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O Sr. Ministro Presidente - Havendo número legal, está a ter 

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

O Sr. Secretário (Lê a Ata). 

O Sr. Ministro Presidente .:. Em discussão. (Pausa). Não ha

vendo quem queira se manifestar, dou-a como aprovada. Os Srs 

Advoga·dos podem requerer preferências. 

(Os Srs. Advogados requerem adiamento para o 

Processo n9 3 489/70, e inversão para os Pro 

cessos n9s. 2 087/70 e 3 119/70) 

O Sr. Ministro Presidente - Deferidos. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1 607/70 - Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Revisor: Ministro Miguel Mendonça. Recurso 

de revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2a. 

Região. CIA. CONSTRUTORA MAX FORTNER e JOSÉ ANTONIO LOPASSO. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O Venerando Acórdão confir

mou a sentença originária nos seguintes têrmos: "Quanto ao R~ 

curso do reclamante, rejeito as preliminares argUidas. Andou 

acertadamente o Juiz ao indeferir a prova testemunhal, intei

ramente dispensável em relação aos fatos alegados na inicial, 

pelo que inexiste cerceamento de defesa .•. (lê). A douta Pro 

curadoria opina pelo não conhecimento da revista. t o relató

rio. 

O Sr. Ministro Miguel Mendonça - De acôrdo. 

{CHEGA O MINISTRO STARLING SOARES). 

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

{USA DA PALAVRA O DR, GRANADEIRO GUIMAAAES). 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a p~ 

lavra o Relator. 

O Sr. Hinistro Rodrifmes Amorim - Conforme se depreende da 

sustentação do ilustre Advogado, a matéria, tÔda ela, é fáti

ca. A questão da verificação, de quem poderia ter retirado o 

documento dos arquivos de uma cliente, não ficou provada nos 

autos. A autoria, evidentenente, e a questão da falta do em

pregado, referente a não observância de suas funções de mes-
, N 

tre, no caso, tambem a prova testemunhal, nao foram bastante 

para elucidar os fatos. Por isso, rejeitada a prova pericial. 

A Revista - como acentuou a douta Procuradoria - não merece 

conhecida. Os arestos indicados, sôbre cerceamento de defesa, 

••• (lê). Não conheço. 

o Sr. Ministro Mig}!el Hendonça 
, 

N conheço. - Tamben na o 

o Sr. Ministro 
, 

Presidente - Ha divergência? 

o Sr. Ministro Victor Russomano - Sr. Presidente, pediria um 

esclarecicento. Tenho entendido que da tribuna f'oi suscitada 

a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, e essa ng 
I A 

lidade envolveria, ou decorreria, da circunstancia de ter si-

do requerida a prova pericial, e esta ter sido deferida. Rel!'t 

tor e Revisor não conhecem do recurso, por ser matéria de fa

tg. Mas, essa preliminar, "data venia'•, não envolve matéria 

de f'ato; envolve matéria puramente jurÍdica; cerceamento de 

def'esa. Gostaria de um esclarecimento a propÓsito. Porque, e~ 

ta Egrégia Turma teria que se manifestar sÔbre a preliminar e, 
, A N 

tambem, sobre o nao conhecimento do recurso. 

O Sr.· Ministro Rodri~ues Anorim - As Instâncias percorridas 

entenderam - especialmente a la. Instância, - que, no caso, 

desnecessária a prova pericial para verificar fato, se estaria 
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provado que seria a falta de colunas, e que caberia a um en

genheiro fazer a verificação, e não aos reclamantes caberia a 

verificação. t1e poderia ter verificado, mas não caberia a ê
le fazer essa verificação da cobertura dos alicerces. A abri-

N , H 

gaçao e do engenheiro, e nao do mestre-de-obras. 

O Sr. Mintstro Victor Russomano - As Instâncias Ordinárias de 

clararam que a perÍcia era desnecessária, em face da prova? 

O Sr. Ministro Rodrigues Anorim - Declararam. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Não há divergência de minha 

parte. 

O Sr. l.finistro Rodrigues Amorim - Não conheço da Revista. 

O Sr. Ministro MiRUel Mendonca - De acÔrdo. 

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

conhecida a Revista. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2 953/70 - Relator: Minis

tro Mozart Victor Russomano. Revisor: ~ünistro Rodrigues A 

morim. Recurso de Revista de decisão do TRT da la. Região. 

MANOEL PINTO FILHO E THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION (Drs. 

Paulo Rodrigues Sobrinho e Jairo de Oliveira). 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Sr. Presidente, o Recurso 

Ordinário do recorrente não foi admitido, havendo requerido 

beneficio da Justiça Gratuita e essa vantagem legal foi in-

deferida, embora apresentado atestado de probreza. O Euré-o 

gio Tribunal Regional do Trabalho da la. Região negou provi 

mento, AcÓrdão de fÔlhas ••• (lê). A douta Procuradoria Ge

ral agora se manifesta pelo provimento da Revista. É o re

latório. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acôrdo. 

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

do. 

(Usa da palavra o Dr. Jairo de Oliveira) 

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

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Sr. Presidente, ~eço os 

autos. A matéria já foi examinada por êste Tribunal em grau 

de Agravo de Instrumento. Na realidade, houve certa impro-

priedade no requerimento de isenção de custas feito pela 

parte interessada, no caso, trabalhador recorrente, e em de 

terminado momento a petição parece confundir o beneficio da 

Justiça Gratuita pura e simplesmente com o beneficio da as-
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sistência judiciária. O recorrente -- pela petição que co 

ta de fls. 8 -- expressamente pediu a isenção das custas 

que foi condenado. É textualmente o que consta de fls. 8 

autos, com êste despacho: "Junte-se. Indefiro por falta 

amparo legal". E havia razão para indeferir o primeiro requ 

rimento. Por quê ? Porque o mesmo não estava instruido 

o atestado de probreza. 
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O Sr. Ministro Victor Russomano (Continuando). Posteriormen 

te, vem o reclamante e reitera o pedido indeferido, solici

tante a reconvenção do despacho -- note-se -- que indefe

riu seu pedido de isenção de custas. No atestato anexo, r~ 

quer a reconvenção mantendo o despacho de fls. 30 dos au -

tos, sem procuraçao. Embora se fale, nas razões de recurso 

interposto, em conce'ssão do beneficio de assistência judi -

ciária, o que se pediu foi isenção de custas sumàriamente ,. 

"data venia" de qualquer outra interpretação que se possa 

dar a êsse dispositivo~ Está expressamente solicitada a i

senção de custas. Poderia ser feito o pedido de assistên -

cia judiciária no curso da ação, mas não foi. O segundo pe 

dido estava acompanhado de atestado de miserabilidade emiti 

do pela autoridade policial e o Juiz de Primeira Instância, 

"data venia", pode ou não conceder, de oficio, o beneficio 

da justiça gratuita, quando o trabalhador ganha até o dÔbro 

do salário-minimo da localidade. Mas não pode indeferir , 
no despacho, pedido de isenção de custas, quando vem anexa

do ao mesmo o atestado de miserabilidade. Estou também me 

reportando, de certa forma, aos fundamentos do AcÓrdão an -

terior. Conheço do recurso, com fundamento no mencionado A 

córdão, através do qual há possibilidade de conhecer do A -

gravo de Instrumento contra despacho denegatório do Recurso 

de Revista. Desde logo, adiantando meu ponto-de-vista, dou 

provimento para que seja processado o julgado do Recurso Or 

dinário do empregado. Conheço, em face do AcÓrdão desta E-
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grégia Turma e com fundamento no mesmo, dou provimento ao 

Agravo, sem ressalva. Realmente se encontra fundamentada a 

pretensão do trabalhador e, no mérito, dou provimento. Pe 

diu, realmente, numa petição apresentada, o indeferimento 

de sua pretensão. Foi isenção de custas, pura e simples -

mente, em face do atestado de miserabilidade. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acôrdo com o prÓprio 

AcÓrdão, conheço e dou provimento para que se processe o 

Recurso Ordinário, aliás, de acÔrdo com o voto do Ministro 

Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Conhecido e 

dado provimento ao recurso nos têrmos do voto do Relator. 

' O Sr. Secretario - PROCESSO N9 3 199/70 - Relator: Mini~ 

tro Starling Soares. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Re 

curso de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. CIA. DO-

CAS DE SANTOS E JURANDYR DE ABREU (Drs. Klaus Menge e Dan

te Leonelli). 

O Sr. Ministro Starling Soares - O AcÓrdão Regional negou 

provimento ao apêlo da reclamada para manter a sentença da 

Junta de Conciliação e Julgamento que condenou a emprêsa às 

verbas consignadas ••• (lê). A Procuradoria opina pelo co

nhecimento .e provimento. É o relatório. 

O Sr. ~dnistro Presidente - De acÔrdo. Têm a palavra os 

Srs. Advogados. 

(Usam da palavra os Drs. Ruy Bessone, e Carlos Ar

naldo Selva) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada, Tem 

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Starling Soares - Não conheço do recurso , 

considerando não contrariada a jurisprudência. O que ~ de 

cidiu não foi existência ou não da falta grave e sim inde-

ferido. • • (lê). -concluo nao considerando divergente a ju-

risprudência. O patrono com a segurança do seu conceito to 

tal, procura dar perdão à culpa; mas também existe aquêle 

aspecto que a Justiça procura precaver e defender, O em -

pregado durante todo o tempo de atividade fica sujeito ' a 

punição que pode surgir de uma hora·para outra, e não pode 

ria surgir se tivesse sido êle punido na ocasião em que a 

falta fÔra cometida. Por estas razões, não conheço do re-

curso. 

O Sr. Ministro Presidente (Consulta os autos). O recla 

mante participou de greve, tinha indentidade ••• (lê). Há 

uma séria de AcÓrdãos neste sentido. Mas b Ministro Rela

tor, manifestando-se pelo não conhecimento, quis demonstrar 

que êsses AcÓrdãos não têm perfeita adequação. ~sses fa

tos assinalados, decorrentes daquela fase em que as greves 

se sucediam, o menos responsável era o empregado, porque 

circunstâncias outras de ordem politica também o influen -

ciava. Esses lideres sindicais poderiam ser realmente e -

lementos subversivos e outros eram conduzidos na onda em 

que se processavam os acontecimentos, O Advogado, da tri

buna, declarou que se o recurso fÔsse conhecido, duas se -

riam as soluções. O primeiro periodo era a soma para efei 
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to de remuneraçao do outro periodo, e o segundo periodo prin 

cipalmente. t verdade, confesso, que mercê dêsses argumen -

tos e considerações, aqui estamos promovendo o reexame da 

prova que era apreciada pela Instância Ordinária. Acompanho 

o Ministro Relator não conhecendo. 

O Sr. Ruy Bessone (Advogado). Sr. Presidente, pela ordem , 
para esclarecimento de matéria de fato. O fato de ter sido 

invocado o art. 453, contagem de tempo anterior, nao me ocor 

re ter sido observado êste aspecto na Revista. 

O Sr. Ministro Presidente - ~ste aspecto focalizado é a soma 

dos periodos. Há divergência ? 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Sr. Presidente, antes de 

votar, pediria um esclarecimento. Quer-me parecer que exis

tem duas teses em tôrno de matéria de fato que não podemos e 

xaminar. A primeira tese seria: tendo sido trabalhador des-

pedido no fim do primeiro contrato de trabalho por maivo jus 

to, na forma do art. 453 da Consolidação, êsse periodo na 

poderia ser computado para efeito de direito, quando poste -

riormente admitido, e em conseqüência de sua readmissão; se

gunda: teria havido justa causa ou não teria, e caso houves

se essa justa causa, a mesma teria caldo em desatualidade ? 

Quanto à primeira tese foi argÜida a violação do art. 453 

Precisaria saber para conhecer ou não do recurso nesta par -

te, se as Instâncias Ordinárias reconheceram a existência d 

justa causa, mas considerando que a existência da justa cau

sa é irrelevante, determinaram o cômputo da soma do perio 

dos, porque não alegada a prescrição, ou se as Instâncias O 

dinárias, ao invés disso, reconheceram que no término do pr 

meiro contrato não houve justa causa. 
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O Sr. Ministro Starling Soares - Sabia o ponto que V.Exa. ia 

indagar, por isso tenho em mãos o Acórdão que menciona êsse 

aspecto:"No que se refere ao período de trabalho, se houve 

perpetração da falta grave ••• (lê)". Não houve arguição de 

prescrição e não houve perpetração da falta. O Tribunal deu 

a contagem do período e não foi ferido o art. 453, a meu ver. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - "Data venia", voto em di -

vergência. Conheço do recurso por violação do art. 453. O E 

grégio Tribunal entendeu existir justa causa e que essa jus-

ta causa não impedia a contagem de períodos descontínuos, p~ 

lo fato de ter havido prescrição do direito não arguído."Da-

ta venia" da tribuna foi sustentada tese juridicamente corr~ 

ta do meu ponto-de-vista. Não havia como arguir a prescrição 

no caso. A prescrição somente poderia ser arguida a partir do 

segundo contrato, quando se considerou o direito à soma do 

tempo de serviço ou violação dêste direito. Realmente, as 

Instâncias ordinárias reconheceram a existência de justa cau 

sa e no caso não há como falar em prescrição, que seria a 

partir do momento em que o direito foi ferido. Não podia ha 

ver direito à soma do período antes de terminado o segundo 

contrato. Entendo que houve violação do art. 453. 

O Sr. Ministro Starling Soares - V. Exa. partiu da premissa 

de que o Acórdão afirmou necessàriamente que houve perpetra-

ção da falta. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Por isso disse que não se 

aplica o art. 453. 
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O Sr. Ministro Starling Soares - O Acórdão disse "se houve 

perpetração de f'alta", não disse que houve. Se dissesse que 

havia, eu aco.lheria. "Se" é condicional. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Teria sido mais claro se 

dissesse "se houvesse". V. Exa. me levou a modif'icar meu po.!!. 

to-de-vista. Não admitia a existência da f'alta, a não ser 

"ad argumentandum". 

O Sr. Ministro Starling Soares - A decisão da Junta está va-

zada nos seguintes têrmos: "E de ressaltar na inicial que a 

contestação da Reclamada apresentou de certo modo ... (lê). A 

Junta não abordou êste aspecto, mas não negou a f'alta. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Quer dizer, as Instâncias 

ordinárias negaram aplicação ao art. 453. Determinam a soma 

dos períodos descontínuos. As Instâncias ordinárias,em prin-

cípio, aceitaram que o primeiro contrato não se rescindiu por 

justa causa a não ser que houvesse expressa declaração dize.!!. 

do:" Foi admitida a existência da justa causa, mas teria ha-

vido prescrição", V. Exa, inf'ormou que o Acórdão Regional não 

encarou. 

O Sr. Ministro Starling Soares - A Junta não negou houvesse 

justa causa. Passou de relance sôbre êste aspecto. Dêle, ela 

se transportou à inatualidade, Por isso tenho minhas dúvidas. 

O Sr. Ministro Victor Russomano- O Regional disse:" se hou-

vesse justa causa" .• 

O Sr. Ministro Starling Soares - O Regional diz:"No que se 

ref'ere ao primeiro período de trabalho houve perpetração de 
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O Sr. Ministro Victor Russomano - Quer-me parecer que o Egri 

gio Tribunal não foi suficientemente claro. A sentença consi 

derou prescrito o direito do empregador de alegar a justa cau 

sa. 

O Sr. Ministro Starling Soares - Mas não abordou a questão da 

justa causa. Seria o caso de voltar ao Tribunal Regional pa-

ra apreciar êste aspecto. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Julgo que esta preliminar 

foi suscitada da tribuna. 

O Sr. Ministro Starling Soares - Se fÔssé alegado, mandaria 

voltar ao Tribunal Regional, para julgar esta questão. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Sr. Presidente, pode haver 

neste caso como em muitos outros, duas decisões diversas, ~ 

bas fundamentadas. A minha convicção no caso é que o Egrégio 

Tribunal Regional admitiu a existência da justa causa e ape-

nas por entender que havia transcorrido prazo superior a 

dois anos - portanto, seria o prazo prescricional - o direi-

to do trabalhador arguir a existência da justa causa e, con-

cluir pela inaplicabilidade dessa norma. Com estas considera 

ções conheço apenas nesta parte. 

O Sr. Ministro Starling Soares - Conheço. Vou chegar ao mes-

mo ponto do Acórdão, que firmou suas razões na falta de ime-

diatidade. 

O Sr. Ministro Presidente - V. Exa. por obséquio, quer ler 

o período todo? A conclusão parece que não é .•• 
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O Sr. Ministro Starling Soares - ~le decai do aspecto da ral 

ta para ficar na parte da prescrição. 

O Sr. Ministro Presidente - V. Exa. leia todo o período. 

O Sr. Ministro Starling Soares - "No que se refere ao prime.!_ 

ro período de trabalho, se houve perpetração da falta •• (l@)". 

O Sr. Ministro Presidente - É um comentário. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Conheço do recurso. A ou-

tra parte, parece-me, seria matéria de cerceamento de defesa, 

motivo determinante da segunda rescisão do contrato. A Junta, 

considerou que a falta estaria caracterizada. Conheço, "data 

venia ". 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Conheço, pelos dois aspec-

tos. Se o Tribunal entendeu não justificada a falta grave,por 

falta de imediatidade, evidentemente que roi citado julgado 

em sentido contrário. Conheço de ac6rdo com a Procuradoria. 

O Sr. Ministro Miguel Mendonça - Acompanho o Ministro Victor 

Russomano, 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço porque não encontro 

diverg@ncia pois os Acórdãos não se ajustam a hipótese, nem 

quanto a alegação da violação do art. 453. 

O Sr. Ministro Starling Soares - Sr. Presidente, volto à mi 

nha posição inicial, não conhecendo. 

O Sr. Ruy Bessone - (Advogado) - Sr. Presidente, V. Exa.per-

mite um aparte? 

