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O Sr. Presidente - Hc.vendo nlimero leêal, :~eclar·:> aberta a 

-sessao. O Sr. Secretário vai proceder à leitura da ata da 

dlti~ sessão. (O Sr. Secretário lê a ata). En ~iscussão. 

Aprovr·da a ata. 

O Sr. Secretário -- Sr. Presidente, na·:> há ma t~ria de cxpo-

diente, paosarei à ·:>rdom d) dia: FRnCESSO NQ 1 358/62 Rela

t:>r: MinistrJ Téli·J 11\mteiro. Agr2v:> de instrur.tentJ de des

pach:> dJ Presidente dJ TRT da lf Região. Interessados: Iv.J

ncte Cabeleireiro c Cecilia rarentoni. 

O Sr. Presidente- (Lê o relatório). E:J. discussão. Encerra 

da. J'ass·:> ao votJ: Be~:: r-.nd·JU o :L:Id Presidente do Tribunal Re 

gi:mal • • • (lê). Nee·.) provi.tlento ao agravo • H1 divergência 

Negad·:> pr·:>vir.tent:> a·:> a.gravo por unaninido.de de v·:>tos. 

O Sr. Secret~rio - PROCESSO N2 39/63 Relator: Ministro 

T~lio I>bntcir:>. Agrevo de instrunentJ de despach·J do Presi

dente dJ TRT do. 1@ Região. Interessados: Sônia Pinheiro de 

!Matos e Inpério dos Salgados Lt1a. Interessados: (Dr. Ulis

ses de Rezende) c (Dr. Lourival de SJtWa Bacellar). 
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O Sr. J'rMidente - (Lê o relatório). Eo discussão. Encer

raua. Pa~so a:J vot:>: ·Nà·J havendo certeza do recebioento da 

notifica: ã·:> inicial • . • (lê) • Nego .proviment J ao agravo. 

Há diverg;';ncia? Nogad:> provimente ao agravo, unanimemente 
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o Sr. Secretário - PROCES'30 Nl2 1.276/60 - Relator: Ministro 

Afonso Teixeira Filho, Agravo de instrumento de despacho do 

Presidente do TRT da la, Re~ião. LOPES GOMES & CIA.- CASA DO 

ANZOL (DR. ADONIS BARBOSA ESCOREL) e ALBANO ALVES DE OLIVE 

E OUTROS( DR, HÉLIO ORLANDO GRASFF), 

• O Sr. Teixeira Filho - Sr. Presidente, esta egregia Turma, 

apreciando o presente agravo, não conheceu do recurso, •• (lê). 

~ o rüatÓrio. 

O Sr, Presidente -Em discussão. Encerrada, 

O Sr. Teixeira Filho- (Lê). Mantenho o despacho. 

O Sr. Presidente - Há divergência? Nogado provimento ao agr 
A 

~o, unanimemente. 

O Sr, Secretário - PROCESSO Nl2 662/62 - Relator: Ministro 

Afonso Teixeira Filho. Agravo de instrumento de despacho do 

Presidente do TRT da 5a. Região, JUVENAL D1AQUINO CASAES e 

ANTÔNIA BISPO DOS SANTOS E OUTRAS. 

(CHEGA O SR. MINISTRO STARLING SOARES) 

O Sr. Teixeira Filho - Decidiu a MM, Junta pela procedência 

da ação, uma vez que a dispensa das agravadas fora imotiva

da ••• (lê). j o relatÓrio. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada, 

O Sr. Teixeira Filho - "Data vania" do parecer da douta Pro-. ~ ( ~) curadoria, en~endeu o acordao ••• le , Nego provimento. 

Os -Há
• ~ 

r. Presif!ente divergencia? negado provicento, por 

unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nl2 4.428/62 - Relator: Ministro 

Fortunato Peres JÚnior. Revisor: Ministro Télio Costa Monte 

ro. Recurso de revista de decisão do TRT da la, Região. COLÉ

GIO PLÍNIO LEITE e DÁLGIO VIANA CUNHA. 

O Sr. Peres JÚnior - Denegada a revista, agravou o ora reco -
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rente e esta Turma deu provimento ao agravo,,,(lê). ~o relat~ 

rio. 

" O Sr. Presidente -De acordo, - Com a palavra o sr. advogado. 

(FAZ USO DA PALAVRA O ADVOGADO DO RECORRENTE) 
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(Fala o ad·n,;ado do recorrido) 

O ~r. 1res1dente - Am discussão. 

13,40 

O i>r. Amqre BaT'reto - .Uou-lila por impedida nesta processo por
.~ 

~ue sou aml'to tanto do diretor do c~lá,:io como do professor. 

O Sr. 1res1dente -Considerou-se !apedido o Ministro Amaro 

'"'arrete. 

o i.>r. Peres Júnior - Ue acÔrdo cem o Ji8recer da douta t·rocu-

rdsrla, entendo "'Ue a revlstanaerece con1lec1mento, pois, se 

é exato ~ue o r e c 11rrente sofreu vexame.. • (lê). C on1le I$Oo 

O ::;r. Presidente - :.km ~ue .[tese o .ttrovlmente do a:ravo, deter 

minando a su·lida da revista e a sustentaçio feita pelo dauta 

.tto.trono da recorrente, não vejo cemo devidamente justificada 

a revisa, em face dos têrmos ao venerando acÓrdão recorrido. 

Não é lon&o, vale a pena ser lide parg afinal se clae,ar à co_ 

cll.lsÍÍo de •ue tã11 só e exclusivamente é mtéria de fato e de 

prova, clae;ande o e,réi;lo Trl•unal Re&lonal à cenclusão de 

I!.Ue justa fora a despedida. .Lliz o acÓrdão: "diante do ~ue 

fie eu JHIV!H~ o nos autos, da ta venia não .tt•derla ter sido out 

a decisão. O reu, em reunião premovida coa outros professo

res, destra teu o autor... (lê). I' ela sustentação fel ta pelo 

recerrente ouvi I!.Ue outros fatos existentes nos autos deve-

. -riam ter sido trazidos ao acordao. Se o tivessem fel to, o 

e;ré&io Trnunsl Re,lonal teria clae:ade ;. cenclusão da exis

tência da reclF ocldade de culpa para determinar o pa~mento 

da lndenlzaqãe pela metade. Entãe eu, forçosamente, em face 

da sustentação e do I!.Ue consta do recurso, teria I!.Ue reexami 

nar tôda esta prova l'arn claet~ar ao resultado pretendido e 

afinal decretar o pa,amento da indenização .ttela metade. Ma a 

isto nãa é possÍvel. Tenlao I!.Ue aceitar os fatos cana verda

deiros tal CIIIIO se apresentam no acórdão e a.ttenas lnda~r, 

exato • en~uadramento jurÍdico dÔstes mesmos fatos, se oco~ 
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Q_Sr. Prcsirlo>nt<> - (Continuando) - O provimento no agravo 

foi apenas no sentido de determinar a subida da revista,com 
- , 

as cautelas da lei, para melhor verificaçao da mataria, sem 
,. 

importar em nenhum prejulgamento do conhecimento do apelo. 

~u. natry venia do relator, não conheço. 

O Sr. Starling Soares - Peço vista em mesa. Nesta mesma asse 

tana darei o meu voto, Quero sÓ examinar uma parte que V, Ex~ 

salientou. 

O Sr. Teixeira Filho -Acompanho o voto de V.Ex~. 

