civil." (AI 609990/MG, relatora Min. Cármen Lúcia, DJ 9/3/2007
PP-000687)

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-A-E-RR-467.298/98.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : SINGER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ADVOGADO : DR. URSULINO SANTOS FILHO

RECORRIDO : SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉ-
TRICO DE CAMPINAS E REGIÃO

ADVOGADO : DR. MARCOS FERREIRA DA SILVA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fulcro no

art. 102, III, "a", da CF, contra o v. acórdão de fls. 684/685, que
negou provimento ao agravo, sob o fundamento de que, não obstante
os empregados representados pelo recorrido não integrar em o setor
elétrico, fazem jus ao adicional de periculosidade, em razão da ex-
posição a sistema energizado ou passível de energização.

Em suas razões de fls. 692/697, a recorrente aponta como
violado o art. 5º, II, da Constituição Federal. Alega que inexiste
norma legal que confira direito ao adicional de periculosidade a
empregados que não atuem na geração, transmissão ou distribuição de
energia elétrica.

Contra-razões apresentadas a fls. 700/707 - fax e 710/717 -
originais.
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Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 686 e 692), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fl. 677) e o preparo está correto
(fls. 698), mas não deve prosseguir.

O argumento da recorrente de que não é devido o adicional
de periculosidade para os profissionais que não trabalham no "setor
elétrico" (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), por
força do art. 1º da Lei nº 7.369/85, demonstra que a lide tem típica
natureza infraconstitucional.

Por conseguinte, inviável o recurso a pretexto de ofensa ao
art. 5º, II, da Constituição Federal.

Acrescente-se, por derradeiro, que o Supremo Tribunal Fe-
deral repele a possibilidade de o referido dispositivo ser agredido
direta e literalmente (Súmula nº 636).

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-477.428/98.0
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ITAIPU BINACIONAL

ADVOGADO : DR. LYCURGO LEITE NETO

RECORRIDO : JOSÉ BERNARDES FILHO

ADVOGADO : DR. JOSÉ TÔRRES DAS NEVES

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos da

recorrente, sob o fundamento de que a decisão da Turma está em
consonância com a Orientação Jurisprudencial nº 270 da SBDI-1 do
TST. Ressalta que a adesão do recorrido ao Plano de Demissão
Incentivada não obsta que se postule judicialmente parcelas e valores
não constantes do recibo (fls. 937/944).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados
(fls. 958/960).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
ar. 102, III, "a", da Constituição Federal. Aponta como violado o
artigo 5º, XXXVI, da CF (fls. 963/974).

Contra-razões a fls. 980/985.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 961 e 963), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 830 e 832), o preparo (fl.
976) e o depósito recursal (fl. 975) foram efetuados a contento.

O recurso, no entanto, não reúne condições de prossegui-
mento, na medida em que a lide, circunscrita aos efeitos decorrentes
da adesão do recorrido ao plano de desligamento voluntário instituído
pela recorrente, por força de transação extrajudicial, foi decidida com
base na Orientação Jurisprudencial nº 270 da SDI-1 do TST.

Nesse contexto, para se chegar à conclusão de ofensa literal
e direta ao art. 5º, XXXVI, da CF, como pretende a recorrente,
necessário seria não só o reexame da matéria fática, como também
dos elementos objetivos configuradores da transação, todos disci-
plinados pela legislação ordinária (arts. 82, 1.025 e 1.030 do Código
Civil).

Por conseguinte, intacto o art. 5º, XXXVI, da Constituição
Federal.

Nesse sentido, os precedentes do Supremo Tribunal Fede-
ral:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. 1. Prevalece neste Tribunal o entendimento de
que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos de
admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza infraconsti-
tucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria de forma in-
direta. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade,
do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do con-
traditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem con-
figurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto
da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI-
AgR 593739/SP, Segunda Turma, Relator Min. EROS GRAU, DJ 23-
02-2007, sem grifo no original).

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV,
XXXVI, LIV, LV, 7º, XXIX E 93, IX. I - Alegação de ofensa à
Constituição que, se ocorrente, seria indireta, reflexa, o que não
autoriza a admissão do recurso extraordinário. II - Ao Judiciário cabe,
no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, in-
terpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou de-
sarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, ino-
correndo o contencioso constitucional. III - Agravo não provido."
(RE-AgR 245580 / PR, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 08-03-
2002 PP-00061).

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

<!ID330426-7>

PROC. Nº TST-RE-E-RR-488.725/98.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTES : GENNARO CORASTO E OUTROS

ADVOGADO : DR. ALEXANDRE D. RIBEIRO DA CUNHA

RECORRIDA : UNIÃO (EXTINTA PORTOBRÁS)

PROCURADOR : DR. JOÃO CARLOS MIRANDA DE SÁ E BENEVIDES

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fulcro no

art. 102, III, "a", da CF contra o v. acórdão de fls. 764/769, que não
conheceu do recurso de embargos dos recorrentes, cujos fundamentos
encontram-se sintetizados na seguinte ementa:

"EMBARGOS PRESCRIÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA
ANTERIORMENTE AJUIZADA RECONHECIMENTO DO DIREI-
TO À ESTABILIDADE PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO NO
EMPREGO - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL
EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 1. O trânsito em
julgado de ação declaratória em que se pretende o reconhecimento do
direito à estabilidade do art. 19 do ADCT - não é condição para a
propositura de Reclamação Trabalhista objetivando a reintegração no
emprego. 2. Com efeito, o direito à estabilidade é preexistente à ação
primitiva, cuja eficácia é meramente declaratória e não constitutiva. 3.
Por conseguinte, o prazo prescricional inicia com a extinção do con-
trato de trabalho, sendo, pois, irrelevante o momento do trânsito em
julgado da decisão proferida na ação declaratória. Embargos não
conhecidos."

Em suas razões de fls. 774/782, os recorrentes alega que há
violação dos arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da Constituição Federal e
19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Alegam a
interrupção do prazo prescricional, em razão do ajuizamento de ação
declaratória em que foi reconhecido o direito à estabilidade.

Contra-razões a fls. 789/793.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 770 e 774), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 32 e 783) e o preparo está
correto (fl. 784), mas não deve prosseguir.

A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos
dos recorrentes, sob o fundamento de que:

"Na hipótese dos autos, os Reclamantes ajuizaram ação de-
claratória pretendendo o reconhecimento da estabilidade prevista no
art. 19 do ADCT, pedido esse julgado procedente. Já na presente
Reclamação Trabalhista, proposta em 19.9.1995, pleiteiam a rein-
tegração no emprego, sendo que os contratos de trabalho foram ex-
tintos entre fevereiro e dezembro de 1991.

Impõe-se, porém, o reconhecimento da prescrição da pre-
tensão meritória, diante do transcurso do prazo bienal previsto no
então art. 7º, XXIX, a, da Constituição de 1988.

Decerto, o trânsito em julgado da ação declaratória em que
se pretendeu o reconhecimento do direito à estabilidade do art. 19 do
ADCT - não é condição para a propositura de Reclamação Trabalhista
objetivando a reintegração no emprego. Com efeito, o direito à es-
tabilidade é preexistente à ação primitiva, cuja eficácia é meramente
declaratória e não constitutiva.

Em outras palavras, a ação anteriormente ajuizada limitou-se
a declarar a (pre)existência do direito à estabilidade do art. 19 do
ADCT. Não há, portanto, como defender a tese de que o direito
surgiu com o trânsito em julgado do pronunciamento judicial.

Assim, na espécie, findos os pactos laborais entre fevereiro e
dezembro de 1991, e ajuizada a presente Reclamação apenas em
19.9.1995, prescrita está, repita-se, a pretensão meritória." (fls.
767/768)

Nesse contexto, não prospera a alegação de ofensa, literal e
direta, ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, na medida em que
a decisão recorrida conferiu plena eficácia ao seu comando, ao con-
cluir que o termo inicial para a contagem do prazo de prescrição foi
a dispensa imotivada dos recorrentes, ou seja, o término de seus
contratos de trabalho.

Quanto ao art. 5º, XXXVI, CF, o Supremo Tribunal Federal
proclama a impossibilidade de sua violação literal e direta. A lesão a
esses dispositivos depende de ofensa a norma infraconstitucional, e,
assim, somente depois de caracterizada esta última, pode-se, indireta,
e, portanto, de forma reflexa, concluir que aquelas igualmente foram
desrespeitadas. Precedentes:

"A ofensa a preceito constitucional, para que autorize o re-
curso extraordinário, há de ser "direta e frontal" (RTJ 107/661,
120/912, 125/705, 155/921, 165/332, STF-RT 717/299, 731/184,
759/161), "direta, e não indireta, reflexa" (RTJ 152/948, 152/955),
"direta e não por via reflexa" (RTJ 105/704; neste sentido: RTJ
105/1.279, 127/758, 128/886; STF-RT 640/229)."

"Tem-se violação reflexa à Constituição, quando o seu re-
conhecimento depende de rever a interpretação dado à norma or-
dinária pela decisão recorrida, caso em que é a hierarquia infra-
constitucional dessa última que define, para fins recursais, a natureza
de questão federal. Admitir o recurso extraordinário por ofensa re-
flexa ao princípio constitucional da legalidade seria transformar em
questões constitucionais todas as controvérsias sobre a interpretação
da lei ordinária, baralhando as competências repartidas entre o STF e
os tribunais superiores e usurpando até a autoridade definitiva da
Justiça dos Estados para a inteligência do direito local "(RTF
161/297)." (in Código de Processo Civil de Theotonio Negrão - 31ª
edição - pg. 1.822)".

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV,
XXXVI, LIV, LV, 7º, XXIX E 93, IX. I - Alegação de ofensa à
Constituição que, se ocorrente, seria indireta, reflexa, o que não
autoriza a admissão do recurso extraordinário. II - Ao Judiciário cabe,

no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, in-
terpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou de-
sarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade, ino-
correndo o contencioso constitucional. III - Agravo não provido."
(RE-AgR 245580 / PR, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 08-03-
2002 PP-00061).