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

O Sr. Ruy Bessone - (Advogado) - Não considere V. Exa. impe~ 
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tinência de minha parte. t apenas a aflição de ver abordados 

todos os aspectos importantes, sem tentar arrazoar. Se houve 

ou não justa causa no primeiro período, nem sequer foi discu 

tido. Não constava do próprio ac~rdo, que mandou readmitir. 

Mandou readmitir os culpados de crimes políticos na orla ma 

rítima de Santos. Por isso o Regional não entrou na aprecia-

ção. Constava das próprias razões de readmissão, que foram 

readmitidos por fôrça de um Acórdão. Por aquêle justo motivo, 

teria sido demitido. Vejam v. Exas que não foi ousadia, ape-

nas a angústia de ver abordados todos os aspectos. 

O Sr. Ministro Starling Soares - Aceito as ponderações do Ad 

vogado, não acho que seja, impertinência. Continuo afirmando 

que os dois fundamentos estão claros. Houve anistia. Anistia 

é perdão e houve perdão. Houve causa para a dispensa e não 

se pode retroagir os efeitos daquela punição. Anistia é es -

quecimento, é perdão, é .expungir de qualquer falta. Não conhe 

ço. 
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O Sr. Ministro Miguel Mendonça - Conheço. 

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

ria. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Starling Soares - Nego provimento, porque a

cho que se referiu ao art. 453, pelas razões que expus. 

O Sr. Ministro Presidente - Também nego provimento. 

vergência ? 

' Ha di-

O Sr. Ministro Victor Russomano - Conheço, por violação de 

lei, e explico, ràpidamente, o porquê. Fato incontroverso re 

que houve justa causa. A intervenção foi muito oportuna. A 

readmissão se deu em função do conhecimento, apesar de que o 

trabalhador fÔra dispensado por justa causa. O Egrégio Tri

bunal Regional do Trabalho sustentou tese largamente ventila 

da, e que, "data venia" dos entendimentos em contrário, con

sidero exótica. Há tese de que, quando medeia entre dois pe 

riodos de trabalho, o empregador peder o direito de invocar 

a justa causa, determinante da rescisão do primeiro contra -

to, em virtude de prescrição. Mas, a prescrição ocorre, quan 

do há titular do direito subjetivo. No caso, o empregador -

tinha por que sustentar a existência daquela justa causa. Co 

mo verificado, o trabalhador foi despedido e nenhuma ação mo 

veu contra o empregador. Anos depois, mediante um acôrdo J 

se estabeleceu o retôrno dàquele empregado, despedido por j 

ta causa, e êsse empregado voltou a trabalhar na emprêsa. 

poderá o empregador alegar, a qualquer momento, a titulo de 

prescrição, sÔbre seu direito de não contar o tempo anterior 
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O direito não estava violado. Esse direito só foi discuti

do, após a extinção do segundo contrato de trabalho, e mes

mo assim, o empregador é que foi acionado pelo empregado 

E se defendeu em Juizo, dizendo que aplicara, na hipÓtese , 

a norma do art. 453. Sem dÚvida, quem deveria alegar isso 

era o empregado. O AcÓrdão Regional, "data venía", diz o 

contrário, que quem deveria alegar a prescrição era o empre 

gador. A tese normal de prescrição, nesses casos de perío

dos descontínuos, tem sido suscitada pelos empregados, que ~ 

legam estar prescrito o direito de o empregador argliir a 

justa causa, para aplicação do art. 453. O Tribunal Regio

nal do Trabalho não só se inclinou por uma tese doutrinària 

mente incorreta, e do ponto-de-vista da jurisprudência supe 

rada, como também, do meu ponto-de-vista, aplicou de manei-

ra errada, invertidamente, porque insiste em que jamais se

ria o empregador a alegar a prescrição, no caso, quanto à 

justa causa. O empregador pode argliir, matéria de prescri

ção, o direito de o empregado somar os dois perÍodos. Essa 

-nao era a tese do empregador. Alegaria o empregador a pres 

crição -- repito, para esclarecer se partisse, ao con-

trário, da soma dos dois perÍodos, e dissesse, depois, que 

como medearam mais de dois anos entre os dois perÍodos, o 

direito do empregado estaria prescrito. Mas, no caso, nao. 

O empregador alegou a existência dos dois períodos, e apli

cação imediata do art. 453. Quem poderia alegar a prescri

ção, contra essa argumentação patronal, seria o empregado • 

Em qualquer hipÓtese, se alegada pelo empregado, ou pelo 
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empregador, eu rejeitaria, do mesmo modo a tese da prescri

ção, no caso, Conheço, em parte, e dou provimento parcial 

ao recurso, para excluir da condenação, os direitos decor -

rentes da soma dos dois períodos descontínuos, assegurando o 

direito resultante do segundo contrato, porque quanto a is -

so, o meu entendimento se esgota na matéria ••• 

O Sr. Ministro Starling Soares - Como Relator, quero escla

recer ainda. A Junta analisa êsse aspecto, porque não se 

trata de acôrdo, e sim de lei. Se fôsse acÔrdo, também esta 

ria com o Ministro Victor Russomano, Neste caso, o emprega

do foi readmitido. Diz a Junta.: "Devem ser computados os pe 

rÍodos descontínuos... (lê). 11 lhe deve ter sido dispensado 

por motivo de greve. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Isso é importantíssimo , 

"data venia". Houve readmissão do empregado, por ato do em

pregador, mediante acÔrdo, ou norma de reconhecimento da ani 

tia da falta grave. Houve norma legal que anistiou o empre-

gado. 
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O Sr. Ministro Starling Soares - Norma legal citada pela 

Junta, Decreto-lei 27, de junho de 1 956, pode ter sido in 

clusive •.• (lê). Ai vem aquilo que procurei dar como uma 

doutrina, por ser falha a minha conceituação, e diz: "Anis 

tia... le • ( 
~) 11 Se era lei e nao acÔrdo, continuo confirman 

do meu ponto-de-vista. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Acontece que a anistia 

proferida foi para fins criminais. Veja V.Exa., que não é 

possivel ao empregador anistiar empregados. Essa legisla

ção, quando promulgada, foi motivo de muitos debates. No 

meu ponto-de-vista pessoal, a anistia é ato do Estado, pe

lo qual o Estado perdoa falta daquele a quem o Estado pu -

niu porque pode punir. "Data venia·", o Estado através de 

lei, concede anistia de natureza trabalhista, obrigando o 

empregador a perdoar faltas dos empregados. Isto é dar ao 

conceito de anistia, um conceito amplo demais. Esclareci

do, realmente, "data venia", mantenho meu voto. 

O Sr. Ministro Starling Soares - "Serão readmitidos todos 

os trabalhadores portuários ... (lê)." 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Quanto ao art. 453, nao 

tenho dÚvida, mas vou mais longe, conheço também pela que~ 

tão da inatualidade das faltas. No caso, foi esclarecido 

da tribuna, que a emprêsa só veio a saber do fato três dias 

antes. 

O Sr. Ministro Starling Soares - A sentença diz que não era 

só o inquérito policial. 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Se a empresa teve conhe -

cimento do fato realmente quando do inquérito policial, dou 

provimento integralmente. 

O Sr. Ministro Miguel Mendonça - Dou provimento parcial , 
nos têrmos do voto do Ministro Victor Russomano. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, conhecido e dado 

provimento, contra os votos dos l~nistros Relator e Revisor. 

Designado para redigir o AcÓrdão o Ministrd Victor Russoma-

no. 

(Os Srs. Advogados requerem adiamento para os Pro

cessos n9s. 2 455/70, 895/70 e 1 857/70) 

O.Sr. Ministro Presidente - Deferidos. 

(Assume a bancada o ~ünistro Raimundo Nonato. Re

tira-se o Ministro Miguel Mendonça) 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2 187(70- Relator: Minis-

tro Mozart Victor Russomano. Revisor: Ministro Raimundo 

Nonato. Recurso de Revista de decisão do TRT da la. Região. 

ALVES, MICHALSKI & CIA. LTDA. E MANOEL ARISTIDES DA CUNHA 

(Drs. Fernando Alberto Mallet e Orlando Pereira de Mendon -

ça). 

O Sr. Ministro Victor Russomano - O Egrégio Tribunal Regia 

nal do Trabalho da la. ·Região negou provimento ao Recurso 

Ordinário, por não considerar evidenciada nos autos a denuQ 

ciação caluniosa atribuÍda ao recorrido, fls. 65. Em grau 

de Agravo de Instrumento, como Relator "ad hoc", dei provi

mento ao recurso para processar-se a Revista, por medida de 

cautela, tendo em vista, particularmente, o AcÓrdão de fls. 
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-na o 

conhecimento ou não provimento do Recurso de Revista. É 

o relatório. 

O Sr. Ministro Raimundo Nonato - De acôrdo. 

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

gado. 

(Usa da palavra o Dr. Annibal Ferreira) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Sr. Presidente, fui Rela

tor "ad hoc" na apreciação do Agravo de Instrumento. Naque

le ensejo, julgando com as informações colhidas através dos 

debates, guardei a impressão de existir jurisprudência ca -

paz de autorizar o conhecimento da Revista. O AcÓrdão foi 

lavrado expressamente com a condição de que o provimento do 

Agravo pressupunha medida de cautela. Em verdade, quando 

tive vista dos autos, depois de examiná-los meticulosament~ 

verifiquei que o Recurso de Revista visava ao reexame de m~ 

téria de fato que não autoriza o conhecimento do Recurso de 

Revista. Não entendo esteja a matéria preclusa, "data veni 

a" do ilustre Advogado. O Agravo de Instrumento foi expre~ 

samente provido por medida de cautela. Mesmo que não fÔss~ 

esta Turma não teria abdicado de seu direito de reexaminar 

na preliminar de conhecimento do Recurso. Nestas condiçõe~ 

não conheço, preliminarmente, da Revista. 

O Sr. Ministro Raymundo Nonato - Nada a opor ao voto do Mi

nistro Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unânimemente~ão 

conhecido o recurso. 

b Sr. Secretário - PROCESSO N9 3271/~0 - Relator: Ministro 

~ima Teixeira. Revisor: Ministro Victor Russomano. Recurso 

je Rev~sta de decisão do TRT da la. Região - CIA. DE SEGUROS 

1'-LIANÇA DA BAHIA (Dr. Jonas Mello de Carvalho) e VICTOR FIÁ

~IO SAMPAIO RIBEIRO (Dr. Eugênio Haddock Lobo). 

O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão negou provimento ao Re 

curao da reclamada, tendo por prejudicado o Recurso da recla 

mante que ficara sem objeto. Esclarece o AcÓrdão recprrido 

que houve recurso do reclamante contra a decisão de fls. 66, 
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que mandara pagar ao empngado indenização simples. O recurso 

foi interposto "ad cautelam" ••• (lê). A Procuradoria opina 

pelo não provimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - De acÔrdo. 

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

(USA DA PALAVRA O DR. EUGENIO HADDOCK LÔBO) 

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

nheço da Revista. Não houve violação de norma legal e os A

restos apontados não servem para justificar a divergência 

pois um é do Supremo, o outro de Turma, fugindo, portanto,às 

exigências do art. 896. Matéria de fato. 

l 

I 
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O Sr. Mini~tr•o Vietsr• RuasgmanQ -Também niG eonheçc. A ju-
A - , 

r•ispr•ulllen•b apont:aio. Ill'.ll r•azeas fie r&curse, pos 81 :~o, !l!l& 

ju:~t!ficariam i!l cllnheeimentc. V .Ex:\. j:i sublir.hou - il à:< tr'i 

buna e douto A•hogutic,- o ao!'lleeimonto. O que se p&ller•ia' 

auatent:ar• !:'.& cl.ecist\e é 4.ue en g:~.•Úu rle Enb::.r•gc:J '\e Deelraraçio 

foi eor·1•igili.o. Teria haYiào êr1•o, r..!ls nÃoheu.,-o nea ê1•1•e ~ 

ter•ial, nem mera contr:;~àiç:io, nas 8rr•o àe JuÍzo. Mas, pr•eli

l:limn•mento, mo hC.UY8 êrl'IIJ ele JuÍzc., hOUTO tlrul inecngruêr:ci!\ 

s;.u ec.ntr•:uliçtio lia rmtéri::l em àebo.tli. t a eenclu:~ãe Gla aenten. 

çs, ne mcMnte em que esta nanà.r,u po.g:.u• inlieniz:r.ção simples• 

a e trabalhaciol' est:ivel, ll.ll:;.nlio nÃo se discutia eulpa ree!pr•cc · 

Na l'e:.llill:.His, a lilecisio e1•a ecmtr•ali.itcn•io. pos si melll!lll,escla 

r•ocili.u pele Juizo cH•mpeb:.tnte, en gr•;u àe El:!bsr•gc::~ Deelai•nté

l'ies; àeclu•:uio p&l' noT:l decisãc, que a sentenç::t ante1•ier se 

rete1•ia vel'c.iaàeir:ilmente à imi.enizuçálll em ti~b1•o, o ni"e :i inlie 

nizaçã~a sinpleD. Cone V .Exa., nie cc.r>lleçe cio l'8CUl'SII. 

~ ~ ~ -
O S1•. Minis t1•o Presiiente - Ha tiiTEil'gene ia 'i' Ull!lnisemente ,ruH• 

e enhoe illa 5 ReTi3 ta . 

O Sl'. Senetá1•i& -PROCESSO Nll 3·33<:V70- Rolr.tor:Sr. Minis

tro Lir.!u T111ixeil•:o~. - ReTill&l'! "'t'. Ministt•e Vi~ter Ru:.:son:AnG. 

ReeUl'IIG ie Reyista ie cl.eeia:io de. T.R .T. tia ~a.. Regiio .- S/A. 

TINTURARIA BRASILEIRA DE TECIDOS e SERVOLO TREVEDELLO E OU-

TROS .- (.~av.D1•a. J. Escor•el Vasecnceles 111 !gema• Bu•reto Pa

l'ente) .-
, ~ 

O Sr. Minist1•e PI·esiàente - O Atua•i::to l'ejeit:;. a pl•elimlru\1' ,ne 

ga Pl'&Tirnt.nts so 1•ecurao, llllAntém a sentença reccwi•ià::~ e sus

tenta que nãe tem c::lbiment9 o &legatio CEU'C83.!!18nto role llefe!l:a, 

po1• n.oie ter sillc feitn :1 pe1•icia. A Pl•ccw•:làcwia opim pelo 

não eonheeÜI\ente. ~ & relatÓrio. 
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O S1•. Ministre Pl·eaiile!lte - Em cliseu::~:~~ãe. Eneel'l':lila. Não ••-

O S1•. Miniat1•e Viate1• RU3:soman& -Também :n:io ewr.hGço. No ea

:se, Mhli que, "ia ta vênia 11 , e respeitÁyel Aeéril:io Regional é 

allllcethel ile crf.tie:1 na pa1•te em que àlz G.ue G Juiz •••-P!. 

ta, ne ense llle liiTel'g;neia, ent1•e ea ••ia lsuli!i3. O Juiz :\eh 

• liesnecea!::u•ia a p1•eaenç:t ie lllll pe1•ite iesempstlli&r, e!!! yil•tu-

cle •~,s clisel'elJâne i:ts existentes ent1•e &:s ~Gia laucl111s, que n:le 

estão llufieienter.:ente emel:.lreeiios. Q\lll.nt& 

~:~e~:.te tiite, se1•ia aquela tese r'!e envolvel' o dil•eito ele em!n•e

s:Írie, tl.e rem&t!e lat• sua emPl';aa, clirei te que ninguém ele !I e enhe 

• ce :leiS empre:u.u•ies, =:~ sem fet'il' e::: liil•eltas ics •mpt•egaclu 

Mas, quel'8 &:~.bel' ile hGUve ou me prejuÍze P:ll':l lil!l &r.lPl'eg:ulos, 

e iat::; • l:lLitél•ia c:e fnte. N:ie e&l:'.heçe, nem pela pt•eliminnl', 

pel::~ cliYel•gêncaia, p1no entamlel' que n:i'o houve ce1•cearnente lle 

, - . 
tumb01:1 nao 8Gnheço; tHseute-ae apelW8 !!1:ltel'ill lie fata. 

, ~ ~ -
O Sl'. Mini::! t1•• F7.•e:Jldente - H::~ t!lYel'genci:.;? Un:lnil:lGJ!!iente, na o 

e lir.hec11ia a ReYiata. 

ü S1·· S&eret:lt•i& - PROCESSO Nll 3 .'\82/70 - RelatGl•:Sl'. Minis

t1•o Li.r!a Telxeiru. - Revisr.r: Sl'. 1\hr..istl•a Vict01' Ruese~no .

Reew•ae lie Revista àe ieeisie «• T.R.T. lla la. Regiio.-PIGNl

TARI - ADIIINISTRAÇÍO E COMÉRCIO S/A. e OSNALDO DIAS DA CRUZ.

(A .D .Meirelles Q.ulntella e E .s. ViYeil•os «• Cutre, Acity&;ga-

à.oa) .-

0 S1•. Mlni:ltre P1•eoitl.ente - ReYista que subiu ::u; l'l•ibuml,pa 
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l'l3.1' 11.1•gliiG.a 'le nulié:aole, per !:~lt:A •e pl'E>eeienciu n< apreei:.-

- "' , ç:u tio peC.iio • .ti • l'el:.ltal•iG. 

O 81•. Miniatre Viettt.l' RUileerumc. -De aee1•à". 

O Sl'. Minist1•0 Presiiente - Tam :J. pal:lTNI & Sr • .A.cilvogai&~. 