O Sr. Pr~sir'l<>nt~ - Fica adiada a proclamação em virtude do pe 

dido de vista do Hinistro Starling Soares. 

C' Sr. Secretário - P10CE3SO Nll 5047/62 - Relator: Hinistro 

Teix' ira Filho - Revisor i· Ninistro Fortunato Peres JÚnior -

Recurso de revista de decisão do TRT da 1~ Região - Fábrica 

de Rendas Aro 3/A e E:i.za Noruis de Deus, 

O Sr. Teixeira Fi~ho - 3r. Presidente, pleiteou a recorrida 

rUferença de salário mÍnimo, uma vez que vinha recehenr'lo aq11é :1 

r1aquele mÍnimo J,egal. Veio a recorrente com a alegação de 

que a recorrida não alcançava o m!nimo l<"gal por desÍdia prÓ

pria. (Lê). f o relatÓrio. 
, ... 

O 'lr. Per E'S Junior - De a cor do. 

(Fala o advogado da recorrente) 

O Sr. Presidente - Em discussão. ~cerrada. Com a palavra 

o relator. 
c ' ,. O Sr. Teixeira Filho - onheço, face a divergencia apontada 

a fls. 40 e 41. 
, 

RrPs .Ttm1.or - Conheço. 

O !3r. Presidente - Conhecido o r ecu~so 1 unânimemente. Com a 

palavra o relator. 

O Sr. Teixeira Filho - sr. Presidente, nego provimento. Nin 
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gu~m pode receber menos que o salário mÍnimo legal. (Lê). 

Se não alcançava a produção por culpa pr6pria, o remédio er 

outro. 

o 3r. Per .. s Junior - Dou provimento para restabelecer a sen 

tença da Junta porque sabido que o emprEgador dava tarefa e 
- , ~ o empregaclo na o percebia o ;alar lo r:unimo ror culra sua. 

(Lê). 

, -O Sr. Pr.,slrlente - Eu t~nho mais de uma centena de acordaos 

no sentir'lo do voto elo ministrü relator. Produtivo ou impro 

- -dutivo, <'!esidioso ou nao, nao porle ser remunerado em base 1 

ferior ao salário mÍnimo. Em casos dessa natureza, o remé

dio é a rescisão do contrato. Acompanh'o o r•'lator. 

O Sr. Starling Soares - Co~ o relator. 
, 

A lei admite o salario por tarefa, 

que é variável em sua essência, Não vejo como transformar 
A , , , 

esse salarlo variavel por tarefa 1 em salario fixo, pür rUa .. , 
ou por m.,s, naxime para premiar um empreearlo l'r ecguiçoso, 

- ,_, 1' i , . - , que na o a cJ.nge o sa ar o m.:;.rumo porque na o produz, p01:'<1Ue e 

ineficiente na produção. Foi nito na tribuna, e não foi in 

firma0o o contrário, que "mtre v1nt" P cruatro enpri!r;ados, s 

quatro não proDu.;; iaM o salário r.1Ínimo tarefa. ·1uer r1izer, 
.. .. 

mais de r1"is .t.crços p"rorlu:.:iam. A em;1r esa assegurava a pos 
, 

sibilidade e e isso que a lei rliz. A lei, quanr'lo diz, no 
, . , 

salario por tarefa o empregador e obrigado a garantir 

rio m!nimo, possibilitando os meios para atingir êsse salá-
.. 

rio, mas a empresa garante. n~ta vania, divirjo. 

O Sr. Presidente - Uegado provimento ao recurso por maioria. 
, 

O Sr. Se~r .. tario - P"tOCES30 Nll 2.788/62 - Relator: J.!inistro 

Peres JÚnior - Revisor.::. 'Hinistro Telio da Costa HontE'iro -

Recurso de revista de decisãc do TRT da 3a Região - Cia. Si 

t_ • -
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deBÚrgica Belgo Hineira (Dr. Fausto de G. da Matta Machado) 

e Odflio Ribeiro dos Santos (Dr. Amaral de Barros). 
~ M 

O S1'. Pe1'~>S .TLmio1' - Sr. Presidente, recorre de decisao re-
A M 

gional que anulou sentença de lA instancia, por omissao da 
~ A , ~ 

proposta conciliatoria ••• (le). E o relatorio. 
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O Sr. Presidente -

(Usa da pala 

O Sr. Presidentfl -
o Relator. 

o Sr. Péres Júnior 

/cb 14,00 

.. 
De acordo. Tem a palavra o dr. Advogado. 

vra o dr. Carlos A. Selva, pelo recorrido), 

Em discussão. Encerrada. Tem a palavra 

Merece conhecimento a Revista, pois ap n 

ta das decisÕes di v ergentes. 

O Sr. !'resldente -

do o recurso, por 

O Sr. 
, 

Peres Júnior 

pêlo para que, ret 
.. 

se prouncie sobre 

O Sr. Presidente -
A 

gencia? Por U..'lani 

retornem os autos 

Também conheço. Há diverg;ncia? ConhecL 

unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

• Meritoriamente, merece provimento o a-
,. 

ornando os autos ao Tribunal Regional, esse 

o recurso, ••. (lê), 
.. 

De acordo com o voto de V. Ex&. 
, 

Ha dive,: 

midade, dado provimento ao recurso, para qu 

ao Tribunal Regional e aprecle o recurso, 

como entender de d irei to. 

O Sr. Secretário -

tro Afonso Teixeir 

so de Revista de d 

MURRRAY e SILVIO 
-

o Sr. Teixeira Fil 

1' ' ar-os, adic::mal d 

r as extras ... (lê) 

PROCESSO Ng 470l/6l - RR - Relator: Mini~ 

a - Revisor: Ministro Péres JÚnior - Recur-

ecisão do TRT da la. Região - S/A. TtCNICA 

PEREIRA, 

ho - Pleiteou o recorrido diferença de sa-
.. 

e transferencia, despesas de transporte e h 

• A Procuradoria é pelo conhecimento e de 
, , 

provimento do rec urso. E o relatorio, 

o Sr. Péres Júnior 
A 

De acordo, 

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

Relator. 

O Sr. Teixeira Fil ho -
. .. 

Conheço, face a d1vergencia apontada 

• fls 48 49· as e 

O Sr. Péres Júnior "Data vania", nao vou conhecer. A bi-
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pÓtese vertente é diversa. A empresa foi quem pagou o adi 

cional e, depois, quis compensá-lo com o aumento normativo ••• 

(lê). Não conheço. 

O Sr. Teixeira Filho Tem razão o Revisor, Inclusive, n j 

rlaprudência é de Turma. Reconsidero o meu voto, não conhe-

cendo do recurso. 

O Sr. Presidente - Há divergência? -Por unanimidade, nao fo 

conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Ng 4716/62 - RR - Relator: Mini~ 

tro Afonso Teixeira Filho - Revisor: Minj stro Péres Júnior -

Recurso de Revista de decisão do TRT da 2a. Região - JOS~ RO

DtliGUES TEIXEIRA JR. e JOCKEU CLUB DE SÃO PAULO, 

O Sr. Teixeira Filho Pleiteou o reclamante, empregado es-

tável, a rescisão de seu contrato de trabalho, em virtude de 

ter a reclamada reduzido os dias de trsbalhJ e, consequente -
A 

mente, os salários ... (le), A Procuradoria é pelo conhecimen 

-to e desprovimento do recurso da reclamada e pelo nao nonhecL 

mento do recurso do reclamante. E' o relatório. 