A matéria de que trata o art. 19 do ADCT não foi objeto de
debate no v. acórdão recorrido, faltando-lhe, portanto, o necessário
prequestionamento, incidindo as Súmulas nºs 282 e 356 do STF.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-494.243/98.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : JOÃO CARLOS BORGES MARQUES

ADVOGADO : DR. ULISSES RIEDEL DE RESENDE

RECORRIDA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

ADVOGADO : DR. EDUARDO LUIZ SAFE CARNEIRO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fulcro no

art. 102, III, "a", da CF contra o v. acórdão de fls. 900/902, que não
conheceu do recurso de embargos do recorrente, com os seguintes
fundamentos:

"Verifica-se que a Turma não conheceu da Revista, por con-
cluir que não havia que se falar em ofensa do artigo 7º, inciso XXIX,
da Constituição da República, porque o direito de ação estava pres-
crito, pois decorridos doze anos do ato em que se pretenderam as
diferenças salariais. Consignou que os arestos transcritos ao confronto
de tese encontravam óbice na Súmula nº 337, I, do TST, e que a
contrariedade às Súmulas nºs 51, 168 e 294 do TST, e a análise da
violação dos artigos 5º, XXXVI, e 7º, VI, da Constituição Federal,
468, da CLT, e da Lei nº 6.708/79 encontravam óbice na Súmula nº
297 do TST, ante a ausência de prequestionamento, considerando a
tese adotada pelo Regional.

Ocorre que esses fundamentos não foram combatidos nos
Embargos, pois o Embargante limitou-se a discutir que o direito de
ação não esta prescrito nos moldes da Súmula nº 294 do TST e que
a decisão da Turma violou os artigos 5º, XXXVI, e 7º, VI, da
Constituição Federal, 468, da CLT, a Lei nº 6.708/79, bem com
contrariou as Súmulas nºs 51 e 288 do TST. Ora, o Embargante
sequer fez menção à aplicação das Súmulas nºs 297 e 337 do TST.

A Corte entende que para a admissibilidade e o conheci-
mento do recurso de Embargos (artigo 894 da CLT), dada a sua
natureza de recurso especial, necessário se faz que a parte recorrente
apresente fundamentação objetiva capaz de desconstituir os funda-
mentos do acórdão atacado, o que não ocorreu na hipótese (Pre-
cedentes: AGERR 120053/94, Relator Min. Vantuil Abdala, DJ de
06/06/97, decisão unânime; ERR 101804/94, Relator Ministro Ro-
naldo Leal, DJ de 30/05/97, decisão unânime; ERR 72490/93, Relator
Ministro Vasconcellos, DJ 13/09/96, decisão unânime)." (fl. 902)

Em suas razões de fls. 906/912, o recorrente alega que há
violação dos arts. 5º, XXXVI, e 7º, VI, XIV e XXIX, da Constituição
Federal.

Contra-razões a fls. 921/926.
Com esse breve re l a t ó r i o ,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 903 e 906), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 19 e 913/914) e o preparo
está correto (fl. 918), mas não deve prosseguir.

E isso porque o recorrente não ataca os fundamentos da
decisão recorrida, segundo a qual "para a admissibilidade e o co-
nhecimento do recurso de Embargos (artigo 894 da CLT), dada a sua
natureza de recurso especial, necessário se faz que a parte recorrente
apresente fundamentação objetiva capaz de desconstituir os funda-
mentos do acórdão atacado, o que não ocorreu na hipótese" (fl. 902),
limitando-se a questionar o mérito da lide, ou seja, "prescrição -
diferenças interníveis", que não foi examinado, tendo em vista o não-
conhecimento dos embargos.

Em conseqüência, a matéria de que tratam os dispositivos
indicados como ofendidos pelo recorrente (arts. 5º, XXXVI, e 7º, VI,
XIV e XXXIX, da Constituição Federal) não foi prequestionada,
razão pela qual o seu recurso encontra obstáculo na Súmula nº 356 do
S T F.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-539.745/99.3
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : MODESTO SILVA FILHO (ESPÓLIO DE)

ADVOGADO : DR. ULISSES RIEDEL DE RESENDE

RECORRIDO : BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADOS : DR. NILTON CORREIA E DR. DÉCIO FREIRE

RECORRIDA : CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS FUN-
CIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - CAPAF

ADVOGADO : DR. SÉRGIO LUÍS TEIXEIRA DA SILVA
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D E S P A C H O
Vistos, etc.
A SBDI-1 desta Corte deu provimento ao recurso de em-

bargos interposto pelo BASA, quanto ao tema "Abono previsto em
norma coletiva. Natureza jurídica", para restabelecer a sentença que
declarou improcedentes os pedidos constantes da inicial, sob o fun-
damento de que:

"2. MÉRITO DOS EMBARGOS
2.1. ABONO PREVISTO EM NORMA COLETIVA. NA-

TUREZA JURÍDICA
(...)
Passo ao exame.
É certo que a parcela de abono, por definição da própria lei

artigo 457, § 1º, da CLT , é salário e, como tal, uma vez concedida
aos empregados em atividade do BASA, deveria ser estendida aos
aposentados.

Ademais, o fato de ter sido paga uma única vez aos referidos
empregados não elide a natureza salarial de tal parcela. Busca-se aqui
a lição de AMAURI MASCARO NASCIMENTO, ao conceituar o
abono, o qual, para o referido juslaboralista, significa antecipação
salarial, visando a situações emergenciais, conforme assinalado na
decisão em exame.

Não é menos verdade, todavia, que alguns empregadores, em
face de tal entendimento, têm-se utilizado do abono, em diversas
ocasiões, sendo também a vantagem instituída, como o foi no pre-
sente caso, em normas coletivas.

Acrescento, como já o fiz em outras oportunidades em que
examinei essa matéria, que o BASA vem-se utilizando de expedientes
como esse para contemplar os empregados em atividade, reajustando-
lhes o salário e excluindo, de modo expresso, na norma coletiva de
que se tem servido para isso, os inativos, o que não aceito.

Consoante se infere do v. acórdão regional, o acordo coletivo
da categoria estabeleceu expressamente a inexistência de habitua-
lidade no pagamento da parcela concedida aos empregados em ati-
vidade no BASA.

Nessas circunstâncias, seguindo a trilha da jurisprudência do
TST, entendo que, nesse caso, a parcela prevista na Cláusula 2ª do
Acordo Coletivo de 1996/1998 não se reveste de nítida natureza
salarial, porquanto concedida mediante pagamento único, razão pela
qual indevida qualquer repercussão na remuneração dos emprega-
dos.

Entendimento contrário conduziria, necessariamente, à inob-
servância da norma coletiva em apreço, pois conceder-se-ia caráter
salarial à parcela nitidamente paga com cunho indenizatório, en-
sejando, inclusive, violação ao artigo 7º, inciso XXVI, da Cons-
tituição Federal. Assim, a eventualidade do pagamento da referida
parcela instituída por norma coletiva impede que tal benefício seja
estendido compulsoriamente aos inativos.

(...)
Em vista do exposto, dou provimento aos embargos inter-

postos pelo BASA, no particular, para restabelecer a r. sentença que
julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial." (fls.
357/358 - Sem grifo no original)

Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fundamento no art. 102, III, "a", da CF (fls. 362/367). Sustenta, em
síntese, que é devida a extensão do pagamento do abono pago aos
empregados inativos, em face da sua natureza remuneratória. Aponta
violação dos arts. 5º, caput e XXXVI, e 7º, VI e XXVI, da Cons-
tituição Federal.

Foram apresentadas as contra-razões de fls. 373/378.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 360 e 362), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 338, 368/369), mas não deve
p r o s s e g u i r.

A decisão recorrida é específica em seu fundamento, ao
concluir que:

"Consoante se infere do v. acórdão regional, o acordo co-
letivo da categoria estabeleceu expressamente a inexistência de ha-
bitualidade no pagamento da parcela concedida aos empregados em
atividade no BASA.

Nessas circunstâncias, seguindo a trilha da jurisprudência do
TST, entendo que, nesse caso, a parcela prevista na Cláusula 2ª do
Acordo Coletivo de 1996/1998 não se reveste de nítida natureza
salarial, porquanto concedida mediante pagamento único, razão pela
qual indevida qualquer repercussão na remuneração dos emprega-
dos.

Entendimento contrário conduziria, necessariamente, à inob-
servância da norma coletiva em apreço, pois conceder-se-ia caráter
salarial à parcela nitidamente paga com cunho indenizatório, en-
sejando, inclusive, violação ao artigo 7º, inciso XXVI, da Cons-
tituição Federal. Assim, a eventualidade do pagamento da referida
parcela instituída por norma coletiva impede que tal benefício seja
estendido compulsoriamente aos inativos. ( fls. 357/358)

Nesse contexto, por certo que não há ofensa literal e direta
do art. 7º, XXVI, da constituição Federal, uma vez que a decisão
recorrida não negou eficácia ao instrumento coletivo, mas, ao con-
trário, interpretou sua cláusula, para afastar a natureza salarial do
abono, reconhecendo que tem natureza indenizatória.

Chegar à conclusão diversa, como pretende o recorrente,
necessário seria o reexame da prova, em especial, da cláusula con-
vencional, procedimento vedado pela Súmula nº 279 do STF.

Finalmente, as matérias de que tratam os artigos 5º, caput e
XXXVI, e 7º, VI, da Constituição Federal, invocadas nas razões
recursais, não foram objeto de apreciação na decisão recorrida, razão
pela qual inviável é o seu exame, por falta de prequestionamento,
incidindo as Súmulas nos 282 e 356 do STF.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Brasília, 14 de maio de 2007.
MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-A-E-RR-542.200/99.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

ADVOGADO : DR. LYCURGO LEITE NETO

RECORRIDO : ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA

ADVOGADO : DR. UBIRACY TORRES CUÓCO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo da recor-

rente, para manter o despacho que não conheceu de seu recurso de
embargos, sob o fundamento de que não há violação do art. 7º,
XXVI, da Constituição Federal quando a lide não versa sobre re-
conhecimento de validade de acordo coletivo, "mas tão-só da análise,
à luz do ordenamento jurídico, de seus efeitos nos demais aspectos
jurídicos da relação entre empregado e empregador" (fl. 338).

