
POOER JUCICIÁ~IO 

. .JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

t,..&l 

TAQUIGR;_FICr.S DA 151 SESS..~O OR:DII1,~l.h 

• 

Tl'!IBUUi.L SUPERIOR DO TRAB.t.LHO 

Neblizbd~ em 5 do ugCsto de 1 969. 

Presentes os Srs. l'l!inistros: 
Tostes Liultu, ?residen
te; L~iz Menoosi, Délio 
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Secret~io: :Ur. D<.Iton u~iz P 
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O Sr. Pl'eEJidente - Huvendo n1mero 2.egW. estt.. ube!·tu u Sessí:c 

Sebre u Mesu e nu trib-~nu enccntr~:~.-se cÓ::iu d~ Atu b. dis::ooi 

ç:O dos Sro. Ministros, do Minio·té!·io ?lblieo e dos Srs. J\d-

vt,.-;w.'!cs. ( Pu'.lst>.) li~ l:uvendo o bj eç :0, up!·ovw.'!c... AO terr,r-o err, 

q'J.e dc'J. us l::o~>.~:;-vindus ucn E-"l·s. Ministres e f:J.nciom'.!·ios,q:J.e 
, 

!"etorn: .. m uo ocnv~·;io do!:: nossos tr:..~ull~ca, c~mp·c o dcloriac 

de·;er de noticib.l' o fuleairr.ento do ?roc:l.!'uCO!' .D!·. Alvuro Lim 

Q'J.e tun to l~onrc:J. u Prcc·.u•udol'iu, e c·..l.joo pU!'ece:!:es ncrtet.rw;-, 

vhriu::;, de noss:;uo deei.se'e~, e seapre . o:.~:.rido com. todc- resr;ei 

te. !, por·t~;,nto, dever du T-n·mu f<.o.ze!' const~..J.• de .n.tu votos oo 
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pezu:r nele ft:>J.eeim.ento do Dr. P!·cc:,;.rudcr. 

O S:l'. Arn b.ldo S'.:.sse kind. - Acrescent-.ndc, Sr. Pre s:!.dent e, c:r..l.e 

S • .J::x~... tinl~l• um.u utençl<o escit:>J. u estu T-.:.rmu. l•!uis da :.u;u ... 

vez refel'd.'.t uo futo de q'.te pedi~..o., proposi tbdbl:',ente, Q'.túlldo 

ohep;l:lsse u vez de f'.tn~ionu:r n::.rrct.L duo T-.u:"tr,us do :i'rill'.:.n<..l, q:;.e 

resse decignudo pu:ru ff.o.zê-lc per .. nte estu T-Jrm.u. 

O Sr. J11io Ardjo (;.DVOGADO) -Peço l.o. V. Exu., Sr. Presiden 

te, q'.te fuçl.l. ccnsignu:r u solidur:!.edbde dos Advo,g:údos a aste 

voto tr•'.ti to j'.tsto e ~..o. homenugem de ou"J.dúde Wl il::.stre Prcc'.t-

rúdcr. 

O S1·. Presidente - Se:::·{. !'egist!·údo (,rr. "'.tu. Os Srs. Advo~<:éldos 

jC. de1·wn. o n1mero dos processoo uo Sr. Secretb.l'io, e ·ter::O 1:1. 

preferênciu na o:::·derr. q'.te const!J. du pt:t.:.:.tu, o'.tvido o Ministro 

Délio M~·unh::O q::.e, aor.,o EIOnvoeudo, terr, preferênci"' regir..en-

tt:>J.. 

O Sl·. Délio r.il.o.!'<-nh:::O - Sr. P:::·esidente, ten!:o r-roce:ssoo er:J. q:.;.e 

fig-J.ro cor.;.o Reluto1· e Revi~;:or, mus, de q"J.ulq:.<er mune:!.rl:l, há 

q'.te se ug-J.!>l't'll.o.l' u ohegudo do Ministro Churles Mori tz. 
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O Sr. Presidente - Va~os cha~ar os processos que independem 

do comparecimento do Ministro Charles Moritz, seguindo a or

dem da Pauta. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 395/69 - Relator: Ministro A~ 

naldo Sussekind. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

de Direito da Comarca de Capivari - S,P, JOS~ DE JESUS VA

If.r«:IO E SOCIET~ DE CUCRERIOS BMSILIENNES, 

O Sr. Arnaldo Sussek1pd 
, 

Sr. Presidente, a respeitavel de-

cisão contra a qual se manifestou a Revista, concluiu que a 

falta do ora agravante, embora leve, estava provada, e just~ 

!icada a suspensão disciplinar aplicada. No Agravo, alega o 

reclamante ter apontado aresto divergente. O Órgão do Min~ 

tério PÚbliCO opina pelo não conhecimento do ap~lo. t o re-
, 

latorio. 

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

o Relator. 

O Sr. Arnaldo Sussekipd 
, , , 

A materia e de prova, e o unico ~ 
' , resto, cuja ementa foi transcrita, concerne a hipotese dive~ 

sa, como bem salientou o despacho agravado ••• (1;). 

provimento ao Agravo. 

Nego 

O Sr. Presidente - Ha, diverge~ncia ? Por unanimidade, nega-

do provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 396/69 - Relator: Ministro R~ 

nato Machado. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

lll Região. CASTELO AUTO-ÔNIBUS S/A E JOS~ DE LANA, 

O Sr. Repatp Machado - Castelo Auto-Ônibus S/A interpõe o 

presente Agravo de Instrumento, em virtude do indeferimento 

do Recurso de Revista oferecido ao TRT da Primeira Região , 
nos autos da reclamatÓria ••• (1;). A douta Procuradoria o

pina pelo não conhecimenm do recurso. t o relatÓrio. 
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,O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra 

o Relator. 

,O Sr. Renato Machado - Preliminarmente, deve o recurso ser 

considerado deserto. "In casu", não conheço do recurso, por 
• se tratar de materia de prova. 

,O Sr. Presidente - Como V.ExA. dá pela preliminar de deser

ção ? O preparo não foi feito ? 

O Sr. Renato Machado - Não foi feito, conf~rme fls. 26: ~ 

tifico que decorreu o prazo ••• 

O Sr. Presidente - Sendo assim, ficamos na preliminar. Há 

divergência ? Por unanimidade, a Turma não conhece do Agra-

vo, por deserto. 

possível atender 

Com a presença do Ministro Charles Moritz, 
' .. 
as preferencias. Serão chamados os proces-

sos do Ministro Délio Maranhão. 
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O Sr. Secret~.rio - PRODESSO Nll 948/69 - Rel<...tor: Ministro Dé 

lio Mw:...nht:o. Revinor~ Minintro Tcotes Mt..l te.. Rec:<.!'::lO .!e re-

Vis tu. de deeicão.. do TRT de. 11 Regi~o. l:lunco de Credito Ret..l 

de M. Geruis S/A e lt..tmberto Moreiru.(Adibrlo eo virtude de em 

pute verificudo na vot~.Çt:o• (L~). 

O Sr. Délio MU!·unh~o - O fctndu.-:"tento é q:;.e ~;~. 2.ei nt:o distin-

rr..te o futo quunto :. exig~nciu do depÓoi to. No cuoo, trt~.ta.-ne 

de inq'..l.érito. On w:entos de fls. 28/29 n:O de T::.:.·r:iu, e o de 

fls. 30, "in fine", n~o se uj'..l.stt:.. Du:! ni:lo ccnheóer du Revi. 

tu. 

O Sr. It::.iz !.'lenosni - H~o conheço. J>.lérf, do mais é AcÓrd~ de 

O Sr. Prenidente - Ni\o conbe~ido o rec'..l.rso, ror muio1·iu. 

O Sr. Secreté.rio PROCESSO Nll 677/69 - Reh.ton Minintro Chur 

las Mor i tz. Revisor: Ministro Délio Mt.runhi:o. Rec'..l.rso de re-

vistu de decist:o do TF.X du 5b Regii\o. Ciu. Nuveguç4o de Si:lo 

Fruncisco e José don Sc.ntos. (Nt:o p<.U"ticipa o Ministro Rent~.-

to Lh.chudo) • 

O Sr. Ch<...1•len Mcri tz - i~s d'..l.us Inste.n ~ic.s j'..l.lg<...rWll proceden

te ·u rechllll.uçi::o, ccnt<.ndo o tempo de ner·;iço do recorrido en 

tre doi:;, ccntrutos u t.,rrr,o os q'..l.úis,, r:elt~. s'..l.aennividude, se 

ccnve1·ter~, em QOntruto per terapo de-terminudo ••• ( 1{!). Opinu 

u. dc:.;.té.l. Pl·oc:.lrt.c~oria pelo ucolhir.,en-to do rec'..l.I'so pelu. n'..l.lid 

f.iblicu. t o relutóric. 

O Sr. P1·esidente - Em dioc'..l.sn:O. Encerrudú· Tem ú pL.lúvru o 

Relu.tor. 

O &·. Cl:t.rleo Mo!'i tz - i>.lém de huver sido recebido u ReYi ot· 

u;;enus no toeu.nte l.. pr·eocriç:o, sera q:te ug:ruvaone u. recorre 

te, u. nir:',ple s uleguç ü.o inter.q;esti vu dt~. n:.1.lidude nb.o j'..l.ntifi 
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O Sr. Pre::lidente - Hti diveru~nciu? Por ununir.üdade, ní:o co-

nheeidu u Revistu. 

O Sr. Secret~io - PROCESSO UQ 679/69 - l'!el!>tvr: Ministro 

Churles Moritz. Revisor: Ministro Délio lllurunhb.o. Ree:.u:·oo de 

revist~:~. de deciob.o do TRT d~ ... 511 Regii:o. Tecidos ..-.lrr.eidu Surr-

puio S/A e Fruncisco Ruim:.mdo Dt.ntb.S· 

O Sr. Cht.!·le~J Moi• i tz - Confirmou o Coleodo Trib:.w..J. Recionul 

du 5" Regiüo 1:1. seoteoçu du MM. Juntu c:r..1.e converteu &. reinte-

t!'l'w:;t:o do reeor1·ido err, indenizi..IÇ~O dobrt>du, u1ém de uviso-p:· 

·;i o, f érius, décirr.o- terceiro sul~.' i o, grutifici..IÇ i:o e honor~ 

rio. O V. i'cÓ~.'di:o ucentuou u limi tuçüo du ••• (H!). O:ün<>. u 

dcutu Pl•ccurudol'il:l. pel~>. conHrmuçi:o do julg<>.do, sem pronun

aiur-se aCbre u p·elir.d.nur de C'-'bimento do recu:i·so. :t o rel·· 

tório. 
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O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Cbarles Moritz - 11 Data venia 11 do douto parecer, a Re-- , . vista merece conhecimento na questao meritoria, ja que em rel 

ção ao desejado adiamento do feito, pela Junta, não está íun

damentada, •• (lê). Conheço. 

O Sr. Délio Maranbão - Sr. 
• os autos; quanto a soma de 

Presidente, posso ter examinado m 

perÍodos, não conheço, porque não 

declarada 
A 

a existencia de fraude. Quanto • • a honorarios, tambem 

não se aplica ao caso o AcÓrdão citado, porque houve a conce~ 

são de justiça gratuita. Não se trata da aplicação do CÓdigo 

de Processo Civil. O AcÓrdão de fls. 74, a meu ver, é inapli-
, 

cavel. 

O Sr. Arna1do Sussekind - A primeira questão do tempo de ser-
A 

viço dizia respeito a que? 

O Sr. Délio Maranhão - Soma de perÍodos descontÍnuos. Houve 

concessão de justiça gratuita, salvo engano meu. O AcÓrdão de 

ns. 74 diz: 11 Na Justiça do Trabalho não cabe condenação de 
• honorarios de Advogado, 11tout court 11

• Mas isso, evidentemente 

se refere ao art. 64, não quando ~ justiça gratuita, porque 

aÍ a lei é expressa, O AcÓrdão não pode se referir ao caso do 

autos. 

O Sr. Presidente - Salvo se o deferimento atendeu, realmente, 

ao processo previsto em lei. O simples deferimento do juiz n-
A 

satisfaz, para mim, as exigencias da lei, 

O Sr. Presidente - Mas ela não nega? Peço a V, Exa. que veri

fique. Houve um processo especial? 

• M - ' O Sr. Delio araohao - Houve, A Revista se funda no princ1pio 
A - # da aucumbencia que nao e aplicada ao processo do trabalho. Ma 

.... I' ., , -

nao e esta a questao. Os honorarios nao !oram concedidos com 
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base no art. 64. A Revista so coloca a questão nestes termos. 

O Sr, ?residente - A sentença isentou simplesmente de custas 

ou houve um processo? 

O Sr, Délio Maranhão - Hbuve a concessão da justiça gratuita. 

A Revista não nega, nem diz que foi regularmente concedida. 

O Sr, ?residente - Como verifiquei, rogo a v. Exa. que o faça 
~ 

tambem. 
, M - , O Sr. Delio aranhaq - So se V, Exa. sair do que a parte aleg 

na Revista. 

O Sr, Presidente - Peço o pronunciamento do Ministro Luiz Men ~ 

si. 

O Sr, Ml1z Menossi- Com o Ministro Délio Maranhão. 

O Sr, ArnaJ dq Sussek;ind - Não conheço. 

O Sr, Presidente - Dispenso os .esclarecimentos. Acompanho o 

Ministro Relator, quanto ao conhecimento,·naqueles pontos. Po 

maioria, não conhecida a Revista. Redigirá o AcÓrdão o Minis

tro Revisor • 
• O Sr, Segretariq - PROCESSO NQ 711/69 - Relator: Ministro 

Charles Moritz. Revisor: Ministro Délio Maranhão. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 3a Região. MINERAÇAO MORRO VELHO 

S/A e JOSE GOMES ·siLVA E OUTROS, 
• O Sr. Charles Moritz - A decisão de que se recorre, as fls.lO 

condenou o recorrente ao pagamento do adicional de insalubri-
, 

dade em grau maximo. Alega a recorrente que a prova não foi 

feita ••• (lê). A Procuradoria opina pelo não conhecimento ou 

não provimento. t o relatÓtio. 
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O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra 

Relator. 

O Sr. Charles Moritz - "Data venia" do douto parecer, a Rev:Ls 

ta merece conhecimento, pois que o deferimento do adicional s 

fêz sem a realização da perÍcia que o Egrégio Tribunal consi 

rou dispensável em face ••• (lê), 

O Sr, Dé11o Maranhão - No caso, a Procuradoria salientat "Fi 

cou provado independentemente de perÍcia -- fato incontrover 

so -- que os reclamantes trabalhavam permanentemente em mina 

em operação de corte," Consta da Portaria de 19/9/65i ''Traba 

lho permanente no subsolo da mina ••• (lê)," Diz o parecer 

"Indispensável, portanto, a perÍcia. Convém ressaltar-se ain 

da ••• (lê)." A referida Portaria já previa não haver neces 

sidade de perÍcia. Da{ por que, a meu ver, não há como conhe .. 
cer da Revista, em face da prova e dos termos da Portaria. 

O Sr. Im 1z Mepgss 1 -
~ 

Sr. Presidente, o Ministro Délio Mara 

nhão esclareceu que está enquadrado na Portaria. Não conheço 

O Sr, Arnaldo Sussckind -Também acompanho o Ministro Revisor 
• • salientando que a insalubridade e sempre maxima no trabalho, 

{ . . 
subsolo da mina. A per cia so sera relevante para indagar o 

• • grau de insalubridade. O que e insalubre a Portaria ja disse 

O que seria necessário ? A perÍcia seria, para dizer se a in 
. . . ! . salubridade e media, maxima ou m nima. No caso, so pode se 

máxima. Em se tràtando de mina, de subsolo, a perÍcia é irre 

levante. Acompanho o MiniStro Revisor. 

O Sr, Presidente - Vencido o Ministro Relator, a Turma 

nheceu da Revista. Redigirá o AcÓrdão o Ministro Revisor. 

O Sr, Secretário - PROCESSO NO 768/69 - Relatora Ministro Ch 

les Moritz, Revisora 
. ~ 

Ministro Delio Maranhao. Recurso de 
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vista de decisão do TRT da za Região. PRESCAR S/A INDo E CO

~CIO E JOSÉ SBRRANO (Drs. Benedito Areuche Pereira) • .. 
O Sr. Charles Mgr1tz - Ambas as Instancias consideram que 

mo antes de anotada a carteira de trabalho, o recorrido tra - .. lhava como empregado e nao como vendedor autonomo, como sus -

tenta a recorrente. 

cia a fls. 58/69 ••• 

.. 
Como divergente arrola esta Jurispruden-

(lê). Opina a douta Procuradoria pelo 

não conhecimento e provimento do recurso. g o relatÓrio • 

O Sr. DÓ11o Maranhão -
.. 