O Sr. Péres Júnior -
A 

De acordo. 

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

Relator. 

O Sr. Teix~ir~ Filh~ Recurso do reclamante - Pretende o 

reclamante o pagamento do aviso prévio e que a conden~ção se

ja pelo pedido inicial e não apurada em execução ••• (1;). Nã 

conheço. 

O Sr. Péres Júnior - Também não oo nheço. 

O Sr. Presiden~e -
, A 

Ha divergencia? Não foi conhecido o re-

curso do reclamante, por unanimidade. Tem a palavra o Rela -

tor. 
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O Sr. Teixeira Filho -

divergência apontada. 

Recurso da reclamada: conheço, face 

O Sr. Péres JÚnior - De acÔrdo • . 

• 

O Sr. Presidente - Há divergência ? Conhecido por unanimida 

de. Tem a palavra o Sr. Relator. 

OSr. Teixeira Filho -
, 

No merito, nego provimento. 

O Sr. Péres JÚnior -
A 

De acordo. 

O Sr. Presidente - Há divergência ? Negado provimento, unâ-

nimemente. 

O Sr. Secretário - PROOESSO ~MERO 4.428/62 - Com vista ao 

Ministro Starl1ng Soares. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Ministro Starling Soares. 

O Sr. StarlinP Soares - Sr.Presidente, vou acompanhar o voto 

do Sr. Relator, eis que s. EXa. adota o parecer da Procurado

ria Geral, que admite a possibilidade de ser configurada, no 

processo, a culpa reciproca. Aliás, V. Exa. deixa ver isso 
N 

seu voto. Temos que fazer a conexao dos elementos, pois o 

acórdão, nessa pate, só focalizou uma facêta do processo, 

tamente a da culpa da reclamada. Mas, para que houvesse es -

sa culpa, deveria existir motivo. Ninguém eleva a voz, nin

guém se exalta, sem motivo, sem_provocação, e essa provocs.çã 

tem raizes dentro dos autos. Está escrito, fls. 61, reprodu 

h 
A A zindo a defesa do reclamado, que ouve acordo dos professo -

( A) , res para aumento salarial. L6 • A propria reclamada, segun 

do está escrito às fls. 61, descumpriu o acÔrdo, e isso dera 
. -motivo aquela altercaçao. Temos que pesar as duas partes e 

encontrarmos a nivelação ideal. Quando não poss1vel, a lei 

dá a figura, conforme se vê do artigo 484 da C .L.T. O doeu -

mente de fls. l é o pacto assinado pelas partes. Da1 por qu 

acompanho o voto do Sr. Relator, condenando a reclamada à me 

-~ade da indenizaçao. 

12 
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O Sr. Presidente - Verifica-se empate, pelo que te:nos que 

aguardar a vinda de um Ministro da 3a. Turma, para proferir 

voto de dese:npa te. Passo a presidênc la ao Sr. Ministro Star

ling Soares, pois agora val ser julgado processo em o qual 

-nao posso funcionar. 

(ASSUME ! PRESib~IDIA ..Q .§!!. MINISTRO STARLING SOARES) 

O Sr. Secretário - PROOESSO Nlirrrno h.l28/62 - Relator Mlnls 

• • tro Peres .Junior. Revisor Mlnls tro Starllng Soares. RR 

cisão do TRT da la. Região. Interessados: JOCKEY CLUB BRASI

LEIRO (DR ALOISIO MOREIRA GUIMARlES) e JOÃO VALENÇA BRAGA E 

OUTRO (DR ALINO DA COSTA :MONTEIRO) • 

. . ( .. . ) O Sr. Peres Junior - Le o relatorlo • 

O Sr,Presldente - De acÔrdo. Em discussão. Encerrada. Tem 

a palavra o Sr. Relator. 

O Sr. Péres JÚnior - • Conheço, mas no merito nego provimento. 

(Lê) o 

O Sr. Presidente - De acârdo. 
. .. 

Ha divergencla ? Conhecido e 

negado provimento, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROOESSO N0l:!ERO 5.270/62 - Relator Minis 

' ' tro Amaro Bàrreto. Revisor Ministro T~lxelra Filho. RR de 

decisão do TRT da 4a. Região. Interessados: HELMUTH LUDWIG 

E OOTROS (SINDICATO DOS 'lRABS. NAS INDS, DE FIAÇÃO E ~ELA -

GEM DE JOINVILE) e CIA. TEXTIL S/A. 

O Sr. A~ro Barreto - O acórdão recorrido negou a rescisão 

indireta... (lê o r ela tór lo). 

O Sr. Teixeira Filho - De acôrdo. 

(~ 5!!, palavra .212::.:. Allno Costa Monteiro). 
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/UAC - 14,20 -

O Sr. Presidente - mn discussão. Com a palavra o relator. 

O Sr. ~~aro Barreto - Sr. Presidente, os arestos de fls. 99 

a 100 positivam o antagonismo dos julgados sÔbre a tese da 

possibilidade do empregado acionar o empregador com a rasei-
- , ~ suo indireta sem arredar o pe do emprego. Por isso conheço. 

Q Sr. Teixeira Filho - Conheço. 

S P Ha
, ~ 

O r. residente - divergencia ? Conhecido o recurso, po 

unanimids.de. 

O Sr. Amaro Barreto - NÓ mérito, dois foram os fund~entos 

do acÓrdão revisando. Primeiro, é o de que o empregado não 

pode postular a rescisão indireta conservando-se no ernprêeo • 

Disso.divirjo radicalmente. 
... 
~ mais prudente que o empregado 

peça a rescisão conservando-se no emprêgo. Neste caso, a ação 

é declaratÓria da rescisão• Declarada a rescisão recebe a in-

denização e sai. - - ~ Declarada a nao rescisao,ele permanece no 
A 

emprego e ficam as coisas como er~. ~uanto ao outro funda-

menta do acÓrdão,de que não bouve alteração il{cita por parte 

do empregador que pleiteia a rescisão, acho que o acÓrdão es-

ta, t cer o. ~uanto à tese que o ilustre Advogado, com a sua 

sedução e imã expÔs da tribuna, 11 data venia 11 , estou de acôr-

do com S.Ex& quando afirma que,se o empregador passou a pagar 

o salário ' tarefa,por hora, devia adotar uma media porque se-

não haveria redução. ... , , -Mas essa nao e a tese que o acordao sua 

tenta. O acÓrdÜo declara que a emprêsa, paralelamente, sem

pre, desde o in{cio, pagava o salário tarefa quando o emprega 

do trabalhava por produção e pagava o salário hora em certos 

serviços quando não havia produção. Vou ler o acÓrdão: 11 Como 
~ 

se ve da inicial, os reclamantes se rebelaram contra o fato 

· · de ao trabalharem com o salário pago à base de hora.. • (1.3 )". 
I 

/MAC 
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O Sr. Amaro Barreto - (Continua lendo). 
, - , 

O acordao esta per-

fel to. 
, 

Os empregados se contrataram assim: com salario-tare• 
, , ' 

fa e salario-hora. Com salario-hora inferior a media~ do sa-

lário-tarefa. ~sse o contrato. Para se alterar, haveria uma 

alteração ilÍcita contra o empregador, não contra o empregado 

Por isso nego provimento. 