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fundamento
no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta que é "in-
controverso nos Autos, inclusive no Acórdão Regional, que o PCCS
da ora Recorrente é oriundo de Acordo Coletivo de Trabalho que foi
chancelado pelo Sindicato representativo da categoria profissional dos
empregados da ora Recorrente, e foi complementado por outro acor-
do, que, em substituição à promoção por antiguidade, concedeu adi-
cional por tempo de serviço a todos os empregados da ora Re-
corrente" (fl. 346). Aponta, assim, violação do art. 7º, VI e XXVI, da
Constituição Federal (fls. 342/347).

Contra-razões a fls. 352/356.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 339 e 342), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 368/370) e o preparo está
correto (fl. 348), mas não deve prosseguir.

A decisão recorrida negou provimento ao agravo da recor-
rente, para afastar a alegada ofensa ao art. 7º, VI, da Constituição
Federal, no que tange à equiparação salarial, ressaltando que:

"Igualmente, não há falar em ofensa ao artigo 7º, inciso
XXVI, da Constituição da República. Como bem assinalado pela C.
Turma, o quadro de carreira, por expressa disposição legal, apenas
traz ínsito o efeito obstativo à equiparação se garante a alternância de
promoção a fim de proporcionar maior equidade entre os empregados.
O fato de a alteração ter ocorrido por convenção coletiva autoriza a
conclusão, tão-só, de que ela em si é lícita, afastando, quando muito,
eventual suspeita de violação ao artigo 468 da CLT, mas não faz
persistir o efeito obstativo próprio dos planos deb (sic) carreira in-
formados pela restrição do poder diretivo do empregador, que a lei,
exatamente por isso, gravou da eficácia obstativa à equiparação sa-
larial." (fls. 337/338)

Como se percebe, não houve negativa à convenção coletiva,
mas simplesmente, a sua interpretação, que repudiou sua eficácia, na
medida em que não poderia obstar a equiparação salarial.

Acrescente-se que, consoante emerge das razões de recurso,
a decisão recorrida está assentada em PCCS, oriundo da norma co-
letiva e que, reitere-se, foi analisado em confronto com o art. 461, §§
1º e 2º, da CLT, o que demonstra sua natureza infraconstitucional e,
portanto, não desafiadora do recurso extraordinário. Intacto, pois, o
art. 7º, XXVI, da Constituição Federal.

Finalmente, a controvérsia não foi analisada sob o enfoque
do art. 7º, XVI, da Constituição Federal, falta de prequestionamento
esse que não viabiliza o recurso, conforme as Súmulas nº 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-557.012/99.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ALVINO SANTOS REGO

ADVOGADOS : DR. NILTON CORREIA E DR. PEDRO LOPES RAMOS

RECORRIDA : COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ - CELE-
PA R 

ADVOGADO : DR. GEORGE LUIZ HARTMANN CERDEIRA GUMIEL

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos do recor-

rente quanto ao tema "dispensa imotivada", com fundamento na
Orientação Jurisprudencial nº 247 da SDI-1 desta Corte (fls.
385/387).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição da República. Argumenta, em sín-
tese, que a sua dispensa deveria ser motivada, uma vez que se sub-
meteu a concurso para ser admitido pela recorrida. Indica violação
dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 37, caput, 41 e 173, § 1º, da Cons-
tituição Federal (fls. 391/398).

Sem contra-razões (fl. 400).

Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 388 e 391), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 13 e 358/359) e o recorrente
está dispensado do recolhimento de custas, mas não deve prosse-
g u i r.

A decisão recorrida não conheceu dos embargos interpostos
pelo recorrente, sob o fundamento de que foi legítimo o ato de sua
dispensa imotivada, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 247
da SDI-1, desta Corte, in verbis:

"SERVIDOR PÚBLICO. CELETISTA CONCURSADO.
DESPEDIDA IMOTIVADA. EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDA-
DE DE ECONOMIA MISTA.POSSIBILIDADE."

Afastou, em conseqüência a alegada afronta aos arts. 5º,
XXXVI e LV, 37, caput, e 41, todos da Constituição Federal, res-
saltando que seu fundamento está no art. 173, § 1º, da Constituição
Federal.

Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraor-
dinário, visto que o próprio Supremo Tribunal Federal, em casos
idênticos, já decidiu que as disposições constitucionais, que regem os
atos administrativos, não são passíveis de evocação para abranger
empregados de sociedade de economia mista:

"Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que inad-
mitiu recurso extraordinário (art. 102, III, a, da Constituição) in-
terposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A de acórdão prolatado
pelo Tribunal Superior do Trabalho em recurso ordinário em ação
rescisória. O recurso extraordinário aponta ofensa aos arts. 5º, II,
XXXV; 7º, XXIX; 41 e 173, § 1º, II, da Constituição federal. 2. A
decisão rescindenda manteve sentença que reintegrou o agravado no
emprego por dois fundamentos, transcritos no acórdão recorrido, a
saber: (i) o regulamento então vigente não previa a demissão sem
justa causa e só foi alterado após o início da relação de emprego entre
as partes e (ii) os regulamentos das empresas, que conferem van-
tagens superiores àquelas prescritas na CLT, por serem mais be-
néficos, integram o contrato individual de trabalho, não podendo,
desta forma, serem descumpridos ao alvedrio do empregador, sob
pena de nulidade (fls. 168). 3. Abraçando os fundamentos da decisão
rescindenda e afastando alegada violação do art. 173, § 1º, II, da
Constituição, o Tribunal Superior do Trabalho afirma que não há
como se cogitar a vulneração do citado preceito, por ausência de
prequestionamento da matéria. 4. Ora, no julgamento do AI 245.235-
AgR (rel. min. Moreira Alves, DJ 12.11.1999), ficou consagrado o
entendimento segundo o qual: (i) o regulamento interno de pessoal de
bancos não confere estabilidade em favor de seus empregados e, (ii)
em se tratando de pessoas jurídicas de direito privado, as normas de
dispensa trabalhista não são limitadas pelos princípios constitucionais
da Administração Pública. 5. Tal entendimento tem sido reafirmado
pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal relativamente às empresas
públicas e às sociedades de economia mista: "EMENTA: Empresas
públicas e mistas: regime de pessoal. Ainda que da integração das
empresas de economia mista na Administração do Estado possam
advir peculiaridades no regime jurídico da dispensa de seus em-
pregados, não lhes é aplicável o art. 41 da Constituição Federal." (AI
387.498-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 16.04.2004). "RE-
CURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRABALHIS-
TA. EMPREGADA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RE-
GIME CELETISTA. READMISSÃO COM FUNDAMENTO NO
ART. 37 DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE. O vínculo entre o re-
corrente e a recorrida se deu no âmbito da Consolidação das Leis
Trabalhistas, com normas próprias de proteção ao trabalhador em
caso de dispensa imotivada. As disposições constitucionais que regem
os atos administrativos não podem ser invocadas para estender aos
funcionários de sociedade de economia mista uma estabilidade apli-
cável somente aos servidores públicos. Precedentes. Recurso extraor-
dinário conhecido e provido." (RE 363.328, rel. min. Ellen Gracie,
Segunda Turma, DJ 19.09.2003). 6. Do exposto, e com base no art.
544, § 3º e § 4º, do Código de Processo Civil, dou provimento ao
agravo e o converto em recurso extraordinário, para, nos termos do
art. 557, § 1º-A, do referido diploma legal, dar-lhe provimento, para
julgar procedente a ação rescisória, por violação do art. 173, § 1º, II,
da Constituição. A parte ora recorrida arcará com os ônus da su-
cumbência, ressalvada a hipótese de ser ela beneficiária da justiça
gratuita." (AI 582.921/MA, Relator Min. Joaquim Barbosa, DJ,
30/5/2006 PP-00025)

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁ-
RIO. QUESTÃO TRABALHISTA. PRELIMINARES DE NÃO-CO-
NHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS. REGIME JURÍDICO DAS EMPRE-
SAS PRIVADAS. NÃO-INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1.
Trata-se de Agravo Regimental interposto por Mauro de Oliveira
Firmo contra decisão proferida pela Ministra Ellen Gracie nos termos
seguintes (fls. 538-539): "1. Trata-se de recurso extraordinário in-
terposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou
provimento a recurso de revista. Entendeu a Corte a quo que a
dispensa sem justa causa do recorrido, empregado de empresa pú-
blica, ofendeu os princípios da administração pública constantes do
art. 37 da CF, o que não é incompatível com o disposto no art. 173,
§ 1º, II, da Lei Maior. Alega a recorrente ofensa ao art. 173, § 1º, II,
da Carta Magna, que "é claro ao disciplinar que a ECT, pertencente à
Administração Pública Indireta, empresa pública, tem seus contratos
regidos pela CLT, posto que é considerada como pessoa jurídica de
direito privado para fins trabalhistas, inclusive." 2. Em 04.10.1984, o
recorrido foi admitido, no cargo de operador de triagem e transbordo,
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, empresa
pública, e foi dispensado em 20.10.1997. O recorrido pretende a
aplicação dos princípios previstos no art. 37, caput, da Constituição
da República a vínculo laboral celetista, para com isso obter a rein-
tegração no emprego. A tese já foi refutada por esta Suprema Corte
em precedente com a seguinte ementa: "RECURSO EXTRAORDI-
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NÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. EMPREGADA DE
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME CELETISTA.
READMISSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 37 DA CF/88.
IMPOSSIBILIDADE. O vínculo entre o recorrente e a recorrida se
deu no âmbito da Consolidação das Leis Trabalhistas, com normas
próprias de proteção ao trabalhador em caso de dispensa imotivada.
As disposições constitucionais que regem os atos administrativos não
podem ser invocadas para estender aos funcionários de sociedade de
economia mista uma estabilidade aplicável somente aos servidores
públicos. Precedentes. Recurso extraordinário conhecido e provido."
(RE 363.328, de minha relatoria, 2ª Turma, unânime, DJ de
19.9.2003). No mesmo sentido: AI 245.235-AgR, rel. Min. Moreira
Alves, 1ª Turma, unânime, DJ de 12.11.1999. 3. O aresto impugnado
está em manifesto confronto com a jurisprudência do Supremo Tri-
bunal Federal, razão por que, com fundamento no art. 557, § 1º-A, do
CPC, dou provimento ao recurso, para restabelecer a sentença de
primeira instância." 2. O Agravante alega, em preliminar, que o re-
curso extraordinário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -
ECT não deveria sequer ter sido conhecido, porquanto "a decisão