De acordo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Charles Mgritz - Não merece conhecimento a Revista. 

O Sr. Délio Maranbio - , - , 
Tambem nao conheço, materia de fato e 

prova. 
, .. 

O Sr. Presidente - Ha divergencia ? Não conhecida a Revls -

ta, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PRCX:.:ESOO NO Bn/69 - Relator 1 Ministro Ch 

les Moritz. Revisorl Ministro Délio Maranhão. 

vista de decisão do TRT da za Região. RAYMUNDO NUNES DE OLI 

VEIRA E CIA. DOCAS DE SANTOS (Drs. Dante Leonella e Klaus Be 

ge). 

O Sr. Cbgtlos MgrJtz -
, 

Reformou o Egreg1o Tribunal Regional 

za Região a sentença da Junta, que dera pela procedência da r 

clamação, considerando que nenhuma falta ficara comprovada de 

que o recorrente rôra absolvido do inquérito criminal ••• (!;). 

A douta Procuradoria opina pelo não conhecimento e não provi 

mento. g o relatÓrio. 

O Sr. PÓlio Maranhão -
.. 

De acordo. 

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

Relator. 
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.. 
o Sr. ChprJos Moritz - Os arestos citados sobre inatualidade 

H .. .. 

da falta, nao tem pertinencia, no caso, pois a despedida de -

corre dos fatos ••• (lê). Estou com o douto parecer, no sen

tido de que a Revista não deve ser conhecida, 

O Sr. 
# N 

Del1g Haranhao -
# H 

Tambem nao conheço. 

O Sr 1 fres1dento - Ha, diverge'"ncia ? Não conhecida a Revis -

ta, por unanimidade, 

O Sr, DÓJ1g Haranhãg - Sr. Presidente, peço licença a V.ExA • 

para me retirar, e agradeço aos Advogados a fineza com que me .. 
trataram, concedendo-me a preferencia. 

{Retira-se o Ministro Délio Maranhão) 
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• O Sr. Secretario - PROCESSO N2 1035/62 - Relator: Ministro Lu 

iz Menossi. Revesor: Charles Meritz. Recurso de Revista de de 

cisão do TRT. da 2" Região. NiCACIO MENDES CARVALHO E OUTROS 

E CIA, PAULISTA DE E. DE FERRO. (Drs. AdmirA. Sampaio Duarte 

e João Carlos Casella). 

O Sr. Luiz Menossi - Julgada procedente em parte a reclamação 

de equiparação salarial, recorrem ambas as partes. Os emprega 

dos pretendem ver reconhecidas as verbas de.adicional, extra-
• A ~ 

ordinario e abono, como decorrencia da investidura na ref'eren 

cia 28, estando como 'chefes sem horário fixado. Nesse sentido, 

citam decisÕes do mesmo Tribunal Regional ••• (lê). O douto pa-. . -recer e tavoravel ao conhenimento, mas nao provimento do re-

curso da emprêsa. lt o relatÓrià;, 

O Sr. Charles Moritz - De acÔrdo. 

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

• (Usa da p:~lavra o Dr. Celio Debos ). 
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O Sr. fresidgnte - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Luiz Menossi - Diz o AcÓrdão Regional, referido pelo Pl . . -no, que os chefes de escritorio fazem jus a gratificaçao extr . ,. 
Nesta parte ha divergencia, sendo os recorrentes chefe de se-

ção. Quanto ao adicional não há justificação para o conheci-
A A 

manto. Em relação ao recurso da empresa, a jurisprudencia ci-
• . ( ,. tada esta de ha muito superada ••• le). Conheço, pois, apenas 

do recurso dos empregados, em parte. 

o s.:. Pl:as1aantf: - Em que parte v. Excia conhece? 

o Sr. Luiz Menos si - No que diz respeito . -a gratificaçao. 

o Sr. Charles Mgr1tz - Vou divergir, conhecendo apenas do r e-

curso 
A 

da empresa, de 
,. 

acordo COI!I o douto parecer. rao conheço 

do recurso dos empregados. 

O Sr. Arnaldo Sussekind - Com o Revisor. Não conheço do rec~ 
.. 

so dos reclamantes e conheço do recurso da empresa, que cita 

AcÓrdãos divergentes, al~ de violação de lei, que importaria 

num prejulgamento. 

O Sr. Renato Machado - Vou pedir vista para devolver na prÓx1 

ma Sessão. 
• O Sr. ?residente - Como o Sr. Advogado e de São Paulo, qonsul 

to se s. Exa. poderá estar presente na ))rÓxima Sessão, dia 12. 

O Sr. Célio Debes - (Advogado) - Estarei presente. 

O Sr. Arnaldp Susliekind - Pela ordem, Sr. Presidente, O Mini~ 

tro Renato Machado disse que quanto ao conhecimento, desde lQ 

go votava. 

O sr. ?residente - Mas não votou. v. Exa. poderá votar quanto 

ao conhecimento, se assim desejar. .. 
O Sr. Renato Machadg - Conheço do recurso da empresa e, em r~ 

lação ao recurso do empregado, não conheço. 
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O S;t 1 Al:DaJWl Sussekind - A minha intervenção resulta do seg 

, 
poss:Í vel que s. 

• 
te: e Exa., ouvindo os votos do Relator, ReVi. 

sor e o meu, dispense o pedido de vista ou não. 

O sr,Presidente - Pediria ao Ministro Relator esclarecesse po 

que conheceu do recurso dos empregados. 

O Sr. Lu1 z Menossi - Os empregados pretendem ver reconhecid 
' , , 

as verbas de adicional, extraordinario e de abono. 6ó estou . , 
conhecendo quanto as verbas extraordinarias •. 

, .. 
O Sr. Presidente - Por que v. Exa. conhece? Hã jurisprudencia 

divergente? v. Exa., naturalmente, diz por que no seu voto. 

O Sr 1 Luiz Menossi -
f 

I A # 

Digo que ha divergencia. O Acordão Regi 

onal ••• (lê). 
, 

O St. Pres1donte - Pretendem receber o adicional que e deferi 

do. 
f 

O Sr 1 Charles Moritz - Pretendem receber a gratificação de 

35%, horas extras e abono de 25%. 
, 

O Sr. Presidente - Esta gratificação e aquela especial defer~ 

da aos chefes de serviço, e v. Exa. diz que há um AcÓrdão di 

vergente neste ponto. 
, -O S;t. Charles Moritz - O Acordao refere-se exatamente a caso, 

desta Turma, apreciado pelo Colando Tribunal, que não negava 

a prestação das horas extras. 

O Sr 1 Presidente - Parece-me que a tese que se vincula neste 
, , 

processo e aquela de varias outras. Pelo simples fato de exe~ . -cer uma chefia o empregado tem direito a gratificaçao. Acompa 

nho, neste ponto, o Ministro Relator, conhecendo o recurso do - .. empregados e nao conhecendo do da empresa. ~ao conhecido o r~ .. 
curso dos empregados, por maioria e conhecido o da empresa, 

, 
tambem, por maioria. Se o Ministro Renato Machado quizer ou-

, , , 
vir os votos proferidos no merito, dira depois se mantem ou 

não o pedido de Vista. 

n 
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O Sr. Renato M&cbado - Tenho uma posição firmada. 

-1-

O Sr. Presidente - V.Exl. não quer ouvir os fundamentos do 

voto do Ministro Relator ? Ministro Relator, como vota no 
# ~ 

merito quanto ao recurso da e~presa ? 

Q ~h::. ~l.J~Z M=DQ:i:51 - Sr. Presidente, nego provimento. 

o ~I:. 
A 

de 
w # 

possí fJ:BS~s2an.t= - Aquele entendimento que naoe -
A 

vel o empregado mais novo passar o antigo. 

Q Sr. Cbarlos Mor1tz - Dou provimento, coerente com os votos 

anteriores. Havendo o cargo de carreira, - e no caso hou -

ve -- a demissão do paradigma ••• (lê). 

O Sr. Arnaldo Sussekind - Sr. Presidente, em primeiro lugar 

gostaria de responder ao ilustre Advogado, cuJa tese bem po~ 

ta merece a maior consideração do nossa parte. O fato da em 
A # 

presa possuir quadro de carreira, lhe da um direito e lhe 

cria uma obrigação. Dá-lhe o-direito pelo§ 10 do art. 461, 

que ficar isento de aplicar o princÍpio da isonomia sala -
, -rial, isto e, equiparaçao salarial de trabalho de igual va -

~ 

lor. Com a existencia de quadro de carreira, exclui o direi 
' - - ,. to do empregador, portanto, a obrigaçao da aplicaçao desse 

cÍpio a seus empregados, porque 

impõe a diferenciação salarial, 

# A 

a propria dinamica do quadro 

embora exista trabalho de i-

gual valor. Está expresso no § 10 do art. 461. Mas lbl crà 
~ 

a obrigação de respeitar as promoções 

dro. Os prÓprios §§ zo e 3o, do art. 

resultantes desse qua-

461, estabelecem como 

corolário ao § 10, que a existência do quadro de carreira 
, 
e 

necessária para que se garanta a promoção alternada por merA 

cimento e por antigftidade. De maneira que, em tese, --
w 

nao 

digo que seja o caso -- o empregado que entende ter sido prA 

terido numa promoção, no funcionamento do quadro, tem o di -
A # 

reito de acionar a empresa perante o Juizo competente, que e 
a Justiça do Trabalho. 
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O Sr. Arnaldo Sussekind - (Cont1nuand) - Esta a resposta que 

desejo dar ao douto Advogado, em defesa da jurisprudência dês

te Tribunal, no que diz respeito à Justiça do Trabalho. Pode 

conhecer de recla ~:~ação sÔbre proaoção e, se julgar que o empre 

gado foi preterido na dinâ~:~ica do quadro, determina que essa 

promoçao se efetiva. tste o fundamento com os quais procurei 

demonstrar, no meu entender, que não há carência de ação. A! 

evidencia, também, a meu ver, o meu voto quanto ao mérito. Te

nho sustentado, reiteradamente neste Tribunal - a princÍpio co 

mo uma das raras vozes, depois oom aceitação desta Turma e, fl 

nalmanta já com alguns votos do Tribunal Pleno - que o fato de 
.. 

a empresa admitir e~:~ vaga existente no cume da carreira pessoa 

estranha ao seu quadro, ou em vasa que se cria com a admissão 

dêsse terceiro estranho ao quadro, êsse fato não acarreta o di 

rei to de todos os integrantes do quadro a serea recla ssifica

dos no cume da carreira. Isto seria o mesmo que estabelecermo 

a inaplicação do § 12 do art. 461 a assa emprêsa. Se o art. 

461 a seu § 12 astatuam que a emprêsa que mantiver quadro org! 

nizado em carreira não está obrigada à equiparação salarial, 

mas apenas a observar a mecânica das promoções, alternati~ame~ 

ta por merecimento a por antigftidade, "a tortiort", temos da 

concluir que estaria tromal~ente violando o§ 12 do art. 461 

se, por via de uma equiparação que a lei proÍbe, recolocasse 

todos os empregados da Utl& carreira no cume da mesma. Vfmos 

exemplificar, para que a matéria fique clara da uma vez por 

tôdas. Carreira da escriturário: temos na base, por hipÓtese 

Referência 10, 100 empregados; Ref. 11, 60 empregados, Rer. 

12. ~O empregados, Raf. 1~, 10 empregados, Ref. 14, 5 ampreS! 

dos. Há uma vaga na referência 14. A a~êsa, erradamente, 

admite um empregado de fora na Ref. J.4. Que vinha fazendo a 

Justiça do Trabalho? Equiparava todos os empregados dessa car

reira, os 100 da Ref. 10 e os 60 da Ret. 11 àquela Rererêncla 
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acima. Então, aniquilava, acabava com o quadro em carreira 

organizado pelo Ministério do Trabalho, quadro êsae cuja exia 

tência pro!be a equiparação salarial. g evidente que há dire! 

to de um empregado. Se a promoção é por antigftidade, o empre 

gado - no meu exemplo - mala antigo, da Ref. 13, tinha o direi 

to de ser promovido à Ref. 14, abrindo uma vaga na Rer. 13, 

que seria provida pelo mais antigo da Rer. 11 e, assim, auce~ 

sivarnente. O funcionamento do quadro, a dinâmica do quadro 

era de uo empregado da Rer. 13 para a 14, da Rer. 12 para a 

13, da Ref. 11 para a 12; e assim por diante, e não todos os 

em1r egados daqe.ela carreira nivelados por c 1ma, o que importa 

ria em acabar com a prÓpria carreira, porque seria uma refe

rência só. Foi o que houve neste processo e quando comecei a 

verificar, se era um dêsses casos, constatei precisamente is

to. O·empregado cujo nome sabemos de cor- Alfredo Espaloni 

de Oliveira - fol adcitido irregularmente na emprêsa, em ci

ma; êle e mala outros. Em boa hora, a emprêsa os despediu. 

Nada tenho contra êles, nem os conheço, digo em boa hora, den 

tro da tese 4e que estava anulando o quadro de uma emprêsa qu 

tem tradição na economia brasileira, e que é um dos suportes 

importantes para o prÓprio tunciona~nto da economia brasllel 

ra. Basta atentar para o tráfego de mercadorias que é feito 

pela Cia. Paulista de Estradas de F
8
rro, como que nos dando d 

visas. Essa situação criará uo ônus insuportável à emr:rêsa. 

Houve, "data venia", mas infelizmente, o apolo da Justiça do 

Trabalho, por muito tempo, e, de alguns meses para cá, é que, 

com esta Turma sendo pioneira, vem o Tribunal Pleno, Já por 
~ 

vezes, alterando seus pronunciamentos. 
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O Sr. Arnaldo Sussekind (Côntinuando) - Se existia vaga, re-
, 

gularmente preenchida no cume ou no meio da carreira, há de 

' -se reservar o direito daquele, que fazia jus a promoçao, a p 

teá-la, mas não equiparar. 

O Sr, Luiz Menossi - Fica a hipÓtese para uma só vaga, por -
, 

que um so foi admitido, 

O Sr, Arnaldo Sussekind - Um admitido regularmente, Essa de 
- A missao irregular tirou o direito subjetivo desse empregado ? 

tsse empregado tem o direito à promoção. A Justiça do Traba 

lho, por sentença transitada em julgado, determinou essa pro

moção. tle ficaria naquele n!vel, ainda que em referÊncia s 

plementar. 

O Sr. Luiz Menossi -
, 

Ministro Arnaldo Sussekind, ha uma vaga 
• so. 

O Sr. Arnaldo Sussekind - V,Exa, não está transformando essa 
, . 
unica vaga em cem ? Ademais, consta do processo que o propri 

paradigma foi exonerado, Ainda neste ponto, quero defender 

' ' meu ponto-de-vista contrariamente a tese sustentada, da tribu 

na, e que tem apoio de nobres juristas. O direito subjetivo

se houvesse - dos reclamantes de pleitear equiparação salari 

al, nasceu do fato de terem trabalhado, contemporâneamente, 
A -com o paradigma, Logo, a despedida desse paradigma nao torna . 

A 

sem efeito o direito daqueles recorrentes, desde que esse di-

reito seja executado dentro do prazo prescricional, Continuo 

defendendo a tese de que a contemporaneidade, no momento, não 
, 
e requisito, desde que o direito do empregado tenha nascido 

pelo fato de ter trabalhado no biênio anterior. Mas, no caso, 

nego o direito, porque o § lo, do art. 461, estabelece que 

se aplica o "caput", isto é, o principio da isonomia, quando 

h a
, 

quadro organizado em carreira. Por êstes fundamentos, en-
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tendendo violado o § 10, do art. 461, julgo improcedente a re 
- A clamaçao, ressalvando aqueles empregados que, poventura, te -

" *"' ,... "" *"' nham direito a promoçao, mas nao a equiparaçao pleiteada. 

O Sr. Renato Machado - Sr. Presidente, mantenho meu pedido d 

vista. 
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. , -O Sr. Presidente - Esta adiado para a proxima Sessao. O Sr. 

Advogado se, porventura, não puder estar presente nesse dia , 
• • de praxe nesta Tur-pelo telefone avisara ao Secretario, como 

ma. O Sr. Secretário informa que falta o meu voto. g um há-

bit o do Regional, • o Presidente so votar em caso de empate. F.a. 

ço-o acompanhando o Revisor. Tudo depende da lei. Se não há 
equiparação, por existir o quadro de carreira, o empregado , 

• A 

se eXiste o quadro tera, se infringindo a empresa as disposi-

ções privadas, aquela identidade, porque, na realidade o qua-
• . ~ 

dro so existe no papel. Poder-se-ia mandar pagar a esses em-- ~ pregados uma diferença, nao promove-los pois, se existente o 
~ - . quadro, realmente a empresa nao pode botar ninguem de fora • 

Tenho em vários AcÓrdãos acentuado que ao reclamante cumpre , 

preliminarmente, provar que teria direito a ser promovido. 