O Sr. Teixeira Filho - Data venia, vou discordar do relator, 

como sempre tenho discordado nesses casos, porque entendo que 
- , , 

nao pode existir salario-tarefa e um salario-hora pago pelo 

mÍnimo legal, como v em ocorrendo comumente. -Sabe-se que to-

das as categorias profissionais anualmente pleiteiam aumentos 

salariais, aumentos grandes, de 50, 60 e 70%. No meu setor 
, 

de transporte, o motorista ganha por hora, mas tira, numa me-

dia de oito horas por dia, sessenta mil cruzeiros. 
A 

Se este 
, 

motorista ficar parado por um defeito na maquina, no fim do 

mês fará jus apenas ao salário mÍnimo, isto é, vinte e um mil 
, 

cruzeiros. Tenho votados empre contra porque acho que isso e 

violação do contrato. 
, 

Um empregado que ganhe em media trinta 

mil cruzeiros, não pode, por questão de interêsse da emprêsa, 

, - - # deixar de trabalhar para limpar a maquina, porque esse nao e 

o seu serviço, recebendo, no fim do mês, apenas o salário mÍ

nimo. Entendo que isso é violação do contrato de trabalho. 

A emprêsa continua violando o contrato de seus empregados. 

Dou provimento ao recurso para julgar procedente a rec~mação 

Pediria a V.Exa., antes de terminar a votação, que~ desse a 

palavra, porque preciso fazer um requerimento dentro dos au-

tos. 

O Sr. Presidente - Apreendi bem o voto de v.Exa. e o do minis 
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Voto de acordo com S.Exa. porque tambem 
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entendo que se houvesse esta modificação haveria alteração do 

contr•to de trabalho, com aplicação parcial do art. lt62 e a 
A I -empresa e que seria ferida, nao os empregados. Realmente 

houve um contrato e êsse mÍnimo contratado deve eer respeita-

do r1uma e noutra parte. A lei o exige. 
A 

A empresa firmou um 

contrato com seus empregàdos e cumpriu-o. Com o relator. 
·, , 

O Sr. Pere~ .Junior- Tambtlm entendo, data ven1a do ministro 

Teixeira Filho, que quando há aumento salarial para a tarefa 
~ ~ ~ ~ .. 

tambern ha para os alario-hora, O aumento e feito automatica-
, , 

mente no mesmo percentual, tanto no salario-hora como no sala 

rio-tarefa. 

O Sr. Presidente - Com a palavra o ministro Teixeira Filho. 

O Sr. Teixeira Filho - Sr. Presidente, por ocasião da lavratu 

ra da ata de primeira instância, a MM. JuÍza de Direito de Jo1 

inville, r.as suas ponderaçÕes, atacou um sindicato dizendo qu1 

ê ste esta v a jogando os empregados contra a e mprê sa, procurand 

fazer uma indÚstria de indenizações e que lastimava que os re 

clamantes fÔssem mal instruÍdos pelo Sindicato. Ora, eviden

temente ela não podia falar isso nos autos. Obrigou o Sindi-- , cato, nas suas contra-razoes de recurso ordinario, a investir 
. -tambem contra aquelas alegaçoes. O Tribunal do Trabalho houv 

por tem -- acho que isso estava certo -- ma~ndar que se retira, 
- , se aquelas expressoes do recurso ordinario contra a ilustre 

Presidente da Junta, Mas esqueceu-se de mandar retirar aque-

las expressÕes da - A decisao de primeira instancia, atentou ape 
, 

nas para as acusaçoes do recurso ordinario, feitas pelos recl 

mantos. Para que não haja um tratamento desigual por parte d 
, 

Regional, requeiro a V.Exa, que, na sentença desta egregia Tu 

ma, se mande retirar aquelas expressÕes da decisão de primeir 
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.. 
instancia. • Se o Sindicato levou os reclamantes a Justiça, 

j foi por solicitação dêles. Essa a obrigação do Sindicato e 

nao que com isso quisesse jogar os empregados 

gadores, fazer uma indÚstria de indenizações. 

menta que faço a V.Exa. 

contra os e mprer 

~sse o requer.!J 

O Sr. Presidente - Negado provimento ao recurso, por maioria, 

Quanto ao requerimento de V .Exa, como Presidente eventual da 

Turma, acho que essa JuÍza realmente excedeu-se no seu direi

to, no seu dever. Compreendo que se faça comentários. Não 
, 

concordo, porem, que se retire elementos de uma sentença por-
, , 

que ela ficara mutilada. V.Exa. devera fazer uma representa-

çao ao Corregedor, mas essa providência não pode ser tomada 
.. 

por esta presidencia. Trata-se de uma sentença. Seria o ca-

so de V.Exa. oficiar ao Presicente do Tribunal mandando ••• 

O Sr. Teixeira Filho - Pergunto a V,Exa. se eu posso requerer 

ao Presidente da Turma. 

O Sr. Presidente - Seu requerimento eu defiro. ' Quanto a ati-

tude da juÍza,V,Exa. pode requerer ao Presidente do Tribunal. 

O Sr. Teixeira Filho- rara que sejam retiradas aquelas pala-

• vr11.s. Por isso fiz o requerimento 11. Turma. 

O Sr, Presidente - Não posso encaminhar êsse requerimento po! 

que entendo que nao se pode mutilar uma senteça. V,Exa, pode 

apelar para a correição diretamente. Eu não posso. Sou membr 

da Turma. Vou submeter a questão aos componentes da Turma. 

O Sr. Teixeira Filho - A Turma não pode endossar um pedido de 

correição. 
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O Sr. Amaro Barreto - O sindicato não pediu, no recurso, 

que f~ssem riscadas as pàlavras. 

O Sr.Teixeira Filho - Eu ó que estou pedindo, 

O Sr. Amaro Barreto Então ó preciso yUe se consigne na 

certidão de julgamento a reprovação feita pelo Ministro 

Teixeira Filho. 

O Sr. Teixeira Filho - Eu me satisfaço com a proposta do 

Ministro Amaro Barreto. 

O Sr. Presidente - Será consignada na certidão a reprova

ção aos tl!rmos da sentença proferirla pela Junta de Joinvil 

le, que ó a única medida cabível no caso. Conviclo o Minis 

tro Presidente a reassumir a Presidencia. 

(Reassume a Presidancia o Ministro Presidente) 

(Retira-se o Ministro Starling Soares) 

O Sr. Presidente - Comunico aos interessados nos processos 
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de que é relator ou revisor o Ministro Starling Soares, qu. 

os mesmos s6 serão objeto de apreciação na segunda parte 

dos nossos trabalhos, porque S.Exa. teve necessidade impe

riosa de se retirar. Vamos prosseguir,apregoando os demai 

processos. 

O Sr. Secret~rio - pqocESSO N2 3 601/62 Relator: Ministro 

Teixeira Filho. Revisor: Ministro Féres Júnior. Recurso de 

r~vista de decisão do TRT da la. Região. Interessados- Cia 

Comercial de Vidros do Brasil (Dr. Arion Romita) e AntOnio 

Moreira (Dr. Carlos Arnaldo Selva). 

O Sr. Teixeira Filho - Pleiteou o recorrido o pagamento 
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das comissões que recebia•. nas folgas semanais e mais as 

prestações vincendas ••• (la). E' o·relat6rio. 

O Sr. Péres Júnior De ac~·rdo. 