( Uu r. pal:l.Vl':l o Dr. ViYeil·~a él.e Ca!!tl'IOI) 
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O Sr. Ministro Presidente ..:. Em discussão. Encerrada. "Da-

ta venia" do parecer da Procuradoria Geral, não conheço da 

Revista, pois sem cabimento as preliminares, aliás já rejei 

tadas, e por ocorrência de violação de norma legal. Os a -

restos apontados não configuram divergência. Incabivel a 

Revista, por se pretender o reexame da prova. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Há, no caso, matéria pre 

liminar já esclarecida. É uma daquelas hipÓteses em que prc 

cessadas paralelamente a reclamação por despedida indireta , 

e apuração de falta grave, tendo sido instaurado inquéritop 

lo empregador contra o empregado. Em principio, desde que 

as duas ações seriam geminadas e cumuladas nos mesmos au -

tos, o Juiz tem o devér de julgar ambas as açoes. 
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O Sr. Ministro Mozart Victor Russoaano - (Co~tinuan~o) - Na 

verdat!c, r, o caso c.Jr:creto estaria justificae a a 1uastão e até 

ti asno o acolhime:nto lia r:ulida(ce sustenta ·a pela recorrente, se - ~ , ~ nao fosse o fato especial ele ,ue o in,uerito e a açao cl.o tra-

bslha,'or contên :natc~rLI absolutaMente idêntica. Era ir.possive 

::7ecialir un caso, ao ncsr.o tenvo, sem prejuàic:1r o outro. Eu 

me ir.clino.ria o. cor,hecer i'o Recurso, na preliainar e dar prQ. 

vimento, n2s n:o o faço. Acoopanho o Relator, por entencer qu , 

por ec:mor-11. processual, pelo principio é! a celeri;:'a:'e, deve-s , 

na esp0cie, J'l3o conhecer co recurso ··o er:-.pre~a€!o. Existe Ul!l. 

critério 'e or€en lÓ~ica que se contrapõe o élireito positivo 1 •· 

vi~or. Não poceria 0 Juiz, ao far sua sentença, concluir de 
, 

m~,.,lr<> cHferente '?o irqucrito. D'~s&e que concluiu, ten que 

apreciar 

tentados 
, 

' o direito reclama!io. 'luanto ao merito, os arestos su 
- A esta:> ultrapassados pela jurisprudencia, ou envolvem 

naterin àe fato. Con esta ressalva, ue !'!e parece ce b:".starte 

cla.reza para efeito da Revista ~b trabalhal!!or, r.ão cor.heço &a 

Revista, 
' A A O Sr. Mini~tr:'l PresFente - Não conheç.:l, H?. ~iverger,cia? ffifa 

- ' ni!"'eJ!tente, r:uo conhecirh a Revista. 

O Sr. Secret~riO- Processo I'f0 2125/70- Relator: Hinistro Rli>:ri 

~ues'- ~Aileria.Revisor: Hinistro fu.ynurH:o Nonato. Recurso r' e re -

vista de decisão eo Tribunal Re~ional ~o Trabalho da 2ª Re~iã • 

Recorrente: Peclro Ferreira (Dr. Hauricio Soares c:e Alneira) 

RccorriCo: Forjaria S. Bernar~o S/A (Dr. liârio Massanori Iwa-

lllizu) • Miar' a a proclm:taçilo, en virtude ee empqte "lr:nrriélo na 

votação ••• (lâ). Dese~patará o Ministro Victor Russonano. 
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O Sr. Mtni~tr) R~unç'_o Nonato - Inicialmente, peci vist--, dos 

autos para prestar esclarecimento~ naiores, principalmente ao 

Hinistro '!ictor Russooano e dar as razÕes por que não conheci 

elo Recurso. 

O Sr. Hinistro Roé!r'l·u~s .1\ncriM - O AcÓrdão Rer;i.:;n.:ll, refor-

~1--n"'o .., sentença ''" Junta, assir.: se ~anifcstou: "lro caso dos 

autos, o c ·~OCUlllentos apontacl:>s pelo recorrente ••• (lê). O Re 

lator entendett ;ue a Re'lista não se en1uadra nos pernissivos e · 

gais invocaQos. O AcÓrdão recorrico, con base na prova, 
A 

fez 

. ' -certo •tue o trabalho extraor:hnari:> n,,o era prestado col'l re~J! 

lariànde. ~sbarra na prÓpria lei invocada ••• (lê). N~o conhe 

ço. 

O Sr. Ministro Ray;nmõ.o '!lonato - O Recurso é do enprer;ai!o. Eu 

' ' -e ·::> Relator fo~os contraries ao c::>nhecimento. Diz o Acordao 

Re~i::mal: ":l:r:ten<'e!"los, r:o caso en foco, que as horas ••• (lê) 

Não ccnheci por.ue não encontrei eivGrr;ência. 

' O Sr. Ministr9 Hozart Victor Rus:::o1'la!'O - Calc1üo ~e horas-ex-

tra e adici::m-,1 noturno ••• 

' -O Sr. Ministro Raypunc1o ,Nonato - O Acordao recorrido entendeu ., 

' ;uc era esporadico o trabalho noturno ••• 

O Sr. Hinistro Hozart Victor Russonang_

i.ndenizaç-0. 

••• para efe"ito ile 

O Sr. Ministro StarliPr Soares - Na hipÓtese dos autos o sal[ 

- ' ' r lo noturno nao tinha cara ter de habitual. Esta Turma j J. de c 

diu - parece ,ue V. TI:x~ foi Relator ::,u Revisor - tese igual. 

O Sr. Mi!listro Mozart Victor Rnsso"lano - Realr::t<mte, terho po -

to-ee-vista firnado. 

' O Sr, Ministro Raynundo Nolla±.c. - Nno esta ir:<l.ic.,,ca a lei vio 
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lac1a. 

O Sr. M:IJ:!.istro Starlimi Soares -- Letra b do ar•-. 896. É vio

lação. Letra Q, a jurisprudência diver~ente. 

O Sr. Ministro Rodril"ues Anorin - Qual a lei violada? 

O Sr. H in istro Starlinr: Soares - Lei é! o Funt1o de Gar~ntia. 

O Sr. MLI'listro Roclri .. ues A:-:1ori.r. - Trata-se de saber se se d 

ve ou não incluir essas horas para efeito ::'e inde!"'iza<;ão 

O Sr. Mir;istro Starlinl" Soares - O AcÓr:?ão diz 1ue !'6r serem "'~.ª-

b - -i tuais, nao sao i! evi;;'.as. 

O Sr. Hinistro Hozart Victor Russona•1o - t citado o art 1 :20 

cia I. e i 5 107 e art. 9a da Consoli<Iaç2'o. 

O Sr. Ministro Raycun&o Nonato - Estou infornando a V. Exª o 
, -que eiz .o Acoreao Re~ional: "En trG:t-.nto, no caso en f' oco, pe 

lo eoc~ento juntaeo pelo recorrente ••• 

O >r. Ministro ~~zart Victor Russomano - Entendo ue es~as h 

ras-axtra sãJ ocasionais. 

O Sr. 1-!inistro Rodri!':ues Amoril'l - O AcÓré!ã::; daG.o ~Y10 cive.rg :1te 
, 
e de Turna. 

P Sr. ~linistro St'l.rlin,.- Soares - Ê ofensa à lei. Art. 20 lia 

Lei 5107. Está cif;ado. 
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O Sr. Ministro Raymundo Nonato -

cendo, 

O Sr. Ministro Victor Russomano 

nas Instâncias Ordinárias, não r 

dinárias eram, realmente, horas 

o meu entendimento, conforme Acó 

15,30/35 -1-

Mantenho meu voto, não conhe 

- Matéria de fato, apreciada 

eexamino; Estas haas extraor-

esporádicas, ocasionais, mas 

rdão anterior, que tive. ·ocasi 

ão de relatar perante esta Turma ••• (lê). 

o Sr. Ministro Starling Soares - Por isso divergi. 

o Sr. Ministro Victor Russomano - O Acórdão está citado na Ín 

tegra no memorial distribUÍdo, e 

da decisão sublinha: "Ainda que 

fado, Realmente, 

a parte final da transcrição 

não habituais." Está supergri 

ento tem sido êsse. "Data ve

com a divergência. 

o meu entendim 

nia" de Relator e Revisor, voto 

O Sr. Ministro Presidente - Conh ecido, por maioria, Tem a pa-

lavra o Relator, 

O Sr. Ministro Vict~r Russomano 

violação de lei, 

O Sr. Ministro Rodri~ues Amo rim 

tempo de serviço, mas não a part 

pectos. 

O Sr. Ministro Victor Russomano 

duas coisas: tempo de serviço e 

- A matéria foi conhecida por 

- Entendo poder integrar o 

e indenizatória, são dois as-

- "Data venia", como pedir as 

rantia, relativamente ao período 

isso. Fiquei um pouco confuso. 

empregador compelido a depositar 

a contribuição ao Fundo de Ga 

anterior à opção? Só se fÔr 

O pedido é êste: "Que seja o 

no Fundo de Garantia do Tem-

po de Serviço o valor das horas 

mente trabalhadas, 11 ~sse o pedi 

O Sr. Ministro Victor Russomano 

c ia, "data venia", 

O Sr. Ministro Presidente - Por 

dado p rovimento ul ada • j g p roce de 

-
extraordinárias, esporàdica -

do, 

- Ainda uma vez com a diver~n 

maioria de votos, conhecido e 

nte a Revista, para ser resta 
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be1ecida a sentença de origem, Redigirá o AcÓrdão o Ministro 

Star1ing Soares. Suspensa a Sessão. 
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O Sr. Ministro Presidente - Está reaberta a Sessão. 

-1-

O Sr. Secretário - Processo n9 3001/70 - Relator - ministro 

Raymundo Nonato. Revisor - ministro Starling Soares. Re

curso de revista de decisão do TRT da 2a. Região. THEREZI-

:iHA A,~TO.,ELLI E OUTROS E CIA. PAULISTA DE ESTRADAS DE FER

RO (Drs. Edmir Sampaio Duarte e Sérgio Luiz Vaz Paixão). 

O Sr. Ministro Raymundo Nonato - Sr. Presidente, o AcÓrdão 

Regional negou a promoçao pretendida pelo recorrente, embo

ra proclamando deva ser a postulação no sentido de anular

se a promoçao ou reclassificação dos paradigmas irregular

mente procedida. Dessa decisão é o presente recurso, pre

tendendo o recorrente ser melhor aquinhoado ••• (lê). A 

douta Procuradoria Geral opina pelo conhecimento e improvi

mento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Starling Soares - De aéÔrdo. 

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

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Nonato - Vários Acórdãos divergentes 

são apontados autorizando o conhecimento do recurso; conheço 

O Sr. Ministro Starling Soares - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unânimemente, 

conhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Nonato - Consta da conclusão do A

córdão Regional, da lavra do ilustre Juiz Wilson de Souza 

Campos Batalha: "Assim, a postulação deveria ser no sentido 

d 1 (1-e).'' e anu ar a promoçao ••• Dou provimento ao recurso 

para julgar procedente a reclamação. 

O Sr. Ministro Starling Soares - De acÔrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Há, Sr. Presidente, sou 

vencido. Entendo que há várias 

empregado está classificado. 

referências acima da que o 

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

votos. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Concordo com o voto do Re-

lator e Revisor, apenas tenho dÚvida sôbre o AcÓrdão do Egré

gio Tribunal Regional se entrou ou não no. mérito da questão, 

porque se o Acórdão se limitou a dizer que a ação era inca

bÍvel, não apreciou o mérito. 

O Sr. Ministro Raymundo Nonato - Êle enfrentou o mérito, re

conheceu a violação, somente entendeu que a postulação seria 

para anular a promoção e depois pedir a promoção. Por isso 

há transcrição feita no Acórdão Regional que diz: "Assim, a 

postulação deveria ser no sentido de anular a promoção ••• 

(lê)." 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Na verdade, a dÚvida que 

tenho não é essa, é apenas de mérito, se se diz que deveria 

mover outra ação que seria ação adequada, não está dizendo 

se tem ou não:direito. 

O Sr. Ministro Raymundo lllonato - Sr. Presidente, "in casu" 

atendi a voz de comando do Ministro Victor Russomano; mas 

como é tese conhecida dêste Colendo Tribunal, como iria fun

damentar as razões, por entender que aquela sentença Regiona 

enfrentou a parte meritÓria, não ficou nenhuma preliminar à 

parte? Peço licença a V. Exa. para concluir meu voto. De

monstrada a preterição sofrida pelo empregado mais antigo, o 

simples fato de possuir a emprêsa quadro organizado em carre_ 

ra ••• (lê}. Dou provimento ao recurso, julgando procedente 

a reclamação. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Esta tem sido a jurispru

dência dêste Tribunal, e com a ressalva daquilo que está 
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imp1{cito, nao divirjo, acompanho o Relator. 

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

maioria de votos, dado provimento ao recurso para julgar pro 

cedente a reclamação. 
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O Sr. Sacr-etário - PROCESSO NC 3 397/70 - Relator: Nir:istro L 

~a TeiXeira - Revicor: Ministro Mozart Victor Russo!'lar:o -Recu 

so ele Revista (e -"ecisão li!o Tribu!lal Re~Lnal co Trabalho t'a 

2Q Re~ião. Recorrente: Cia. Ineustrial Brasileira de Calçat'os 

Vulcanizados "Vulcabrás''S/A (Dr. José ie Anchieta Not;ueira JÚ 

nior). RecorrH'o: Mib Atique (Dr. Urubatan .Salles Falhares). 

' N O Sr. Ministro Presidente - O Ac0r~.ao ne~:ou provimento ao Re 

curso, para manter a decisão recorriffa. A 'ecisão recorriia mcr~ · 

teve o despcho ~e fls. 42, oor enten«er 1ue a lei processual 

trabalhista ve~~ ao Juiz ••• Clê). A Procura:oriq opina pelo 

conhecioento e provi~ento do Recurso. É o RelatÓrio. 

" O Sr. 1-!inistro Mozart. Victgr Russonano - De acorc~o. 

O Sr. Mir:ist.ro Presic'ente - Tê~ a palavra os ilustres Aclvo~a-

C os. 

(FazeM uso dn palavra o~ Drs. lfério Batt··;n·'ieri e Aline 

Gla Costa. Honteiro). 
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O~ Sr. 1-ünistro Presidente - Em discussão. Encerrada. A ~ 

téria realmente pode comportar certa dÚvida. Conheço da Re-

vista pela jurisprudência divergente apontada. No mérito , 

entendo como aliás. em particular a Procuradoria .Regional, qu· 

a condenação à reveliá não impede o Recurso Ordinário devida 

mente instruido ••• (lê). Dou provimento para tornar sem e

feito o despacho, voltando, entretanto, os autos ao Regional 

para nôvo pronunciamento, para considerar verdadeiro ou não 

os fatos alegados contra a parte confessa. 

O Sr. Ministro Victor Russomano -
I A 

Voto com V. Excelencia. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente , 

conhecido e dado provimento, para determinar a baixa dos au

tos ao Regional para nôvo pronunciamento, para considerar ve 

dadeiro ou não os fatos alegados quanto à parte confessa. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 451/70 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Mozart Victor Russomano • 

Recurso de Revista de decisão do TRT da 3a. Região. SEBAS -

TIÃO EMIR SEAGLIARINI E BANCO DO JRASIL S/A (Drs. 'VTllsón Cai" 

neiro Vidigal e Salvador-Brasileiro). 

O Sr. Ministro Presidente - O Acórdão Regional de fls. 209 

e 216, negou provimento ao recurso do reclamante e deu provi 

mento ao do reclamado, para absolvê-lo da condenação impos -

ta. Trata-se de bancário que ajuizou reclamatória contra o 

Banco do Brasil S .A. •·•• (lê). A Procuradoria Geral entende 

que a Revista está fundamentada, e por isso conhece, e no mé 

rito, opina pelo provimento para serem pagos indenização e 
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aviso-prévio, pela despedida sem justa causa, ocorrida em fe 

vereiro de 1 961. t o relatório. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - De acôrdo. 

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

dos. 

(Usam da palavra os Drs. Aline da Costa Monteiro, e 

João Bosco) 
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O Sr, Ministro Presidente - Em discussão, Ence.rrada, (Consul 

ta os autos), Está aqui no prÓprio AcÓrdão: "Tudo visto e ex 

minado no parecer da Procuradoria, "data venia" das Instân

cias "a quo", que opina pelo provimento do recurso". Assim 

termina o AcÓrdão: "Negar provimento ao recurso dos reclaman 

tes e dar provimento ao recurso da reclamada, para absolvê-la 

da condenação que lhe fÔra imposta, vencid? o Ministro Miguel 
, -Mendonça, que era pelo provimento parcial", Os Acordaos aqui 

apontados são os seguintes: "Durante o per:Íodo de aux:Ílio-en

fermidade o contrato de trabalho fica suspenso sem,,,(lê). 

Confesso que estou examinando bem agora, 

tentação do Advogado, AcÓrdão do Egrégio 

' face a brilhante su~ 

Tribunal Regional: 

"Empregado que sofre das faculdades mentais, comprovado atra

vés de laudo médico, e não tem consciência ••• Clê). "!ste o A-
, -cordao que se pretende como divergente, O empregado sofre de 

:psico-neurose, conforme prova o atestado anexo aos autos: "Co 
, , -

nheço, porque ha aqui Acordao divergente apontado". 
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-O Sr, Ministro Victor Russomano - "Data venia", nao conheço , 

, -Entendo que no caso o Acordao foi proferido baseado nas provas 
, 

dos autos e versou puramente mataria de fato, 

O Sr, Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os v2 

tos, 

O Sr. Ministro Starling Soares - Conheço. 

O Sr, filinistro Rodrigues Amorim - Não conheço, acompanho o Re.: 

visor. 
, , 

O Sr, Ministro Presidente - Ha empate, Sera convocado o Minis-

tro Jeremias l·!arrocos para desempate, FUi levado a conhecer , 
A 

porque o Pleno decidiu um julgamento semelhante a este, Como o 

- , Ministro Jeremias Marrocos nao podera comparecer agora, porque 

está julgando na outr~ Turma, fica adiado o julgamento dêste I 
A , 

processo para mais tarde, quando S, Excelencia podera compare-

cer. 