O N - • Sr. Arnaldg S11ssekind - o caso, sao varias. Ressalvo um .. 
deles. 

O Sr. Presidente - Sem ressalva, acompanho o Hinistro Revi -

sor, Fica adiado o julgamento. 

O Sr. Secretár1 0 - PROCESSO Na 616/69 -Relator: Ministro ~ 

les Moritz. Revisor: Ministro Renato Machado. Recurso~ R~ 

vista de decisão do TRT da 2A Região. ANGELO RAIMUNDO DO NA2 

CI~~O E CIA, PAULISTA DE E. DE FERRO. 

~Sr. Charles Mor1tz - Julgada procedente, em parte, a rec~ 

mação para equiparação de vencimento, acolhida a prescrição 

cial em relação a um dos paradigmas ••• (1;). Opina a douta 

Procuradoria pelo conhecimento e provimento do recurso do em

pregado, e não conhecimento ou não provimento do da emprega~ 

ra. g o relatÓrio. 

O Sr. Repato Maçhado -
~ 

De acordo. 

O Sr, Presidente - Tem a palavra o Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. Célio Debes) 
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O Sr. frcsidcnte - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Charlos Mor1tz - "Data venia" à:> douto parecer, conheço 
A ' - , da Revista da empresa, no que diz respeito a questao merito 

ria. 

-O Sr. Presidente - V.Ex•. nao conheceu do recurso do emprega 

do, por quê ? 

O Sr. Cbarlcs Mgr1tz - • Ha preliminar de nulidade renovada 

ta Revista em face do julgamento "extra petita", pois a rec 

mação não indicava o paradigma que viria a ser considerado ••• 

<lê). Não conheço. 

O Sr. Presidente - V.Ex•. se refere apenas ao recurso da em -
. ... , 

presa, mas ha o recurso do empregado • V .Ex•. não conheceu p 
.. 

que ? 

O Sr. Charles Mor1tz - Renova nesta Revista o 3ulgamento "e 

tra petita" ••• (lê). 

O Sr. Presidente - fsse 
.. 

o recurso da empresa. V.Ex•. enten 

de que o recurso da .. - , empresa nao esta fundamentado. 

parar as questões. V.Ex•. não conheceu do recurso do empre 

do. O Ministro Revisor como vota ? 

O Sr, Renato Machado - Não conheço do recurso, mas no ante 

rior, parece-me que existo uma nuança. Gostaria de estudar 
, 

mais profundamente a especie. No caso concreto -- agora en -

tendo -- inaplicável o art. 168 do CÓdigo de Processo Civil, 

pois se trata de quem é carecedor de ação. Trata-se de caso 
.. - -de decadencia e nao de prescriçao. Deveria ser tentada a nu-

lidade ••• (lê). Não conheço do recurso. 

O Sr. Presidente - Como disse são dois recursos. 

O Sr. Renatg Machadg - O dos empregados não conheço. 

O Sr. Luiz Menossi - O fundamento é sÓ do art. 168 

de Processo Civil. 

• do Codi 
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o sr- Arnaldo SuSSekind - A Revista do empregado alega viola 

ção do art. 168. gle cita AcÓrdãos sÔbre prescrição parcial, 

quando se trata de sucessiva obrigação. • Mas, lidos os Acor -
- - , daos, a meu ver nao se aplicam ao caso em especie, que conce~ 

ne ; prescrição parcial e não à prescrição do direito Íntegro 
, . . 

- que e o caso - por se tratar de ato positivo que e a p 

moção contra a qual reclama o empregado. . -Tambem nao conheço • 

• 
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O Sr. Presidente - Pedi ao Relator que informasse o valor,por

que não ouvi bem a leitura do voto, e estou verificando que, 

afinal de contas, em relação ao recurso do empregado, foi aco

lhida a prescrição bienal, com referência a alguns dos paradi~ 

mas e, conhecendo do recurso da emprêsa, s.Exa. tem como prej~ 

dicado o do empregado. Então, parte dêste ponto. Já o sr.Mi-

nistro Revisor não rêz assim. Enfrentou logo a questão que en. 

volveu preliminar de mé rito. v.Exas. me reJa vem, mas faço que 

tão de estabelecer dlst inção. não discuto mérito, quando esta 

mos na preliminar, mas o voto foi dado. Ministro Arnaldo Sus-

sek1nd, V.Exa. votou não conhecendo do recurso do empregado? 

O Sr. Arnaldo Sussekind - Não conheço por não encontrar viola

ção de lei, e os Acórdãos nao se aplicam à espécie. 

O Sr. P~esident e - Também não conheço, mas há citação de Acór

dão sÔbre prescrição. Embora eu esteja em desacôrdo com êsse 
I•. • ~ l"oordao ••• 

O Sr. Arnaldo Sussekind - Cita Acórdão até Pleno, mas de natu

reza salarial. 

O Sr. Presidente - Com a devida vênia, conheço também do rec~ 

ao do empregado. 

O sr. Luiz Menossi - Também vou conhecer. 

O Sr. Presidente - Não conhecido o recurso do empregado,por 

maioria. Quanto ao recurso da emprêsa, o Ministro Relator já 

deu voto no sentido de conhecer. O Revisor como.vota? 

O Sr. Renato Machado - Conheço, com base no 4 22 do art. 461 

Consolidação. 

O Sr. Arnaldo Sussekind - O Ministro Relator conhece por diver 
. -

gênoia ou violação? O Revisor se baseia no § 22, que garante 

a promoção. ·Não estaria V .Exa. equivacado? Não seria o § pri

meiro? 

O Sr. nenato Machado - ~ o § primeiro. 
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O Sr. Arnaldo Sussekind - O Relator conhece baseado em quê? 

O Sr. Charles Moritz - Pelo mérito. 

O Sr. Presidente - Pelo tunaamento da violação de lel, teria 

que provar, preliminarmente, que estaria em condições de ser 

promovido. ! o mesmo funaamento do Ministro Revisor: viola~ã 

do § prime lro. 

O Sr. Arnaldo ~ssekind - Peço vista em Mesa. 

O Sr. Luiz Menosel - Também peço vista. 

O Sr. Presidente - Coerente com o voto anterior, acompanho o 

Relator. Suepenso o julgamento, com os pedidos de vista em 

sa. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 689/69 - Relator: Ministro Tos 

tes Malta- Revisor: Mini~ro Luiz Menossl- Recurso de Revis 

ta de decisão do TRT da Za. Região - CASA DE SAUDE N.S. de FÁ 

TIMA E LEDA BANDEIRA - Advogados (Drs. Charles Eduardo Basili 

e Osmar Duarte Magalhães). 

O Sr. Presidente - Já constando o processo da Pauta de hoje, 

as partes entraram com a petição dizendo que acordaram e pe

dem a homologação do acôrdo. Ora, à Turma cabe apenas, no me 
.. ' 

entender, homologar pedido de desistência de recurso, e não h 

mologar aoÔrdos. Meu voto preliminar é no sentido de homolo

gar a desistência do recurso, fazenao remeter os autos à ins

tância de origem, em face do acÔrdo celebrado. 

o sr· Luiz Menossi - s jurisprudência desta Turma. 

O Sr. ~residente - Há divergência? Por unanimidade, resolve a 

Turma homologar a desistência do recurso, fazendo baixar os 

autos à Instância originária, em face do acôrdo celebrado. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 308/69 - Relator: Ministro 

Charles Moritz. Agravo de Instrumento de despacho do TRT 

da 21 Região. SIDER-aRGICA J, L. ALIPERTI S/A E JOS:If VARJ.l!.O 

E OurROS. 

O Sr. Cbarles Mor1tz - Denegou-se a Revista por falta de ~ 

' ' ' posito previo. 

caso, ••• (1;). 

Alega a agravante descabido 

A douta Procuradoria opina 

o deposito, no 

pelo não provi-

mento do Agravo, sem examinar a preliminar de int~mpestivi-

dade. g o relatÓrio. • 

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

vra o Relator. 

O Sre Cbarles Mor1tz - Rejeito a preliminar de intempesti

vidade; sendo a notificação expedida em 26 de dezembro, mes

mo que recebida de imediato ••• (1;). 

O Sr. Prcs1depte - ' A Ha divergencia ? Por unanimidade, re -

jeitada a preliminar de intempestividade. Tem a palavra o 

Relator. 
, 

O Sr. Charles Moritz - No merito, nego provimento ao Agravo, 

pois houve condenação, tendo a sentença da Junta determinado 

o pagamento de salários até a ordem ••• (1;). Nego provi -

mento. 

O Sr. Presidente -
, ,. 

Ha divergencia ? Por unanimidade, nega 

do provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 359/69 - Relator: Ministro 

Charles Moritz. Agravo de Instrumento de despacho do TRT 

da 41 Região. J~ MARIA MONrEIRO PEREIRA E METALURGICA A

BRAME EBERLE S/A. 

O Sr. Charles Moritz - Indeferida a Revista, quer o agrav~ 

te justificar o cabimento por diverg;ncia ••• (lê). A dou

ta Procuradoria opina pelo não provimento do Agravo. g o r.=. 

· .. 
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O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Charlcs Noritz - Sendo reconhecida pelo v. AcÓrdão 

falta grave praticada pelo agravante, os arestos citados 
.. - , tem relaçao com a especie, pois que, havendo motivo para 

justa despedida ••• (1;). Nego provimento ao Agravo, adotan-
, 

do os fundamentos do respeitavel despacho de fls. 23. . .. 
O Sr. ?residente - Ha di vargencia ? Por unanimidade_, negado 

provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO ND 616/69 - Relator: Ministro C 

les Moritz. Revisor: Ministro Renato Machado. Recurso de 

Vista de decisão do TRT da 21 Região. ANGELO RAIMUNDO DO NAS 

CIMENTO E CIA. PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO. Pedidos de v 

ta dos Ninistros Arnaldo Sussekind e Luiz Menossi). 

O Sr. Arnaldo Sussek1pd - Também conheço da ReVista da 

sa. O Ministro Luiz Menossi pergunta-me quais os fundamen 

tos. -Conheço porque, como se tratava de promoçao, quis ter o 

cuidado de verificar se era aquela promoção normal de qua 

de carreira mas, infelizmente, não era. A prÓpria petição i-
, 

nicial ja esclarece o assunto, quando diz que a reclamante, ~ 

tualmente classificada na Referência 13 ••• (lê). 
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O Sr. Arnaldo Sussekind - (Continuando) - Com rela;ão a êeses 

entraram irregularmente, a Junta entendeu prescrita, menos com 

referência a Nadir Lucena, e promoveu o reelaoante da referên

cia 13 à referência 15. Pergunto ao Sr. Advogado - dentro da 

praxe e se V.Exa., Sr. P~esldente, me permitir: Dentro da ca~ 

relra de escriturário da Emprêsa Paulista, as referências são 

impares, por ex~mplo, de 13 passa para 15, ou há a referência 

14? 
O Sr. Celio Debes (Advogado) u Há a 14. ~ possível que, em d~ 

terminado tempo, não houvesse nenhum funcionário nessa reterêu 

o la. 

O Sr. Arnaldo Sussekind - Muito obrigado. Como a promoçao foi 

realmente uma equiparação, conheço por violação de lei, dentro 

dos mesmos fundamentos do voto anterior. 

O Sr. Presidente - Por maioria, conhecido o recurso da emprê

aa. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Charles Maritz - Dou provimento ao recurso coerente com 

os votos anteriores. 

O Sr. Renato Machado - Dou provimento, acompanho o Relator. 

O Sr. Arnaldo Sussekind - Mantenho o meu voto. 

O Sr. Presidente - Também mantenho o meu. 

O Sr. Luiz Menoasi - Coerentemente, .antenho também o meu. 

O Sr. Presidente - Por maioria, vencido o Ministro Luiz Menos-
~ 

ai, dado provimento ao recurso da empresa para julgar improce-

dente a reclamação. 

OI Sr. Secretário - PROCESSO N2 370/69 - Relator• Ministro Ch 

les Moritz - Agravo de Instrumento de despacho do Presidente 

do TRT da la. Região - Expedito Alzir Vidal e outros e Rime -

Com. e ~d. S/A - Advogados (Drs. Rildo T.Souto Maior e Nivar

do F. de Carvalho Gusmão. 

O Sr. Charles Moritz - Reformou o Eg. Tribunal fiegional senten 
ça da Junta que admitira a ocorrência no caso de alteração COll 
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tratual ••• (Lê). Opina a douta Procuradoria pelo provimento do 

Agravo para melhor exame, dizendo: "A dualidade da forma con

tratual adotada pela emprêsa ora pagando aos reclamantes ••• (Lê 

~ o relatório. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o Re 

lator. 

OS~. Charles Moritz- Se diz o V.acÓrdão que o contrato previ 

apenas o salário fixo sÔbre o qual incidem os aumentos coleti

vos ••• (Lê). Nego provimento. 

O Sr. Presidente - Há divergência? Por unanimidade, negado pr2 

vimento ao Agravo. 

O Sr. Secretario - PROCESSO N2 374/69 - Relator: Ministro Cha~ 

les Moritz - J.gravoc de!"In6trumento de despacho do presidente 

do TRT da la. Região - Salão Aeroporto e Etelvina Correia Far

son - Advogados: (Doutores Mario Chicayban e Ophelia ae Almei

da. 

O Sr. Charlee Mor1tz - Não adm1t1da a Rev1eta, por falta de d! 

pÓsito da importância arbitrada por falta do pagamento das cus 

tas. Além de ser de fato a matéria versada, alega a agravante 

que, no caso, não comportava nem depósito, nem custas, pois a 

reclamação fÔra julgada improcedente pela Junta ••• (L&). A do~ 

ta Procuradoria opina pelo não provimento do Agravo. ~ o rela

tório. 
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m discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

- "Data venia11 do douto parecer, merece 

ainda que para melhor exame, pois, de f .a. 
, 

nem deposito de 
, 

custas, sendo interlocut~ 
~ ... 

ria a decisão, que a penas reconhece a relaçao de emprego ••• 

(1;), Dou proviment o ao Agravo para que possa a Turma apre -

ciar melhor a questã o. 

o Sr. Presidente - Há divergência ? 

o Sr. Luiz Menoss:! -
o Sr. Pres1dente - s 
de vista do Ministro 

Peço vista. 

uspenso o julgamento em virtude do pedido 

Luiz Menossi. 
, 

O Sr. Secretario - PROCESSO NO 376/69 - Relator: Ministro 

les Moritz. Agravo 

Região. FARID LAZEA 

o s:~:. Cbaz:las MQ;r::jtz 

despacho, 
, 

por copia, 

mesma justificada, s 

(lê). A Procuradori 

rio. 

de Instrumento de despacho do TRT da 21 

NI E HARIA FEIXE DA SILVA. 
, 

Indeferida a Revista pelo respeitavel 
• as fls. 2, sustenta a agravante estar a 

endo negada a compensação de férias ••• 

a opina pelo não provimento. ~ o relatá-

O Sr0 Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator, 

O Sr, Cha;r::les MQritz 
, 

- Nego provimento ao Agravo, pois o uni-

co aresto citado na 
, 

Revista e o que se refere ao cabimento do 

recurso, quando a 

rÍdico da questão 

O Sr0 Pres;tdente -

e r 

•• 

rada apreciação da prova fere o cerne ju

• (1;) • 

Há divergência ? Por unanimidade, negado 

provimento ao Agravo • 
o sr. 

, 
Sec;r::eta;r::io - P ROCESSO NO 399/69 - Relator: Ministro Re

o de Instrumento de despacho do TRT da 11 nato Machado. Agrav 
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Região. FÁBRICA DE SACOS DE PAPEL RIO BRANCO E JOS~ VITORINO 

BARBOSA. 

O Sr. Renato Machado - Em face da inconformidade com o despa-
, 

cho denegatorio da Revista, foi interposto o presente Agravo 

de Instrumento. fste o teor do despacho agravado: "4 ação in 

denizatÓria por dispensa imotivada • • • (1;) •" A Procuradoria 

opina pelo desprovimento do Agravo. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Renato Machado - Se provido o Agravo, ter-se-ia de re-
, • N 

examinar materia de fato e atraves da Revista. Nao se trata 

sequer, ante as razões do agravante ••• (1~). Nego provimen

to ao Agravo. 

O Sr. Fresjdente Há divergência ? Por unanimidade, negado 

provimento ao Agravo. 

o Sr. Secreterig - PROCESSO NC 4ol/69 - Relator: Ministro Re

nato Machado. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da lA 

Região. J~ MANOEL DA SILVA LOPES E ADELAIDE DE MORAIS. 