contra a qual foi oferecido recurso extraordinário não tem natureza
constitucional, mas processual". Alega, pois, que, se ofensa à Cons-
tituição houve, seria esta reflexa ou indireta, o que impede o co-
nhecimento do recurso nesta via extraordinária. 3.3. No mérito, sus-
tenta que "o STF já se posicionou acerca da inaplicabilidade do
disposto no art. 173, § 1º da Constituição Federal à agravada tendo
em vista que, por se tratar de empresa que não exerce atividade
econômica, sendo monopolista da atividade postal, por expressa pre-
visão constitucional, assume caráter de autarquia, sendo, inclusive,
sujeita à execução por meio de precatório" (fl. 548). 4. A Procu-
radoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente ao provi-
mento do presente Agravo Regimental (fls. 556-562). Decido. 5. O
Agravo Regimental há de ser provido. O recurso extraordinário da ora
Agravada não preenche requisitos específicos de admissibilidade,
conforme anotou o parecer da lavra da Dra. Sandra Cureau, Sub-
procuradora-Geral da República, do qual transcrevo o excerto se-
guinte (fls. 559-560): "Os Juízos originários reconheceram a ilega-
lidade da dispensa do agravante com base em dois fundamentos
distintos: (i) verificação da estabilidade do empregado público, em
consonância com o art. 37 da Constituição Federal, que proíbe a
dispensa imotivada; e (ii) estabilidade provisória, nos termos da le-
gislação trabalhista, em virtude de o empregado ter sido demitido
com hérnia lombar. Quanto ao segundo fundamento, o argumento
lançado no apelo extremo, de que a "a argüição de que sofria de
doença ocupacional não foi demonstrada, sequer por perícia nos au-
tos, o que faz cair por terra as alegações do recorrido e do próprio
acórdão ora atacado" (fls. 475), implica, inevitavelmente, no revol-
vimento da matéria fático probatória, o que é vedado pela Súmula
n.º279/STF. Transcrevo do acórdão que não conheceu do recurso de
revista: "Descabe também falar-se em contrariedade ao Enunciado nº
08 do TST, visto que o egrégio TRT sequer emitiu tese explícita
acerca da estabilidade acidentária à luz do disposto no aludido enun-
ciado, nem foi argüido para tal por meio de embargos declaratórios,
nos termos do Enunciado nº 297 desta Corte. Mesmo que assim não
se entenda, a decisão recorrida, no particular, decorreu do exame dos
documentos de fls. 25/26, apresentados com a inicial, pelo que a
contrariedade ao citado enunciado não restaria caracterizada." (Fls.
439). Assim sendo, considerando que esse fundamento é suficiente,
por si só, para a manutenção do acórdão recorrido, e que essa Co-
lenda Corte não pode decidir em sentido contrário, porque, como dito,
seria necessário o reexame do conjunto probatório, o recurso ex-
traordinário não merece ser conhecido." 6. Mesmo que fosse possível
superar essas preliminares de conhecimento, ainda assim, o recurso da
ora Agravada não poderia ter sido provido. Isso porque este Supremo
Tribunal já se pronunciou desfavoravelmente à tese nele versada, no
julgamento, em Plenário, do Recurso Extraordinário 220.906, Rel.
Min. Maurício Corrêa, DJ 14.11.2002, cuja ementa é a seguinte:
"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. IM-
PENHORABILIDADE DE SEUS BENS, RENDAS E SERVIÇOS.
RECEPÇÃO DO ARTIGO 12 DO DECRETO-LEI Nº 509/69. EXE-
CUÇÃO. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO. APLI-
CAÇÃO DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. À
empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pessoa jurídica equi-
parada à Fazenda Pública, é aplicável o privilégio da impenhora-
bilidade de seus bens, rendas e serviços. Recepção do artigo 12 do
Decreto-lei nº 509/69 e não-incidência da restrição contida no artigo
173, § 1º, da Constituição Federal, que submete a empresa pública, a
sociedade de economia mista e outras entidades que explorem ati-
vidade econômica ao regime próprio das empresas privadas, inclusive
quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. 2. Empresa pública que
não exerce atividade econômica e presta serviço público da com-
petência da União Federal e por ela mantido. Execução. Observância
ao regime de precatório, sob pena de vulneração do disposto no artigo
100 da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e pro-
vido." Nesse julgamento, portanto, este Supremo Tribunal decidiu que
a Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT não se submete
ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às
obrigações trabalhistas, razão pela qual não pode dispensar imoti-
vadamente seus funcionários. 7. Pelo exposto, dou provimento ao
agravo regimental para, reconsiderando a decisão agravada, negar
seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 557, caput,
do Código de Processo Civil." (RE-463.505 AgR/RJ, Relatora Min.
Cármen Lúcia, DJ 7/2/2007 PP-00040).

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-563.157/99.6
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : NÉLSON DOMINGOS ROSSI

ADVOGADO : DR. ANTÔNIO ESCOSTEGUY CASTRO

RECORRIDA : COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -
CORSAN

ADVOGADA : DRA. GLADIS CATARINA NUNES DA SILVA

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

PROCURADOR : DR. LOURENÇO ANDRADE

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu dos embargos do recor-

rente, quanto ao tema "aposentadoria espontânea - extinção do con-
trato de trabalho - efeitos - empresa pública", em acórdão sintetizado
na seguinte ementa:

"APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDEN-
CIAL 177 DA SBDI-1. NÃO-INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. NULIDADE CONTRATO DE TRABALHO RE-
LATIVO AO PERÍODO POSTERIOR À APOSENTADORIA.
EXIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA 363 DES-
TA CORTE.

Pacificado no âmbito desta Corte, mediante a Orientação
Jurisprudencial 177 da SBDI-1, o entendimento de que a aposen-
tadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, a decisão da
Turma que, assim considerando, conclui que a continuidade da pres-
tação de serviço revela-se novo contrato e, por isso, exigível a prévia
aprovação em concurso público para sua validade, encontra-se em
consonância com a referida orientação jurisprudencial e com a Sú-
mula 363 desta Corte, não sendo possível, ante os termos do § 4º do
art. 896 da CLT, conhecer do Recurso de Embargos por divergência
jurisprudencial, tampouco por ofensa ao art. 37, inc. II, da Cons-
tituição da República, uma vez que a orientação contida na Súmula
363 desta Corte tem por fundamento justamente o referido dispositivo
constitucional." (fl. 526)

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega que o Supremo
Tribunal Federal está se posicionando no sentido de que a apo-
sentadoria não rompe o contrato de trabalho. Indica violação dos arts.
7º, I, e 37, II, § 2º, da Constituição Federal e 10 do ADCT (fls.
538/549 - fax, e 550/561 - original).

Sem contra-razões (certidões de fls. 566 e 567).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 533, 538 e 550), está subscrito

por advogado regularmente constituído (fl. 19) e o preparo está dis-
pensado (fl. 354), e deve prosseguir.

A decisão recorrida concluiu que a aposentadoria espontânea
extingue o contrato de trabalho e que, para a continuidade da pres-
tação de serviços, é necessário prévia aprovação em concurso público.
Aplicou a Orientação Jurisprudencial nº 177 da SBDI-1 e a Súmula nº
363 desta Corte.

O Supremo Tribunal Federal, em apreciando caso idêntico,
em que se discutia a extinção do contrato, em razão de aposentadoria
voluntária, com conseqüente exigência de concurso público, para le-
gitimar a nova relação jurídica contratual, decidiu pela não afronta ao
art. 37, II, da Constituição Federal.

Efetivamente:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO. Uma vez

verificada omissão quanto ao exame de certa matéria, impõe-se o
provimento dos embargos declaratórios. EMBARGOS DECLARA-
TÓRIOS - EFEITO MODIFICATIVO - APOSENTADORIA ESPON-
TÂNEA - CONTRATO DE TRABALHO - ALCANCE. O Supremo
declarou a inconstitucionalidade do artigo 453, § 1º, da Consolidação
das Leis do Trabalho, assentando que a aposentadoria espontânea do
empregado não repercute no vínculo empregatício - Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 1.721-3/DF, relatada pelo ministro Carlos
Britto e julgada pelo Pleno na sessão de 11 de outubro de 2006. (AI-
AgR-ED 543851/RS, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma, DJ 23-02-2007)

EMENTA: I. Recurso extraordinário: admissibilidade: acór-
dão recorrido fundado no Enunciado 363 e na Orientação Jurispru-
dencial 177, do Tribunal Superior do Trabalho, de conteúdo cons-
titucional. II. Previdência social: aposentadoria espontânea não im-
plica, por si só, extinção do contrato de trabalho. 1. Despedida ar-
bitrária ou sem justa causa (CF, art. 7º, I): viola a garantia cons-
titucional o acórdão que, partindo de premissa derivada de inter-
pretação conferida ao art. 453, caput, da CLT (redação alterada pela
L. 6.204/75), decide que a aposentadoria espontânea extingue o con-
trato de trabalho, mesmo quando o empregado continua a trabalhar na
empresa após a concessão do benefício previdenciário. 2. A apo-
sentadoria espontânea pode ou não ser acompanhada do afastamento
do empregado de seu trabalho: só há readmissão quando o traba-
lhador aposentado tiver encerrado a relação de trabalho e poste-
riormente iniciado outra; caso haja continuidade do trabalho, mesmo
após a aposentadoria espontânea, não se pode falar em extinção do
contrato de trabalho e, portanto, em readmissão. 3. Precedentes: ADIn
1.721-MC, Ilmar Galvão, RTJ 186/3; ADIn 1.770, Moreira Alves,
RTJ 168/128; RE 449.420, 1ª Turma, 16.08.2005, Pertence, DJ
14.10.2005. (AI-AgR 519669 / SP, Relator Min. SEPÚLVEDA PER-
TENCE, Primeira Turma, DJ 19-05-2006).