O Sr, Secretário, PROCESSO N2 2 252/70, Relator: rünistro Sta 

ling Soares, Revisor: Ministro Lima Teixeira, Recurso de Revis 

ta de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Re · 

ão. ANTÔIIIO CARLOS DE ANDRADE e LOJAS GARnO ROUPAS S/ A E OS 

MESI>!OS (Drs. Hiroshi Hirakawa e Élcio Silva), 

O Sr, Ministro Starling Soares - O Regional denegou segUiment 

ao recurso dos reclamantes, para manter,,,(lê), A Procuradori 

Geral opinou pelo conhecimento ou provimento do recurso, ~ 
, 

relatorio, 
A 

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

Advogado, 

(Usa da palavra o Dr. Rodolfo Icamar Alvarenga), 

O Sr. Ministro Presidente -Em discussão. Encerrada. Tem a pa 
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palavra o Relator. 
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O Sr, Ministro Starline Soares - Preliminar. Conheço do recur

so dos reclamantes pela jurisprudência apontada, 
, , A 

O Sr. Ministro Presidente - Tambem conheço. Ha divergencia? Co 

nhecido o recurso dos reclamantes, por unanimidade. Tem a pal~ 

vra o Relator, 

O Sr. Ministro Starling Soares - No mérito, nego provimento 

ao mesmo, porque se consumou a fraude. 
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o Sr. Ministro Presidente - Também 

go provimento. Há divergência? 

17,20/25 -1-
, 
e m eu voto: conheço e ne-

o Sr. Ministro Miguel Mendon~a - Há. Dou provimento. 

o Sr. Ministro Presidente - Conhecido 

recurso do reclamante, contra o voto d 

donça. 

O Sr. Ministro Starling Soares - Recur 

e negado provimento ao 

o Ministro Miguel Men-

-so da empresa: Conheço 

na parte da prescrição, mas mente. nego provi 

O Sr. Ministro Presidente - Conheço e nego provi. mente a am -

bos os recursos. Há divergência? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Há P rejulgado sôbre a maté 

ria. Conheço e nego provimento. 

o Sr. Ministro Presidente - Conhecido e negado provimento ao 

recurso da emprêsa, unânimemente. 

o Sr. Secretário - PROCESSO N9 1240/70 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da la. Região - DEPA RTAMENTO DE ESTRADAS DE 

. RODAGEM DO ESTADO DA GUANABARA (Dr. Wi lson Jardim Neves) e 

Rocha Filho) • JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA (Dr. Mario 

o Sr. Ministro Starling Soares - Diz o 

vista indeferida por não existllr supor 

o relatÓrio. 

o Sr. Ministro Presidente - Em discuss 

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Starling Soares - Nego 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergê 

to ao recurso, unânimemente. 

o Sr. Secretário - PROCESSO N9 2601/70 

despacho . agravado: "Re 

te legal ••• (lê)." É 

ao. Encerrada. Tem a 

provimento ao Agravo • 

ncia? Negado provimen-

drigues Amorim. Revisor: Ministro Raym 

- Relator: Ministro R o 

undo Nona to. Recurso de 
-

Revista de decisão do TRT da 5a. Regi ão - FERNANDO MOTA DA 

SILVA e SERVIÇOS SISMOGMFICOS DO BRA SIL LTDA. (Drs. Renato 
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Borba Ramos e Edgard Medrado). 

17,20/25 -2 

O Sr. Ministro Rodri~ues 

to aos dois reclamantes, 

AllQ'im 

incidi 

- A sentença concedeu aumen

ndo sôbre o adicional-insalu 

bridade com base na per!cia téc nica realizada, com o paga -

a reclamatória, incidindo sô 

décimo-terceiro salário 

mento a partir do ajuizamento d 

bre a - das :férias e remuneraçao • • • 

(lê). ~ o relatório. 

o Sr. Ministro Raymundo Nonato - De acôrdo. 

o Sr. Ministro P:tmidente - Em d iscussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodri~ues Amorim - A Revista está justi:fica--
da pela divergência indicada a :fls. 78. Conheço. 

o Sr. Ministro Raymundo Nonato - Vou divergir. 

o Sr. Ministro Rodri!:l!ues Amorim 

há divergência. 

O Sr. Ministro RaymÜndo Nonato 

clamantes, :face ao laudo perici 

-insalubridade. o Único Acórdã 

tituir a taxa-insalubridade par 

já que pode ser reduzida ••• (1 

- Conheço e nego. Realmente -

- Não conheço. Aos dois re -

al, :foi de:ferido o adicional-· 

o a :fls. 78 :fala em não cons

te integrante da remuneração, 

ê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amo rim - O Acórdão Regional diz que 

integra a remuneração. 
-

O Sr. Ministro Ra~undo Nonato - O AcÓrdão :fala em não cons-

tituir a taxa-insalubridade par te integrante da remuneração. 

- O AcÓrdão mandou pagar o 

imo, a partir da reclamatóri~ 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim 

adicional calculado sôbre o m!n 

Onde está a divergência? Não co nheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Fac e à divergência, vou tomar os 

votos. 

o Sr. Ministro Starling Soares - Conheço e nego. 

o Sr. Ministro Victor Russomano - Também conheço e nego. 
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O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, conhecido e negado 

provimento ao recurso. 
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O Sr. Sccrctnril"l - PR!)CESSO tH! 2 232/70 - Rc1"t..,r: Minis-

tro lil"ldric.ues Aml"lrin: - Rcvis•lr: ~'inistrl"l Rail'oLtnrll"l Nnn'ltO

Fc~ur:>·, de revi ;tn de doeis~·> d, TRT da 2!! Rc,-i~n - ORLAN 
~ 

DO PISS11TTTO e l"lutr0s c CH. l''JGIANJi DE E3TRAD,\'> DE ?ERFD 

do Hntn), 

firm'lu "' scnt:?'l.;<:\ 'l'i-_in•~rin, n-.s se,:;tüntcs têrr•0s~ "·Os re 

c "~rren tos nri"' l·>'"r'lrmr pr "~Vnr "' fi_ ur'l dn substi tui·:t~, e 

il'i., i(Jdicqm c,..,n. precisn1 ns Alement·""s c'lrncteriznd,..,res d':l 

JUhdtitu!]~,, qunis scjnrn ,,,(11). ''D'ltn venio", n;;,.., co-

O Sr. !~ni~trn RoyruunJ'l Nl"lnnto - N~, conhe;n. 

O Sr. p,finistro Presidente - Rn diverc;ênci'l? U:11'inirnemente 1 

O Sr. S0cr0t<Írin - FFIOCESS0 N2 1 f,ll/70 - Rel'ltnr: N'inis-

tro Rndric tWs Arrtl"lrim - Bcvisnr; Ministro R<Jinmndo Nnn'ltll

Rccurs" de r<:vi~to de dccis;;'n d'l TRT do 2!! Rcgin•"> - P·JNTJ\L 

);!ATio:FIAL FODA!'1TE S/A c FERNA;>lDil IZIDORO PACORWISKY - (Ad-

v0,::nd'ls Drs, Afrtlnio R. Du'lrtc c ~f.':lrc.">s Schwortsrn<Jn), 

O Sr. l!inistr,.., R0drigucs AT'll"lrim - A decisnfl Pegi ">U'll c'ln-, 

firl''"'U n sentcnço dn w,~. Juntn, ':lfirrn,md"> n<í'l ter n err:pr·2, 

s<1 1nc;r<:d·"> provqr ., f•üt!J "'r.,ve irnrutodo 'JD ernpr<lgod'l,rtUO!:!, 

1 3r. r~inistr·l R11y:rnund<l N0nnt0 - Tnmbém n;J-, C"nhc•;;'l, 

O Sr. r,rini 8tr'l Presidente - HÓ divert;~nci.,? Unlinimementc, 

n~l"l cnnhe.:ido o Revisto, 

O Sr. Secret<lri"~ - Pr0cCAS'l nº 2 128/70 - Rcl'lt'lr: Minis

tr0 Rodrigues Amorirr, - Eevisn.r: 1\o'iniatro R':litnundo N<ln'JtO

Rocur!:in de revi~tn de dccis~n do TRT dn lQ Rc~iií0 - FUNDA 

·;~o LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTMCIA c LORICE DE .ASSIS ZA!! 
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GR,U~DO c nutrns - (Adv'le;odos Drs. Wilrn'lr Orlrmd'l Dins e JÚ 

li o Cezar 1fortins), 

O Sr. Miuistrn Rndri,-ues AT"orirn - A 1\'fM. Jut1t'l julg<"lu-se :i;! 

C">rnpetcnte p'lr'l prnsseguir nn 'lpreci'l ;nn dn lide, e c0rnpe

tcnte o Egrét:;iD Justiço Federl'll, 1mrn onde de~em ser reme

tidns os referidos 'lUt..,s, í'ls. 88, ••• (ltl). A d,utn Pr..,curn 

d0rin Gernl opinn pel.., ocnlhirrento do prejudicinl ryrgüido 

pel<"ls recorrentes, nos têrmos d, nrt. 899 do CLT. Se u1tro 

possndo,p0rérn, n prejudicil'll, merece conbecid0 0 l'lpêln, moo 

nn·• provid>. t o relnt<Íri'l. 

O Sr. r'inistro Rnymund·> N0n•1t0 - De 'lc:'lrd'l. 

O Sr. Ministr'l Presidente - Em discuss?;">. Encerrado. Tem 

o polnvrn 0 Bclntor. 

O Sr. Nl'inistro R0dri.'UE'S Am0rim - O p'lrecer do doutQ Pro

cur'ldorin Ger'11 é_ o seguinte: "Co.; i t'l-se, Dl'l espécie, de pr 2. 

cesso que envn1vc interêssc do Legiõ0 Erosileiro de Assis

tlncin ••• (la).•• Nn'l cnnbeço. 

Q Sr. Ministrn Presidente - Hs1 divereêncin? Unllnirne.ruente, 

(Retiro-se o ii'Tinistr" Rqymund·"~ N'1n'ltn e rct.,rno , Ministr'l 

Yiguc1 ii'Tendnnçn). 

O Sr. Secret<Íri" - PROCESSO N2 1 247/70 - Re1,t>r: Minis-

tr"' Nigucl Mend,.,nço - Agrov'l de instrument.., de despncbn do 

Juiz Presidente do TRT dQ 1!1 Rec,ião - VENERÁVEL IR~-~ANDADE 

DE NOSSA SENHORA DA :FEHHA DE FRANÇA E MARGARIDA FERREIRA 

GOMES - (Advogndos Drs. Co~1os Eduordo A. L"lpes e mourício 

Cunho). 

O Sr. Ministro Migue1_:!.1e.n_don_ç:,J_ - O Agravo a~atonto o seu 

provirnento,-sob QrgtiiçÕo do cercei"' de defesa, peln f8tode 

ter ouvidn o terceira testemunho ••• (18). PelQ improvime!!_ 
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to é 0 porecer do d0utn Pr~cur~d0rin. t o rel~tÓrio. 

O Sr. l'llinistr" Presir'lente - Em discuss:;n. Encerr~dn. Tem 

o palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Miguel :Mend~nç':l - Est..í 00 desmp<Jro 0 preto!!_ 

did0 provir,cnto do Agr<:Jvo ••• (lã). Em face do exp'lst·-:~, no-

gn pr·wiment'l ao Agravo, 

O Sr. Ministrn Presidente 

negado provimentn no Agravo, 

H..Í divergêncin? Uniinimemente 

O Sr. Secretórin - PROCESSO N2 3 225/70 - Rel<;tnr: MinistriJ 

Liv1a Teixeira - Revis">r: Ministro M'lzar Vict0r Russ'lm'JnO -

Recurso de revisto de decisfí, d0 TRT ,do 2!! Reei8n - CL\ •• JW) 

vo~fld'ls Drs. R<Jimund'! Leite Prado Pint'l e L..íznr·'l Pintn Bat 

rfJsf'l). 

monto on recursn, p'lro anular 0 pr,cess.., n portir de fls. 

103. O Acnrdi'ío re:::rn·ridn nc•1ltJeu 'l preliminar de uulid'lde, 

p'lra onulr~r 0<> nt">d proccssu'lis, o p<Jrtir de fls. 103, in~ 

clusive • , ~·(lê). A Pr0curad11rio opin'l pelo ni'ío conhecimento 

do ~pOlo, p·•is nõo op">n·t;a, em verd':lde, Ac~rdi'ío divergente 

ver<>nndo s~bre ccrcein de defeso, e por ni'ío ter oc'lrrido 

vinl~ç~o de nnrma le6ql, i o rel':lt~ri'l, 

O Sr. Ministr'l Victor Rus;JI1ID'ln0 - De 'lC~rdo, 

O Sr. Ministro Presidente - Tem '::1 pql'lVr'l o Sr. Advogado. 

(Us1J <i1J pr!l~Vr'J 0 Dr. "Uin'l dn .C0sto Mcmteiro). 

O Sr. ~~i•ü>Otr'l Presidente - Em discussi)'l, Enccrrodn. N'iín 

conhc;o do Revisto. : 

O Sr. ~~inistr" Vict0r RussomQno 

O Sr. Alinistr ') Presidente 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3 414/70 - Relator: Ministro 

Mozart Victor Russomano. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. 

Recurso de Revista de decisão do Tribunal Regional do Traba

lho da 2a. Região. ANTÔNIO GRADIM e CIA. PAULISTA DE ESTRA

DAS DE FERRO (Drs. Lamaro Pinto Barroso e Sérgio Luiz Vaz 

Paixão). 

O Sr. Ministro Victor Russomano - o Egrégio Tribunal Regio -

nal da 2a. Região não conheceu do Recurso Ordinário do empr~ 

gado, visto considerá-lo intempestivo ••. (lê). A douta Procu 

radoria Geral opina pelo conhecimento e provimento do mesmo. 

t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Nada a acrescentar. 

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

(USA DA PALAVRA O DR. ALINO DA COSTA MONTEIRO). 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Conheço, preliminarmente,d 

recurso, por violação do art. 775 da Consolidação. "De meri 

tis", dou provimento para que o Egrégio Tribunal "a quo"apre 

cie e julgue o Recurso Ordinário, como lhe parecer de direit 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - ~ o meu voto, Sr. Presiden 

te. 
' ~ ~ O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? Unanimemente, co 

nhecido e dado provimento ao recurso, nos têrmos do voto do 

Relator. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2 898/70 - Relator: Ministro 

Victor Russomano. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Recur

so de revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 

2a. Região.F,RITZ VON AMMON e COMERCIAL E IMPORTADORA INVICTA 
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INVICTA S/A. (Drs. Rodolfo Icamar Alvarenga de Carvalho e 

Newton Moreira Miceno). 

O Sr. Ministro Victor Russomano - O Egrégio Tribunal Regiona 

do Trabalho da 2a. Região negou provimento ao Recurso Ordiná 

rio, através do qual o reclamante pretende as diferenças de 

indenização por despedida injusta. Parecer pelo não conheci

mento ou não provimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Nada a acrescentar. 

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

(USA DA PALAVRA O DR. RODOLFO ICAMAR ALVARENGA). 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - O recurso foi oferecido co 

base em divergência jurisprudencial. "Data venia 11
, não encon 

trei entre os AcÓrdãos citados às fls. 39/40 e a decisão re

corrida, o atrito específico capaz de justificar o conheci -

mento da Revista. Partindo do que diz o AcÓrdão Regional e o 

AcÓrdãos mencionados às fls. 39/40 como divergentes, não co

nheço do recurso. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Também não conheço. 

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

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1 264/70 - Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2a. Região. -

RUBENS VASQUE e LAMINAÇÃO NACIONAL DE METAIS S/A. (Drs.Airto 

Schwindt Rodrigues e Sérgio de Oliveira). 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - O AcÓrdão dando provimento 
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ao recurso, julgou improcedente a reclamação que caracteri

zava a desÍdia do reclamante, não havendo se corrigido ..• 

(lê). to relatório. 

OSr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a pa 

;Lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Matéria de fato, nego pro

vimento. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1 270/70 - Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Região. -

CIA. CARRIS PORTO ALEGRENSE e CAROLINO ~AMPAIO (Drs. Levone 

Engel e José Adroaldo Portz). 

O Sr. Ministro Rodrigues Amor1m - A sentença julgou procede~ 

te o inquérito. O AcÓrdão é contrário, entendeu não comprova 

da a desÍdia ..• (lê). to relatório. 

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

palavra o Relator. 

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

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1 316/70 - Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Região. -

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS e PAULO BRASIL DE MORAES 

(Drs. Renato Saldanha Ramos e Deoclicio Leopoldo de Oliveira 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - A sentença e AcÓrdão conde 
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~ 

condenaram a empresa a pagar diferenças salariais para com -

plementação do auxilio-doença, porque inserido no regulamen

to da empregadora ••• (lê}. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

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

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

gado provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO BR 2087/70 -Relator: Ministro 

Li~u Teixeira - Revisor: Ministro Victor Ruseomano- Recurso 

de Revista de decieio do THT da 31 Região- MINERAÇIO MORRO 

VELHO S/! e JOS~ CHAVES DA SILVA e OUTROS. 

O Sr. Ministro Presidente- O Ac6rdio Regional rejeitou a 

" preliminar arguida de nulidade da sentença e, quanto ao méri 

to, negou provimento ao Recurso ••• (13). A Procuradoria 

na pelo não conhecimento do ap3lo, por não apontar norma ju 

ríd1oa violada e não justificada devidamente a d1verg8ncia , 

1t o Relat6rie. 

O Sr. Ministro Rodrisues Amoria De ac8rdo. 

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

(Faz uso da palavra o Dr. Jorge de Morais) 

O Sr. Ministro Presidente - Ea discussão. Encerrada. Não co 

nheço da Revista, pois se• cabimentor,a prelilllinar e por nã 

ter ocorrido violação de norma legal ou juriaprudlncia vali 

damente apontada. O Ao6rdão apontado como divergente, além 

de não trazer a fonte de publicação, não focaliBa a hipétes 

dos autos. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amo~ - ~o tocante à preliminar 

está meu voto baseado em falta de nulidade para o julgado 

t 

a jurisprud8ncia apresentada parece-me inadequada. ~undamen 

tolaente a teso adotada pelos arestos trazidos é no sentid~ 

de que não houve essa possível irregularidade, nenhum preju .. 

zo trazendo para a parte. ~o mérito, horas extras trabalha

das em serviço insalubre devem ser remuneradas ••• (ll). ~o 

encontra vi~lação de lei, ne• Jurisprud3noia divergente. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverglno1a? Unlnimemente 

nio conhecida a Revista. 