O Sr. Renato Machado - Negado seguimento ao Recurso de Rev~ 

ta, foi interposto o presente Agravo de Instrumento. O funda 

mento do Recurso de Revista está, como insere o prÓprio reco~ 

rente, no seguinte aresto: "Embargos rejeitados. A decisoo do 
A ' Tribunal Regional sobrepos as declarações das testemunhas as 

da prÓpria parte ••• (1;)." A Procuradoria opina pela conf~ 

mação do despacho agravado. g o relatÓrio~ 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Renato Machado - A Revista não pode ter seguimento. NA 

go provimento ao Agravo. 

O Sr. Presidente - Ha• divergeAncia ? Por unanimidade, negado 

provimento ao Agravo. 
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O Sr. Luiz Menossi -
, 

Sr. Presidente, ja estou aptou a votar 

no processo n" 374. 
O Sr, Secrotári o - fROCESSO NO 3'7W69 - Relator& Mjnistro (bu: 

les Moritz. Agravo de Instrumento de despacho do Presidente 

do TRT da 11 Região. SALXO AEROPORTO E ETELVINA CORREIA PER 

SON (Drs. Mario Chicayban e Ophelia de Almeida ). Pedido de 

vista do Ministro Luiz Menossi. 

O Sr, Imiz Menos si -. Sr. Presidente, a Junta julgou carece

dor de ação o empregado. Houve recurso, o Tribunal reconhe

ceu a relação empregatÍcia e determinou que a Junta julgasse 

o mérito. Houve Recurso de Revista dessa decisão do Regio -

nal, da qual não houve depÓsito nem de custas, nem da impor-
.. "' ... "' f tancia de ate dez vezes o salario-m~nimo. Diz o despacho na 

ementa: "No DissÍdio Individual só será admitido o recurso , 
, , , 

inclusive Extraordinario, mediante previo deposito do valor 

da condenação ••• (1;)." 

tado, 

, , 
Alias e um despacho muito fundamen 

O Sr, Charles Moritz - No meu voto declarei que não foram 
• 

pagas as custas. 
N A 

"Apenas reconhece a relaçao de emprego, mas 

não impÕe condenação alguma," 

O Srt Lgiz M§noss1 -
, .. 

O despacho diz ate a importancia de oj 

tocentos cruzeiros. Mantenho o despacho. .. 
Mandou a Instancia de origem para e-

, 
xaminar o merito. 

O Sr, Prcs1 dnpto - Rogo ao Ministro Relator ler o voto que pr,g. 

feriu. 

O Sr, Chprles Moritz - "Data venia" do douto parecer, merece 

conhecimento o Agravo, ainda que para melhor exame, ••• (1;), 

Presidente - - , -Logo, nao ha condenaçao. 

o sr, Luiz Menos:Ji - Foi arbitrada para efeito de custa, Sr, 

Presidente. 
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O Sr. Arnaldo Sussekind - A meu ver são duas coisas que se 
~ 

discute neste processoa deposito e custas. 
, 

Quanto ao depos~ 
~ , ... 

to, a materia ensejaria controversia, sobre se poss!vel exi-
, 

gir o deposito num recurso que tem por base reformar a sen -- ... tença que reconhece a relaçao de emprego, e manda a Junta j~ 
, 

gar o merito. 

O Sr. Charles Moritz - Mas, a Junta julgou improcedente. 
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O Sr. Arnaldo ~1ssekind- A Junta julgou improcedente pela ca 
A - - A rencia de açao, mas o Regional reconheceu a relaçao de empreg 

e mandou julgar o mérito. Julgando o mérito, a Junta poderia 
, ' , - '· suscitar duvida quanto a mataria da condenaçao mas, quanto a 

obrigação de pagar as 

ri a é insuscet! vel de 

, 
custas para recorrer, a meu ver, a mat~ 

, 
duvida. Se se admite que pode haver Re-- .. vista de decisão que reconhece a relaçao de emprego e manda a 

A I I I 

Instancia originaria julgar o merito, como corolario, ter-se-
, , --a tambem de reconhecer que as custas serao devidas para o pr 

cessamento dessa Revista. ~ condição sem a qual essa Revista 
- , se torna deserta. No caso, se afirma que nao houve nem deposl 

to,- matéria suscetÍvel de dÚvida- nem pagamento·de custas. 

A meu ver, basta não ter havido pagamento de custas porque, I 
. , 

não havendo, a Revista esta deserta. Estou com o Ministro Lui 

Menos si. 

O Sr· Luiz Menossi- Foi arbitrado para efeito de custas. 

O Sr. ?residente - A reclamação foi julgada improcedente • 

O Sr. .. 
Arnaldo 8ussekind - Carencia de ação. A Junta entendeu 

que o recorrente 

O Sr· Presidente 

- . nao era empregado. 

- No caso isso é tÍpico, saber se existe ou 
- .., A.._~, I I, nao relaçao de emprego. ~ao e caso de reclamatoria, e o propr o 
, 

merito. Se a reclamação foi julgada improcedente, o empregado .. 
nada tinha que pagar. Então, recorre o empregado, este, sim, 

se houvesse custas, 

nha. Para que? l>ara 

teria que pagar. O empregado recorre e ga 
' que voltem os autos a Junta, que julgara 

, 
improcedente, para apreciar o merito. O empregador recorre, m s 

a nada est~ condenado. Wao tem impotância a depositar, nem I 

custas. Ainda não foi julgada improcedente a reclamação. "Da

ta vania", a razão está, ~s inteiras, com o Ministro Relator. 

Dou provimento ao Agravo. 

O Sr. Renato Machado - Dou provimento. 
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o Sr. Presidente - Dado provimento ao Agravo, por maioria, pa 

da Revista, vencidos os Ministros Luiz Menoss 

kind. 

ra melhor exame 

e Arnaldo Susse 

o Sr. 
, 

Secretario 

Menos si. Agravo 

IBICAlU AGRO-IND 

PROCESSO N0378/69 - Relator: Ministro Lui 

de instrumento de despacho do TRT da 2A Regi

USTRIAL S/A EDALINA GOMES PENICHE E OUTROS. 

si - Sr. Presidente, a Revista foi indeferida 

Ósito da condenação. Daí o Agravo porque, ha

O Sr. Lu1 z Menos 

por falta de dep 

vendo sido refo 

-naçao 

rmada em parte a sentença que impusera a cond~ 

certa, deve ser apurada a indenização em e~ em quantia 

cução ••• (lê). ~ 
, 

o relatorio. 

o sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

o Sr. LW z Menos s1 -
, 

Ainda que mandando o Egregio Tribunal a 

purar a indeniza ção em execução ••• Clê). Nego provimento ao 

Agravo. 

o sr; Presidente , " " . - Há di vergencia? Unanimemente, negado provi. 

mento ao Agravo. 

o Sr. 
, 

Secretario 

Menos si. Agravo 

. - PROCESSO N0393/69 - Relator: Ministro Luiz 

de instrumento de despacho do TRT da 2A Regi

EREIRA E OUTROS CAMPANA S/A INDJ1STRIA E ARTEF 

E CALÇADOS. 

CANDIDO MANOEL P 

TOS DE, BORRACHA 

o St. L1~:! Z MaDCS 

" risprudencia div 

sj - Indeferiu-se a Revista por não citada ju 

ergente, e, alegando os agravantes que o recu 

violação de lei, cerceada que ficou a defesa so se fUndou em 

pois não tomados 

temunhas, 
, 

alem d 

o parecer da Pro 

o sr. Presidente 

lator. 

os depoimentos das partes antes dos das tes

e configurada a alteração contratual ••• Clê). 
, , ,( , 

curadoria e contrario. ~ o relatorio. 

-Em discussão. Encerrada. Tem·a palavra o R 

o Sr. Lu1 z Menos si - Deixar de ouvir as partes não é o mesmo 

que ouVÍ-las depois do depoimento das testemunhas ••• Clê). 
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# A A 

Presidente - Hã divergencia? Unanimemente, negado provi 

mento ao Agravo. 

O Sr. §ecretÓrio - PROCESSO NQ4o3/69 - Relator: Ministro Tos

tes Malta. Agravo de instrumento de despacho do TRT da 1a Re

gião. THO~ DELULE NETO e OSCAR GUEDES BRUM. 

O Sr. Presidente - Indefiriu-se a Revista por tratar-se de d~ 

cisão em execução ••• (lê). Opina o Ninistério PÚblico pelo não 

provimento. t o rélatÓrio. Em discussão. Encerrada. Nego pro-
, ' A vimento ao Agravo. Trata-se de mataria unica de competencia, 

sendo expresso o dispositivo legal do art. 896, § 4Q, da Con

solidação ••• (lê). Há diverg;ncia? Unânimemente, negado provim n 

to ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO NO 405/69 - Relator: 

-1-

Ministro 

Arnaldo Sussekind. Agravo de Instrumento de despacho do TRT 

da 2& Região, CIA, BRASILEIRA DE PRODUÇÃO E EMPREENDIMENTOS 

CIBRAPE e ALDERINO TORRICELLI, 

O Sr. Arnaldo Sussekind -
~ 

Revista denegada por falta de depo-

sito nos têrmos da lei. Dai o Agravo, no qual se sustenta que 

o depÓsito não era devido, pois o Recurso Ordinário fÔra inte 

posto sem depÓsito e, não obstante, o E, Tribunal Regional d 

Trabalho não o julgou deserto. O 6rgão do Ministério PÚblico 

opina pelo não provimento do apêlo. f o relatÓrio. 

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

Relator. 

O Sr. Arnaldo Sussekind - O fato de ter sido conhecido o Rec 

so Ordinário, apesar de não ter havido o depÓsito, significa 

apenas que a questão ••• (lê). Confirmo, pois, o respeitável 

despacho agravado, negando provimento. 

O Sr. Presidente -
, A 

Ha divergencia ? Por unanimidade, negado 

provimento ao Agravo, 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 411/69 - Relator: Ministro 

Renato Machado. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

2& Região. CIA, BRASILEIRA DE PRODUÇÃO E EMPREENDIMENTOS CI

BRAPE e ATILIO PRESCE, 

O Sr. Renato Machado - - , , Nao efetuado o deposito previo, a que 

obriga a Lei 5 442, o Presidente do Tribunal Regional do Tra

balho, da Segunda Região, trancou o presente Recurso de Revi~ 

ta,.,(lê), A douta Procuradoria opina pelo não provimento do 

Agravo, tendo em vista a aplicação ao caso "sub judice" ••• (lê 

~ o relatÓrio. 

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

o Relator. 
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O Sr, Renato Machado - Faltando um dado essencial para a ins 

trução do Agravo, qual seja a data do aresto objeto da Revis 
.. ' ' ta, a fim de que se possa aferir a exigencia do deposito pre 

vio e, sendo tal formalidade de iniciativa exclusiva do agra 

vante,,,(lê), Nego provimento ao Agravo, 

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

provimento ao Agravo, 
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o sr. Sec;etár1 a - PROCESSO Na ljo6169 - Relator: Ministro. To~ 

tes ~ta. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 2a. ~~ 

gião. WILLYS OVERLAND DO BRASIL S/A E NELSON CASSIM E OUTRO. 

o Sr Presidente- Sra. Ministros, indeferida a Revista~f~ 

ta de 
, ~ , , 

deposito, se~ apoio do Mini~terio Público? inaplicav~l 

o art. 492 ao caso. t o relatÓrio. Em discussão. Encerrada.~ 

so ao voto. Dou provimento ao r~curso, sendo pacÍfico aplic~ 
A , 

se a lei aos processos em curso. Ha divergencia? Por unanimi-
• 

dade? negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Sec:çetário - PROCESSO Nl:l 1!26/69 - Relator:Ministro Tos

tes Malt~. Agrav~ de Instrumento de despacho do Juiz Presiden 

te da la. Regi~o. CLEAN LIMPEZA E ASSEIO LTDA. E JOXO DE AL -

MEIDA MEIRELES. (Dr. AntÔnio Carlos Ferreira). 

O Sr. Presidente - Srs. Ministros, as duas Instancias reco 
H A , ~ 

ceram a relaç~o de emprego, sem apoio do Ministerio Público • 
~ # H 

~ o relatorio. Em discussao. Encerrada. Nego provim7nto ao A-

gravo, pois interposta a Revista sem citação de lei. H~ dive 
A 

gencia? Por unanimidade, negado provimento ao Agravo. 

o Sr S•cr•+Ár' a - PROCEsso NQ '1~o/69 - Relator: Ministro 

les Moritz. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi-. 
dente do TRT da 7a. Região •. AÇUC~IRA CEARENSE S/ A E ~IHUN 

DO ALDENOR DA SILVA E OUTRO. (Dr. Luiz Carlos da Silva) • . 
o sr. Cb~rles Mar1tz - Negada a Revista por pretender reexam 

de prova. Alega a agravante violados os arts. 150,. § 4ll m C 

tituição, e 6 da Lei de Introdução ao CÓdigo Civ~l. A 

Procuradoria opina pelo não pro~imento do ~gravo. É o re~·~ 

O Sr. Presidente -Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

C H # 

.o~s~r~-~h~ar~J~e~s~M~a~r~1~t.-.z - A questao e mesmo de prova admitindo .. 
as duas Instancias que o tempo de serviço dos empregados era . . . . ~ ~ 

maior que o pretendido ••• (lê). Nego proVimento ao Agravo. 



PODER JUDICIÁRIO 

~USTIÇA DO TRABA~HO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

5.8.69 LSO/GL 15:00 -2-

A 

9 Sr. Presidente 7 H~ div.ergencia? Por unanimidade, negado Pl:!2 

vimento ao Agravo. 

o sr. Secretário -PROCESSO Nll h35169- Relator: Ministro Ar

naldo Sussekind. Agr~vo de I?Strumento de despacho do Juiz ~ 

sidente do TRT da la. Região. MANOEL JOSIAS NASCIMENTO E CIA. . . 
TRANSPORTES COLETIVOS ESTADO GUANABARA. (Drs. José da Fonseca 

• 

Martins e Clemente Silveira de Paiva). 

O Sr. Arnaldo Bussek1nd - A Egrégia Terceira Turma do Tribu

nal Regional do Trabalho da Primeira Região decidiu que o fa-
.. . 

to de haver sido contratado para dirigir onibus eletrico, que 
, ~ N , 

e uma especializaçao da profissao e de todo transitoria, pois 

êsses veÍcUlos estão sendo suprimidos, não há nenhuma altera-
• • • J 

ção no contrato de trabalho ••• (~ê). Da{ o Agra!o cujo impr2 

vime~to pede o Ministério PÚbli~o. t o relat?rio. 

o sr. P;es1rtente -Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Arnaldo Spssek'nà - Confirmo o R. despacho agravado pe-. . . . 
los seus p~Óprios fundamentos. O art. 468 foi ••• (lê). Nego 

provimento. 

O Sr. Presidente 
, ... 

- Ha divergencia? Por un~midade, negado 
, -vimento ao Agravo. Esta suspensa a sessao. 
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O Sr. Pres1dento - • • Havendo numero legal, esta reaberta a Ses 

sãQ. Se não existe Advogados com processo em Pauta, vamos p 

seguir na ordem do julgamento. 

O Sr. Secretário - fROCESSO NQ 407/69 - Relator: Ministro Lu 

Menossi. Agravo de Instrumento de despacho do Presidente d 

TRT da 21 Região. GRANJA s. SEBASTIÃO - ANTONIO BOAROM E JOR 

GE FEDALTO (Drs. Emanuel Carlos e Adálcio José Zer1Qi). 

O Sr, Luiz Monoaai - Sr. Presidente, denega-se a Revista po 

falta de depÓsito da condenação, e alega a agravante que ne

nhum valor estabelece, quer na. sentença, quer no AcÓrdão. (Lê • 

O douto parecer é contrário. g o relatÓrio. 

O Sr. Presidente - Em discussão. ·Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr, Luiz Menossi - Merece provimento o Agravo, ainda que 

ra melhor exame,pois o valor atribu!do, mesmo para efeito de 

custas, é que ditaria o depÓsito ••• (lê). . ... 
O Sr, Presidente - Ha divergencia ? Por unanimidade, 

do o Agravo. 

O Sr, Secretário - PROCESSO NQ 499/69 - Relator: Ministro 

Menossi. Agravo 

TRT da 21 Região. 

de Instrumento de despacho do Presidente 

CLAUDIO MORI & CIA. E JOSt PEDRA DA SIL-

VA (Drs. José Alvares Garcia). 

O Sr. L11iz Menossi - Sr. Presidente, Revista indeferida po 

falta de depÓsito na condenação. Alega 

pacho do Presidente da Junta dispensa o 

a agravante que o de 
• deposito 

xato. O parecer é contrário. g o relatÓrio. 

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

Relator. 

O Sr. Luiz M§nossi -
.. 

Fez a agravante transla~ar peças intei• 

ramente inÚteis para o deslinde da questão. Nego provimento 

Agravo. 
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O Pr Ha
, " 

Sr.cs1deptc - divergencia ? Por unanimidade, negado 

provimento ao Agravo. 