DespachoDECISÃO: 1. Trata-se de agravo de instrumento
contra decisão que, na instância de origem, indeferiu processamento
de recurso extraordinário a acórdão do Tribunal Superior do Trabalho
que julgou indevida a indenização de 40% sobre o FGTS da parte
agravante, uma vez que, diante da aposentadoria espontânea, teria
sido extinto o contrato de trabalho, conforme orientação jurispru-
dencial nº 177/SDI/TST daquela Corte. 2. Consistente o recurso. É
que se assentou a jurisprudência da Corte no sentido de que, como a
aposentadoria espontânea pode, ou não, ser acompanhada de afas-
tamento do empregado do trabalho, "a interpretação conferida pelo
TST ao art. 453 da CLT viola a garantia constitucional contra a
despedida arbitrária" (cf. RE 449.420, Rel. Min. SEPÚLVEDA PER-
TENCE, Boletim Informativo nº 401, p. 4. No mesmo sentido, AI nº
570.250 e RE nº 451.480, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE).
Outrossim, suposta ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal,
não foi configurada, pois que não há se falar em readmissão do
empregado, uma vez que o contrato de trabalho não fora extinto pela
aposentadoria espontânea, como já anotou a Corte em caso análogo:
"caso haja continuidade do trabalho, mesmo após a aposentadoria
espontânea, não se pode falar em extinção do contrato de trabalho e,
portanto, em readmissão" (cf. RE 449.420, Rel. Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE, Boletim Informativo nº 401, p. 4). 3. Do exposto, va-
lendo-me do art. 544, §§ 3º e 4º, do CPC, com a redação dada pela
Lei nº 9.756/98 e pela Lei nº 8.950/94, acolho o agravo e desde logo
conheço do recurso extraordinário, para dar-lhe provimento, a fim de
que, cassado o acórdão impugnado, o Tribunal rejulgue o recurso,
sem a premissa de que a aposentadoria teria, automaticamente, ex-
tinguido o contrato de trabalho. Publique-se. Int.. Brasília, 15 de
fevereiro de 2006. Ministro CEZAR PELUSO Relator (581053 / RS,
DJ 13/03/2006)

Diante desse contexto, determino o SEGUIMENTO do re-
curso extraordinário, face aos precedentes mencionados, para a douta
apreciação da Suprema Corte.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST
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PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-576.644/99.4
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : CARLOS ALVES

ADVOGADO : DR. ULISSES RIEDEL RESENDE

RECORRIDA : ALCOA ALUMÍNIO S.A.

ADVOGADO : DR. MÁRCIO GONTIJO

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida, no v acórdão de fls. 332/335, conheceu

do recurso de embargos da recorrida quanto ao tema "Turnos inin-
terruptos de revezamento. Fixação de jornada de trabalho superior a
seis horas mediante negociação coletiva. Possibilidade. Indevido o
pagamento de horas extras", por divergência jurisprudencial, e deu-
lhe provimento para absolvê-la do pagamento de horas extras ex-
cedentes da sexta diária.

Seu fundamento está sintetizado na ementa:
"RECURSO DE EMBARGOS. TURNO ININTERRUPTO

DE REVEZAMENTO. FIXAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO
SUPERIOR A SEIS HORAS MEDIANTE NEGOCIAÇÃO COLE-
TIVA. VALIDADE. INDEVIDO O PAGAMENTO DE HORAS EX-
TRAS. O Tribunal Pleno deste c. Tribunal Superior do Trabalho, ao
analisar, recentemente, o ERR-576619/99, pacificou o seu posicio-
namento no sentido de que, quando há na empresa o sistema de turno
ininterrupto de revezamento, é válida a fixação de jornada superior a
seis horas mediante negociação coletiva, não havendo direito ao pa-
gamento de horas extras. A Constituição Federal, ao estabelecer no
artigo 7º, inciso XIV, jornada de seis horas para o trabalho realizado
em turnos ininterruptos de revezamento, excepcionou, na parte final
do dispositivo, que esta poderia ser prorrogada mediante negociação
coletiva. Recurso de embargos conhecido e provido." (fl. 332)

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados
(fls. 357/359)

Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Argúi, pre-
liminarmente, a nulidade do acórdão recorrido, por negativa de pres-
tação jurisdicional.

Argumenta que os acordos coletivos não tratam do trabalho
em turnos ininterruptos de revezamento, e, sim, de turnos de re-
vezamento semanal. Aponta violação dos arts. 5º, II, XXXVI e LV,
7º, XXVI, e 93, IX, da Constituição Federal (fls. 367/377).

Contra-razões apresentadas a fls. 380/384.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 360 e 367) e está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 19, 279, 338), mas não deve
p r o s s e g u i r.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.
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Considerando-se que o recurso foi interposto em 21.2.2007,
portanto, já na vigência da norma e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não atende
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-RR-577.533/99.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ANTÔNIO ESKEFF

ADVOGADO : DR. ANTÔNIO ESCOSTEGUY CASTRO

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

PROCURADORA : DRA. BEATRIZ DE H. JUNQUEIRA FIALHO

RECORRIDA : COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -
CORSAN

ADVOGADA : DRA. LIDIANE CHARÃO JARDIM

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida conheceu dos embargos do Ministério

Público do Trabalho da 2ª Região, quanto ao tema "aposentadoria
espontânea - extinção do contrato de trabalho - efeitos - empresa
pública", por ofensa ao artigo 37, II, § 2º, da Constituição Federal e
contrariedade à Súmula nº 363 do TST, e, no mérito, deu-lhes pro-
vimento para reconhecer ao recorrente apenas as parcelas enumeradas
na referida súmula, em acórdão sintetizado na seguinte ementa:

"APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO. EFEITOS. CONTRATO POS-
TERIOR CELEBRADO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA DE 1988.

Considerando que a aposentadoria espontânea extingue o
contrato de trabalho e que o segundo contrato, realizado após a
Constituição da República de 1988, não observou as exigências pre-
vistas no art. 37, inc. II e § 2º, da Constituição da República, re-
lativamente ao prévio concurso público, não há falar em direito ao
pagamento de verbas rescisórias relativamente ao segundo contrato,
em face de sua nulidade. Inteligência que emerge da Súmula 363 do
TST e da Orientação Jurisprudencial 177 da SBDI-1 desta Corte.

Precedente do Supremo Tribunal Federal: 'Reclamação: ale-
gação de desrespeito dos julgados do Supremo Tribunal nas ADIns
1.770-4 (Moreira Alves, DJ 6.11.98) e 1.721-3 (Galvão, DJ
11.4.2003): improcedência. 1. A decisão reclamada, com base na OJ
177, da SDI-1, do Tribunal Superior do Trabalho, aplicou o caput do
art. 453 da CLT, para considerar extinto o contrato de trabalho pela
aposentadoria espontânea. 2. As decisões das ações diretas invocadas
não cuidaram do caput do art. 453, CLT, não impugnado. 3. Não há
desrespeito à decisão vinculante do Supremo Tribunal se o paradigma
normativo invalidado é diverso do dispositivo legal aplicado ao caso
pela autoridade reclamada. Precedentes. 4. Ademais, a discussão acer-
ca da interpretação do caput do art. 453 da CLT ou do teor da OJ
177-SDI-1/TST extrapola os limites da via processual eleita.' (Rcl-
AgR-3940/RJ, ac. Tribunal Pleno, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTEN-
CE, publicado no DJU-1 de 24/03/2006)

Recurso de Embargos de que se conhece e a que se dá
provimento." (fl. 659)

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega que o Supremo
Tribunal Federal está se posicionando no sentido de que a apo-
sentadoria não rompe o contrato de trabalho. Indica violação dos arts.
7º, I, e 37, II, § 2º, da Constituição Federal e 10 do ADCT (fls.
678/683 - fax e 684/694 - original).

Sem contra-razões (certidões de fls. 699 e 700).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 668, 678 e 684), está subscrito

por advogado regularmente constituído (fl. 18) e o preparo está dis-
pensado (fl. 468), e deve prosseguir.

A decisão recorrida concluiu que a aposentadoria espontânea
extingue o contrato de trabalho e que, para a continuidade da pres-
tação de serviços, é necessário prévia aprovação em concurso público.
Aplicou a Orientação Jurisprudencial nº 177 da SBDI-1 e a Súmula nº
363 desta Corte.

O Supremo Tribunal Federal, em apreciando caso idêntico,
em que se discutia a extinção do contrato, em razão de aposentadoria
voluntária, com conseqüente exigência de concurso público, para le-
gitimar a nova relação jurídica contratual, decidiu pela não afronta ao
art. 37, II, da Constituição Federal.