(Usam da palavra; os advogados inscritos) 
' 
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O Sr. Presidente - Em discussão. Sncerrada. Com a palavra o 

sr. relator. 

O Sr. Teixeira Filho - Conheço, em face da diverg;ncia apont 

da. 

O Sr. Peres JÚnior - Conheço. 

O Sr. Presidente - Conhecido, por unanimidade. 

O Sr. Teixeira Filhn - Discute-se nos autos a questão da in-
.... , , , 

tegraçao do salarlo variavel nas folgas semanais. Ja decidi 

;ste Tribunal diversas ocasiÕes que as comissÕes integram o 

salário para qualquer efeito, de incenização,férias etc. 

' LOEO, deve se integrar, tambem, para efeito das folgas sema-
• 

nais. ' ~ Mantenho o acordao regional, negando provimento a re-

vis ta. 

O Sr. Peres JÚnior- "Data venia 11 , entendo que o empregado 

que trabalha a comissão não está sujeito ao pa~amento a não 

ser daquela parte fixa. Dou provimento. 

20 

·O Sr. Presi(lente - Prestei bastante atenção, como é de meu 

dever, à sustentação feita da tribuna. Desejo ~e inicio obs.r-
~ # A 

var a posiçao contraditoria em que se coloca a empresa, para 

' negar o pedido, ao afirmar que se trata de mensalista, ja teJdo 

' na sua recuneraçao o repouso o salario remunerado. Por que, 

então, o pagamento do repouso tendo em vista o salário-~ora, 

se êle já estaria compreendido.na remuneraçao mensal? Mas 

é preciso que se faça a abstração da parte do salário-hora 
, ~ 

ja realizado seu pagamento pela empresa e se considerar ape-

• nas a parte variavel. Tenho sempre entendido que, ainda que 

' se trata de cooissionista, e devido o repouso semanal remu-

nerado. A lei 605 estabelece um princ!pioi não faz nenhuma 

exceção no sentido de excluir do beneficio o empregado pela 
- , ... -simples razao de perceber salario a base de comissao. O 

I 
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principio é que todo empre6ado tem direito ao repouso semanal 

remunerado. - , Se exceçao fizesse seria ate inconstitucional. 

Isto por várias vêzes tem sido salientado, 
, 

A parte variavel 
, -tem que ser considerada, no entender do acordao recorrido, p -

ra efeito de cálculo da remuneraçao do repouso, "Data vania' 

do revisor, acompanho o relator. 

O Sr. Amaro Barreto - Hoje é principio universal que o empre 

gado em repouso deve receber o mesmo que recebe em trabalho, 

para que o repouso seja eficiente e não prejudicial ao empre 

gado, Quando não trabalha para refazer suas energias e vai 

ganhar menos do que quando trabalha, suas preocupaçÕes aume 

tam porque vai ter o salário reduzido. Êste principio tant 

se aplica quanto ao repouso-ano, como ao repouso-semanal. 

A lei 605 é precisa: todo empregado tem direito ao repouso, 

E vai mais longe: aqu;le que não é empregado, que trabalha 

em serviço autÔnomo, agrupado em associação ou federação, 
, , 

tambem e atlngido, Se todo empregado, se o co~issionista 

é empregado, tem direito ao repouso. Depois, a Constituiçã 

dispÕe de forma ampla: repouso semanal remunerado para todo 

empregado. - A Agora com relaçao a este empregado, com mais 

razão. Se tem um salário mixto, parte fixa e parte comissã , 

êle ficaria prejudicado pela comissão, porque naquele dia 

não estaria trabalhando. ~uando o trabalho é em comissão, 
, 

manda-se apurar a media da semana, 

O Sr. Presidente - Assim se decide: negado provimento ao re 

curso, contra o voto do revl3or. - Suspensa a sessão para 
, 

o cafe. 
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O Sr. Presidente - E~ti reaberta a sessao. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NR ~789/6~ - RR - Relator: Minis 
, , 

tro Peres Junior - Revisor: Ministro 6osta Monteiro - Recurso 

de Revista de decisão do TRT da la. Região - SALOMÃO MANELA 

OUTROS e EUCLYDES ~~LIDO &~UNO. 

O s~. Péres Júnior - Recorre-se de decisão 

slderou solidàrlamente responsavel pelo contrato de trabalho 

o p~oprietário e seu financiador ••• (lê). A Procuradoria é 

pelo conhecimento e não provimento do recurso. E' o relató 

rio. 

O Sr. Presidente - De acÔrdo, Tem a palavra o dr. advogado. 

(Usa da palavra o dr. Arion S. Romitta, pelo recorrente). 
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O Sr,Presidente - Em discussão, Encerrada. Tem a palavra 

o Sr. Relator, 

• • O Sr. Peres Junior - No caso trazido a cotejo, o que se en-

tendeu é que existia prova de utilização para contratação 

do empregado,,, (lê). Matéria de prova. Não conheço. 

O Sr. Presidente - t justamente o que eu desejava observar. 

Aparentemente, a revista estaria fundamentada, com base num 

acórdão do mesmo Regional, trazido a cotejo. (Lê). De sor

te ~ue, teria a Turma que reexaminar os fatos e afinal enqua 

drá-los de forma diversa para chegar àquela conclusão que o 

Regional já havia chegado em outro processo. Mas, dai não 

se voderá dizer que há de:::aci:rto da decisão, objeto do recur 

so, tendo em vista aquela outra proferida,pois é poss!vel q 

aquela outra não esteja de acôrdo, esteja em conflito com a 

prova dêste. Mas, de qualquer forma, eunão poderia reexami 

nar esta prova, eis que em função de prova já produzida é q 

0 Regional chegouauma conclusão diversa daquela a que hav1 

chegado anteriormente, em outro processo, Estou com o Sr, 

Relator, não conhecendo. 
. ~ 

Há divergencia 'l 

O Sr. Starling Soares - Divirjo. Como dito da tribuna,exl 

te um acórdão do Regional, sÔbre a mesma situação, em senti 

do divergente. Ora, a1 não é questão de produzir, em funçã 

da prova, A~· é a tese. • Se a tese era igual, há realmente 

conflito jurisprudencial, 
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O Sr. Starlinn: Soares - (Continuando) Mesmo que não houve a-

se, neste caoo, conforme foi dito da tribuna pelo dr. Advoga

do, havia absoluta independência do contratante financindor 

para com os demais porque, como demonstrado, ÔlÓ~. tra-

balhava com aquela parte técnica e tinha a finalidade de con

tratar os técnicos, nas não existia poderes para contratar os 

empregados. ~ate é o ponto. 
, , 

O outro ponto e que nos propri 

autos há duas ou três provas de acÔrdos feitos pelo proprie

tário da emprêsa. Se êle tinha poderes para fazer acÔrdos e 

dispensar empreeados porque na hora da reclamatÓria, de cha-. ~ 

mamente a Justiça não podia dividir con aquele que era o fi-

nanciador e contratante, Conheço pela divergência juris-

prudencial. 

O ~r. AMaro r,arreto - Peço vista em mesa, 

O Sr. Teixeira Filho - Peço vista. 

Fica. adiada a proclrunagiío do resultado 

em virtude do pedldo de vista de dois dos srs. ministros. O 

relator e revisor não oon..l-J.ecere.n:. do recurso e o ministro Star-
~ 

ling Soares dele conheceu. 