• 

• 
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O Sr. Secretário - PROCESSO NO LB?/69 -

-1-

Relator: Ministro-

Luiz Menossi. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 4D 
Região. CALÇADOS ESFINGO LTDA. e ..(LVARO BIERMANN. 

O Sr. Luiz Menossi - - A Reconhecida a relaçao de emprego do via 

jante comercial, interpôs o agravante a Revista que foi indef 
, 

rida por versar mataria de fato e de prova, desatendendo aos 

pressupostos da lei. No Agravo, diz a agravante que a prova 

conduzia a conclusão contrária, não tendo a anotação da carte 

ra a importância que lhe foi atribuÍda. O parecer da_ Procura 

doria é contrário. t o relatÓrio. 

O Sr. Presidente- Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Luiz J.!enossi - A decisão não se fundou apenas na anot,a - , , çao da carteira, como destacou o respeitavel despacho por co-

pia, mas também no recolhimento de contribuiçÕes, perÍcia e 

depoimento. - A Nao cabendo a este Tribunal reexame de prova, n~ 

go provimento ao Agravo. 
, A A 

O Sr. Presidente - Ha divergencia ? Unanimemente, negado pr 

vimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 3 272/68 - Relator: Ministro 

Tostes Malta. Revisor: Ministro Luiz Menossi. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 71 Região. CASIMIRO FILHO IND. E 

COM. URBANO XAVIER DA SILVA E OUTROS E PROCURADORIA REGIONAL 

DO TRABALHO DA 71 REGIÃO. e OS MFSMOS. 

O Sr. Presidente - Inquérito e reclamação foram reunidos num 
, , 

so processo. Desfavoravel ao empregado a sentença da Junta, 

procedente o inquérito e improcedentes as reclamações, houve 

recurso para o Egrégio Tribunal Regional que, embora negando 

provimento ao recurso, reformou a sentença para incluir os em 

pregados estáveis ••• (lê). Opina o Ministério PÚblico pelo de 
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I N cabimento do ultimo recurso, e nao conhecimento de todos ou 

não provimento. O caso, para avivar lembranças, é de mar!ti-.. mos que, trabalhando para determinadas empresas, foram lotados 

em autarquias marÍtimas, Costeira, etc. Posteriormente, vie 

ram a ser despedidos e 

prêsa. t o relatÓrio. 

O Sr. Luiz Menossi -

reclamaram, então, contra a primeira e 

.. 
De acordo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Passo ao voto: 

Recurso da emprêsa. A reformulação da sentença pelo AcÓrdão 

não alterou o essencial, pois embora não admitido o abandono. 

de emprêgo, o v. AcÓrdão concluiu pela renúncia, por fÔrça de 

uma opção. Não tem base o recurso com a simples invocação do 

arts. 492 e 500 da Consolidação, por conseguinte, não conheço 

do recurso da emprêsa. 

O Sr. Luiz Menossi -
.. De acordo com a douta Procuradoria e c 

V.Exa., não conheço do recurso da emprêsa. 

O Sr. Presidente - Há divergência ? Por unanimidade, não CQ. 

nhecido o recurso da emprêsa. 
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o Sr. Presidente - (Continuando) - Recurso dos empregados: A 
A N 

legam eles que nao se demitiram, mas foram demitidos, sendo 
A A • 

obrigados a a7~itar ~ novo emprego, e estaveis quanto ao v 

culo somente ••• (lê). Não conheço do recurso dos empregados. 

O L111 z Menoss1 _ 
A 

Sr. Presidente, para o empregado, mesmo ele 
A 

pedindo por livre e· espontanea vontade, optando, deve haver 
• 

homologação. No meu modo de entender, houve violação do art . . 
500 ~a Consolidação das Leis.do Trabalho~ Conheço~ 

o sr. Charles Mnr'tz - Com v. .. 
Excelencia. Conheço. 

o sr, Arnaldo s,ss•k1nd - Peço vi~ta. .. 
o sr. B•nato Machado - Peço vista. 

Q Sr El:mside~Dte - Suspenso o julgamento, em virtude dos pe-

didos de vista dos Ministros Arnaldo Sussekind e Renato Ma -

chado. Em relação ao recurso interposto pela Procuradoria ~ 

gional, sendo desautorizado pela Geral, não pode ser conheci 
• do, uma vez_ que o Procurador Regional est~ sujeito ao Procu-

rador Geral. t um princÍpio de hierarquia. ~s, admito a poJi. .. , 
sibilidade de divergencia tambem neste ponto. Os demais Mi -

nistros querem votar? 

o sr, A 

Renata Machado -Voto com v. Excelencia. 
, 

ArnalcJ? SpssekipcJ - Meu pedido de vista tambem encobre .. 
este aspecto. 

o sr, Cbarles MQr1tz - Também peço vista. 

o sr Presidente -
.. 

Adiado o julgamento com esses pedidos de 

vista e resolvidas as_questões do não conhecimento do recur-.. 
so da empresa, apenas. 

O Sr. 
, 

Secretario - fRQCESSO NO 3571/68- Relator: Ministro 

Tostes Malta. Revisor: Ministro Luiz Menossi. Recurso de Re-. . 
vista de decisão do TRT da Za. Região. ~ÔNIO ~L~O DE HENE 

ZES MONTENEGRO E PDLICL!NICA CENTRAL LTDA. (Drs. J. Eduardo 

Gomes Pereira e Victor de Castro Neves). 
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o sr. . -Presidente - Recorre-se do v. Acordao que deu validade 
~ . 

a acordo celebrado pelo empregado, medico, ora recorrente,eA 
• tabelecendo salario pelo trabalho de duas horas na segunda -

A 

feira e seis horas de terça a sexta, neg~do-se, por isso , 

pagamento de horas extraordinárias. (Lê). A Revista vem pel$ . . 
duas.letras, sem apoio do Ministério PÚblico. to relatÓrio. 

A 

o sr. r,1z Menoss' - De acordo. 
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o Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Passo ao voto. A 

lei 3999 somente admite o trabalho de médico, além de 4 hora~ 
diárias, até 6 horas quando prestado a mais de um empre~ador. 

Desta maneira, limitado o horário a 24 horas por semana. Evi

dente que o recorrente fazia jus a horas extras, pois traba -

lhou mais de 24 horas por semana, sem que o acÓrdão discrimi-
, ... 

nasse o salario ou evidenciasse o computo do adicional. Co~ 

cendo, portanto, o recurso pela violação do art. ao da lei 

3999, dou provimento para restabelecer a sentença da Junta a 

fls. 100. 

O sr. W11z Mftnasg1 - t meu voto. 
" O sr. Presidente - Há divergencia? Por unanimidade, conhecida 

e provida a Revista para restabelecer a sentença da Junta. 

o Sr. Secretário -PROCESSO NO 39/6g- Relator: Ministro Ar-

naldo Sussekind. Revisor: Ministro Renato Machado. Recurso de . . 
Revista de decisão do TRT da 2a. Re~ião. FABRICA DE CASIMIRAS 

ADAMASTOR S/A E HELENA RINKISVICIUS. 

o sr Arnaldo Snssek1nd - A reclamante, 
, 

empregada estavel, 
.. 

foi despedida sem que a empresa tivesse pedido a instauração 
, ' de inquerito a Justiça do Trabalho. A MM. Junta determinou a 

reintegração, mas o Egrégio Tribunal -- atendando a que o es-.. 
tabelecimento emp~~gador.fora fechado, -- mandou pagar a in~ 

nização dobrada ••• (lê). Opina o Ministério PÚblico pelo não 

conhecimento. t o relatÓrio • 

o sr ... Renata Machado - De acordo. 

O sr. Pr•s1dente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

o Sr. ArnaJ à o SnsseJr1 na - Não há base para o conhecimento do 

recurso. Não ocorreu violação - ' . nao se ajustam a hipotese dos 

de le~, e os arestos apontados 

autos. Basta sublinhar que a 

recorrente entende ter havido cerceamento, porque a Junta re-
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legou a plano inferior a prova dos.autos ••• (lê). Não conheç 

o sr Renato M9chado - Não conheço. 

Presidente , . -
- Ha divergencia? Por unanimidade, nao conhe 

cida a Revista. 

o sr. Secretária - PROCESSO Na JoJ/69 - Relator: Ministro Lui 

Menossi. Revisor: Ministro Charles Moritz. Recurso de Revist 

de decisão do TRT da 2a. Reg~ão. FABRICA DE CALÇADOS LIDER E 

IRINEU DE MAGALEJES E OUTROS. 

O sr. M11z Meppss1 -Sr. Presidente, a Revista se tunda nas 

duas letras. Discute o caso dos pagamentos aos tareferos ••• 

( .) , , """ , le • O douto parecer e contrario. ~ o relatorio • .. 
..,o._..s ... r'"''-"'º""h"'e""r'""J"'e"'s_..M ... o ... r'""'""t~z - De acordo. 

O sr Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

o Sr. M11z Menass1 - Não merece conhecimento a Revista. Esta-

va mesmo contida em lei a determinação do pagamento aos tare-
' . 

feiros ••• (lê). 
, , 

..~oO,_..sLJ:r:-..~oChiWlaLJ:r:J.J.ce'-l!S"-1:M""oLJ:r:J.'...~ot~z - Quanto ao de cimo-terceiro sal ar i o, co-

nh~ço do. recurso, desatendida a norma reguladora do decreto 

••• (lê). - , -.o,_..su;r:-.aAo.~:rn:~J.aau.l.lld~al...lisLI'IlLl'S..:JS.cewk..;~'..llDu.d - Nao conheço. A jurisprudencia e tao 

uniforme que, entre as súmulas apresentadas amanhã, uma delas 
, 
e precisamente essa. 

O Sr. Bepatn Machado - Não conheço. 

O sr Pres'dente - Não conheço. Por maioria, não conhecida a 

Revista. 
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O Sr.Secretário -fROCESciO N~247/69 - Relator: Ministro Luiz 

1-!enos;:;i..devisor: !1ir,i.stro Charles Moritz.Rec·1rso de nevista 

de decisão do TrlT da 21l Região.S/A INDUSTRIAS llii:UlHDAS F.Má

TARAZZO e ANrÔNIO HANOEL DA SILVA (Drs. José Maria de Castro 

Bernils'e Ar~ando Marinaro). 

~.Luiz Menossi - Mais um caso da IndÚstria Matarazzo. Não 

conheço. 

O Sr.ChBrles Moritz -Conheço. 

O Sr.Arnaldo Sussekind - Com o Relator. 

O Sr.R~to Inchado - Co~ o Relator. 

O Sr.Presidente - Não conhecida a Revista,contra o voto do R,!!. 

visar. 

O Sr.Secretário -PROCEJciO NC 257/69 - Relator: Ministro Luiz 

!1enossi. Revisor: !1inistro Charles Hori tz. RecLtrso de Revista 

de decisão do TRT da 21l Região.MIGUEL G.ABrlAHÃO e S/A INDUS -

íJ!RlrAS IU.1JNIDAS F. MATArlAZZO E OS ~fES:10S (Drs .R:maldo Octavia-
' 

no Diniz JLtn1ueira e Nilce Vieira de Oliveira). 

O Sr.Luiz Menossi - Reformou o E.Tribunal decisão da Junta , 
. .. . 

dando pela improcedencia do in~uerito e convertendo a reinte-

gração em indenização dobrada,com salário até a data da sen -

tença da Junta. Recorrem ambas as partes ••• (lê). A Procurado

ria opina pelo conhecimento e provimento do rec;1rso do empre-
, ,, , -

gado 1para o paga~ento dos salarios ate a data do Acordao e P,!!. 

lo não coru1ecimento ou não provimento do rec~rso da emprega -
• 

dora. ~ o relatÓrio. 
.. 

O,Sr. Charles Moritz- De acordo. 

O sr.Presidente - Em discussão.Encerrada.Tem a palavra o Re~ 

lator. 

O Sr.Luiz Menossi--Estou de acÔrdo com o douto parecer,não 
.. 

conhecendo do recurso da e~presa, sendo de fato e de prova a 

questão, e conhecendo e provendo, em parte, o do empregado ' 
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~ue cita decisões divergentes, do mes~o Tribunal e do Pleno, 

às fls. 245/246 ••. {lê). 

O Sr.Presidente -V.Exa. conhece do recurso do empregado e nao 
A 

conhece do da empresa. 

O Sr.Charles Moritz- Não conhe~o de ambos os recursos.O do 

empregado cita AcÓrdãos divergentes, mas não fornece nem mes

mo a ementa. A simples referência a decisões que seriam diveK 

gentes não satisfaz a eyigência legal. 
A 

O Sr.Presidente- Havendo divergencia,tomarei os votos. 
A 

O Sr.Arnaldo &ussekind -Quanto ao recurso da empresa parece 

quenão h~ divergência, no sentido do não conhecimento. Não 

conheço de a '!lbos os rec:.1rsos. 

O Sr.Presidente - Com o Revisor. 

O Sr.Renato 1~chado- Com o Revisor. 
A 

O Sr.Presidente - Não conhecido o recJ.rSo da empresa,por una-

nimidade, e não conhecido,por maioria, o do empregado.Redigi-

' ' -ra o Acordao·o Ministro Revisor. 

O Sr.Secretár.!.Q -:Pil.OCES.::lO N!l 258/69 - Relator: Ministro Char

les lfuritz. Revisor: Ministro Renato Machado.Recurso dà Revi~ 

ta de decisão do TRT da 3a Região.-COOPER..II.'i.'IVA DOS RODOVIÁ -

rliOS LTDA. e FR!u.'lfCISCO COS'l'A RAI·IOS E OJTROS (Drs .Lucas de Mi-

' randa Lima e Jose Augusto de Lacerda Bernardes). 
A -O Sr.Ch~rles Moritz - As duas Instancias nao admitiram a ex -

clusão dos recorridos. Não aceitaram a representação dos fal

tosos e impuseram a condenação do recorrente ao pagamento das 

diferenças salariais, considerando existir direito ad~uirido 

••• (lê). A ProcurRdoria opina pelo não conhecimento ou desprQ 

vimento • t o relatÓrio. 

O Sr.Renato Machado - De acÔrdo. 

O Sr.Presidente - Em discussão.Encerrada.Tem a palavra o Rela 

tor. 
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' O Sr.Charles Moritz - ~uanto a validaàe da q~itação, os ares-

' tos citados não são divergentes. O primeiro se refere a res-
, - , " salva apocrifa, o que nao e ocaso. O segundo se refere a qui-

tação sem ressalva •.• (lê) .Não conheço. 

O Sr.RenBto ~Bcha~ - De acÔrdo. 

O Sr~esidente - Há divergência? Por unanimidade,não conhe -

cida a Revista. 
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o sr. 
, 

Secretario - PROC 

Menossi. Revisor: Mi 

ESSO Ng 285/69 -Relator: Ministro Lui 

nistro Charles.Moritz. Recurso de Rev 

ta de decisão do TRT da 

FERROVIlRIA FEDERAL S/A 

tião Herculano Mattos F 

Q §~. Ln:l z Ma:ccss1 - s 

pela prescrição do dire 

1& Região. NILO NASCIMENTO B 

(Drs. FraD:isco Costa Netto e Sebas -

ilho). 

r. Presidente, a decisão Regional de 

ito de reclamar a concessão da licença .. 
premio negada com a rev -ogaçao da anistia das faltas. Conside 

• . -rou o J• Acordao, que o 
... 

recorrente teve ciencia do deferimen 

to ••• 
to, mas 

<lê). A douta P 

não provimento 

rocuradoria Geral opina pelo conhecime 

do recurso. g o relatÓrio. 

o Sr. Charles Moritz -

o Sr. Presidente - Em 

Relator. 

o sr. Lu'z Menos si - c 
Q S:z:. ~ba~l~s Mgt~tz -

o sr. Presidente - Há 
unanimidade. Tem a pal 

o sr. Luiz Menoss1 - Do 

cer a decisão da MM. Ju 

requerimento do recorre 

ferimento ••• (lê). 

O Sr 8 Charlos Moritz -

se conta o prazo da res 

... 
De acordo. 

discussão. Encerrada. Tem a palavra 

, ... 
onheço, Sr. Presidente, ha divergenciao 

• Tambem conheço • 
... 

divergencia ? Conhecido o recurso, por 

avra o Relator. 
' u provimento a Revista, para restabele 

nta, que salienta -- muito bem -- ter 

nte perdido sentido, assim como o inde 

Nego provimento ao recurso, pois apenas 

cisão do contrato de trabalho, quando 

trata de reclamação 
... 

so 
... 

bre o tempo de serviço, nos termos cb Pr 

julgado a que as Turmas 

o s;~:. A:~:caJg.g Sufiaak1ng 
ao em Mesa, -porque na o 

a menos que seja esclar: 

também estão obrigadas ••• (lê). 