Efetivamente:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO. Uma vez

verificada omissão quanto ao exame de certa matéria, impõe-se o
provimento dos embargos declaratórios. EMBARGOS DECLARA-
TÓRIOS - EFEITO MODIFICATIVO - APOSENTADORIA ESPON-
TÂNEA - CONTRATO DE TRABALHO - ALCANCE. O Supremo
declarou a inconstitucionalidade do artigo 453, § 1º, da Consolidação
das Leis do Trabalho, assentando que a aposentadoria espontânea do
empregado não repercute no vínculo empregatício - Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 1.721-3/DF, relatada pelo ministro Carlos
Britto e julgada pelo Pleno na sessão de 11 de outubro de 2006. (AI-
AgR-ED 543851/RS, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma, DJ 23-02-2007)

EMENTA: I. Recurso extraordinário: admissibilidade: acór-
dão recorrido fundado no Enunciado 363 e na Orientação Jurispru-
dencial 177, do Tribunal Superior do Trabalho, de conteúdo cons-
titucional. II. Previdência social: aposentadoria espontânea não im-
plica, por si só, extinção do contrato de trabalho. 1. Despedida ar-
bitrária ou sem justa causa (CF, art. 7º, I): viola a garantia cons-
titucional o acórdão que, partindo de premissa derivada de inter-
pretação conferida ao art. 453, caput, da CLT (redação alterada pela
L. 6.204/75), decide que a aposentadoria espontânea extingue o con-
trato de trabalho, mesmo quando o empregado continua a trabalhar na
empresa após a concessão do benefício previdenciário. 2. A apo-
sentadoria espontânea pode ou não ser acompanhada do afastamento
do empregado de seu trabalho: só há readmissão quando o traba-
lhador aposentado tiver encerrado a relação de trabalho e poste-
riormente iniciado outra; caso haja continuidade do trabalho, mesmo
após a aposentadoria espontânea, não se pode falar em extinção do
contrato de trabalho e, portanto, em readmissão. 3. Precedentes: ADIn
1.721-MC, Ilmar Galvão, RTJ 186/3; ADIn 1.770, Moreira Alves,
RTJ 168/128; RE 449.420, 1ª Turma, 16.08.2005, Pertence, DJ
14.10.2005. (AI-AgR 519669 / SP, Relator Min. SEPÚLVEDA PER-
TENCE, Primeira Turma, DJ 19-05-2006).

DespachoDECISÃO: 1. Trata-se de agravo de instrumento
contra decisão que, na instância de origem, indeferiu processamento
de recurso extraordinário a acórdão do Tribunal Superior do Trabalho
que julgou indevida a indenização de 40% sobre o FGTS da parte
agravante, uma vez que, diante da aposentadoria espontânea, teria
sido extinto o contrato de trabalho, conforme orientação jurispru-
dencial nº 177/SDI/TST daquela Corte. 2. Consistente o recurso. É
que se assentou a jurisprudência da Corte no sentido de que, como a
aposentadoria espontânea pode, ou não, ser acompanhada de afas-
tamento do empregado do trabalho, "a interpretação conferida pelo
TST ao art. 453 da CLT viola a garantia constitucional contra a
despedida arbitrária" (cf. RE 449.420, Rel. Min. SEPÚLVEDA PER-
TENCE, Boletim Informativo nº 401, p. 4. No mesmo sentido, AI nº
570.250 e RE nº 451.480, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE).
Outrossim, suposta ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal,
não foi configurada, pois que não há se falar em readmissão do
empregado, uma vez que o contrato de trabalho não fora extinto pela
aposentadoria espontânea, como já anotou a Corte em caso análogo:
"caso haja continuidade do trabalho, mesmo após a aposentadoria
espontânea, não se pode falar em extinção do contrato de trabalho e,
portanto, em readmissão" (cf. RE 449.420, Rel. Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE, Boletim Informativo nº 401, p. 4). 3. Do exposto, va-
lendo-me do art. 544, §§ 3º e 4º, do CPC, com a redação dada pela
Lei nº 9.756/98 e pela Lei nº 8.950/94, acolho o agravo e desde logo
conheço do recurso extraordinário, para dar-lhe provimento, a fim de
que, cassado o acórdão impugnado, o Tribunal rejulgue o recurso,
sem a premissa de que a aposentadoria teria, automaticamente, ex-
tinguido o contrato de trabalho. Publique-se. Int.. Brasília, 15 de
fevereiro de 2006. Ministro CEZAR PELUSO Relator (581053 / RS,
DJ 13/03/2006)

Diante desse contexto, determino o SEGUIMENTO do re-
curso extraordinário, face aos precedentes mencionados, para a douta
apreciação da Suprema Corte.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-719/2004-016-05-40.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : ESTADO DA BAHIA

PROCURADOR : DR. ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA TELLES DE VASCON-
CELLOS

RECORRIDO : ROSEMÁRIO FERREIRA

ADVOGADO : DR. ANDRÉ LUIZ QUEIROZ STURARO

RECORRIDA : VALVERDE E CIA. LTDA.

RECORRIDA : NPLUS ALIMENTOS LTDA.

RECORRIDA : LIBERATO E VALVERDE CIA. LTDA.

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento do recorrente quanto ao tema "responsabilidade subsidiária",
com fundamento na Súmula nº 331, IV, do TST (fls. 100/102).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Argumenta, em síntese, que o art. 71, § 1º,
da Lei nº 8.666/93 afasta a responsabilidade subsidiária do ente pú-
blico. Indica violação dos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição
Federal (fls. 107/113).

Sem contra-razões (fl. 115).
Com esse breve R E L AT Ó R I O ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 6/3/2007,
portanto, já na vigência da norma, e o recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não atende a
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-923/2004-005-10-40.5
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

ADVOGADO : DR. TIAGO CEDRAZ

RECORRIDO : MANOEL GONÇALVES NETO

ADVOGADO : DR. ULISSES BORGES DE RESENDE

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente, quanto ao tema "eletricitários - cômputo do
adicional por tempo de serviço na base de cálculo do adicional de
periculosidade", com fundamento na Súmula nº 333 deste Tribunal e
no § 4º do art. 896 da CLT, por estar a decisão regional em con-
formidade com o disposto nas Súmulas nºs 191 e 203 desta Corte (fls.
264/268).

Inconformada, a recorrente interpõe recurso extraordinário,
com base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em
síntese, que a decisão recorrida afronta o disposto nos artigos 5º, II e
LV e 7º, XXX, da Constituição Federal (fls. 288/292).

Contra-razões apresentadas às fls. 295/296.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 281 e 288), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 284/285), mas não deve pros-
seguir, visto que deserto.

A recorrente comprovou ter feito o depósito recursal (fls. 168
e 240), mas não efetuou o pagamento das custas processuais, con-
forme estabelecem o artigo 511 do CPC e a Resolução do Supremo
Tribunal Federal n.º 319, de 17/1/2006 (DJ de 20/1/2006).

Esclareça-se, finalmente, que a hipótese não atrai a aplicação
do art. 511, § 2º, do CPC, porquanto não se trata de insuficiência do
valor do preparo, mas, sim, de sua total ausência.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-936/2003-067-01-40.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

ADVOGADO : DR. LYCURGO LEITE NETO

RECORRIDA : MARIA FERNANDA BRANCO DE OLIVEIRA

ADVOGADO : DR. PAULO CÉSAR PIMPA DA SILVA

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto aos temas "prescrição" e "responsa-
bilidade pelo pagamento das diferenças da multa de 40% sobre o
FGTS decorrentes dos expurgos inflacionários", com fundamento nas
Orientações Jurisprudenciais nºs 344 e 341 da SBDI-1 do TST (fls.
92/97 e 111/112).

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da CF. Argumenta que ocorreu a prescrição e que
não é responsável pelo pagamento das diferenças da multa sobre o
FGTS. Indica violação dos arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXIX, da Cons-
tituição Federal (fls. 117/126).

Contra-razões a fls. 133/135.
Com esse breve R E L AT Ó R I O ,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-

bilidade, mas não deve prosseguir.
A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os

arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 26/2/2007,
portanto, já na vigência da norma, e a recorrente não demonstra, em
nenhum momento, que as questões debatidas possuem relevância do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ônus processual
que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por certo que sua
pretensão, de submeter a decisão recorrida ao crivo do Supremo
Tribunal Federal, não é viável, na medida em que não atende a
pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-1803/2001-465-02-40.2
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : WHITE CAP DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO : DR. URSULINO SANTOS FILHO

RECORRIDA : MARIA IVONE LIMA FERREIRA
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ADVOGADO : DR. JOSÉ VICTOR FERNANDES

RECORRIDA : REMAPRINT EMBALAGENS LTDA.

ADVOGADA : DRA. PALOMA SUMIE MOURA TSUTSUI

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da recorrente quanto ao tema "sucessão trabalhista", em face
do óbice previsto no art. 896, § 2º, da CLT, em acórdão sintetizado na
seguinte ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - SUCES-
SÃO TRABALHISTA - VIOLAÇÃO REFLEXA

A violação ao artigo 5º, inciso II, da Constituição da Re-
pública só poderia ocorrer de forma reflexa, uma vez que a matéria
referente à sucessão trabalhista é disciplinada por norma infracons-
titucional. Diante dos limites estreitos a que estão sujeitos os recursos
em execução de sentença, não merece reforma o r. despacho agra-
vado, a teor do disposto no art. 896, § 2º, da CLT.

Agravo de instrumento ao qual se nega provimento." (fl.
174).

O recurso extraordinário é interposto com fulcro no artigo
102, III, "a", da Constituição Federal (fls. 182/186). A recorrente
insiste na tese da inexistência de sucessão trabalhista. Aponta vio-
lação do artigo 5º, II, da Constituição Federal.

Sem contra-razões (certidão de fl. 190).
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 177 e 182), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 116/117 e 188) e o preparo
está correto (fl. 188), mas não deve prosseguir.

A decisão recorrida, ao negar provimento ao agravo de ins-
trumento, quanto à "sucessão trabalhista", o fez com fundamento na
disposição do art. 896, § 2º, da CLT, após ressaltar que a lide foi
solucionada com base nos arts. 10 e 448 da CLT e 568 do CPC (fls.
174/176).