Cl Sr. Secret&rto - PROCESSO NQ 4 837/62 - Relator: llinistro 

Teixeira Filho, Revisor: ú~nistro Peres JÚnior. Recurso de 

revista de decisão da 36 JCJ de São Paulo, Interessados: Abi 

lio Araujo Leitão e Util S/A Industrial e Importadora de MÚ-

O S't'. T~tx"1""a Filho - Sr. Presidente, despedido se111 justa 

causa, pleiteia o recorrente as verbas de indenização, avioo 

prévio, saldo de salários, férias proporcionais •.• (lê). ~ 

o relatÓrio. 
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O Sr. Peres .JÚnior - De acÔrdo. 

- 15,50 -

O Sr. Presidente - Em discussão, Com a palavra o relator. 

O Jr. Teix~ira Filho - (Lê). i:ão conheço do recurso, Maté-

ria de fato. 

O Sr. Peres .JÚnior - Não conheço. 

O Sr. Presidente -
, ~ . 

Ha di vergencJ.a ? Mio foi conhecido o re-

curso, por unanimidade, 

O 3,.,, Secretárlo - I'ROCESSO Nll 4 869/62 - Relator: Llinistro 

Teixeira Filho. 
, 

Revisor: Ministro Peres .Junior. Recurso de 

revista de decisão da JCJ de São Paulo. Interessados: Cia. 

1!unicipal de Transportes Coletivos e José Rodrigues. 

O Sr. Peres .JÍmior - Repouso remunerado mandado pagar em dÔ-

bro. 

O Sr. ·Teixeira Filho - Exatamente, 

foi violada a lei. 

O Sr. Peres .JÚnior - Conheço. 

O Sr. Presidente - Conheço. 

O g,.,, A~Rro Barreto - Conheço. 

Não conheço porque não 
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O Sr. Teixeira Filho - Sr. Presidente, há um engano, o prece .. 

so não é êste. Peço a inversão da pauta. 

O Sr. Presidente - l.linistro revisor, o relator está pedindo 

a inversão. 
, " O Sr. Per~s Junior - De acordo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO t:SI 1 098/62 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Agravo de instrumento de despacho do TRT da 

7"' Regi~o. Interessados: Cia. Gasparian Industrial do llorte 

e Nair Vieira da Silvo. e outras. 

j O Sr. Starling Soares -

-1 (1~ ). ~ o relatÓrio. 

O despacho agravado a fls. 15 diz: 
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6 9-5-1 9 .3 /MAC - 15,50 -

o Sr. Presidente - Em discussão. Com a palavra o relator. 

o 3r. Starlin~>: Soares ~ Voto pelo nao provimento ao agravo. 

Trata-se de matéria à e fato como ficou evidenciado (lê). 

o nr. Presidente - R ' ,. a divere;encia ? Negado provimento ao 

agravo, por unanimida de. 

O Sr. Secretário - p ROCESSO l!ll 4 225/62 - Relator: Ministro 

Costa Monteiro. Revi 

de revi ata de decisão 

aor: Ministro Starling Soares. Recurso 

do TRT da 1• Resião. Interessados: Fá

a Lua Ltda e Antonio Dias Ferreira. brica de Calçados Hei 

O Sr. Presidente - A 

trumento de despacho 

matéria de fato ... (1 

Turma negou provimento ao agravo de in~ 

denegatÓrio da revista por se tratar de 

ê). ~o relatÓrio. 

o Sr. Starling Soares 

o Sr. Presidente - I 
• A 

te a relaçi::o de empre . 
parte para determinar 

De aoôrdo. 

nsuoept:Í vel de exame a matéria re rtinen

go ••• (lê). Conheço e dou provimento em 

ao jUÍzo de primeira instância o julga-

menta 11 de meritis". 

o Sr. Starlinc; SCD re s De acÔrdo. 

o Sr. Presidente - R 
# A 

a divergencia ? Assim se decide, por 

unanimidade, conhecid o e provido em parte o recurso para de

primeira instância o julgamento do méri-terminar ao jUÍzo de 

to da causa. 

O Sr. Secretário - p 

Peres Júnior. Reviso 

curso de revista de d 

sados: José !!unes Mat 

ROCESSO NQ 5 643/62 - Relator: Ministro 

r: Ministro Télio da Costa Monteiro. Re 

e cisão da 8• JC J da Guanabara. In teres

eriais de Construção (dr. Geraldo Draga) 

i e Domingue a 

lroclamação 

I 

Claudine (dr. José Geraldo Bellino). Adiou-se a 

em virtude de empate a fim de aguardar a presença 
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do ministro Starling Soares para participar da votação. A 

Turma, aem divergência, conheceu do recurso. Os ministros 

Peres Júnior e A~aro Barreto deram provimento para reduzir 

a condenação apenas ao salário ••• (lê). 

/M!C 
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O Sr. Presidente - Pedia ao relator a fineza de reproduzir 

seu voto para elucidação do ministro Starling Soares. 

O Sr. Fortunato Peres - Neguei provimento para reduzir a con 

denação ao salário reconhecido ••• (lê). 

O Sr. Presidente- Essa a matéria em discussão. Se não me f 
I A 

lha a memoria, neste processo eu observei que o onus da prov 

cabia ao empregado. Essa a razão pela qual eu teria levado 

esta a Turma a conhecer da revista, porque se discutia a que 

cabia o Ônus da prova, se àquele que alegava a dispensa ou 
A 

ao que alegava abandor.o de emprego, se limitando apenas a 

fazer menção à ocorrência. 
, 

Mas o que resultou do meri toda 

28 

questão foi eu ter insistida em reexaminar aquela matéria ~a

ra chegar a uma conclusão diversa da que chegara o relator. 

Diz a decisão recorrida: "A ocorrência da despedida injusta, 

afastada a hipÓtese do abandono de emprêgo ••• (lê)". s.Exa. 

o ministro Amaro Barreto, parece que naquela ocasião fêz uma 

observação de que havia sido solicitado ao empregado a prest! 
- , , , 

çao de serviço extraordinario, alem do horario normal, a recu 

sa do empregado seria uma justificativa e importou em abando-
A 

no de emprego. 
, 

O Sr. Amaro Bar~eto - serviço de natureza inadiavel. 

O Sr. Presidente - A recusa teria então importado em abandono 

Mas mesmo que assim não entendesse, teria êle dado margem à 

despedida, que neste caso teria sido justa. 

aia estabelecida. 

• Essa a controver 

O Sr.Starling Soares- Peçovista nesta assentada de ju1gamen 

to. 

O Sr. Presidente- Adiado o julgamento emface do pedido de 
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O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 4 869/62 - Relator: Ministro 

Afonso Teixeira Filho. 
, 

Revisor: Ministro Peres Junior. R e-

curso de revista de decisão da JCJ, de São Paulo, Interes

sados: C,M,T,C, e José Rodrigues, 

O Sr, Teixeira Filho - Não havia engano. São duas as ques

tões discutidas no processo: suspensão de cinco dias e folga 

em dÔbro. 
, 

Soda outra p;rte ela recorreu e, por isso, no ti 

nal se discute sômente o pag~ento em dôbro. O Regional man 

dou pagar os dias trabalhados em dôbro, independente da 

E• êste o meu entendimento, Cem essa convicção de que 

foi violada a lei, não conheço do recurso. 

O Sr. Fortunato Peres - Conheço. 

O Sr, Presidente - Acompanho o revisor, 

O Sr, Storlina Soares - Com o revisor. 