- Sr. Presidente, peço vista do proce 

consegui apreender totalmente a questãO 

e c ida. 

o Sr 1 Charles Mor1tz - A questão foi apresentada depois de do 
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O Sr. Arnaldo Sussek1nd Mas, houve anistia intercorrente ? 

O voto do Ministro Relator fala em anistiao 
A 

O Sr. Charles Mor1tz - Foi revogada B anistia das pautas, ele 

recorreu e foi indeferido, passou mais de dois anos para recl 

-mar sobre o indeferimento. -o sr. Presidente - S.Ex•. sustenta sempre que nao corre pres 

crição. 

O Sr. Arnaldo Sussek1nd - O voto do Relator não diz precisame 
' te isso. (L; o voto do Relator). "Dou provimento a Revista , 

para restabelecer a decisão da Junta, que salienta -

bem -- que o requerimento do reclamante perdeu sentido, ass 

como o indeferimento diante da anistia, posteriormente, 

(lê)." Positivamente não entendi. Vista em Mesa. 

O Sr. Charles Mor1tz - Ciente o recorrente que seu direito 

era reconhecido ••• (lê). -O Sr. Arpal do Sussekind - Relator e Revisor estão em desacord . , 
sobre a materia. 

O Sr. Renato Machado - Peço vista. 

O Sr, Presidente - ' Também peço vista. Suspenso o julgamento 

em virtude dos pedidos de vista dos Srs. Ministros. 
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~IOL~~~~Q~·~u·~~~~~~iQ~ - PROCESSO N2 33?/69 - Relator: Ministro Tos-

tes l1alta. Revisor: Ministro Luiz Menossi. Recurso de Revista 

do decisão do TRT da 2a. Região. INSTITUTO PINHEIROS - PRODU -

TOS TERAP~UTICOS S/A E CECILIO FERRI, (Drs. Alfredo Ellis Ma -

chado d 1 0liveira e Almir Pazzionotto Pinto). 
A -o s.. p.,.,,d ...... - Mantida a sentença que impos a equiparaçao 

salarial, rejeitada a prescrição, interpÕe a recorrente a Re -

vista em que argÚi nulidade do V, AcÓrdão, em face da inconsti 

tucionalidade do art. 670 da Consolidação. Ainda sustenta a r~ 

corrente que a competência do Tribunal Pleno está preventa pe

lo julgamento do Agravo e que não se justifiéava a intervenção 

do Presidente do Tribunal no julgamento. (Lê). O parecer do~ 
~ , ,. -

nisterio Público, emitido entre março e junho, e pelo nao co -

nhocimcnto da Revista, depois de rejeitar a argüição de nuli~ 

de, t o relatÓrio. 

I.u1 z Mennss' 
A 

- De acordo. 

o sr Pros1ã.npte _ Em discussão. Encerrada. Não merece conheci 

mento a Revista quer na preliminar, quer no mÓrito; naquel~ 

que, sondo unânime a decisão, não influi no caso a questão 

composição do Tribunal; neste, porque se trata de matéria de f 

to: afirmada a permanência do paradigma durante mais de dois 

nos na localidade ••• (lÔ), 

r.11 1 7 Menos s 1 
A 

- De acordo, 
, ~ A -

Ha divergencia? Unanimemente, nao conhecida 

a Revista. 

o sr secretária - PROCESSO NO ?85/69 - Relator: Ministro Luiz 

Menossi. Revisor: Ministro Charles Moritz. Recurso de Revista 

de decisão do TRT da la. Região. NILO NASCIMENTO E R2DE FERRO

VI!RIA FEDERAL S/A, (Drs. Francisco Costa Neto e Sebastião 

culano Mattos Filho). (Pedido de vista do Ministro Arnaldo S 

seldnd). 
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A 

eu licença especial em 1962; foi indeferida. Seis meses 
, -o requerimento, -- e o que consta da decisao Regional, 

, 

-2-

requej 

depois 

aliá 

onsta reproduzindo depoimento do proprio reclamante -- poste 

rmente a êsseindeferimento, houve anistia em 1964, c Ôle nao 
.. ' tez qualquer requerimento a reclamada; depois de quatro ano~~ 
, 

pos a anistia, ingressou na Justiça do Trabalho. Com o Revisor 

Nego provimento. • 

- Nego provimento. 