O Sr. Beoretárie - PROCESSO NR 2487/70 - Relator: Ministro 
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Lima Teixeira- Revisor: Ministro Victor Russomano- Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 21 Região-BANCO COMERCIAL DO 

ESTADO DE SlO PAULO S/A e WALDECY NALII' IARENCHUC -( Julga -

mente adiado em virtude de empate na votação. A Turma sem di 

verglncia, conheceu do Recurso. No mérito, os Ministros Lima 

Teixeira, Relator e Starling Soares negaraa provimento e Vi~ 

tor Russomano e Rodrigues Amorim deram provimento. Deaempat~. 

rá o Ministro Miguel Mendonça). 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Trata-se de dar maior ou 

menor eficácia ao recibo elaborado na forma do Lei 4066. O 

Ministro Rodrigues Amoria e eu entendemos que o recibo elab2 

rado na forma da lei, exonera o empregador. O ponto-de-vista 

dos Ministros Relator e Starling Soares é diverso: v. Exe.d! 

sempatará naturalmente de acardo com o Relator e Ministro 

Starling Soares. 

O Sr. Ministro Misuel Mendonça - Entendo que o recibo só va

le pelas parcelas nllo constantes. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, negado provimento a 

recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NR 2164/70 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira- Revisor: Ministro Victor Russomano -Recurso 

~evista de decisão do TRT da 41 Região- AMEDOLINO JOSl 

~OUZA e OUTRO e AUTO VIDROS METAL CROMO LTDA. ( Adiada a pro 

clamação, em virtude de empate oa votação. A Turma sem diver 

gancia, conheceu e, no mérito, os Ministro& Lima Teixeira e 

~tarling Soares deram proviaente. Os Ministros Rodrigues 

~1m e Victor Russomano negaram provimento. Desempatará o M1 -

~istro Miguel Mendonça). 

~Sr. Ministro Victor Russomano - A Turma conheceu apenas na 

parte relativa a férias de 20 dias úteis. Há neste Recurso 
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doia pontos: o relativo à concessão de 20 dias úteis de fé -

rias, e o outro relativo a mais de 6 faltas ao serviço ••• 

(11). A Turma conheceu na parte relativa a férias de 20 di 

úteis, por d1varg3ncia jurisprudencial. O voto do Ministro 

Rodrigues Amorim é no sentido de que, mais de 6 faltas justi 

ficadas, a qualquer título, determinam a redução das férias. 

Os Ministres Relator e Starling Soares adotam corrente maia 

favorável ao empregado, isto '• sendo faltas justificadas 

por doença, as férias são de vinte dias. 

O Sr. Ministr,o Miguel Mendonça - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, dado proviaenta pa

ra restabelecer a sentença de orig ... 
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O Sr. Secret~rio - PROCESSO NQ 2 215/70 - Rel~t~r: Ministro 

Lin1~ Teixeir'J - Revisor: Ministro Jl'!ozort · Russ~mrm,., - Recur 

sp de revist'J de decisõo dn TRT do 2! RegiÕo - CIA. PAUL!~ 

T.l\ DE E. DE FERRO e NELSON GUHtARÃES MULLER c nutrn - (Ad

vnL~dos Drs. JnÕo C'Jrlos C'Jscll'J e João Ribeiro Jr.). 

O Sr. rnnistro Presidente - O Acr5rdÕo negnu prnvimento 110 

recursn, p~r11 montcr o sentença, dizendo que o instituto 

prescricional, no cnso em npr~·-;o, nõo olconç11 o direito de 

equiporo,õo, previsto no ort. 461 do Consolidação, mos tõn

-s~mente ~s pnrcel~s vencidos tempor,J'rillmentc ••• (18).0 P.:!_ 

rcccr nõo teve opnio leGal. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Victor Russnmrynn - De ocôrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - ~ discussão. Encerrado. NÕo 

conhe-;-', "doto vcni~", do pnrccer do douto Pr,..,curod'~riu G.!:!. 

rol. NÕn houve vi,.,loçõn de nnrmo legal, c os arestos opn~ 

todos cnmn divorfcntcs nõo corocterizom o diverg8ncio. 
, 

o Sr. Ministr~ Victnr Russ·~nt.,nn - De <Jc"'rdn. 

o Sr. Ministro Presidente - H.) diverc;8ncia? 

o Sr. Ministr·, .Rndri.:cues Amnrim - Snu vencido. 

O Sr. ~.~inistrn Presidente - Pnr mni<'lrio, n<ín cnnhecido o 

(Che.:;o 0 Ministro Jeremias 1.7orrocos). 

(l Sr. SecrPt.Íri.r> - PR0CESS1 NQ 451/70 - Rel'1tnr: r,1inistro 

Limn Tcixeirn - Revis.,r: r'irüstr0 Mrmort Russ"lffiOUIJ - ReCU!:, 

s'> de revLt:J .de decisãri d., TRT da J! RegiÕ0 - SEBASTIÃO :E

r"r:rt SCAGLIARIH c DAl\CG DO BRASIL 3/A - (Adv"'611d"ls Drs. Wil_ 

S'ln C!Jrncir0 Vidic:;"ll e Solv'ld1r Br'lsilciriJ). (Aà.iad'l 11 prt)

clr.wo;:Õn, em viJ'tt<de de CPIP'Jte n'> jtü.:;-•ment<'l, Os Srs. ~!'inis 

tl'<'ls Lir>o Tei;;eir'l c St,.1rliné: SnQres c'"~nhecer'lm dn rRcurs0 1 

e <'l.; I'iEi,;Lr"ls Vict'"lr Ruas'F'1t11J e Rndri.:;ues Amnrim dêle nÕn 
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O Sr. Mini"tro Preeidente - Brmcnrin c;ue tJjuiznu recl'lmatrí 

ria cnntro o B'JnC" do Brosil, 'llegrmt11) que odmitidl) em 27 

de fevereiro de 1 957, viu-se nbrigodo em 23/9/65 o ofostar 

se do servi;, ••• (le). Esso o m<1t6rio. Cl)nheci por dive~ 

~ , ,_ "!!o - f eencio, rorque htJ Acordon opnnt'ldn snbrc cidodon aue sn ra 

de psicDncur'~se ••• (Hn. Estnu c'"~nhecendn, junt<1mente êom 

no c R-.dri,::_l.lcs Arnnrim n'í• cnnhecernm. F-.i ch'Jmodn o Minis

trl) Jeremias r.:orrocos, por'"l se I!'.onifest'lr s:'lbre " crmhcci

nlontn c o m6rito. 

O Sr. ~ini.atrn JereMi'ls Y<1rrocns - Gostaria de cnnhecer o 

AcnrdÕo diver~ente, 

O Sr. ~.~ini:3tr'1 St"!rlinr Sn"!res - Qu'll 0 ·Acnrdí'io CJ.UC V .Exa. 

citou? 

O Sr. l~ini:otro Stnrlina SnfJres - Nas p~.:.,inos d0br<:~das V, Ex o. 

onc·mtrorú: "Ao en pre;;od'l que sofre dtJs faculd::1dcs mentais 

n5o se pode imputar a fnlta grave ••• (le)." 

O Sr. Ninistro Presidente Pediria a V. Exo. que lesse o 

que a sentençtJ deterr'ina. 

O Sr. Vinistr0 St<1rlinç s,....,res 

pela culpn recÍproco. 

A senten,~ do Junto deu 

' O Sr. ~!inistro Jcrernias Marrocos - Sr. Presidente, tendn em 

visto o que o Ac~rdÕ<"~ referiu a respeito de doença mental, 

posso me rec'lrdar d'l tempo em tlUe estudei um pouc'"l de Medi 

cino Let:;ol, ·1uondo verific•WIJ, - olüÍs ::tqui n'l próprio Ihl:in 

VermelhiJ - que os eleF.,entos que tinham disritimiiJ cerebral, 

renlrnente, em determinod'lS instantes, nn'l tinhom, nem pod.2_ 

riom ter a C'lpncidode necess~ri::t poro decidir, discernir -

- vornos dizer - disting1.1ir o bem do mnl., Cl)nseqt!entemente, 

p0deriam prnticor ::1t<"~ que viesse trozor preju:!Íz<"l o quem quer 
f]Ue f!\sse. 
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o Sr. Ministro Jeremias Marrocos - (Continuando) - Verifico, 

na realidade, que esse empregado portador dessa doença, pra

ticaria determinados atos graves, podemos dizer, causar pre

juízo sem a sua consciência perfeita. Não há a menor dÚvida 

que existe a divergência apontada, e por isso conheço, "data 

venia" dos votos em contrário. 

O Sr. Ministro Presidente - Quanto ao mérito, tenho notado 

que a sentença deu pela culpa reciproca; mas, como se pode 

admitir, num caso dêsses, a culpa recíproca? Era preciso qu 

o empregador se comovesse com a doença do empregado, porém 

não foi a primeira vez que êle emitiu um cheque sem fundo. 

Onde está o laudo? 

O Sr. Ministro Victor Russomano - O Acórdão Regional julgou 

improcedente a açao. 

O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão deu provimento para 

julgar improcedente a reclamaçijo. 

O Sr. Aline da Costa Monteiro - (Advogado) - Sr. Presidente, 

pela ordem. No Instituto de Previdência há mais de um ates

tado médico, se não me engano às fls. 7, 8 e 9, há mais de 

um laudo que diz ser êle incapaz. Li o laudo do Instituto. 

O Sr. João Bosco - (Advogado) - Sr. Presidente, vou logo ao 

esclarecimento quanto ao fato. As Instâncias percorridas 

ouviram e analisaram o depoimento dêsses médicos e decidiram 

que êle não examinaram o doente. Eles ouviram dizer em juí

zo às fls. 110/111, verso. Dai a conclusão pela não incapa

cidade. 

O Sr. Aline da Costa Monteiro - (Advogado) - O Acórdão Regio 

nal perfilhou o depoimento das testemunhas que transiciona-

ram com o reclamante, e por essas testemunhas decidiram que 

os negÓcios que fizeram estão perfeitos, e que êle está em 



l/12/70 

PODER JUDICIÁRIO 

JUST,IÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

/aa/BO 18,10/18,15 -2-

pleno gÔz0 das faculdades; da tribuna, li os laudos médicos. 

O Sr. Ministro Starling Soares - Tem o laudo às fls. 8, Ser

viço Eletro-encefalografia do prÓprio Banco do Brasil, que 

diz : " (Lê) • " 

O Sr. Ministro Victor Russomano - v. Exa. permite? Não co-

nhecia do recurso, porque baseado na prova. Pode ser que o 

Egrégio Tribunal tenha decidido totalmente errado; mas certo 

ou errado, em face da prova, "data venia", não cabe a mim 

neste Tribunal fazer correção da sentença que se apóia e~ 

matéria de fato. No caso, sustentado pelo patrono do recor

rido, em grau de recurso, que há êsse laudo médico existen

te nos autos, de certa forma não desmentido, mas pelo menos 

enfraquecido ante o depoimento do médico feito em Juízo, di-

zendo que teria confirmado o laudo anterior, sem examinar o 

doente. Não vi o processo, mas sei que é assim. Para mim, 

a razao de decidir pouco importa. Tenho de partir dentro do 

meu juÍzo, dos fatos reconhecidos pelo Tribunal Regional, e 

partindoreles chego à conclusão de negar provimento ao recur 

so. Realmente, a controvérsia é de que se trata apenas de 

exame de prova, e por isso não conheço do recurso. Vale di

zer, os laudos médicos, realmente, atestam a incapacidade 

mental do trabalhador, ou que aquêle laudo fÔra desmentido, 

enfraquecido ou nulificado pelo depoimento do prÓprio médico 

trazido a Juízo. "Data venia" das opiniões em contrário, a

diantando meu voto, parto dos fatos de que o Egrégio Tribu

nal Regional teve como provado, e partindo dêles, nego pro-

vimento ao recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Dou provimento ao recurso para 

que seja pago ao empregado indenização e aviso prévio por 

despedida sem justa causa, porque êle saiu do hospital e te-
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tornou ao trabalho, e nessa ocasião foi despedido do Banco. 

Fixo a indenização do aviso prévio até êsse acÔrdo que foi 

mais ou menos em fevereiro de 1968, se não me engano, quando 

foi despedido. A data está no prÓprio AcÓrdão. Não restabe 

leço a sentença da Junta, mando pagar indenização, porque ê

le não tem estabilidade. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Conheço e nego, com a di

vergência, "data venia". 

O Sr. Ministro Presidente - A sentença foi de quando? 

O Sr. Aline da Costa Monteiro - (Advogado) - Sr. Presidente, 

pela ordem. V. Exa. está assegurando indenização até a data 

da dispensa. 

O Sr. Ministro Presidente - A Junta admitiu a culpa recípro-

ca? 

O Sr. João Bosco - (Advogado) - Sr. Presidente, pela ordem. 

A despedida foi a 28 de março de 1966. 
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O Sr. Yinistr• Presidente- V•u temar •s vetes.' 

O Sr. Ministre Redrigues Am•ria ~. cas•, é cemua • bancQ 

ri•, apés praticar falta gravíssima, e•m• • case des autes, 

alegar deença mental. ~oturalmente, estames numa ép•ca de 

angústia. Tedes temes angÚstias, mas ist• nã• é metive pa

ra que deixem•s de praticar at•s perfeitamente e•erentes. 

Sem entrar na matéria de fate, e case é que • reclamante~ 

tieeu ates perfeitamente lÚcides. , - I Quem e d•ente mental na•i 

pede prutieá-l•s da maneira c•m• e fAz. Cem a devido vAniqj 

entend• cem• • Acérdã• Regi•nal. Neg• previment•. ' I 
'0 Sr. Ministre Presidente - Des prépries aut•s censtaa es j 
ateatades. I 
O Sr. Ministr• R•drigues Aaerim - Os prépri•s médic•s c•~ - . fessaram que nae mais • examinaram. 

O Sr. ~inistre Stuling Seares -Cem V. Excel&ncia. 

O Sr. Ministre Jeremias Marr•c•s - Sr. Presidente, acemp~ 1 

nhe V. Ex a. A argumentaçãe de Ministre Victer Russeman• é 

muit• imp•rtante, mas e que se depreende 'é que heuve md 

enquodramente d•s fat•s jur!die•a, censeqdentemente, deve 

prevalecer aqu81eprinc!pie, ni• • da sentença de primeira 

instSncia, perque se • empregad• nã• tinha plena capacida

de, evidentemente, aqu~lesatea nãe pediam ser admitidea C! 

m• certes. Acempanhe V. Exeel&ncia. 

O Sr. Ministre Presidente - P•r maieria, c•nheeide e dad• 

previment• nea tArm•s de vete de Relot•r. Agradeço a pr!!_ 

sença de Ministre Jeremias Marreces. 

{Retira-se e Ministre Jeremias Marreces) 

O Sr. Seeretári• - PROCESSO NR 1 376/70 - Relater: Minis

tre R•drigues Ameria - Agrave de Instrumemte de despache de 

Juiz Presidente de TRT da 41 Regiãe. PETR6LEO BRASILEIRO 

' 

! 

I 
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BRASILEIROS/A (Dr. Renato Saldanha Ramos) e PAULO BRASILDE 

MORAES (Dr. Doeclécie ie Oliveira). 

O Sr. Ministro Rodrigues Aaorim - Sentença e Acérião deferi 

raa a equiparaçie salarial. A Procuraderia opina pele não 

praviuento à• Agrave. ~o casa, há uaa preliminar! a raspei 

tável iespach• que encaminau a Agravo alerta sabre a ques

tãe ia inteapestivitaàe. Realmente, a respeitável teepacha 

que indeferiu a Revista ••• (11). Nãa conheça par iateapest! 

O Sr. Ministra Presidente- Há divergência? unanimemente~ 

canhecioia a Recurse, por inteapestive. 

O Sr. Secretário - PROCESSO 1 509L70 - Relaters Ministra 

Miguel Mendança - Agrave de 1nstruaent• de despacha do ~z 

Presidente ia TRT ia 21 Regiie - VICENTE MENDES DE ASSIS 

(Dr. Marcos Schwartaaan). 

O Sr. Minietro Miguel Mendença - Incanfaraad• com • Acérdãa 

Regianal, canfiraatéria de aresta de primeira inatincia, p~ 

le qual foi recanheciàa a falta justificadara da dispensa , 

recerra àe Revista ••• (18). i • relatérie. 

O Sr. Ministra Presiiente - Ea diecuesãe. Encerrada. Tea 

a palavra • Relater. 

O Sr. Ministre Miguel Mendença - A falta caaetiin pela Re

claaante fei reconhecida face à prova ••• (11). Nega pravi

aento a• Agrava. 

O Sr. Ministre Presidente - Há diverg5ncia? Un&niaeaenten~ 

gade pravimenta aa Agrava. 

O Sr. Secretária - PROCESSO 1 511L70 - Relator: Ministra Mi 

&Uel Mena~nça. Agrave de instrumente de desp~che de JuizPre 

aiieute da TRT ia 51 Regiie. CONSTRUTORA NORBERTO ODERBRE

CHT S/A (Dr. Messias José das Virgens) e RAIMUNDO JOSt FOR

TUNA (Dr. Péricles Diniz Gençalves Filha). 

O Sr. Ministra Migael Mend•nça - o Ac,rdãe Regienul ne~eu 
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a cempensaçãe da valer ••• (18). A Precuradaria apina cantrí 

riaaente. ~ • Relatéria. 

O Sr. ~inistro Presidente - Em discuesüo. Encerrada. fea 

a palavra o Relatar. 

O Sr. Ministre Miguel Mendonça - Ao interper a eropr3sa o R~ 

curse de Revista nio apentau qualquer diverglncia ••• (18). 