O Sr, Amaro Barreto - Com o revisor, 

folga;. 

não I 

O Sr, Presidente - Conhecido o recurso, contra o voto do rela 

ter. S.Exa. com a palavra quanto a o mérito, 

O Sr. Teixeira Filho - Nego provimento. 

O Sr. Peres Júnior - Dou provimento para mandar pagar em dÔ-

bro, 

O Sr, Presidente - Acompanho V,Exa, 

Q_~, StarllnS Soares - Com o revisor. 

O Sr. Amaro Barreto - Com o revisor, 

O Sr, Presidente - Contra o vot•) do relator, foi dado provi

mento ao recurso para excluir da condenação o repouso semanal 

remunerado, O relator observou •• , 

O Sr, Peres JÚnicr - Queria triplo, foi pago em dÔbro, 

O Sr. Presidente - O relator observou que duas são as ques

tões, Quanto à suspensão a emprêsa não recorreu, O revisor 
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deu provimento para excluir da condenação a verba relativa a 

repouso semanal remunerado, mantida no mais a decisão. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nl2 5 280/62 - Relator: Ministro 

Fortunato Perea:JÚnic,r. • Revisor: Ministro Telio da Costa M 

teiro. Recurso de revista de decisão da 5a JCJ. da Guanabar 

Interessados: Jacy Cachapuz Alkirnln (dr. Ronaldo M. Rodriguo 

e Rêde Ferroviária Federal. 

O Sr. Peres JÚnloz: - A decisão de que se recorre entendeu 

• devidas as terias proporcionais quando ocorre o falecimento 

• do empregado, porcue essas so seriam pagas ••• 

O Sr. Presidente - Pediria q V.Exa. que não relatasse agora 

êsse processo. Vamos fazer a inversão da pauta. Não encon-

trei mir~ns notas. 

O Sr. Secretário - PRCCESSO 'N12 5 6h-;/62 - Relator: Ministro .. . 
Fortunato Peres Junior. Revisor: !Unistro Telio da Costa Mo 

teiro. Recurso de revista de decisão da 8a JCJ. da Guahaba

ra. Interessados: José Nunes Materiais de Construcões (dr. ' 

Geraldo Braga) e Dominpos Claudino (Dr. José Geraldo Bellino). 

Com vista ao ministro Starling Soares. 

O Sr. Starllng Soal"f•s - Voto de acôrdo com o revisor poroue 

do-processo consta que o empregedo foi dispensado sem justa 

causa, recusou-se a trabalhar em horas extras, pelas quais 

não receberia paga. Era um direito seu, Se ê1o tivesse al

guma vantagem ou do contrato constasse o trabalho em horas 

extraordinárias, mas essas hipÓteses não se verificaram. Fi 

cou provado também que a anotação da carteira profissional 

não foi feita. Com V.Exa. 

o Sr. Presidente - Assim se decide, negado provimento ao re

curso por maioria, vencidos os srs. ministros relatos e Ama. 



PODER JUOICIARIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

. TR16UNAL. SUPS.RIOR DO TRABALHO 

ro Barreto. Redigirá o acórdão o ministro revisor. 

31 



POOe:R .JUDICIÁRIO 

.JUSTIÇA. DO TRABALHO 

32 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

9-5-63 SA. 16,10 

O Sr. s~cretÃrio - p ROCESSO NQ 4014/62 Relator: Ministro 

Starling Soares. Revi 

de revista de decisão 

Fiação e Técelagem Sã 

nidas Carvalho Filho) 

o Sr. Starling Soares 

o Sr. AmRrO Barreto -

(Fàz uso 

sor: Ministro Amaro Barreto. Recurso 

do TRT da )a. Região. Interessados: 

o Jósé S/A e Lucas de Araujo (Dr.Leo-

• 

- (11 o relatório). 

De acOrdo. 

da palavra o adVOiado) 

o Sr. Presinente - Em discussão. Encerrada. Com a palavr 

o relator. 

o Sr. StF>rlint:: Soares 

conheço porÇtue não há 

O Sr. Am«ro Bnrreto -

ao da ré, pelo aresto 

direito na despedida. 

to de fOlhas 58 sObre 

O Sr. StF~rling So11res 

- (uanto ao recurso da emprGsa, não 

jurisprud~ncia divergente. 

Dnta venia, conheço de Rmbos. Quanto 

contrário de fOlhas 54 s~bre abuso de 

•• (lê). Quanto no do autor, pelo ares

o cOmputo do tempo de serviço militar. 

- (Consulta os autos). Achei que ~sse 

acórdÃo era convergen te com a decisão recorrina • • • (lê). o 
Rcórdão regional acho 

O Sr . Presidente 

u que havia malícia. ~ste converge. 

anto tempo de serviço tinha Cate empre--Qu 
. 
gado ? 

o Sr. Amaro Barreto -

o Sr. StRrling Soares 

f1o Trabrüho, mas na o 

D_ Sr. Pre!'idente - Pe 

O Sr. Teixeira Filho 

b Sr. Péres ,Júnior -

Oito anos e meio. 

- ~ate acórdão é do Tribunal Superior 

diz se de Turma ou do Pleno. 

ço vista em mesa. 

- Peço vista em mesa. 

Também peço vista. 
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O s~. PrP-Riõente - Adiada a proclamação em relação ao recur-

so da emprGsa. 

O Sr. Secretário - p-qoc-r.sso N2 1 180/62 Relator: Ministro 

Starling Soares. Agravo de instrumento de decisÃo do Frea

do TRT da 2a. Região. Interessados: Ind. de Oculos Rimpac 

Ltda. (Dr. AntOnio A. Prado) e Iracy Pereira Lima. 

O··Sr. Starling Soares - (Lt!) Trata-se de menor não apren,liz 

que pretende indenização ••• (lG). E' o relatório. 

O Sr. PreRiõente - Em discussÃo. Encerrada. Com a palavra 

io relator. 

b Sr. Starlin Soares- (LG). 
r-~~~~~~~~~~ 

A sentença, õe que se preten-

eu recorrer, realmente nÃo existe nos autos. De modo que 

impossivel conhecer do presente agravo de instrumento. 

Sr. Presidente - Há divergência ? Não foi conhecido por 

tnanimidAde. 

Sr. SecretHrio - PROCESSO N2 1341/62 RelAtor: Ministro 

tarling Soares. Agravo de instrumento de decisão do Pres. 

o TRT da la. Região. InteressAdos: LaquG Bela Vista e Fran-

isco Fernandes Sobrinho. 

Sr. Starlin Soar.és - (Lê'). Culpa reciproca. E' o rela-

6rio. 
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O Sr. Pr~sinente - Voto: 
, .. 

O Sr. Starling Soares - Ha di vergencia? Negado provimento 

por unanimidade. 

o Sr. Secret~rio -PROCESSO Nl:l 4 Olh/62 -Relator: Hinistro 

Starling Soares - Revisor: Hinistro Amaro Barreto -Recurso 

de revista de decisão do TRT da 3a Região - Fiação e Tecela-
, 

gem S. Jose S/A e Incas de Araujo (Dr. Leonides Carvalho FD) 

Pedidos de vista dos Hinistros Telio da (;osta Monteiro, Tei

xeira Filho e Fortunato Peres Junior. 