' - Negado provimento a Revista, contra o voto 
, , -Redigira o Acordao o Revisor. 

~~~~~~~g - PROCESSO NO 338169 - Relator: Ministro Luiz 

Menossi. Revisor: Ministro Charles Moritz. Recurso de Revista 

de decisão do TRT da 4a. Região. CLOVIS G0!1ES SOARES E OUTROS • 

RmDE FERROVIAAIA FEDERAL S/A. - VIAÇXO F~A DO RIO. G. DOS 

(Drs. Tereza Gallo da Cruz e José Carlos C. Kaiser). 

o sr. I.piz Mennssi - Recorre-se do v. AcÓrdão que negou a rel.il 

ção de emprego, como fizera a Primeira Instância, alegando ca-
A A , , , 

rencia de ação ••• (lo). O tnrecer da Procuradoria e contrario 

~ o relatÓrio. .. 
1 JooL..Osõllrt:. • .....JC.uh:l.O&II.lr~:.lu•a.:s:i,JM:IIo;61,.-.;1wti4Z.z - De a c o r do • 

O Sr. Presidente- Em discussão. Encerrada. Tem a palavra.o R 

lator. 

c ax:. Iul:l z t:fe:ccs s:l - A questão se resume em fato e prova. 
A 

Instancias Ordinárias dizem que recorrentes - estavam o os na o 

brigados a frequência ••• (lê). Não conheço. 

o ar- Charl•s Mcr'tz - De 
.. 

acordo. 

O sr Presidente - Há divergência? Unânimemente, não conhecida 

a Revista. 

O Sr. Secretária - PRQCESSO NO 357/69 - Relator: Ministro Lui 

Menossi. Revisor: Ministro Charles Moritz. Recurso de Revista 
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e decisão do TRT da 5a. Região. OSVALDO CHAVES DE OLIVEIRA E 

DE SALVADOR. (Dr. Renato Borba Ramos). 

- A sentença da Junta foi pela condenção da 
# N 

refeitura, como responsavel pela sucessao do contrato de tra-
• . alho. O Egregio Tribunal anulou a sentença por entender seria 

aso de remessa dos autos ao JUÍzo da Fazenda. Alega o recor -

rente que, sendo trabalhi_sta a questão, poderia ser deslocada; 

dá como violado o art. 184 da Constituição e outros da Conso~ 

dação, citando ainda arestos do Pleno sÔbre erro conspÍcuo. O 

parecer é contrário. t o relatÓrio. 
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O Sr. Charles Moritz - De acôrdo. 

16,10 - 1 -

O Sr. Presidente - Ea discussão. Encerrada. Te~ a palavra o Re 

lato r. 

O Sr. Luiz Menossi - Sr. Presidente, o E.Tribuna1 Regional do 

Trabalho não examinou o mérito da demanda no que diz respeito 

à responsabilidade atribuÍda â revelia, mandando ••• (Lê). O co

Pbec1mento do recurso está justificado pela citação de disposl 

tlvo legal sôbre a preliminar de competência. Conheço. 

O Sr. Charlos Moritz- Sendo outro empregador, não figurava a 

Prefeitura como parte na questão trabalhista o, por 1sao, anu

~ou o Egrégio Tribunal Regional a senten~a, rejeitando o fato 

••• (lê). Não conheço. 

P Sr. Presidente - Havendo dlvergênc1a, tomarei os votos. 

~ Sr. Arnaldo Sussekind - Peço vista em Mesa. 

~ Sr. Renato Machado - Peço vista. 

~ s~. Presidente 2 Suspenso o julgamento, em virtude dos pedi

tios de vista. 

I)_ Sr. Secretário - PROCESSO N2 ~"iq/69 - Relator: Min1stro Cha.!: 

~as M.Moritz - Agravo de Instrumento de despacho do Presidente 

~o TRT da 4a. Região - JOSJi MARIA MONTEIRO PEREIRA E MBTAL'ORGI 

A ABRAMO EBERLO S/A - Advogados (Doutores: AnÍsio Freitas e 

~dgar Vargas ierra). 

) Sr. Luiz Menossi -.Sr. Presidente, a decisão de que se recor

~e entendeu que a aposentadoria por velhice rescinde o contrato 

f& trabalho, sem Ônus para o empregador ••• (Lê). O douto parecer 

contrário. l o relatório. 

() Sr. Charlos Moritz - Oe acÔrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o Re 

.. ator. 

O Sr. Luiz Menoss1 - Não conheço do recurso. 

P Sr. Charles Moritz - Também não conheço. 
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O Sr. Presidente - Há divergência? Por unanimidade, não conhe-

cicio o recurso. 

O Sr. Secretário - PROCE~SO N2 476/69 - Relator: Ministro Cbar 

les Noritz - Revisor: Ministro Renato Machado - Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 8a. Região - MUSEU PARAENSE EMILIO 

COELDI E BENEDITO MENDES DA SILVA - AdvoGados (Doutor-.: Rubi 

de Souza Me ira ) • 

O Sr. Charles Moritz - Julgada procedente, em parte, a reolam 

çao, recorreu de or!cio o Juiz Presidente da Junta, 

tureza da empregadora. O E. Tribunal, considerando que o nao 

comparecimento do Procurador da RepÚblica importa em revelia 

e oonfissão ••• (Lê). A douta Procuradoria opina pelo conhectme 

to e provimento do Recurso. E o relatório. 

O Sr. Renato Maotado - De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Charles Moritz S Impõe-se o conhecimento e provimento d 

reourso. O E.Tribunal Regional não podia, de forma alguma, 

prover o reourso ••• (Lê). Dou provimento ao recurso, parares-

tabeleoer a senten;a da Jun'a com a qual se conformara ore-

clamante. 

O Sr. Renato Machad& - Com o Relator. 

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

e provido o recurso, para restabelecer a senen~a de Primeira 

Instância. 
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O Sr. Secretátio - PROCESSO NO h95165l • Relator: Ministro Ch:u

les Moritz. Revisor: Ministro Renato Machado. Recurso de Rev~ . . 
ta de decisão do TRT da ~a. Re~ião. BANCO MINEIRO S/A E ANTÔ-

NIO AMBR6SIO DE CARVALHO, (Drs. LÚcio Weber Pereira e Wilson . 
Carn~iro Vidigal). 

o Sr. Charles Mor1tz -Anulou o Colendo Tribunal Regional o 
N A 

processo, porque nao notificada a parte ~ara a audienci~ em 

que produziria as razões finais ~·· (lê). ~o relatÓrio • 

o sr .. 
Renata Machado - De acordo. 

O Sr. Presidente -Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

o Sr. Cbarles Mor1tz - Sendo anulado o processo a partir da 
A -audiencia em que se produziriam as razoes finais da recorreD 

te, a Revista não merece conhecimento. . . 
o sr. Renato Machado - Não conheço • . 

• A -
~O~s~r._~r~~~e~s~'~d~e~n~t~e~·- Ha divergencia? Por unanimidade, nao co 

cida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 1!98/69 - Relator: Ministro Lwz 

Menossi. Revisor: Ministro Charles Moritz. Recurso de Revist . . 
de decisão do TRT da 5a. Região. ELESBXO VILAS BOAS E BREDA . . 
TRANSPORTES E TURISMO LTDA, (Drs. Ernani Durand e Péricles 

niz Gonçalves Filho). 

o Sr. x~,, z Menoss' - Sr. Presidente, a decisão Regional deu 

validade ~ transação verificada no ~empo de serviço anterior 
' N • a opçao, inexistindo qualquer vicio. Alega o recorrent; que, 

inexistindo a "res dubia", não cabe falar em transação. Dá 

como violado o dispositivo ••• (lê). O douto parecer é con -. . ~ . 
trario. ~ o relatorio. 

A 

Charl •s Mor1 tz - De accr do. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 
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I.p1 z Menass' - A -Sr. Presidente, a lei preve a transaç~? 

decorrente .da opção do empregado pelo Fundo de Garantia ••• 

(lê). Estou com o douto parecer, não conhecendo da Revista. 
, -Charles MQr1tz - Tambem nao conheço. 

A 

O Sr. Presidente -Há divergencia? Por unanimidade, não co -

nhecida a Revista. 

o sr. Secretnr'o - PfiOCESSO NO 357169 -Relator: Ministro~ 

Menossi. Revisor: Ministro Charles Moritz. Recurso de Revista . . 
de decisão do TRT da 5a. Região. OSVALDO CHAVES DE OLIVEIRA E . . . 
PREFEITURA M!JNICIPAL DE SALVADOR. (Dr. Renato Borba Ramos). 

( VISTA AO HINISTRO ARNALDO SUSSEKIND ) • 

o Sr. Arnaldo Smselr1nd - Sr. Presidente, a questão é comple-
' A xa e juridicamente bonita. Trata-se de um posto de gasolina,e 

o empregador reclamado invocou a responsabilidade da Prefei -

tura, alegando o prinCÍ.pio do "factum principis", por isso q 
A 

posto de gasolina havia sido desapropriado pela Prefeitura, - , - -essa desapropriaçao e que importara na sucessao da relaçao d 
A c A 

emprego. Foi citada a Prefeitura de Salvador, de acordo com 
' art. 486, § 20 que integrou a lide com o chamamaneto a auto 

ria e a:güiu a incompetencia da Justiça do Trabalho para con 

dená-la. Argüiu no recurso, porque.a Junta, jUlgando 

te a reclamação e r.econhecendo o "factum principis", 

a Prefeitura ao pagamento de indenização e aviso-prévio. 
A 

recurso para o Tribunal Regional el~ alega a incompetencia da 

Justiça do Trabalho para condená-la. O Tribunal Regional ac~ 
A 

lheu a incompetencia, -- baseado no fato de que o art. 786 , 

§ 20 da Consolidação das Leis do Trabalho, com a redação que 

lhe deu a lei 1530,.~ dis~Õe que verificada qual a autori~ 

dade responsável, ••• ~+ê>. Não há !iolação de lei e o Acór

dão não foi divergente. Não conheço. 
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O Sr. Arnaldo Snssekind - (Continuando) - O Tribunal Regional 

acolheu a incompetência, nos têrmos do § 30 do art. 486 da Co 

solidação. Vem o reclamante, no recurso, e invoca, 

te, a inconstitucionalidade dêsse § 30, com esteio na Constit 

ição de 1 967 e, em resumo, alega que êsse parágrafo, essa r~ 
,. 

gra de incompetencia da Justiça do Trabalho foi inserida na -

Consolidação quando a Constituição não • dava a Justiça do Trab 
,. 

lho competencia para julgar as pessoas jurÍdicas de direito p 

blico, nas suas relações, quando ~a aplicação da Consolidação 

Mas, a Constituição de 1967, isentando a Justiça Federal de j .. 
gar, excepcionando a Justiça Federal em sua com petencia, qu 

# • -do se trata de mataria sujeita a Consolidaçao, derrogou o 

do art. 486. Há, portanto, uma argtfição plena, em prifl.c!pio -

fundamentada, vamos assim dizer, para não prejulgar da •incona 
# 

titucionalidade do § 30 do art. 486. Todo recurso e baseado 

simplesmente na inconstitucionalidade. Levanto a preliminar d 

ser o processo remetido, na forma do Regimento, ao Tribunal ~ 
" gional para que decida da inconstitucionalidade desse artigo 

porque, pelo Regimento, quando argtfida a inconstitucionalidad 
# 

pode a Turma deixar de remeter o processo, desde que a materi 

seja insusceptÍvel de dÚvida. No caso, a meu ver, a Revista e 
# 

ta bem posta. 

O Sr. ?residente - O ângulo, pelo qual vejo a questão, partiu 

- consta do voto do Relator - de um fato: O Tribunal limitou

se a aplicar um dispositivo, mas sem verificar se era caso sí 
# • 

mile. Consta do dispositivo que cabera a Prefeitura o pagamen 

t - # o, mas nao entrou no merito, quer dizer, se ~este caso real-

mente is~o ocorreu: se se deslocou a responsabilidade do em

pregador para a Prefeitura e se esta assumiu a obrigação. Fie u 
# .. A -o Acordao silente sobre o que envolve essa questao constituci 

. # 

onal. Mas, se formos alem, o argumento do Ministro Arnaldo Su 
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sekind, sempre valioso, fundou-se em que o preceito constava 

da lei trabalhista ••• 

O Sr. Arnaldo Sm;sek1 nd - Reproduze a argumentação de que, em 

princÍpio, parecer haver. 

O Sr 1 Presjdente - " ,,, por força da Carta então vigente, mas 

' - A • não mais se ajusta a nova disposiçao. Com a devida vania, nao 
' e mais caso de inconstitucionalidade, e, sim, de desapareci -

# # 

manto do artigo. A Carta Magna se sobrepõe, como e obvio. Hou 

ve a revogação dêsse dispositivo, pela lei maior. Não é caso 

de inconstitucionalidade, Não se aplica mais, porque a Consti 

tuição dispõe de outra maneira, 
• 

# # A 

O Sr. Arnaldo Snssek:!nd - O argumento e respeitavel, e a ele 
# " me curvo , porque e estranha a tese sobre a qual falei, de qu 

A # 

fosse ao Regional para dizer se a autoridade municipal e, re 
, A "" , • 

mente, responsavel. Se for, entao cabera a Revista sob o pri~ 

ma da inconstitucionalidade. Quanto a esta, ª questão é muito 

difÍcil, porque a Constituição de 1967 não é, absolutamente, 
• 

expressa no tocante ao chamamento a autoria. Argumentei, com 
A # 

a devida vania, com as proprias considerações feitas por V, a 

de que partiu da modificação da Carta. Fundamentando, .Sr. Pr~ 

sidente: A Constituição de 1967 é omissa quanto ao chamamento 
• A 

a autoria. Ela fixa a competencia da Justiça do Trabalho em -
A 

termos mais amplos do que a de 1946, ao fixar a jurisdição 

balhista de forma mais anipla. Sustento seria caso de examinar 

se sob o prisma da inconstitucionalidade, mas, me curvo a ou

tro aspecto, que focalizei no meu voto, no sentido de que de

ve o Regional dizer se realmente a Prefeiehra concorreu deci

didamente para isso. 

O Sr. Presidente - Vencido o Revisor, dado provimento ao rec 

so para devolver os autos ao Tribunal "a quo", a fim de que 

se pronuncie sÔbre a responsabilidade ou não da Prefeitura, 
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O Sr. SecretáriQ - fROCESSO NO 859/69 - Relator: Ministro 

Tes Malta. Revisor: Ministro Luiz Menossi. Recurso de Rev 

ta de decisão do TRT da 5' Região. PÔSTO MODERNO DE LUERIFI 

CAÇXO ~DA. E JOXO CRUZ DE SENA (Drs. Jos~ Maria Martins ril 

e Rabi Razedá). 

O Sr, Presidente- Srs. Ministros, reconhecido o adicional de 

" periculosidade a empregado em posto de gasolina, motorista en 
. " carregado da manobra dos automoveis. Recorre a empresa, sen . . ~ 

do o parecer do Ministerio Público pelo conhecimento e ruo p 

vimento do recurso. g o relatÓrio. 

O Sr, Luiz Menossi - " De acordo. 
• O Sr, Presidente - Em discussão. Encerrada. A Revista esta 

A • 

fundamentada em divergencia as fls. 32. Conheço. 

O Sr, Lu1 z; Menos si - Conheço. 

O Sr. Presidente - . " Ha divergencia ? Conhecido o recurso, po 

• unanimidade. No merito, dou provimento pois, na qualidade de 

motorista, não tinha o recorrido contato com inflamáveis. O 

v. AcÓrdão recorrido tomou como Prejulgado sÚmula do Supremo, 

inaplicável e de extensão inadmissÍvel ••• (1;). 
. " -to de alguem trabalhar em posto de gasolina na funçao de ma 

breiro, dá direito ao adicional de periculosidade ? Não. 

julgados contra os quais me coloco dizem respeito aos bombei 

ros. Parece·que não é o caso de manobreiros. 

O Sr. Arpaldo Sussekind - fsse manobrava, guiava com cami 

tanque. 

O Sr, Presidente - Manobrava os carros para lavagem e 

cação. Não é caminhão-tanque, não é essa a hipÓtese. 

dando provimento ao recurso, para julgar improcedente 

-maçao. Nego o adicional de periculosidade, no caso • 
... 

O Sr, Luiz; Menossi - Neste caso, acompanho v. Excelencia. 
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Por unanimidade, dado 

provimento ao recurso para julgar improcedente a reclamação. 

O Sr. Secretário - f.ROCESSO NO 5lo/69 - Relators Ministro Luiz 

Menossi. Revisor: Ministro Charles Moritz. Recurso de Re

vista de decisão do TRT da 31 Região. PEJEO RIBEIRO DE AVE

LAR E Ol11'RO E SEBASTIÃO RJ:BEIRO DE SOUZA (Drs. Marco Aurélio 

Gracomirii e Afrânio Vieira Furtado). 

O Sr. Luiz Menossi - Sr. Presidente, 

classificados como parceirQS agrÍcola 
N A 

çao existente era de emprego, segundo 

If o relatÓrio. 

O Br· Chgrles Moritz -
.. 

De acordo. 

os recorrentes foram 

e sustentam que a relJI. 

aresto que citam. (L~). 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Luiz Menoss1 -
N N 

A Revista nao tem fundamento, nao cotiQA 

ço. 

O Sr. Charles Mor1tz - Também não conheço. 

Ha# divergeAncia " O Sr. Presidepte - , Não conhecida a Revis -

ta, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 557/69 - Relators Ministro ~ 

Menossi. Revisor: Ministro Charles Moritz. Recurso de Re

vista de decisão do TRT da 41 Região. HONERO DE BRITO E DtL\1! 

TE DE ANIEADE SOARES (Drs. Eneu A. Ubirajara da Silva e Adé

rico Cadorin). 

O Sr. Mliz Mepossi - Sr. Presidente, reformou o Egrégio TriQ1 
, ~· 

nal Regional sentença favoravel ao ora recorrente, para jul-
N 

gar prescrita a reclamaçao. Visa o recurso a demonstrar que 

a data da saÍda não era a considerada, e mesmo que fÔsse, a 

prescrição ••• (lê). O douto parecer é pelo não conhecimen

to ou desprovimento do recurso. If o relatÓrio. 
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o Sr. Charles Mor1tz - De acÔrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Lu1z Menpssi - "Data venia" do douto parecer, merece co

nhecimento o recurso~ Embora dizendo o v. AcÓrdão que o prazo 

se conta dois anos depois da saÍda do empregado, não levou em 

conta que a saÍda foi em março de 1 966, com o acÔrdo em junho 

de 1 968 ••• (lê). Por esta mesma razão, coerentemente, do 

provimento 

cabendo ao 

ao recurso, para julgar não prescrita a reclamação, . . . 

Egregio Tribunal Regional apreciar o merito do Re -

curso OrdiruÚ-io. 
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C A -~o~s~r~~~h~a~r~J~e~s~M~n~r~i~t~z - De acordo com o douto parecer, nao co-

nheço do recurso. No caso, não se pode discutir a data da s~ 

da do recorrente apurada pela decisão Regional, e não há a LQ 

terpretação pela prestação de contas, ou encontro de contas , 

de que dá noticia o documento de fls. 6, quando já decorrido 

o prazo. Não conheço. .. 
o sr Presidente - Havendo divergencia, tomarei os votos. 

O Sr. Arpplàg Smsek1pà - (Consulta os autos) - Estou conf'ron 

tando as datas pelo AcÓrdão Regional. O Relator, "data venia" 

a meu ver, reexaminou prova e invocou considerações de f'atod 

fato do AcÓrdão Regional, que declara: "Retirou-se do estabe-
• 

lecimento em março de 1966, época do inÍcio das atividàdes ·~ 
• A 

colares, quando transferiu sua residencia para outra localida 
A A 

de ••• (le)." Afirma que ele saiu em março de 1966. A efetiv.a 

ção da reclamação é de 16 de abril de 1968. 

o Sr. I.n1z Menass' - Bassei-me no recibo de fls. 6. 

O sr. Arnaldo Suss•lr1nd -v. Exa. se baseou no recibo de fls. 

6; portanto, reexaminou a prova. O recibo de fls 6 diz: "Acô..: 

do que fazem Eduardo Andrade Soares e Homero de Brito, recla

mante"s, e o reclamado. Acordaram os senhores acima deixar o 
A 

trabalho por sua livre e espontanea vontade, a partir desta 

ta • • • (le) ." O que diz o Regional sÔbre ;sse documento; 11 

documentos, válidos ou não, datados de 10 de junho, .. 
fletem o acerto de contas posterior, mas o contrato 

cindido, quando o reclamante se retirou em março ••• (le)." 

possível que tenha havido até erro conspÍcuo -- para usar 
N , , # 

expressao conhecida -- mas, para derruba-lo, e necessario or 

exame da prova. Estou com o Revisor. 

o sr Presidente - Por maioria, não conhecida a Revista. Re . . -gira o Acordao o Revisor. 

o Sr. Secretária - PROCESSO NQ 8?3/69 - Relator: Ministro To 
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tes Malta. Bevisors Ministro Luiz Menossi. Recurso de Revista 

de decisão do TRT da 2a. Região. J. APIN S/A IND. E COM!RCIO 

E JOS~ RODRIGUES DA SILVA. (Drs. Angelo de Oliveira e Matheus 

G. Netto). 

O sr. Pres1dente - A Revista funda-se em nulidade por cercea

mento ••• (le). Opina o ?ünistério PÚblico pelo não conheci -

mento ou não provimento do recurso. t o relatÓrio • 

o sr r.u1 z 1:fen as s 1 
A 

- De acordo. 

o sr Pr•sidente - A - Em discussao. Encerrada. Estou de acordo 