~ege previmento, 

O Sr. Ministro Presidente -Há diverg3ncia? ~egado provime~ 

to ao Agravo, por unanimidade, 

O Sr. Secretário - PROCESSO nR 1 537/70 - Relatar: Ministro 

Liaa Teixeira - Agravo de instrumento de despache da Juiz 

Presidente da TRT da 11 Regiia. VIAÇÃO AEREA SÃO PAULO S/A 

- VASP (Dr. Milton Baptista Seabra)e ADYLSON SOARES (Dr.Ne~ 

ton Marques Caolha). 

O Sr. Ministro Presidente - O Despacho da Presidente da Trl 

bunal Regienal da 11 Regiia negau a Revista por não atendi

das os pressupostos legais ••• (18). A Procuraderia opina~ 

la não previmento. t o Relatérie. Em discussãn. Encerra-

da. Nego provimento ao Agrava para manter a despacho ogr6-

vada. A Revista nQe se ajustava aas permissives legais. C~ 

reto o despacho denegareio. 

ta ae Agrava, unanimemente. 

Há diverg3ncia? Negado provimen -
O Sr. Secret8rio - PROCESSO nQ 1 542/70 - Reloter: ~inistro 

Victor Russ~mano - Agrave de instrumento de desp6cho do ~ 

Presidente de TRT da 61 Regiqa, JOSt ALVES :FERREIRA (Dr.Luiz 

Carles Ferreira Castre) e WILLIAM ARRUDA RAMOS (Dr. Aurelia -
na Quintas). 

O Sr. Ministre Victer Russemano - O Agrava de Instrumente 

resultau de despacha que denegeu • Recurso de Revista, pot 

quant• visava ao reexame de matéria de fot~, qual seja, a 

exist8ncie eu inexist3ncia de relaçãe de empr~ga. :Fai ale

gada preliminar de deserçõe na Agrava. t • Relatérie. 
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o Sr. ltliaietre Preei~ente -Ea iiacueaão. Encerra ia. 

a palavra • Sr. Relater. 

o Sr. Ministre Victer Ruas••••• - Rejeih a prelimil'lar 

ieeerçãe perque as custas •• Agrave f•r•• pagas. 

O Sr. Vinietre Preaiiente - Há diverg&ncia? Bejeitd.a 

preliaiaar (e deserçãe, uniniaeaente. 

-4-

Te11. 

i e 

a 

O Sr.· Yinietre Victer Ruaaeaane. - l'fege previ•ent• a• Agra -
ve pele aesae fundaaente já expeate. 

O Sr. Viaietre Preeiiente - Há iivergSncia? l'fega(e previ- i 

I aent• ae Agrave, per unaniaida(e. 

~O-=S~r~·~S~e~c~r~e~t~á~r~i~·~~P~R~O~C~E=S~S~O~l~5~4~5/~7~0 - Relater: Ministre 1 

•• I, 

' 

Vioter Russeaane - Agrave (e instruaente (e despache 

Juiz Presidente ie TRT ia 51 Regiãe. CIA. DE ENERGIA EL! 

TRICA DA BAHIA (Dr. Jesé L•pee de Azevede) e HUGO DE OLI- I 
i 

VEIRA BARRETO (Dr. Auréli• Pires). \ 
! 

O Sr. Miniatre Victer Ruse•man• - O Recura• (e Revista i 
nãe se enquadrava nes t3raes de art. 896. O Acéràãe' •• ! 
segun•a instincia apliceu a Súaula 17. Ne~e previmente. I 
O Sr. Minietr• Presidente - Há diverg3ncia? Una.niaeaente, l 
negai• previu~nte ae Agrave. ! 
Sr. Secretarie - Precesse nR 1 574(70 - Relater: Ministre I 
Vioter Russ•man• - Agrave (e instru•ente (e despache de 

Juiz Presidente (e TRT ta 11 Regiãe. CIA. ESTADUAL DE G1S 

(Dr. Carles Te,file Manaur) e JORDELI~O DA SILVA (Dr. Al

cebÍaies T. Dantas). 

O Sr. Ministre Vict•r Russeaan• - A t~se jurÍ(ica suste! 

ta(a pele AEravante n• case tea releviacia. Trata-se ta 

aplioabilita(e (e Decrete-lei nR 855, te 11 •e seteabre (e 

l 968. «a feraa àa jur1eprut3ac1a i5ete Tribunal, per ••-

41(a de cautela e pela relevaacia (a aatéria, ex~e • ca

se aelher exaae. Deu previaente ae Agrave, que tara pre-
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d t 1 1 1 ja, d cessa e n•s au es pr no P• • • eecea • e praze para cen-

teetgçãe da Rev1st::~. Deve e precaase veltar à deuta Preou

raier1a, p«ra que •~lh•r •• prenuncie albre e racuree ••• (13). 

Deu previaente ae Recurae per ae41da de cautela. 

O Sr. M1n1etre Presiàente - Há d1verglnc1a? Un&ni•eaente, 

dade previaente ae recurse para aelher exaae. 
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O Sr. Sccret~rin- FROCESS0 l 591/70- Relator: Ministro 

Lim-:~ Teixeirn - Revisor: Ministro Mozort Victor Russomono 

Recurso de revisto de decisgo do TRT dn 2~ Regino - R1DIO 

PAl'fAm!:RICANA S/A e WILSON FHTIP.\LDI = (AdvogfJd'ls Drs.Pe

dro Ivan de Rezende c Emmonuel Cnrlos). 

O Sr. Ministro Presinente - O AcÓrdão negou provimento o 

'1mbos os rec1.<rsos. Diz o AcÓrdno - quf:lntn no primeiro r~ 

cttrso, - 'luc há prescriçíio ••• (l~). A Pr,.,curadorifJ opino 

pelo conhcci~cnto, fnce ~ divergêncifJ 8pontndn sôbrc pro~ 

cri:tÕn, open-:~s; n0 mérit·1, nega prrwirnent, -:~o opêlo. ~o 

relatório. 

O Sr. MiniRtr~ Victor Russnm8n'l - De ocôrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrado. Co 

nhoço do Revisto, openos por divers8ncia. 

O Sr. Milüstr'l Victor Russ0mnn0 - Também c0nhe< o. 

O Sr. Ministro Presidente -No mérito, nego proviment0. 

O Sr. Jl'!inü;tro Victor Russnmnno - Tmnbém nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - HÓ divergêncin? Unanimemente, 

conhecido o negndo rrovirnento i] Revisto. 

O Sr. Secretnrio - PROCESSO NQ 1 954/70 - Relator: Minis-

tro Vict'lr Russ·1mono - Revisnr: Ministro Rndrigues Amorim

Recursn de revisto de decisão dn TRT dn l§ Regiã'l - LIGHT

SERVI~.03 DE EL'!!TRICIDADE S/A e JOS~ M.\TIAS DE FREITAS = 

(Advogodf)s Dr. Aricm Soy'in R~rnitn e Br'lz Pf)v•"ll'lri). 

O Sr. JI'Tinistrf) Victor Russ:">m'lno - O Egrégi.., Tribun'll do 

11 Resiõo confirmou o decisão de l~ Instância, que deferiu 

oo trnbnlh'là0r o direito de receber diferen:tos solnriois, 

result'lntes dn substituição de colego de referêncin mois 

elevado ••• (1~). A douto Procuradoria opino pelo não conhe 
, 

cimento do Revisto, deixnndo de se manifestar QUnnto no m~ 

rito. to relatório. 
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O Sr. Ministr.., R'1drigues Arr>nrim - Nado o acrescentar. 

O Sr. Ministr.., Presidente -Em discuss<í..,. Encerr'lda. Tem 

n palavra o Relator. 

O Sr. ML1istro Victnr Russomnnn - C"nheç.., do r<'curs0 por 

divcrgancio jurisprudencial, c pclns fundoment0s dn vnto 

proferido no oprecinç~n do Abravo de Instrumcntn. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Tombém conheço, de ac~r 

do c..,m o Relotor. 

O Sr. Ministr.., Presidente - R~ divergêncin? Un5nimemen

to, conhecido o recurso. Tem o palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Victnr Russnmono - Entendo, Sr. Presidente, 

quo o substitutn n~o tem direito ao solórin anteriormente 

pago ao substitu{dn, em virtude do ••• (1~). Nesse senti

do, d"lU provimento ao rccurs..,, poro obsolver o emprêsa d'l 

condenação que lhe raro imposto. 

O Sr. Ministrn R..,dri~ues Amorim - ~ o meu v'1to. 

O Sr. 1\'Tinistr,., Prcsifientc - H8 divergência? Cnnhccidn c 

dadn pr0vimcnt..,, 90ro absolver 'l cmprêsn do cnndcnnçn0, 

O Sr. Secretóri"~ - PfiOCESSIJ N2 2 610/70 - Rclot0r: Minis

trn Rodrigues Amorim - Revisor: Ministr.., Miguel Mend..,nço

Rccurs0 de revisto de dccis~o d'1 TRT do 23 Re~iÕ0 - FAZEN 
~ -

DA SÃ:) JO.~C!UHI e JOAQUIM ALVES DA SILVA e outr0s - (Advo

gados Drs. Gron'ldciro Guimarães c Mari'l Bnrboza do Silva). 

O Sr. N'inistrn Rndrir-ues J\J!l'lrim - O AcrírdÕo de fls. anulou 

o decisão Rc6innol, poro que o reclamado tivesse vista da 

documcnt'l?Õ" apresentodo em suas contro-rozÕcs ••• (le). O 

pino o douta Procurodoria Geral pelo cnnbccirr.ent0 c p~r 

Ci'll ::rovimcnto do recurso, o fim de admitir I'JS verb'ls a!:!_ 

teriores oo advento dn Estotuto do Trabalhador Rural. t 0 

relntório. 

O Sr. 1\'finistr" ~~L~uel 1\'fend..,nço - De ncllrdo. 



TST • 882 

o . 
' 

1/12/70 

POOI!R ,JUDICIÁRIO 

JUSTICA 00 TR.A.BAL.HO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

/TMB/NG 18,30/35 -3-

O Sr. Ministrn Presidente- Em discttsa"i"l. EncerrFJda. Tem 

o pnl~vrn n Relqtnr. 

O Sr. Hinistro Rndri ues Amorim - O recuran eat<Í justif!, 

c·;d'l r•eln preacri;Õn, <Jrt. 11, dn CLT,, •• (H!), Assim, cn 

nhe]n, en p>1rte, nn cnncernente à prescriçn'l e qu<:1nto • n 

pessnnlid'lde nn prestaç?ío de serviços • 

. o Sr. Miniatrn Miguel Mend'lllf1'1 - N?ín cr,nhe;,.,. 

O Sr. Ministrn Presidente - Havend,., divergêncin, t"lm'lrei 

os votos, 

O Sr. T<J!in'stro Vict'lr Russnm'ln">- Pe;'l vist'l em 1\!esa (Cn!!, 

Sttlti'J 'lS 'lUt'ls), 

. 0 Sr. rPinistr rJ Presidente V. Exn . 

v '~t'lr? 
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O Sr. Ministro Victor Russomano - Estou esclarecido, Sr. 

Presidente, para votar neste processo do qual pedi vista 

No tocante à prescrição não conheço; trata-se de mudança 

decorrente do advento do Estatuto do Trabalhador Rural. Na 

contagem do prazo prescricional, segundo a lei anterior, o 

prazo era bienal a partir da viol ~ão do direito. Mas a 

partir de junho de 1 963, quando entrou em vigor o Estatuto 

do Trabalhador Rural, a prescriÇão foi alterada e a conta -

gem passou a ser feita a partir da extinção do contrato de 

trabalho; mas é evidente que se ocorreu prescrição antes do 

advento do Estatuto do Trabalhador Rural, relativa à deter

minada parcela, nessa parte haveria prescrição parcial. Nes 

te ponto conheço do recurso. Quanto à guestão da persuali

dade divirjo do Relator, por entender que no caso essa que~ 

tão é secundária, em face dos pronunciamentos a respeito.de 

matéria puramente de fato, qual seja, a configuração do ti

po de relação que vinculava as partes. Matéria de fato. 

O Sr. Ministro Presidente - Também conheço, mas V.Exa. nega 

provimento. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Quanto à preliminar de 

conhecimento, conheço apenas na parte relativa à prescri 

ção, e o Ministro Relator conhece da prescrição e da conclu 

são juridica da relação que existia entre fazenda e empre~ 

dor; e o Ministro Revisor não conhece nem mesmo na parte da 

prescrição; 

O Sr. Ministro Presidente - V.Exa. como vota quanto ao méri 

to ? 
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O Sr. Ministro Victor Russomano - Conheço em parte. 

O Sr. Ministro Presidente - Também conheci em parte. 

O Sr. Ministro Starling Soares - Com o Ministro Victor Rus-

soma no. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecido em parte o recurso 
• 

~uanto ao ~érito, como vota V. Excelência ? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - No atinente à prescrição, 

acolhido em parte o recurso conforme se pronunciou a douta 

Procuradoria Geral, muito embora o art. 175 do Estatuto do 

Trabalhador Rural ... (lê). Dou provimento parcial para jul 

gar prescritas as verbas anteriores ao advento do 

do Trabalhador Rural. 

O Sr. Ministro Miguel Mendonça - Nego provimento. 

Estatuto 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos, 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Starling Soares - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Com o Relator. Por maioria de 

votos, dado provimento parcial ao recurso, para considerar 

prescritas as verbas anteriores ao advento do Estatuto do 

Trabalhador Rural. Redigirá o AcÓrdão o Ministro Victor Rus 

somano. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 581/70 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da la. Região. BARLI ROUPAS S/A E IVAN FER 

REIRA MELO (Drs. Jairo de Oliveira Jurandyr Santos Silva). 
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O Sr. Ministro Starling Soares - O despacho agravado diz o 

seguinte: "A produção da prova no caso definitivo... (lê). " 

1!: o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Starling Soares - Nego provimento ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Ha divergência ? Unânimemente, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 721/70 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 2a. Região. REFINADORA PAULISTA S/A E 

BENEDITO DA SILVA BECENO (Dr. João Brandão Savoia). 

O Sr. Ministro Starling Soares - Foi o despacho indeferido se' 

alegação de que não se evidenciou a divergência jurispruden 

cial •.• (lê). A tese é de trabalho em safra. Recorre a em 

prêsa, não havendo divergência no art. 453 •.. (lê). J!: ore 

la tório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Starling Soares - Não há citação de jurispru 

dência divergente, e também não há violação do art. 453 ... 
(lê). Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1 410/70 - Relator: Minis -

tro Starling Soares. Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do TRT da 2a. Região. LUIZ ALVES E INEL EN

GENHARIA INDUSTRIAL S/A (Dr. Ruy Cezar do Esp{rito Santo). 
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O Sr. Ministro Starling Soares - Despacho denegatório: "De

nego seguimento ao recurso; matéria de fato não comporta Re

vista." O reclamante alega que houve abandono de emprêgo 

É o relatÓrio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Starling Soares - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente, 

negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1 461/70 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Agravo de Instrumento de despach? do Juiz 

Presidente do TRT da la. Região. PLÍNIO BATISTA SANTOS E E

DITÔRA E IMPRESSORA DE JORNAIS E REVISTAS S/A (Drs. José Pe

relmiter e Maury Bernardes). 

O Sr. Ministro Starling Soares - O despacho denegatório da 

MI-l. Junta e do Regional não conheceram. . • (lê). A Procura -

doria opina pelo não provimento do Agravo. É p relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Starling Soares - Nego provimento ao Agravo. 

Não há jurisprudência divergente, e o que existe no aresto é 

a assertiva de que o ponto-de-vista da douta Procuradoria Ge 

ral. •• (lê). 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente, 

negado provimento ao Agravo. 
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Sr. Secretgrio - PROCESSO N2 1 466/70 - Relator: Ministro 

Starling Soares - Agravo de Inatruaento de despacho d~ Juiz 

Presiàeute ào TRT àa 41 Região. SUCESSÃO DE DARIO CACERES 

(Dr. Cristiano Aabros) e ORACI BETIM E OUTROS (Dr. ReDato 

Costa Figueira). 

O Sr. Ministro Starling Soares - O Ac,rdio considera, fls. 

39, não cabível a Revista por falta te suporte fático ••• 

(13). A Procuradoria opina pelo não provimento. t o Rala-

t'rio. 

O Sr. Ministro Presidente - Ea discussão. Encerrada. Tea 

a palavra • Relator. 

O Sr. Ministro Starling Soares - ~e&• proviaento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg8ncia? Negado provi

aento ao Agravo por unaniaiàade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1 559/70 - Relator: Ministro 

Starling Soares - Agravo de instru.ento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 31 Região. OTTO PIFFER (Dr. Ernesto 

Juntolli) e BENEDITO MOURÃO GARCIA (Dr. Edgari Guiaarães). 

O Sr. Ministro Starling Soares - Diz o despacho agravado: 

"Visa o Recurso à apreciação de matéria de fato, que -na o 

se enquadra no campo da Revisto ••• (18). Nego proviaento. 

O Sr. Ministro Presitente - Há diverg~ncia? Un3nimemente 

negado provimento o~ Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1 590/70 - Relator: Ministro 

Starling Soares - Agravo de instrumento de despacho do ~z 

Presidente do TRT da 41 Regiãn. ROCHA & ANTUNES LTDA (Dr. 

Lasier Costa Martins) e CARLOS TADEU DE SOUZA FEIJÓ e •u -

tros (DRA. Sitlei Terezinha de S•uza Feij,). 

O Sr. Ministro Starling SeQrea - A ementa d~ Acírdãa 

Egrégio Tribunal da 41 Região 'é • seguinte: "Recurs• 

recebiâe por faltQ de comprovante d~ recib• de custes 

do 

••• 
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(lA). A Precuradnria epina pele nãe previmente dn RBcurse. 

ll: • relatérie. 

O Sr. Ministre Presidente - . -Eat discussa11. Encerrada. Tea 

a palQvra e Relator. 