Está, por conseguinte, circunscrita ao exame de legislação
infraconstitucional, motivo pelo qual eventual ofensa literal e direta
ao art. 5º, II, da Constituição Federal, só ocorreria de forma reflexa
ou indireta, visto que, primeiro, necessário seria demonstrar-se a
violação de preceitos de lei, conforme precedentes do STF:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL.
OFENSA INDIRETA. 1. Prevalece neste Tribunal o entendimento de
que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos de
admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza infraconsti-
tucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria de forma in-
direta. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade,
do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do con-
traditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem con-
figurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto
da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI-
AgR 593739/SP, Segunda Turma, Relator Min. EROS GRAU, DJ 23-
02-2007, sem grifo no original).

"A ofensa a preceito constitucional, para que autorize o re-
curso extraordinário, há de ser "direta e frontal" (RTJ 107/661,
120/912, 125/705, 155/921, 165/332, STF-RT 717/299, 731/184,
759/161), "direta, e não indireta, reflexa" (RTJ 152/948, 152/955),
"direta e não por via reflexa" (RTJ 105/704; neste sentido: RTJ
105/1.279, 127/758, 128/886; STF-RT 640/229)."

"Tem-se violação reflexa à Constituição, quando o seu reconhe-
cimento depende de rever a interpretação dado à norma ordinária pela de-
cisão recorrida, caso em que é a hierarquia infraconstitucional dessa última
que define, para fins recursais, a natureza de questão federal. Admitir o re-
curso extraordinário por ofensa reflexa ao princípio constitucional da le-
galidade seria transformar em questões constitucionais todas as controvérsias
sobre a interpretação da lei ordinária, baralhando as competências repartidas
entre o STF e os tribunais superiores e usurpando até a autoridade definitiva
da Justiça dos Estados para a inteligência do direito local "(RTF 161/297)."
(in Código de Processo Civil de Theotonio Negrão - 31ª edição - pg.
1.822).

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV, XXXVI,
LIV, LV, 7º, XXIX E 93, IX. I - Alegação de ofensa à Constituição que, se
ocorrente, seria indireta, reflexa, o que não autoriza a admissão do recurso
extraordinário. II - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a
vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta ra -
zoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da le-
galidade, inocorrendo o contencioso constitucional. III - Agravo não pro-
vido." (RE-AgR 245580 / PR, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 08-03-
2002 PP-00061).

Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-AIRR-2932/2003-016-02-40.7
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : UNILEVER BRASIL LTDA.

ADVOGADO : DR. URSULINO SANTOS FILHO

RECORRIDO : NATANAEL GUEDES NEVES

ADVOGADO : DR. NADIR ANTÔNIO DA SILVA

RECORRIDO : DELTA COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO EM
SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE APOIO À LOGÍSTICA E
T R A N S P O RT E 

RECORRIDO : RODOVIÁRIO MICHELON LTDA.

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento agravo de instrumento

da recorrente, quanto ao tema "responsabilidade subsidiária", com
fundamento na Súmula nº 331, IV, do TST.

A recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, a
regularidade na contratação da empresa prestadora de serviços, de
modo que não pode ser considerada responsável pelo inadimplemento
das obrigações trabalhistas, ainda que subsidiariamente. Indica vio-
lação do art. 5º, II, da Constituição Federal.

Sem contra-razões.
Com esse breve re l a t ó r i o , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo, está subscrito por advogado regu-

larmente constituído e o preparo foi realizado a contento, mas não
deve prosseguir.

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os
arts. 543-A e 543-B à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), com o objetivo de regulamentar o § 3º do art. 102
da Constituição Federal, que trata do instituto da repercussão geral, e
teve sua vigência a partir de 20 de fevereiro de 2007.

Considerando-se que o recurso foi interposto em 21 de fe-
vereiro de 2007, portanto, já na vigência da norma e o recorrente não
demonstra, em nenhum momento, que as questões debatidas possuem
relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico,
ônus processual que lhe é imposto pelo art. 543-A, § 2º, do CPC, por
certo que sua pretensão, em submeter a decisão recorrida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, não se viabiliza, na medida em que não
atende pressuposto formal e intrínseco do recurso extraordinário.

Com esses fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-17288/2003-008-09-40.9
R E C U R S O E X T R A O R D I N Á R I O

RECORRENTE : EMPRESA DE ÁGUAS OURO FINO LTDA.

ADVOGADO : DR. INDALÉCIO GOMES NETO

RECORRIDO : FAUZI MOUSFI

ADVOGADO : DR. RENATO JOSÉ BORGET

D E S P A C H O
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de ins-

trumento da reclamada, relativamente ao tema "reconhecimento de
vínculo de emprego", com fundamento na Súmula nº 126 desta Corte
(fls. 234/235).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados,
sob os fundamentos de fls. 250/251.

Irresignada, interpõe recurso extraordinário, com fundamento
no art. 102, III, "a" e § 3º, da Constituição Federal. Alega nulidade
por negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que,
mesmo instada por embargos de declaração, a Turma permanece
omissa quanto à subordinação jurídica e em relação ao seguinte as-
pecto:

"Ora, é incontroverso nos autos e consta expressamente do
acórdão regional que o reclamante é sócio da empresa prestadora de
serviços SPECIAN (fls. 195 - item 3) desde dois anos antes do início
de sua relação contratual com a ré. Da mesma forma é incontroverso
que o reclamante não tinha horário determinado, podendo determinar
o seu horário conforme marcava as reuniões com o cliente (fls. 195 -
item 29). Na mesma linha de raciocínio, observa-se que também é

incontroverso que o reclamante é quem definia como e quando de-
senvolveria suas atividades, sem ter que informar isso a qualquer
empregado da recorrente. Ademais, confirma o reclamante que jamais
foi punido com suspensões e advertências (fls. 195 - item 15). Além
disso, também é incontroverso o pagamento à empresa do reclamante
mediante nota fiscal." (fl. 257).

Aponta, assim, violação dos artigos 5º, XXXV e LV, e 93,
IX, da Constituição Federal (fls. 255/259).

Contra-razões a fls. 270/274.
Com esse breve R E L AT Ó R I O , 
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 252 e 255), está subscrito por

advogado regularmente constituído (fls. 69/70 e 246), o preparo está
correto (fls. 262) e deve prosseguir.

A decisão recorrida é absolutamente sintética quando, sim-
plesmente, consigna:

"O tema central do recurso que ora se examina é a relação de
emprego, cuja existência o colendo Regional reconheceu. A decisão
combatida está assim fundamentada:

'...é imperativo concluir a presença de subordinação do Autor
à Ré, bem assim, que o demandante desempenhava atividades pró-
prias dos empregados da empresa. Presentes, como se observa, os
requisitos caracterizadores da relação de emprego, deve ser mantida a
sentença em seus termos.'

(...)
O exame preambular nos leva a concluir que falece razão à

recorrente no que tangencia a inexistência de vínculo. Para concluir
de modo diverso, seria necessário revolver o contexto fático-pro-
batório, tarefa impossível em sede de revista, ante o óbice inarredável
da Súmula 126 desta Corte." (fl. 235).

"O tema central do recurso que ora se examina é a relação de
emprego, cuja existência o colendo Regional reconheceu. A decisão
combatida está assim fundamentada:

'...é imperativo concluir a presença de subordinação do Autor
à Ré, bem assim, que o demandante desempenhava atividades pró-
prias dos empregados da empresa. Presentes, como se observa, os
requisitos caracterizadores da relação de emprego, deve ser mantida a
sentença em seus termos.'

(...)
O exame preambular nos leva a concluir que falece razão à

recorrente no que tangencia a inexistência de vínculo. Para concluir
de modo diverso, seria necessário revolver o contexto fático-pro-
batório, tarefa impossível em sede de revista, ante o óbice inarredável
da Súmula 126 desta Corte." (fl. 235).

Regular e tempestivamente, opôs embargos de declaração o
recorrente, alegando omissão quanto ao seguinte aspecto:

"Ora, é incontroverso nos autos e consta expressamente do
acórdão regional que o reclamante é sócio da empresa prestadora de
serviços SPECIAN (fls. 195 - item 3) desde dois anos antes do início
de sua relação contratual com a ré. Da mesma forma é incontroverso
que o reclamante não tinha horário determinado, podendo determinar
o seu horário conforme marcava as reuniões com o cliente (fls. 195 -
item 29). Na mesma linha de raciocínio, observa-se que também é

incontroverso que o reclamante é quem definia como e quando de-
senvolveria suas atividades, sem ter que informar isso a qualquer
empregado da recorrente. Ademais, confirma o reclamante que jamais
foi punido com suspensões e advertências (fls. 195 - item 15). Além
disso, também é incontroverso o pagamento à empresa do reclamante
mediante nota fiscal." (fl. 238).

Ao responder aos declaratórios, a decisão recorrida conti-
nuou lacônica, quando se limitou:

"Não prosperam os embargos.
Em primeiro lugar, não há que se falar em omissão por-

quanto o acórdão examinou que a matéria foi resolvida, como sói
acontecer em questões em que se busca aferir a existência ou não de
vínculo empregatício, com total amparo nos elementos de prova exis-
tentes nos autos, tendo transcrito trecho do acórdão regional onde a
questão da subordinação foi examinada '...é imperativo concluir a
presença de subordinação do Autor à Ré...'

Não há, por conseguinte, o apontado vício que justifique a
oposição de embargos declaratórios.

Diante do exposto, não há que se falar em omissão ou qual-
quer ofensa legal.

Logo, a insatisfação não se amolda às hipóteses do art. 535
do CPC, combinado com art. 897-A da CLT." (fl. 251).