com o parecer da douta Procuradoria, não conhecendo do recur

so. A recorrente não diligenciou o comparecimento das teste~ 

nhas, e isto afasta a divergcncia com os julgados arrolados 

••• <1ê>. 
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O Sr. Presidente - (Contin~~t.ndo) - Conl1ecid~;o. "'Revista, dou 

provimento, err, r.urte, r;ur~;o. qu.e t~or.,b~m o terr,po de oer-;iço e 

sll.l&rio oe a.p-..u·em em execu.çLLõ, cc,nsliderl:Ldos os per:Íodoo de 

licencibr.,ento do recorrente. 

O S~·. L~liz Menosod. - De b.C~t·do. 

O Sr. Presidente - Hti diverg~nciu.? Por un,Jl'limidb.de, provido, 

em pbi'te, o res:trso, pbi'~;o. qu.e tu.mb6m o tempo de serviço e s 

lWrio se ~.o.pu.rem em exec::tçb.o, considerl:Ldos os per!odos de li-

cenci~ento do recorrente. 

O Sr. Secret&rio - Pl'!OCESE'O Ng 974/69 - :!lel~.o.tor: Miniotro 

11enuto 11ach..Co. Re·.risor: Ministro :I:ostes Mu.l ta. Recnrso de 

revistu de decisb.o do TRT Ja. 511 Regib.o. fhperi tendancia do 

Deoenvolvimento do nordeste- SEDENE e Jo:O k.J.Wicio de Souza. 

O Sr. 11enuto Ma.cb.do - Irreoignbda corr, o ..... có!·d'b.o qu.e ccnfir-

rr,o::t a. llentençu ccnden~.o.tória, fl. reclumú.!u, orb. recorrente, i 

terpOs c presente Rec::t!'SO de Revista com buse nt.s letrt.s !z e 

b do tLl't. 896 dt. Consolidb.ÇM. (La). A do:ttu Proc::trw.!orifl. o-

pina. pelo conhecimento e p!•ovirr,entc r;t..rcit.J.:'da Revista, t:::O 

aó no q::te ta.nge uo pb.gbl~'~nto duo e::t::Jtus procesll'.tb.is. t o re

lutÓ!•io. 

O Sr. Presidente. - De ac~rdo. Er;;. discuss:::O. Encerrw'!fl.. Tem 

:;ula.Vl'ú o Rela.tor. 

O Sr. Renuto Muchbdo - Voto pelo conhecimento du Revistu. No 

toca.nte :.s cu.stt:~.s, por ferçu Jo disposto no w:-t. 54, du Lei 

4 869, de lg de dezembro de 1 965 ••• (1~). 

O Sr. Presidente - Confesso que u:;enus esto::t encontrundo ú 

primeiru pt.rte du.<J minhus notas. Dest!:i. forrr.u, peço vista dos 

~tos. AJiú!o o jul~~~ento. 

O Sr. Secrettirio - PROCESSO Ng 1 073/69 - Relc..tor: Ministro 

Arnuldo frÁsaekind. Revisor: Ministro Renato Múeh!.do. Rec::trso 
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de reviat&. de deoisl:o do TRT d&. lfl Regil:o. E~Je Ferrovi:U.ia 

FedertU. S/;. EFL e LourivW. Monteiro de Souza. 

O Sr. ;.rnW.do S:tsoekind - O V. AcÓ!·d:O r«~orrido n~o conhe-

ce".l do Recurso Ordinoo:io interposto pelo, emr.r1!sa, porque dos 

uu.too ni:o constu·l'u provu do denósito "" que se referiu o brt. - ' 

899 du Conoolidw;~o dua Leia do T:::·abW.ho. Ao oanisfe::::tm· a 

Revista, u recorrente j".lnta ••• (l1!). O Órgüo do Minist~rio ~1 

blioo opina pelo provimento do rec:.u·so. t o relEJ.tC:rio. 

O Sr. Renuto 1'Tuchudo - De acOrdo. 

O Sr. Pz•esidente - Em dise"J.asL.o. Ence:::-rudu. Terr. u pW.uvr!J. o 

Relator. 

O Sr • .hrnW.do S"J.ssekind - Nos t1!rrr.cs do pw:-ecer du do-::.ta Pr 

C'.lruàoria Gerul, conheço du :Revist&. e lhe do".l provimento, po' 

o depÓaito ••• (lê). Conheço duRevistu e lhe deu provimento, 

pura determinllr <r.:.e a Seg.,wdb. T-.:.rmb. do Trib".lnW. Regionul co

nl:eç"" do !iec:trao Ordinb.!·io. 

O Sr. Renuto l>iachwo - De ucerdo. 

O Sr. Presidente - H~ .:liverg1!ncia? Por ::munimidb.de, conheci-

do e provido o rec:trso, pur::.. upreci~ üo do me sr:-.o pela Seg.:., 

dtJ. T-..trmtJ. do Trih'.tnb.l RegionW.. 
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o Sr. Secretár1 o - fROC;ISSO N!l ~ - Relator: Ministro Lujz . 
Menossi. Revisor: Ministro Charles Moritz. Recurso de Revista 

de decisão do TRT da 4a. Região. JOVELINO ROSA E OUTRO E CAR

BONIFERA BARXO DO RIO BRANCO S/A, 

O Sr. lm1 z Menoss1 - Sr. Presidente, a decisão recorrida nego . , 
direito as ferias de 20 dias, porque os empregados haviam fal 

tado mais de 6 v;zes no perÍodo, em razão de.doença. A Revist 

vem alimentada de citações.em sentido oposto. O douto parecer 
, , "" , e favoravel. ~ o relatorio • 

... 
Charles Mor1tz - De acordo. 

o sr Pres1 dente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o & 
lator. 

o sr lqliz Menoss1 - Merece conhecimento a Revista. 
• 

o ªr· 
, 

~.u~~C~b~a~r~J~e~s~M~n~r~1~t~z - Tambem conheço. 

o sr. 
, ... 

Pres'dente - Ha diverg~ncia? Por unanimidade, conhecida 

a Revista. Tem a pU.avra o Relator. 

o Sr. Iali z Menoss' - Sr. Presidente, dou provimento pois as 

faltas por motivo de doença são faltas legais, que não se con 

fundem • • • (lê). 
H 

o sr, Charles Mor1tz - Nego provimento. Justificadas ou nao as 

faltas, sendo superiores a 6, reduzem as férias a 15 dias. 
, 

~o~sur~._.A~r~n~aul~d~o~S~J!~s~s~e~ku1~n~d - A ~oença e comprovada pelo Institu-

to; com o Relator, pela tese. 

o Sr, Renata Machado - Com o Revisor. 

O Sr. Presidente - Sempre sustentei que a lei não admite essa 

distinção. A maioria, agora, se formou nesse sentido. Assim , . , -negado provimento ao recurso, por maioria. Redigira o Acordao 

o Ministro Revisor. 

O Sr. Secretário - fROCESSO N!l 716/69 - Relator: MinistroLui 

Menossi. Revisor: Ministro Charles Moritz. Recurso de Revist 

de decisão do TRT da la. Região. ORLAliDO NI:EGSKI E ITANHAGA 
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GOLF CLUB. 

O sr Iqlf z Menos si - Sr. Presidente, a decisão Regional refor 

mou a sen~ença da Junta e não reconheceu ao recorrente como 

( A) # # ...< , pregado ••• le • O douto parece~ e fàvoravel. ~ o relatorio. 

o sr, A 

acordo. 

O Sr. Presidente -Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 
.. . ' 

.~.o~s~r~·~I~a'~'~z~M~e~n~o~s~s~1 - A divergencia esta apontada as fls. 62/53 

Conheço. 

•º'-"Su;r~·....~ooCbiWlau;r;.~.l.ce.:;s'-I:Mu;ou;r:J.1-'t.z.z - Os arestos cita dos não tratam da mesma 
• hipotese, ainda que o recorrente pudesse ser empregado. Isso 

• • e materia de fato e prova. No caso, o biscate se evidencia ~ 

la anotação de sua carteira por outro empregador. Não conh~ço .. 
o Sr. Pres1rtente - Havendo divergencia, vou tomar os votos. 

O sr. Arnaldo Spssek1pd - Sr. Presidente, acompanho o Minis -

tro Charles Moritz, não conheço, porque o AcÓrdão Regional a

firma que o reclamante, empregado efetivo de um clube -- aí o 

importante para mim--, nas folgas fazia biscate para o·recl~ 
A N 

mado, recebendo por mes. Nao conheço. 
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O Sr. CborJes Moritz- Alguns dias da semana, em que ele ia 1 

prestar serviço, ela pagava. 
... , ... , 

O Sr. Arnaldo Sussek1 nd - A expressao do Acordao e "nas suas 

folgas "• 

O Sr. ?residente - O que diz o Relator? 

O Sr. Lu:l z Menoss:l - (Consulta os autos). , -O Acordao diz: 11 R,a 
.. 

cebi, de acordo com a tabela de serviço ••• (lê). .. . 

O Sr. Presidente - Queria saber 

mingos e feriados. 

se ele trabalhava todos os dQ 

.. .. 
O Sr. Lu:l z Mepossi - O reclamante trabalhava tres vezes por 

.. 
semana ••• (le). 

H, A , • O Sr. Arnaldo &1ssek:lpd- a um cordao que pode ser consider 

do divergente. Cita sÓ dois AcÓrdãos, não cita violação de le • 

O AcÓrdão diz: 11 A vinculação ao empr;go, a constância na pre . , 
tação do serviço e o acatamento a ordem constituem, tambem, fi 

lamentos caracterizadores do contrato ••• (lê)". Sr. Presidente .. 
altero o meu voto. Conheço da Revista. Acho que, em tese, es-

, " se Acordao pode ensejar o conhecimento. 

O Sr. Rayrnupdo Nonato - Trabalhava três v~zes por semana? 

O Sr. ArnaJ do Sussek:l pd - Diz a decis~ d~ Junta que êle trab 
. , , 

lhava aos sabados, domingos e feriados. 11 Trabalhava aos saba 
.. .. 

dos, doningos e feriados ••• (le). O Regional diz que ele tra-
A A • ' , • 

balahava tres vezes por semana, possivelmente sabado, domingo 

e feriado; ~as ~ão há feriado t~da semana. A decisão da Jun-
, . , 

ta e mais esclarecedora, diz: " Como e tranqttllo nos autos, h 
' mais de quinze anos vinha o reclamante prestando serviço a r.a 

, .. 
clamada, aos sabados, domingo e feriados ••• (le). 11 
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O Sr. .. 
Renato Machado - -De acordo com o Relator • 

• Presidente - Estou deduzindo que e um empregado que em 
... .. 

bora tendo esse empego, trabalhava com regularidade em deter-- . minado serviço, o que nao e uma eventualidade de serviço. A-

companho o Ministro Relator, Contra o voto do Ministro Revi

sor, conhecida ·e provido o recurso, para restabelecer a deci

são da Junta, 

O Sr. SecretáriR - PROCESSO NQ 90o/69 - Relator: Ministro To~ 

tes Malta. Revisor: Ministro Luiz Menos si. Recurso de Re -

vista de decisão do TBT da 21 Região. IVO LOURENÇA DA SILVA 

E CIA, T • COLETIVOS. (Drs. Pedro Dada e Nelson Dias), 

O Sr. Presidente - Srs. Ministros, negada a equiparação de s~ 

lário, insiste o reclamante na demonstração dos seUs direi 

tos, cita também jurisprudência e doutrina. g o relatÓrio • 
-

.. 
O Sr. I,uiz Menossi - De acordo. 

O Sr. fresidepte - Em discussão. Encerrada. 
... 

De acordo com o . . -parecer do Ministerio Püblico, nao conheço do recurso, pois 

as decisÕes da MM. Junta e do Egrégio Regional se fundam nas .. 
provas ••• (le). Não conheço. 

O Sr. Lp1z Menossi - Também não conheço. 

O Sr. Presidente - Há divergência ? Não conhecido o recurso, 

por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 955/69 -Relatora Ministro ToA 

tes Malta. Revisor: Ministro Luiz Menossi. Recurso de Re -

vista de decisão do TRT da 11 Região, SANATÓRIO S10 GERAL

DO LTDA. E ALTAIR Josg PELICARPO (Drs. Newton Marques Colcl:e e 

Marco AntÔnio Ribeiro de Marco). 

O Sr. Presidente - Srs. Ministros, sobe a Revista com o pro

vimento do Agravo para melhor exame. ImpÕe-se a condenação à:> 

ora recorrente ••• (1;). O parecer do Ministério PÚblico é 
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pelo não conhecimento e não provimento. t o relatÓrio. 

O Sr. Luiz Menossi -
A 

De acordo. 

-2-

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. O melhor exame 

convence de que, realmente, a Revista não tinha e não tem f~ 
• 

damento. • • O horario de quatro horas e contratual e o disposi• 
H 

tivo citado pela recorrente nao se refere a auxiliar com di -

ploma de curso superior ••• (lê). Não conheço. 

O Sr. Ln1z Menossi - Não conheço. . 
O Sr. Pres1dente - Há 
por unanimidade. 

,. 
divergencia ? Não conhecido o recurso, 

O Sr. Secretário - PRQÇESSO ND 963/69 -Relatora Ministro ToA 

tes Malta. Revisor: Ministro Luiz Menossi. Recurso de Re -

vista de decisão do TRT da 21 Região. ARMANDO DE OLIVEIRA E 

Jost ESTEVARENGE E OurRO (Drs. Pedro Ivan de Rezende e Gilda 

Gracinho). 

O Sr. Presidente - Srs. Ministros, confirmada a sentença, 

dada em confissão ficta e prova documental, interposta a Re -

vista. Parecer pelo não conhecimento e não provimento. ~ o 
• relatorio. 

O Sr. Luiz Menoss i -
.. 

De acordo. 

O Sr. Pres1dente - Em discussão. Encerrada. Não merece co

nhecimento a Revista, ainda que não se adote o entendimen1DRA 

gional quanto ~ justificação da ausência da parte; no caso , 
entretanto, não se trata de revelia, mas de confissão ••• <lê>. 
Não conheço. 

o sr, Lph Menossi - Também não conheço. 

O Sr. 
. .. 

Eres1dente - Há divergencia ? Não conhecida a Revista, 

por unanimidade. 
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O Sr. Secret&io ?!!O CESSO uo , 011169 - Relu. ter ~~Tinist!·c 

reviot~.o. de .:!eeistio do Tl'IT d:.. 1 11 Regi4o. !:lileio de S..nt • .... n

n~:~. Mensores e c,:ttros e Light- Sel""liçes .:!e Ele:tri.::id&.de S/.r.. 

O Sr. Churles Mori tz :!!eformo".l o Egr&gio Tri!r~nr.l deais::.o 

d&. Coru1olidu.-;i:'.o, ;;elo enten•.Umento de que o dior.czitivo eru 

inu.;;lie~·;el ••• (H) • Or.inu &. do:ltt. Pru·.c·udorit~. pelo ~:onhed 

ri, e ,·,to e :"rovimento do !'ea:lrso. ! o relutÓ!'io. 

O S~·. llen .. to M<>ehb.do - De u~Crdo. 

O Sr. Presidente - .Em disCl:lani::.o. En-~errl:>d~:~.. Terr1 "' pu:!.uvru o 

Relt.tor. 

O Sr. Chw.'les ?.~o~·i tz - Conheço du Revista r.ela diverg~neil:l.· 

O meomo '::l•ib:lnc.l Ite.-ic,nc..l decidi".l de fo:::mu divers:.. "' q::.est"' 

O Sr. Ren:-...to ~.iuG~lH:oc~G - Nilo !!Cnheço. 

O &•. Presidente - Pedirib. t.o Reluto r informuose u. diver,;r@n 

O CI11·W.es MCilri tz - O Tri!r~nul Regicn<:>.l de~idi::. de forma di-

;;eatu t;'}Uipw•:..;-.:0 su.li.>!'iu.l q:te se f:wdw:·u no b.!'t. 461, ;;elo 

entendimento de q::.e o dispositivo er~:~. inu~lic~vel, nt.scendc 

b. dife!"enç~ d1:1. ur>liaw;i:o ••• (14) ·" 

O Sr. P!'ecidente - Aeor:,;;unho o Relutor, - s. Exu.mostl't.. CJ".le 

em c".ltrc e:...so se deaidiu de m:...nei!'(a. divers~:~., - er.-.bc.!'u res-

:-ei te o entenlir.-,e!'!tc do Min:.strc Revisor. 

O&. L:tiz !i!enosl:li- hüO qcnheço. 

O Sr. •'o!'nt>.llo S'~ssekind - :Era f ... ce du infcrr:te.çi:;o do Relutor, 

de q:te ret.:!.n·,ente existe J-~Gl'di:o no sentido de n::C ser devi-
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O S!•. Chüt'les !Jloritz - !>ego p::.·c.·Yir.,ento :o.o ree:.t!'!lc-, :-eis evi 

O Sr. Renuto ~·!!..~hw:lo - .. dife::.·ençu de rer.i:.tner"";i::.o deeo:rre •• 

(H). 

O Sr. i?l•esidente - H o ec..so, o Reh•tor est{. ne,g<>.nd.o "" eq:üp· 

l'tJÇÜO, po::.·que f:wdudb. em """"rilc q:.te estubele(}iu um adicion< 

pQr terr,r;e J.e serviço, e ni:o uur.-.ento de sul~.rio. Hú de exis-

oonheee uo emp::.·eg""ior o di!'ei to de db.!' =• be!lefíaio . .h.ccr.tp 

nho o Rel ... tor. 

O Sr. Arnu.ldo S'.J.saekind - Com o Relutar. 

O S!•. L·..tiz Menc..s~i - Com o ReV1$0l'. 

O Sr. Presidente - Por muio::.·ü., eonbecid"" w. Reviztu, e, r;o:::-

·.tnunimidude, ne.::bdo provir.-.ento. 

O Sr. See:::.·ot~.ric - PROCESSO Nl! 1 075/69 - Relutcr~ Ministro 

.nrHulde S'.H:sekind. Revioor: Mini111tro. Renuto Mt>::hwo. ltee:.tr 

So!l .i e revist~:>. de ·!eeis~ de TRT du 4 ~ Reni:c. OrlW1do Hotl~ 

e .... rttur :.unge s/ .... Ind. e Ccr.,éreio. 

O S1·. ,.::.·nuldo S'..tasellind. i.-. '"Ç::O julgw}<>. p::.·ceedente, r;el~J. 

W\i. J·..tntto. de Pelott..s viacu u retifi~ .. -.~ do ter.tpo de serviç 

Q-~:...uto t. <!ea,-edidu iudi:·etu, objeto !!~.> Revistu c~·1:1 inte1•:-os 

t!:., ueentuou "' sentenç<.o. c.rigin~·it~. qao o u:ttor reside em e 

Du ;;rÓr;r·ib., nu sede de. l':'t:tnicipio, cn.Je ft..ziu. ~o.s refeiçê'es. 
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.r..rroic. G::- Wld e q".te fi 

(H). Opin"" o MinistériG P"lbli.~o :-.elo cc;;nheàir.,ento e provi-
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O Sr. Preoidente - :Err, diso:toobc>. Encerr~~;~.. Tem !.>. palavr!.l. o 

!!el!..tOl'. 

O Sr • Arnaldo &.taseki!!l! - O reclal!ibl'lte 1evbl'ltou n!.l.s contra.-ru. 

zões do Ree~so Ordinbrio do reclamado a inefic~ciu do up~lo 

por fulta de f'.tnda.-r.ent~bo· Mus o V. Ac6rl!bc> si1enciou. ••• (l~ 

Sob ~ate priam~>., não eonheço do rec~oo. O recu.rso r.-,erece, r-c 

rém, ser conhecido no concernente t. teoe de trt..r.sfer~ncib..LO 

go, nbo conheço qu.unto ~ n:tlidtlde; s6 QU.!;J.Oto u tese de trbns 

ferêncib., 

O Sr. Renato MhciHll.'l.O - De uoerdo. 

O Sr. Presidente - H~ diverg~ncia? Conhecido o rcc:.rso,em ;:».1' 

te, q'.lunto li. que stbo de trhnsfer~n,~ia. Tem u pul!Wl-<l. o Rela

tor. 

O Sr • .Arnaldo & .. uH::ekind - ;,. r.r.tdunç!.l. do estubelecir.,entc pura 

distrito localizl:>do u cinq~entb. q·..tilerr,etrcs da. untigu sede, 

e o f~.oto de !.>. err,prC!s!.l. ter usa-.lltido ccrr.p:::.'cmisso de, em f:..tturo 

ul~tgul' o im6vel ••• (l~). Dou nrovimento M recUl'SO pura res

tubele.::er, q·.lWlto à. desr.edil!a indireth, h oentençb. originb.-
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O Sr. Renato Machado - De acôrdo, porque no caso, existe pecu

liaridade. A emprêsa daria ao empregado uma concessão de hor~ 

rio, que seria depois suprimido. 

O Sr. Presidente - Trata-se de empregado estável. 

O Sr. Arnaldo Sussekind - Isto, para mim, se torna irrelevante 

!!e trabalha desde ~/l/61. A despedida foi em 1 967, não era 

estável. 

O Sr. Renato Machado - Acompanho o Relator. 

O Sr. Luiz Kenoss1 - Com o Relator. 

O Sr. Charles Moritz - Com a divergência. 

O sr. Presidente - Por maioria, dado provimento ao recurso pa 

ra restabelecer, com a despedida indireta, a aenten;a originá 

ria. 

O Sr. Secretário - PROCE~SO N2 l 077/69 - Relator: Ministro A 

naldo Sussekind - Revisor: Ministro Renato Machado - Recurso 

do Revista de decisão do TRT ~ 4a. Região - BDO TUPINAMBA AL 

VES PEREIRA E BCO. MERCANTIL DE S.PAULO S/A. - Advogados: (Do 

tores Roberval Rodrigues e Heitor da Gama Ahrenda). 

O Sr. Arnaldo Sussekind - O V.AcÓrdão recorrido não conheceu 

do Recuso Ordinário por entendê-lo intempestivo. A senten~a r 

caiu numa sexta-feira, na presença dos litigantes, 

clamante manifestado o seu apêlo a ll de setembro. 

rio Público opina pelo conhecimento, mas não provimento. E o 
• relntorio. 

O Sr. Rerato Machado - De acôrdo • • 

O Sr. Presidente x Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr• Arnaldo ~sseklnd - O Recurso deve ser conhecido e prov 

do de conformidade com a jurisprudência do Tribunal Pleno, 

da Súmula ~lO da Colenda Côrte Suprema ••• (lê). Dou provimen-

to para considerar tempestivo o R
8

curso Ordinário e determina 

seja remetido a novo julgamento. 
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O Sr. Renato Machado - De aeôrdo. 

- l -

O Sr. Presidente -Há divergênela? Por unanimidade, dado prov! 

mento para eonslderar tempestivo o Recurso 0rd1nárlo e determ1 

nar que o Regional proceda a novo julgamento. 

• • 

• 



·Í 
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O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1 083/69 - Relator: Ministro 

Tostes Malta. Revisor: Ministro Luiz Menossi. Recurso de Re

vista de decisão do TRT da 511 Região - PETRÓLEO BB\. S'ILEIRO SA 

PETROBRAS e JOIO CRISÓSTOMO DA CRUZ (Drs. João Lessa Ribeiro 

e José Teixeira). 

O Sr. Presidente - Sobrestou o E. Tribunal Regional o julga

mento do recurso até transitar em julgado a decisão, proferi 

da em declaratória, reconhecendo a relação de emprêgo e man

dando processar a Revista para melhor exame ••• (lê), Sem 

objeto o recurso. 
•l 

O Sr. Luiz Menossi - De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Há divergência? Por unanimidade, consider~ . 
• ' A da sem objeto a Revista, devendo voltar os autos a Instancia 

"a quo" para prosseguir no julgamento. Os processos constan

tes ainda da pauta não poderão ser apreciados porque, quanto 

a mim, não trouxe os votos, apenas os relatÓrios dos proces

sos em que sou Revisor, o mesmo acontecendo com o Ministro 

• Luiz 1-!enossi. Na proxima pauta, teremos menos processos do 

que os julgados hoje, o que quer dizer que, provàvelmente,na 

outra semana, a Turma poderá passar até sem a Sessão semanaL 

Está encerrada a Sessão. 

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