O Sr. Ministre Storling Seores - Veto pel~ não previmentt 

de Agrave. 

O Sr. Ministre Presidente - Há diverg3ncia? Unani~emente, 

negado provimento ao Agrave. 

O Sr. Secretárie - PROCESSO 3 301/70 - Relator: Ministre 

Storling Seares. Revieer: Ministre Lima Teixeira - Recurse 

ie revisto de decisão dt1 TRT do 21 Regiã~. CIA. MUNICIPAL 

DE TRANSPORTES COLETIVOS (Dr. Nelsen Dias). e ANTONIO PENE -
DE LARA e eutres (Dra. Maria Aparecida Ignácie). 

O Sr. Ministre Storling Seores - A Revista viso à equipgr~ 

çã~ salarial, alegande o CMTC a exist3ncia de quadre de 

carreira. Mantidg a decisãe do Junta, recorre ea np&l• ·~ 

dinerie ••• (13). A Procurad~ria opina pele nãe previmento 

de Recurse. t • relatéri•. 

O Sr. Ministre Presidente De ac3rdo. Em discussã~. En-

cerrada. Tem a palavra e Relat•r. 

O Sr. Ministro Stnrling Seares - Matérià censtonte de quo

ire de carreira, faz parte de Prejulgado nR 20 d3ste Trib~ 

nol Superier e heras extra censtitui aatéria de fate. Não 

conheçe. 

O Sr. Ministre Presiiente -Não conheçe. Há diverg3ncia? 

Por unanimidade, não cenhecida a Revista. 

O Sr. Secretarie - PROCESSO 3 373z70 - Relater: Ministre 

Starling Seores. Revisor: Ministro Lima Teixeira - Recur

so de Revil!lh àe decisão do TRT da 11 Regiãe - PLACIDO LEI 

TE DE AZEVEDO (Dr. Jesé do Feneeca Martins) ~ CIA. TRANSP~ 

TES COLETIVOS DO ESTADO DA GUANABARA (Dr. Arthur FabianeM~ 
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O Sr. Ministre Starling Searea - O areste regional neg~u 

previmente ae apSle de reclamante, e manteve a sentença do 

MM. Junta que julgeu imprecedente a reclamaçãe. t • Relo

térh. 

O Sr. Ministre Presidente - De ac3rte. Em discussie. En-

cerrada. Tem a palavra • Relater. 

O Sr. Ministre Starling Seores - O Agrave fai previd4 pa

ra melher exame. Ngo c&nheço. 

O Sr. Ministre Presidente - Nãa canheçe. O orest• citode 

a fls. 98 é inadequade. Há diverg~ncia? Nãn conhecido,u

nGniaemente, 1 Reviste, 

O Sr. Secretarie- PROCESSO 2 535/70- Relotor: Ministre 

Storling Seorea. Revisera Ministre Lima Teixeira - Recurse 

de revista de decisg~ do TST da 51 Regiãe. BANCO NACIONAL 

DE CRtDITO COOPERATIVOS/A (Dr, Antanio Britta Vasc•ncel-
·• 

les) e ALBERICO BRAGA (Dr. Jesé Teixeira). 

O Sr. Ministre Starling Seares - Reternonde êste Recurse, 

em ebeàilncia a Acérdie de Plene, per não de~.,,' cuapre a 

esta Turaa julgar a Revista ••• (ll). Nãe há nes autes pre

nunoiomsnte da Precuraderia. t e relatérie. 

O Sr. Ministre Presidente - De ac&rdo. Em diecuseãe. En-

cerrada. Tea a palavra • Relater. 

O Sr. Ministre Starling Seares - Cenheçe. 

O Sr. Ministre Presidente- Nue heuve deserção. V. Exl, 

está cenhecende para veltar à Junt~ a fim te ser julgad• e 

mérito? 

O Sr. Ministre Starling Seores - Cert~t. 

O Sr. Ministre Presidente - t decisão do Plena. C4nhecide 

e dade previmente oe apile, per nõe ter ecorrid4 deserçãe, 

veltande os nUtQa à Junt• pnra que julgue • mérite. 
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O Sr. Secretária - PROCESSO Nll 2 902/70 - Relator: Ministra 

Rodrigues Aa•ria - Revisor1 Ministre Miguel Menà~nça. Rec~ 

ea de revista de decisã~ •~ TRT da 21 Região. ANTONIO DA 

SILVA GOMES (Drs. Francisco Ary Montenegra Castelo e JÚlio 

Arauja) e COGERAL CIA. GERAL DE LAMINAÇÃO (Dr. Milton R.C~ 

ta Maldanadtt) • 

O Sr. MinistrG Radri&ues Amoria - O Acérdão confirmou a 

sentença, afirmando: eapregado reincidente no atrasa ••• 

(lA). ta Relatéria. 

O Sr. Ministra Mi&nel Mendença - De ac&rào. 

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

a palavra o Relatar. 

O Sr. Ministre Rodri&ues Am•rim- Matéria exclusivamenteàe 

f ata e prova. Nestas condiçies, não cabe a Revista. l'fiie C,! 

nheça. 

O Sr. Ministre Miguel MendQnça - Nãe conheço. 

O Sr. Ministre Presidente - Há divergênci9? Par unanimida

de nio conheciàa a Revistg, 
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O Sr. Secretário -PROCESSO NR 2 670/70 -Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Victor Russeman-. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 41 Região - ZACHARIAS MEN! 

GHETTI e INSTITUTO SULRIOGRANDENSE DE CARNES (Drs. Ant~tü., 

Fagundes Garcia e Carlos Eduardo Garcez Baethgen), 

O Sr. Ministro Presidente - Conheça da Revista pela diver

g8noia jurisprudencial de fls. 105. No mérito, "data ve-
~ • ~ r 

nia" do parecer da Procuradoria, dou proviment• ao apelopai -· ' ra ser restabelecido a sentença ordinórin pelôs seus jurí- I 
dic0s fundamentos. A relação empreg~tícia estn configura- I 
da, pois não se trota de trabalhador out~nomo, porém de a-! 

:1 

çaugueiro que trabalhava no açougue da reclnmnda 1 percebe~ 

1 do por comissão com instrumentos cedidos pela recla•ada •••I 

(li). l 
' O Sr. Ministro Victor Russomnn~- Divirja de V, Excel8nci~ \ 

porque conheça late cose em numeros~s decieies proferidas I 
na época em que participava ne Tribunal da Quarta Regiio. I 
O Instituto Sul Riograndense de Carnes facilitou G neg,cie I 
de determinados marchantes aut&nomos que eram açougueiros, l 

t 
e Asses morchantes vendiam a carne a retalho que recebia• 

de Instituto Sul Riegr~ndense, e • faziam por sua pr0pria 

conta, em estabelecimento que 3les alugavam d• Institutoem 

A finalidade d• Insti -
tut• era estimular e consumo da carne, mas Ales, realmente, 

trabalhavam c~mo autanom~s. O Egrégio Tribunal Regional 1 

neste das~, como em numerosos outrAs, uma vez mais consid~ 

rou inexistente a relaçuo empregatícia, e assim, "data ve

nia" examinou prevas e fatos. Come temes decidido aqui,se~ 

de m~téria de fato a exist3ncia eu não da relaçãe de emprl -
go, "data venia" ao Relat•r, nã8 conheço. 
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O Sr. Ministr~ Presidente - HavenQe iiverg~ncia, tomarei 

es vetes. 

O Sr. Ministre Redrigues Amerim - Niey conheçe. 

O Sr. Ministre Miguel Mendença - Ac•mpanhe V, Excelência. 

O Sr. Ministre Presiiente - Verifica-se empate. Adia«• e 

julgamenh. 

O Sr. Secretóri~ - PROCESSO !2 2 878/70 

Lima Teixeira. Revisor: Ministre Victer 

- Relator: Miniat~ 

Ruse'lmane. Recurse I 
' 

de Revista à~ decisãe de TRT àa 5' Regie~. CIA, PROGRESSO ! 

E UNIXO FABRIL DA BAHIA e HERDEIROS DE PEDRO SOLEDADE (Dm. 1

1 José Martins Ca~ine e Elihú Castre), 

O Sr. Ministre Presidente - Neste c~se, rejeite as preli-

minares argdi••~ pele Acórdão recerride e nie cenheçe da 

Revista. De; Arestes apontados cemo 

e primeiro nãQ se enquadra 

diver&entes, às fls. \ 
• I 

à hipétese des autes ••• l 
! 

209/210, 

(18). A matéria tratuia é a seguinte: e - ' cidadae exercia · 

funçãe de caixa de escritério central ia Bahia. ~. apur~ia 

da falta grave, verific•u-se que • hemem era inecente e,ne 

fim ee vinte e sete anes «e serviçe, merreu na decurs• da J 

açãe. l 
(Retorne • Ministre Starling Seares) 

O Sr. MiniAtr• Victor Rusenmann -Acho que Q vote de V.Exa, 

é plausível, clarn, mas enc•ntre, para cenbecer de recurse, 

a pri~eira preliminar de nuli4ade da precess• decerrente da 

habilitaçãe inciàente de herdeir•s, filho's adulterinas ciq 

trabalhadar marte, nes préprias outas da pr•cesse trab~ 

• ta. Cenbeçe da recurs•, quanta a preliminar de nulidade de 

precessa, 

O Sr. Ministra Presinente - Havenda diverg~ncia, temarei es 

O Sr, Ministre Redrigues Amarim - Cenheçe pela preli~inar, 

O Sr. ~~n~stre Miguel Mendon~a - Não conheço. 
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O Sr, Ministro fresidente - ~ divergência? Por maioria de v~ 

tos, não conhecida a Revista, contra o voto dos Ministros V~ 

tor Russomano e Rodrigues Amorim, 
. ~ 

O Sr. Secretario - PROCESSO NO 2 670/70 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Victor Russomano. Recurso de 

revista de decisão do TRr da 4a, Região: Zacharias Meneghetti 

(Dr, Antonio Fagundes Garcia), Instituto Sulriograndense de 

Carnes (Dr, Carlos Eduardo Garcez Baethgen), (Adiada a procla 

mação, em virtude de empate verificado na votação,· Desempata-
~ "4 ra o Ministro Star1ing Soares), 

O Sr, Ministro Starling Sçares - Pela leitura que tive dos ay 

tos, entendo inexistir relação de emprêgo; Não conheço do re-

curso. 

O Sr.· Ministro Presidente - Por maioria de votos, não conhecJ, 

do o re.curso~; Peço licença para consignar meu voto vencido~ 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 3 272/70 - Relator: Ministro 

Starling Soares, Revisor: Ministro Lima Teixeira.· Recurso de 

revista de decisão do TRT da la. Região.· Fundação Inst, BrasJ. 

leiro de Geografia e Estat!stica (Dr, Milton Mendes Gonçalves 

Newton de Oliveira e outros (Dr. Ronaldo Tostes Mascarenhas), 

O Sr. M1nistro Starling Soares - Pretendem os empregados do 
' , , 

IBGE a extenção do aumento concedido aos funcionarios publi-
' , cos federais. O Egregio Tribunal Regional deu provimento ao ~ 

. curso, •• (lê) , :ê o r ela tÓrio~· 

O Sr,' MiniStro Presidente - De acÔrdo, Em discussão. Encerra

da, Tem a palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Starling Soares - Conheço da Revista e lhe dou 

provimento para restabelecer a decisão da Junta, de acÔrdo com 

a jurisprudência dêste Tribunal," 
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, " O Sr, Ministro Presidente - Acompanho o Relator. Ha divergen-

cia? 

O Sr. Ministro Victor Russomapo - Voto vencido, em parte, En

tendo que os funcionários do IBGE têm direito a uma parte dos 

20~ relativos ao ano de 1 968~ 

O Sr. Ministro Fresidente - Contra o voto do Ministro Victor 

Russomano, dado provimento ao recurso, nos têrmos do voto do 

Ministro Relator. 
# 

O Sr. Secretario - PROCESSO NC 1 298/70 - Relator: Ministro 
' 

Starling Soares. Revisort Ministro Lima Teixeira. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 3a• Região. Efigênia da SilvaGon 
, 

çalves e Santa Casa da Misericordia de Belo Horizonte (Drs. 

La~rcio Jos~ de Oliveira e Maur!cio Martins de Almeida). Os 

mesmos. 

Q Sr. Ministro Starling Soares - Culpa rec!proca.' Reexame da 

prova; t o relatÓrio,' 

Q Sr. Ministrq Presidente -De acôrdo, Em~discussão. Encerra

da, Tem a palavra o Relator; 

O Sr. Ministro Starling Soares - Não conheço de ambos os recUJ: 

sos. 
, ,. , .... 

O Sr. Ministro Presidente - Tambem nao conheço. Ha divergenci 

Unânimemente, não conhecidos ambos os recursos. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NC 2 687/70 - Relator: ; .Miliistró::. 

Starling Soares, Revisor: Ministro Lima Teixeira; Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a. Região. Ophelia Sullo (Dr. Sy 

vio A. Rocha Neto). Rádio São Paulo S/A e outras (Dr. Edgard 

Sacchi). 

O Sr. Ministro Starling Soares - Tratam os autos de empregado 

que q~er ser remunerado pelas retransmissões das novelas fei

tas. t o relatório: 
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O Sr, Ministro Presidente -De acÔ~do. Em discussão.· Encerra 

da, Tem a palavra o Relator: 

O Sr, Ministro Starling Soares - Não conheço do recurso.; 
# .. , .... 

O Sr, Ministro Presidente - Tambem nao conheço. Ha divergen-

cia? Pbr unanimidade, não conhecido o recurso, 

O S.r, Secretário - PROCESSO Nll 2· 9$/70 - Relator: Ministro 

Victor Russomano. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Recurso 

de revista de decisão do TRT da la. Região. Josias da Silva 

Pinto (Dr, Heldon Barroso), Cia. SiderÚrgica Nacional (Dr, Sj. 

dney Francisco Nascimento Pinho), 
~ 

O Sr. Ministro Victor Russomano - O Egregio Tribunal Regional 

do Trabalho da Primeira Região negou provimento ao Recurso O~ 

dinário, confirmando decisão de Primeira Instância que julga

ra procedente o pedido ••• (lê),Opina a douta Procuradoria pelo 

não conhecimento ou não provimento do recurso, f o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acÔrdo; 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Conheço do recurso, pelos 

fundamentos expostos no Agravo de Instrumento que foi proviao 

por esta Turma. 
~ ' O Sr, Ministro Rodrigues Amorim - Tambem conheço. 

- ~ O Sr, Ministro Presidente - Ha divergencia? Pbr unanimidaae, 

conhecido o recurso, Tem a palavra o Relator. 

Q Sr, Ministro Victor RussomaM - O V, AcÓrdão da Segunda ~ 

tância, com acêrto, pois em relêvo o rato de que a per!cia~o~ 

feita com amplas oportunidades para os litigantes. Rejeito a 
., 

preliminar de nulidade do processo. 
• O Sr,' Ministro Rodrigues Amorim - Tambem rejeito. 

Q Sr.· Ministro Victor Russomano M Partindo dos fatos admitidos 
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""' ,. ' .. pelas Instancias Ordinárias a luz da prova pericial, nao pos-

so deixar de concluir que o prêmio ••• (lê). Nego provimento ao 

recurso.' 

..,O~S:.:r.z·-· ~M001.p.,.i..,s:.:.t~ro~,:;R>,ljo::,od..,r_,.i...,ru-=e'-"s~A~m~o:.:r4im - Também nego provimento.' 
# A 

..,O;,..:;:S;,:;.r...,,~M•in .. ;\."'s:::..t.:t:r~o,._,Pr~e ... s,..i:::d~e""no.::t~e - Há divergencia? Conhecido o recllJ.: 
• so, rejeitada a preliminar e, no merito, negado provimento ao 

recurso, por unanimidade.' 
, 

O Sr. Secretnio - PROCESSO Nll 3 Oí9/70 ..; Relator: Ministro 

Victor Russomano. Revisor: Ministro Rodrigues Amórim. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2a. Região; Wanderley de Flo

rio (Dr. Francisco Carlos de Castro Neves). Jockey Club de s. 
Paulo (Dr. Ary de Azevedo Marques). 

O sr: Ministro Victor Russomano - No presente caso, embora r~ 

tulando seu pedido de "reajustamento de remuneração", o reco,t 

rente pretende uma autêntica equiparação salarial sem preen-~ 

cher os requisitos legais do artigo 461, segunda as Instânc~s 

Ord~rias declararam à luz da prova; f o relatÔrio: 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorjm - De acÔrdo: 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão.' Encerrada• Tem a P.i. 

lavra o Relator~1 

O sr: Ministro Victor Russomano - Não conheço do recurso: 
' , 

O Sr.• Ministro Rodrigues Amorim - Tambem não conheço.' 
0 , A 

O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, 

não conhecida a Revista: 
,. 

O Sr. Secretario - PROCESSO Nll 3 O?í/?0 - Relator: Ministro 

Victor Russomano.' Revisor: Ministro Rodrigues Amorim; Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2a. Região~ Joii:o Guerino (Dra~ 

Maria Aparecida Coimbra Cesar). Mirabel - Produtos Aliment!

cios S/A (Dr~ Ralph Cânclia)~ 
, . 

O Sr,' Ministro Victor Russomano - O Egregio Tribunal do Traba 
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lho da Segunda Região entendeu 

dada da assinatura do agravante 
A 

ceu e declarou que este fato po 

não estar comprovada a falsi

aposta em recibo, mas reconh~ 

daria ser muito singelamente 

ta Procuradoria pelo conheci-roconhecido: •• (lê), Opina a dou 

mento e provimento. ~ o relatór io, 

o Sr. Ministro 

o Sr 1 Ministro 

Rodrigues Amorim 

Presidente -Em 

- Nada a acrescentar, 

discussão. Encerrada. Tem a p~ 

lavra o Relator. 