A grande preocupação da sociedade, no que se refere ao
Poder Judiciário, está concentrada na expectativa de que seja, tanto
quanto possível, célere na entrega de sua prestação jurisdicional, e
que sua decisão se revele plena de eficácia, tornando-se concreto seu
comando, de forma que a parte não apenas ganhe a causa, mas receba
rápido e efetivamente o que foi declarado, pelo Estado-juiz, como seu
direito.

É legítima, e, mais do que isso, imprescindível, a exigência
dos cidadãos que batem à porta do Judiciário, pois o ideal de rea-
lização de todo homem, num Estado Democrático de Direito, é a
Justiça, porque, sem ela, bem ensina Kant, "já não valeria a pena que
os homens vivessem em sociedade".

Compete ao magistrado, responsável pela direção do pro-
cesso, desenvolver todo o seu trabalho na busca desse objetivo, su-
perando ou minimizando as dificuldades de um sistema processual,
em parte anacrônico, que compromete a celeridade e a efetividade do
processo como instrumento de composição de conflitos de interes-
ses.

Daí a extraordinária importância que assumem os embargos
de declaração, que, utilizados com eficiência, e, sobretudo, por pro-
fissionais comprometidos com a ética jurídica ao recorrer, permitem
ao magistrado a possibilidade de correção de seu julgado, quando
contaminados pelos vícios da omissão, da contradição ou do ma-
nifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Os arts. 93, IX, da Constituição Federal, 832 da CLT e 458
do CPC impõem ao Poder Judiciário o dever de fundamentar suas
decisões, competindo ao magistrado identificar os elementos fático-
jurídicos que geraram sua convicção concretizada no decisum, por
meio de análise circunstanciada e explícita das alegações formuladas
pelos litigantes.

Os vícios comprometedores da inteligência do julgado não
podem ser relegados pelo julgador através da utilização de respostas
evasivas, como por exemplo: "o que pretende o embargante é discutir
o mérito que lhe foi desfavorável, pretensão que não encontra res-
paldo no art. 535 do CPC"; ou "os declaratórios não constituem
remédio processual para reexame do decidido"; ou, ainda, "a matéria
já foi exaustivamente analisada"; ou, ainda mais, "se o embargante
não concorda com os termos do decidido, por certo que deve se
utilizar de recurso adequado, porque os declaratórios não têm a fi-
nalidade de impor ao julgador o reexame do decidido" e tantos outros
"fundamentos"...

Mesmo quando os embargos de declaração não se revelam
pertinentes, porque em desacordo com o que estabelecem os arts. 535
e 897-A do CPC e da CLT, respectivamente, deve o juiz enfrentar e
responder aos questionamentos feitos pelo embargante, para, demons-
trando a sua impertinência ou propósito de protelar o andamento do
processo, aplicar a multa devida e advertir a parte de sua falta de
comportamento ético-jurídico, ao utilizar o recurso. Procedimento pe-
dagógico e dissuasório para que atue no processo com lealdade e boa-
fé.

O que não é razoável é que o magistrado adote procedimento com-
prometedor da celeridade do processo, quando se omite a enfrentar expres-
samente os embargos de declaração, favorecendo, involuntariamente, o li-
tigante de má-fé, na medida em que lhe proporciona a oportunidade de in-
gressar com recurso para imputar de nula sua decisão, por negativa de pres-
tação jurisdicional, consistente exatamente no fato de que não obteve res-
posta aos seus questionamentos.
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E essa omissão do julgador assume contornos muito mais
graves, em se tratando de decisão que comporta recurso de natureza
extraordinária.

Como não se desconhece, os recursos de revista e embargos,
para ficar só na área do Processo do Trabalho, porque os mesmos
pressupostos são exigidos para os recursos Especial e Extraordinário,
que têm por destinatários o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal, respectivamente, não comportam reexame de pro-
vas, ou seja, do quadro fático da instância ordinária.

Por isso mesmo, os embargos de declaração, ainda quando
desprovidos de fundamentos, e, mais do que isso, reveladores do
intuito protelatório, exigem seu exame, como já exposto, sob pena de
o litigante de má-fé obter, via indireta, seu objetivo, ao formular
preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Estas as razões pelas quais entendo que, alertado pelo equí-
voco que comete, é inaceitável que o magistrado perca a oportu-
nidade de fazer a Justiça, criando dificuldades às partes e contri-
buindo para o congestionamento do Judiciário e o comprometimento
da celeridade e eficácia da prestação jurisdicional.

Essas premissas, entendo pertinentes para se demonstrar que
houve negativa de prestação jurisdicional.

Constatado, pois, que a decisão recorrida não traz expressa
fundamentação fático-jurídica sobre os elementos caracterizadores do
vínculo de emprego, nem se manifesta sobre os aspectos suscitados
pelo recorrente, em seus embargos de declaração, a hipótese é de
típica negativa de prestação jurisdicional, razão pela qual o recurso
extraordinário deve prosseguir, nos termos do art. 93, IX, da Cons-
tituição Federal.

Com estes fundamentos, DOU SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.

Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2007.

MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

PRESIDÊNCIA

S E C R E TA R I A - G E R A L 
<!ID332707-0>

RESOLUÇÃO No- 36, DE 25 DE MAIO DE 2007

Cria, no âmbito do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho, a Assessoria de Re-
lações Institucionais da Justiça do Traba-
lho.

O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABA-
LHO, em sessão ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Ex.mo

Conselheiro Rider Nogueira de Brito, presentes os Ex.mos Conse-
lheiros Milton de Moura França, João Oreste Dalazen, Gelson de
Azevedo, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra Martins
Filho, Tarcísio Alberto Giboski, Denis Marcelo de Lima Molarinho,
Roberto Freitas Pessoa, Flávia Simões Falcão e José Edílsimo Eli-
ziário Bentes.

Considerando que compete ao Conselho Superior da Justiça
do Trabalho, como órgão central do sistema, a supervisão técnica, e a
fiscalização e orientação normativa das atividades administrativa, or-
çamentária, financeira, patrimonial, entre outras, da Justiça do Tra-
balho de primeiro e segundo graus;

Considerando que a atividade de assessoria parlamentar, no
âmbito dos Tribunais Regionais do Trabalho, feita de forma des-
centralizada, acarreta elevado custo financeiro e sobrecarga funcional
dos servidores ocupantes dos cargos em comissão respectivos;

Considerando que a centralização dessa atividade propor-
cionará, além de significativa redução de custos, exame mais cri-
terioso e objetivo dos assuntos de interesse da Justiça do Trabalho,
viabilizando a adequação dos projetos em tramitação junto aos Po-
deres e Órgãos Federais, de acordo com o grau de relevância e
prioridade;

Considerando o que foi deliberado nos autos do processo nº
CSJT 301/2006-000-90-00.6, resolve:

Art. 1º Criar, no âmbito do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho, a Assessoria de Relações Institucionais da Justiça do Tra-
balho.

Art. 2º Incumbe à Assessoria de Relações Institucionais da
Justiça do Trabalho:

I - assessorar o Conselheiro Presidente no acompanhamento
e tramitação de projetos de leis e processos de interesse da Justiça do
Trabalho junto aos Poderes e Órgãos Federais;

II - acompanhar os Ministros do Tribunal Superior do Tra-
balho e Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho, quando
solicitado, em visita a Órgãos Federais;

III - receber e acompanhar os parlamentares em visita ao
Tribunal Superior do Trabalho;

IV - manter estreita ligação com seus congêneres de outros
Órgãos da Administração Pública;

V - elaborar, mensal e anualmente, relatórios para o Con-
selheiro Presidente, Ministros do Tribunal Superior do Trabalho e
Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho, sobre as atividades
da Assessoria;

VI - manter atualizado, para consultas e informações, resumo
das matérias legislativas de interesse da Justiça do Trabalho em tra-
mitação no Congresso Nacional;

VII - manter contato e fornecer subsídios aos parlamentares,
visando o intercâmbio permanente de informações necessárias a uma
ação coordenada entre os Poderes Judiciário e Legislativo, na tra-
mitação de assuntos de interesse da Justiça do Trabalho.

Art. 3º Caberá à Presidência do Conselho Superior da Justiça
do Trabalho definir, por ato do Presidente, a estrutura da Assessoria
de Relações Institucionais da Justiça do Trabalho, disciplinando o
quantitativo de servidores, bem como o respectivo exercício de cargos
em comissão e funções comissionadas.

Art. 4º Determinar aos Tribunais Regionais do Trabalho que
procedam à extinção, no prazo de trinta dias contados da publicação
desta Resolução, das Assessorias criadas para tal finalidade, rema-
nejando os cargos em comissão e funções comissionadas respectivos,
conforme melhor lhes aprouver.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Brasília, 25 de maio de 2007.

Conselheiro RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
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ATO.CSJT.GP.N o- 26, DE 1 DE JUNHO DE 2007

O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO CONSELHO SU-
PERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, especialmente as disposições contidas nos in-
cisos VIII e XIV do art. 6º, do Regimento Interno do CSJT, con-
siderando o Projeto Sistema Integrado de Gestão da Informação Ju-
risdicional na Justiça do Trabalho, resolve:

Autorizar a emissão de bilhetes de passagem aérea e o pa-
gamento de diárias em favor do magistrado Osmair Couto, Juiz do
TRT da 23ª Região, e dos servidores Carlos Aita, Analista Judiciário
do TRT da 20ª Região, Bruno Azalim Rodrigues da Costa, Técnico
Judiciário do TRT da 3ª Região, José Alberto dos Santos Vieira,
Técnico Judiciário do TRT da 15ª Região e Alacid Guerreiro Cor-
rêa, Analista Judiciário do TRT da 8ª Região, em virtude de des-
locamento a esta Capital, a serviço, com a finalidade de participarem
da 1ª Plenária de Calculistas da Justiça do Trabalho, no período de
11/06/2007 a 12/06/2007.

Dê-se ciência.
Publique-se no B.I.

Brasília, 01 de junho de 2007.

Conselheiro RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

Conselho Superior da Justiça do Trabalho
.