O Sr 1 Ministro Victor 

do recurso, de 
A • 

acordo 

Russomano - Conheço, preliminarmente, 

undamentos do Acórdão de fls. com.os f 

70/76. 

o Sr 1 Ministro Rodrigyes Amorim 

o Sr 1 Ministro Presidente - Há 

conhecida a Revista. Tem a pala 

o Sr 1 Ministro Victor Russomano 

nas o pagamento de férias, em f 

pr1a Instância Ordinária reconh 

Dou provimento, em parte, ao re 

dor a pagar as férias relativas 

forma que seja apurada em liqui 

o Sr, Ministro Rodrigues Amorim 

; 
- Tambem conheço. 

divergência? Por unanimidade, 

vra o Relator. 

- No m~rito, discute-se ape

ace de recibo nulo. Mas a pró~ 

eceu a existência da nulidade. 

curso para condenar o emprega

aos anos·de 1 965/1 966, na 

dação de sentença. 

- Contra meu voto. 

o Sr, Ministro Presidente - Qua is os Ministros que acompanham 

maioria, dado provimento par

to do Ministro Relator, 

o voto do Revisor? (Pausa), Por 

cial ao recurso, na forma do vo 
' 

O Sr 1 Secret~rio - PROCESSO NC 

Victor Russomano. Revisor: Mini 

de revista de decisção 

3 247/70 - Relator: Ministro 

stro Bbdrigues Amorim. Recurso 

a 2a. Região, Adelina de Iour

/A IRF Matarazzo (Dr. Hélio de 

do TRT d 

des Carmona (Dr. Pedro Dada). S 

Miranda Guimarães), 

O Sr 1 Ministro Victor Russomano - O Egrégio Tribunal Regional 
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considerou comprovada a des!dia da recorrente, por numerosas 

faltas injustificadas ao serviço. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acÔrdo. 

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

lavra o Relator. 

o Sr 1 Ministro Victor Russomano - Não conheço da Revista. 

o Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Tcmbém não conheço. 

o Sr 1 Ministro Presidente - H~ 
A Unânimemente, -divergencia? nao 

conhecida a Revista. 

O Sr. Secret~rio - PROCESSO NQ 3 288/70 - Relator: Ministro 

Victor Russomano. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 3a. Região. Geraldo José Pôr

to (Dr. J. Moamedes da Costa). Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira 

(Dr. Fausto de Godoy da Matta Machado). 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Extinto o ~stabelecimento, 

o empregador é que pode optar em transferir para outro estab~ 

lecimento da emprêsa o empregado ou indenizá-lo. Se foi adot~ 

da esta· Última solução e o trabalhador foi indenizado ••• (lê). 

t o relatório. 
A O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acordo. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - Não conheço do recurso. 

O Sr 1 Ministro Rodrigues Amorim - Também não conheço. 

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

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 3 289/70 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Victor Russomano. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 3a. Região. Bar e Restaurante A

racon (Dr. Ordélio Azevedo Sette). Maria José de Moura (Dr. 
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O Sr. Ministro Presidente- A'falta de procuração no processo 

é sanável à autoridade judiciária mandar suprir a falta. ~ o 
~ 

relatorio. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - De acôrdo. 

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

e dou provimento, a fim de que os autos retornem ao Regional, 

para as devidas providências. 

O Sr. Ministro Victor Russomano - ~ meu voto. 

O Sr. Ministro Presidente ~ Há divergência? Unânimemente, co

nhecida a Revista e dado provimento à mesma, nos têrmos do v~ 

to do Relator. 
~ 

O Sr. Secretario - PROCESSO NO 3 295170 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Victor Russomano. Recurso de 

revista de decisão do TRT da la. Região. Janete de Magalhães 

e outros {Dr~ Ronaldo Tostes Mascarenhas). Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (Dr. Antonio Jayme de 

Lossio e Seiblitz). 

O Sr. Ministro Presidente • Conheço da Revista, pela diverg~!! 

cia apontada, e dou provimento à mesma, bàixando os autos ao 
~ . 

Regional para que aprecie o Recurso Ordinário interposto, co-
.. . . 

mo entender de direito, pois e competente esta Justiça. 
. . . 

O sr·. Ministro Victor Russomano - Voto··. com V • ~ lxcelencia. 
.. .. .. 

O sr, Ministro Presidente - Ha divergencia? Unanimemente, co-

nhecido o recurso e dado provimento ao mesmo, nos têrmos do 

voto do Relator. 
# 

O Sr. Secretario - PROCESSO NO 3 303/70 - Relator: Ministro 

Victor Russomano. Revisors Ministro Rodrigues Amorim. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2a. Região~ W1llys Overland 

do Brasil S/A (Dr. Carlos ~z. Mazzeo). Adolfo Quirino Borges 
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O Sr. Ministro Victor Russomano - Trata-se de contrato de ex

periência, com a cláusula do artigo 481 1 que passou a reger

se pelas normas peculiares aos contratos ••• (lê). g o relató

rio. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - De acÔrdo. 

O Sr.· Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a P.! 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro· Victor Russomano - Conheço do recurso, por di

vergência jurisprudencial, e lhe nego provimento. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Conheço, mas dou provimento 

ao recurso. 

O Sr. Ministro· Presidente - QUais os que acompanham o voto do 

Ministro Revisor? (Pausa). Conhecido o recurso, por unanimid,! 

de, e, por maioria, negado provimento ao mesmo, vencido o Mi

nistro Rodrigues Amorim. 
. , 

O Sr. Secretario - PROCESSO NO 3 313/70 - Relator: Ministro 

Victor Russomano. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2a. Região. Cia. Calçados 

(Dr. Victor de Castro Neves). Costabile Cipulo (Dra. Rossa 

Maira Villa). 

O sr. Ministro Victor,RUssomano- Matéria conhecida, Clark. 

Como entendido em prorlessos anteriores, o artigo 17 da Lei 
, .. .. 5 107 foi, no caso, obedecido pelo Acordao de fls. Nao houve 

citação de jurisprudência que. autorizasse o conhecimento da 

Revista, nem mesmo violação de lei. Não conheço. 

'O Sr. Ministro- Rodrigues Amorim - Conheço em parte. 
. ' .. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergencia, consulto a 

Turma sôbre quais os Ministros que acompanham o Revisor~ (Pa~ 

sa). For maioria, não conhecida a Revista, vencido o Ministro 
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Rodrigues Amorim, 

,O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 3 31U70 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Victor Russomano, Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a. Região~ Panex S/A Ind. e Co 

(Dr, Pedro Bernardino de Miranda), Theodoro Nogueira de 

lho e outros (Dr. Julio de Araujo). 

O Sr. Ministro Presidente - A mat~ria versada nos _autos ~ de 
. 

prova~ e os arestos apontados são de Turma. ~ o relatÓrio, 

'tf St, Ministro Victor Russomano - De acÔrdo, 

. 
o Sr. Ministro J>re'Sidente - Em discussão. Encerrada, Não co-

nheço da R~vista. 

O Sr, Ministro Victor Ru.ssomano - Também não conheço. 

O Sr, Ministro Presidente - Há divergência? Unân.imemente, 

conhecida a Revista. 

.. 
na o 

. ~ . 
O Sr. Secretario - PROCESSO Nll 3 380/70 - Relator: Ministro 

• 
Lima Teixeira. Revisor: Ministro Victor Russomano, Recurso de 

revista de decisão do TRT da la; Região. Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estat!stica (Dr. Milton Mendes Gon

çalves), Adelia Bloise e outra (Dr, Sergio de Lima Coutinho), 

o sr~ Ministro Presidente - A hipÓtese é de pedido de pagamea 
~ ' ~ to do aumento de salario a base do deferido aos funcionarios 

pÚblicos,,.(lê), ~o relatÓrio. 

O Sr, Ministro Victor Russomano - De acÔrdo, 

O Sr.- Ministro Presfdente - Em discussão~ Enéerrada. Conheço 

da Revista e lhe dou provimento, porque os reclamantes, con

tratados pelo IBGE sob o regime da Consolidação, não fazem jus 
, , . 

ao aumento deferido aos funcionarias publicos federais, 

O sr, Ministro Victor Russomano - Divirjo~ Defiro uma parte re 

l 68 ~ ' .. "' ativa ao ano de l 9 , que esta wtn albis~, a razao de 20~, 

O sr·, Ministro Presidente - Quais os que acompanham o Ministro 
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Revisor? (Pausa). Por unanimidade, conhecida a Revista e, 
.. 

maioria, dado provimento a mesma para ser restabelecida a 

tença de origem, vencido o Ministro Victor Russomano. 
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O Sr. Secretérie - PROCESSO N2 3 393/70 - Relater: Miais 

tre Li•• Teixeira. Revieer: Mi~istre Victer Ruaseeaae. Re

eurae de Revista de decisãe de TRT 4a 2ª Regiãe. CIA. SID~ 

R0RGICA PAULISTA - COSIPA E JOSt PEREIRA MARTINS (Drs. Pau

le Sebaatiãe Gemes Cardese e Jeeé Reberte Terere Feraaa~). 

O Sr. Miaistre Preeideate - A reclaaada, ea seu recurse, ~ 

teata iaebservineia de reclamaate, •;s ceafeesa uaa vez maia 

que a erdea fei traasmitida deis miautes aates de expedita

te, e iste é • baataate para demeastraçãe ••• (lê). Nãe ee

aheçe. Reexaae de preva. Nãe heuve vielaçie de aerma le -

ga1. 

O Sr. Miwistre Victer Ruaseaaae - Nãe eewheçe. 

O Sr. Miaiatre Preeidewte - Há divergêacia ? Uaiaiaeaeate, 

aãe oewhecida a Revista. 

O Sr. Secretarie - PROCESSO N2 3 400/70 - Relatar: Miaia

tre Victer Russeaaae. Revisar: Miaistre Redriguea Amerim. 

Reourse da Revista de decieãe de TRT da 2ª Regiãe. CIA. A

GA PAULISTA DE G~S ACUMULADO E APARECIDO FRANCISCO (Dra. Ca~ 

lea Eduarde de Teleàe e Jeãe Maurície Cardese). 

O Sr. Miaiatre Vieter Rueremaae - Ae Iastâaoiae Ordiaárias 

preolamaram • existêaoia de pericule~idade, em face da pre-

va, e . ceadeaaraa e empregader •• pagameate ie 

cerrespeadente. Nãe c~aheçe da Revista. 
~ 

O Sr. Mi•ist:re Redrigues Aaeria - Ti!abéll ••• ceabeçe. 

O Sr. Millistre Preaideate - Há divergêaeia ? U11iaiaeaea -

te, mãe eenhecida a Revists. 

O Sr. Secretária - PROCESSO N2 3 466/70 - Relatar: Mi11i1 -

tre Victer Russemaae. Revisar: MiBiatre Redriguea Ameria. 
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Rec~r•• de Revista de deeisie de Juíze de Direite da Cemar-

c~ de I•bituva, EZONIR TEREZINHA LOPES E HALTRICH S/A IN

DnSTRIA COMtRCIO E AGRO (Dr. Nilde Paes de Campea), 

O Sr. Miaiatre Vioter Ruseemaae - Trata-se de Recurae de 

Embargas apreciada pele Dr. Juiz de Direita • que deveria 

aer re•etide •• TribUial respeasável para que julg*BBG oeme 

Rec~•• Ordiaárie, aa feraa da lei preaeatemeate em viger , 

Aaaim, aeates têrmea, ceabeça de recurse e deu-lhe previae~ 

te, •• aeatide de que es BYtea aejea remetidas •• ·Egrégia 

Tribuaal Regie•al de Trabalhe p~r• que julgue • Reeurae de 

Embargas, c••• Ordiwárie, •• feraa da lei preseate•eAte •• 

viger, 

O Sr. MiBiotre Redri~e• Aaerim - De acêrde. 

O Sr. Miaistre Presideate - Há divergêacia ? UaâaimemeAte, 

ceabecide e dade previme~te para que • Regienal julgue • Re 

curse de Eabargea o••• Ordiaárie. 

O Sr. Secretarie - PROCESSO NO 3 479/70 - Relster: Miaia

tre Li•• Teixeira. Revisar: Ministre Victer Russemaaa. Re 

curse de Revista de deoiaãa de TRT da 41 Regiãe. MANOEL DA 

SILVA E SOCIEDADE CARBON!FERA MONTE NEGRO LTDA. (Dr~. Afra

aie Videl Ara\.Íje e Eruate Bin.cllillli Gées). 

O Sr. Miaietre Presideate - Ceaheçe da Revista pela diver 

gência invecada e deu previaeate, peis as !altas ae aerviçe 

períede 

de fériaa, parque coaaideradas ausêaciaa legaia. Esta, a 

Use. 

te •. 
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O Sr. Viwistre Fr~side•te - Have•de divergêacia, temerei e 

vete a, 

O Sr. Miaistru Redrie~es Aa~rim - Ce~heçe e ••ge previme• 

O Sr. MiaiF.tre Miguel Meade•ç• - Aceapeahe e Ki•istre Rela 

ter. 

O Sr, Mi•iatre PrasideJtta - Verifica-se empate. Adiade e j 

game•t•. 

O Sr. Seoretirie - PROCESSO NQ 3 516/70 - Relater: 

Victer RYsaemeue. Reviser: Miaistr• Redrigues Ameria. Re 

ourae de Reviste de deciale de TRT da 41 Regiãe. THEREZA A 

Mt1IA GALLÃS E INSTITUIÇÃO BENEFICENTE CEL. MASSOT (Drs. C{ 

cere de Qwedr~B Peretti e He»rique CarQose). 

O Sr. f<11niatro Vioter RYeeemaae - Trata-ee, ue case, de •• 

pregade qQe se limita a desempeahar fuaçeee de ateu~ime.W e 

~e recepoieaiata em laberatérie radielégiee e quer claaaifi 

car-ae come auxiliar de radielegia, para es fi•• a a 

3 999/61. Cenheçe da Revista per divergência juriepruden 

cial. 

O Sr. Miaietre Reàrigllea Alllerj11 - Também ce•heçe. 

L e 

O Sr. Miaia1~e Preeide•te - Hi divergêucia ? Per u•a•imid 

de, ce•heoide • reouree. Te• a palavra e llíi•istre Rela. ter, 

O Sr. Mi»iatre Victer Rullaema•e - Ne méri te, aege provi!~e• 

te. Trata-•• de e~pregade ate•de•t• eu recepci•niata, ae 

quelquer atividade em rodielegia. 

O Sr. llri•iatre Re~1ri.11uea Amori11 - De acêrde. 

O Sr. ll!i•it~tre Preside• te - Há di vergiacia ? Per 'lllaallilllida 

__ ile, •egalile previme•t• ae reeurse. 



-• 
' 

1/12/70 

PODER .JUDICIÁRIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

NAM/MHJ./AA 19,30/19,35 -4-

O Sr. Secretarie - PROCESSO N2 3 557/70 - Relater: Miaia

tre Victer Ruaaeaa~e. Reviaer: Miaiatre Redrigues Amerim, 

Rec~rae de Revista de deciaae de TRT da 21 Ragiae. METAL-

GUSS S/A INDttSTRIA E CO~RCIO E FRANCISCO ANSELMO (Dra. Vla 

iir Arienze e Délcie Travieaa). 

O Sr. Miaiatre Vioter Ruaaeaaae- O Egrégio Tribumal Regie

aal de Trabalho da Seguaàa Regiãe, em grau de Reeurae Ordi -. 

aárie, rejeiteu a prelimiaar de cerceameate de defesa e, 

mérite, oeafiraeu a eeateaça de Primeira Iastâacia, per 
• .. •• 

cemprevada a embriaguez atribuída ae recerride. A deuta Pr 

curaderia epiaa pele ceahe~imeate e rejeiçãe, pela prelimi-

aar de aulidade a, ao aérite, pela ceafirmaçãe da 

·•a que". ~ e r ela térie. 

aeateaç 

O Sr. Miltiatre Redriguea Amori11 - Nada a a.eresceatar. 

O Sr. Miaistre Preeideate -Em diacuasãe. E.cerrada, Te• 

palavra e Miaiatre Relater, 

O Sr. Mi~ietre Victer Ruasomaae - Preliaiaarmeate, ceaheçe 

recurae, quaate • preliaiaar de aulidade preceasual, per oe 

ceameate de defeaa, te~de em viata a divergêacia jariapr• 

•••cial apeatada. Quaate ~e mérite, aãe cenheçe. Reexa~ 

fatea e de prevae. Quaate à parte de reeurae aa qual ceahe 

ci, àeu-lhe previae~te. O empregader, em audiê•cia, recer 
. -reu a eeBdiçae ceecitiva de uma teateuuaha per ela ee•aidere 

diJ easeacial a sua defeaa. O Dr. Jwiz de Trab•lhe arde••·· 

(lê). Meu vete ae ceasubsta•cia aa ementa de Acérããe. (Lê). 

O Sr. r.ti•i~tre RedrifQlea Alleria - ~ e meu vete. 

O Sr. Niwiatre Presideate - H8 iivergi•eia ? U~âaiaeme•te , 

ee•hecide • reeurae pela prelimiaar e, ae mérite, dade previ 

meate para aaular e preceaae a partir de i•deferi,eate da 
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prova teatea~ahal. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 3 513/70 - Relater: Mi•ia

tre 'Li111 Teixeira. Reviaer: J.'liaisti'• Vict.r Ruasomalle. R!, 

curao da Raviata da deciaãe de TRT da 31 Regiãe. FRANCISCO 

CASSIMIRO MARTINS FERRA.Z E VICENTE IN.(CIO DE MORAIS ( Dra • 

Fleri••• Viaaa Batiata e Geraldo Dias.Reia). 

O Sr. 1\Uaiatre Preside• te - Na e eeabeçe da Revista. Nãe há 

vielaçãe da aeraa legal, aem divergêacia j~riaprYdeacial a

peatada. Trata-ae de reclamatéria ajuizada coatra • recla

llnta ••• (lê). 

O Sr. Miaiatre Victer Rua••~••• - Nãe ceaheçe. 
. 

O Sr. Miaistre Presideate - Há divergêacia ? Uaâaiaemeate, 

aãa cemheoida a Revista. Encerrada a Sessão. 

*********** 