O Sr. Presidente - Segunda consta da inicial, o reclamante 

se disse dispensado quando contava nove anos, cinco meses e 

de~ssete dias de serviço, inclusive tempo de serviço mili

tar. ~e incluiu o tempo de serviço militar para chegar à 

conclusão de que tinha ~sse tempo de serviço. A reclamada 
• • A contestou a pretensao no sentido da inclusao desse tempo de 

pr~;stação de serviço mil i ta r. ExcluÍdo, o reclamante passa

ria a contar apenas oito anos e seis meses de serviço. O 

Tribunal Regional acolheu a defesa e mandou exclgir ~s3e tem 
- - .. po e, nao obstante, reandou pagar indenizaçao em dobro. A re 

A 

vista da empresa, entre outros arestos, aponta pelo menos um 

dezrna: 11 A pena de indenização em dÔbro decorre da malÍcia 

com que age o empregador, condição que se terá verificado 
' , 

qu~ndo realmente ocorre a dispensa as vesperas da estabilida 

de ••• (lê).n 
, 

Aqui, segundo pude obs~rvar, se trata de acor 

0ão do Tribunal Pleno, porque o desdobramento em turmas sÓ 

se verificou a partir de 54. Não preciso ler os outros ac~r 

dãos. 
A \j 

Basta este, para mim, para justificar a revista. o-

nheço. 
, 

O Sr. Teixeira Filho - Tambem conheço. 
, 

O Sr. PerPs Junior - Tambem conheço. 
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O Sr'i' Presirlente - Então, conhecido, contra o voto do rela-

• A . • , 

tor 1 o recurso da empresa. V.Exll tem a palavra, no merito, 
.. 

do recurso da empresa. 
.. 

O Sr. Starling Soare~ - Nego provimento ao recurso da empre 

sa pelos mesmos fundamentos, Acho que houve malÍcia da em-
.. , -presa, o que foi provado pelo acordao regional. 

O Sr. Amaro Barreto - Sr. Presidente, eu , data venia, dou 
' , provimento a revista da re porque o autor foi despedido com 

-oito anos e meio de serviço, nao se podendo presumir a burl 
.. 

de direito na despedida, nem havendo prova desse abuso, com 

frisa a Procuradoria Geral: (Lê). 

O Sr. Presidente - Ydnistro revisor: V.Exll havia antes co 

nhecido de ambos os recursos. Eu perguntaria a V.Exa: o re 
- .. curso do empregado objetiva a inclusao desse tempo? 

O Sr. Amaro Barreto -Objetiva, e foi citado, às fls. 58 1 

, -um acordao que manda contar o tempo de serviço militar. - , O Sr. Starling Soares - Eu tenho a impressao de que esta 

prejudiêado o recurso do empregado. 

O Sr. Pr~sirlent~ - O relator considera prejudicado. Vou a

companhar o voto do relator, da~ venia do relator, porque 

eu sÓ consirlero possÍvel a aferição de despedida obstativa 
' , a conquista na estabilidade apos o nono ano. Essa seria a 

primeira parte do problema. , -A segunda, tambem nao tenho in-

cluÍdo o tempo de serviço militar porque a lei não autoriz 

O Sr. TeixPira Filho - Vou votar com o sr. ministro relator 
A 

porque, em verdade, esse empregado tinha nove anos e seis 

meses de serviço, pois a lei anterior não mandava computar 

o tempo de serviço militar, no 

nha direito ao emprêgo. En~ão 

A 

entanto declarava que ele ti-.. 
ele reatou o contrato de tra-

-balho qllél~Di:l '!Oltou do serviço militar. V:, Eltll pode nao co 
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A 

o tempo mas que, quanno ele foi despedido tinha nove anos ~ 

- , , 
seis meses de serviço, nao ha duvida nenhuma. 

O Sr. Presidente - SÓ se contar o tempo de serviço militar. 

O Sr. Teix~ira Filho - Pode não contar, mas quando ~le volto 

do serviço militar estava com nove anos e seis meses. 
, 

O Sr. Preside-nte - So computando. 
, 

O Sr. Amaro Barreto - Alias, o advogado, na sua proverbial 

honestidade, confessou. 
, A 

O Sr, TeiXPira Filho - A minha tese e que, quando ele volto 
A 

do serviço militar, foi no nono ano e sexto mes de serviço e 

reatou o contrato de trabalho • 

O Sr. PrPsir1•>ntP -
.. 

Quando ele foi afastado para o serviço 

militar, contava oito anos e cinco meses. Se V.Exa contar 
A , 

esse tempo tera exatamente nove anos e seis meses. 

O Sr. TeixP.ira Filho - Não se trata da contagem do tempo. 
A 

Quando ele foi despedido estava com nove anos e seis meses 

de serviço. 

O Sr. Peres Junior - Não de serviço, 

O Sr. Starling Soares -
, 

Mas ha uma lei federal que manda 
' A computar esse tempo. 

O Sr. Peres Junior - Acompanho o revisor, data venia. 

O Sr. Presidente - Então, assim se decide: conhecido o recur 

so da reclamada, por maioria, contra o voto do ministro rela 

tor. 
, 

Quando ao merito, provido para o efeito de ser julgada 

improcedente a reclamação? 

O Sr. Amaro Barreto - Para reduzir a indenização à forma sim 

ples. 
, 

Se ja tiver recebido ••• 
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9/5/1963 PS/ 16,30 

O Sr. Presidente -

do ... (1~). 

" Diz, na inicial, que ele foi dispensa -

O Sr. A~aro Barreto - E' para julgar improcedente. 

O Sr. Presidente - E pede complemento. Enfim, prejudica

do o recurso do reclamante. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NÚ!jERO 2_:@.2i.§g. - Relator: 11;!,. 
, , 

nistro Fortunato Peres Junior - Revisor: Ministro Telio da 

Costa Honteiro - Recurso de revista de decisão do TRT da la. 

Região - Interessados: SALm:.io ?-!ANELA e outros e EUCLIDES 

~.ALIDE BRUNO. Com vista ao Ministro Amaro Barreto. 

Q_§r. Amaro Barreto - Sr. Presidente. vou conhecer da re -

vista porque é uma outra questão sÔbre o mesmo contrato. O 
. , -mesmo Tribunal decidiu o agravo, na ementa do acordao, dizen 

do: (lê). Conheço porque, inclusive, a questão ~ de alta 

relevância jurÍdica e eu quero revolver o mérito. 

O Sr. Teixeira Filho - Também vou conhecer, porque acho cu! 
,. 

ta incoerencia do Tribunal: o mesmo caso, o mesmo processo, 

embora V. Exa. tenha dito que podem ser provas diferentes. 
, 

Mas e a mesma firma, a mesma tese. 

Q_Sr. Presidente - Por maioria, conhecido o recurso. 

O Sr. Amaro Barreto - ri ego provimento. 

O Sr~ Presidente -
, 

Meu voto e pela negativa do provimento, 

nos têrmos do parecer da Procuradoria: (lê). Adoto as ra -

zões expandidas pelo douto Procurador. 

O Sr_._starlin~ Soares - Já antecipei meu voto no conheci -

mento. Dei provimento por entender que naquele contrato c~ 

" lebrado não tir.hac eles a mesma responsabilidade dos empre -

gados. 
.. 

E existem nos autos dois ou tres acordos com os pr~ 

prietários das terras. Além disso, existem também outros 
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gados do Tribunal Re:;ional em que se excluem da pend~ncia 

os contratantes nessas condições. 
,. 

Houve atrito entre eles 

e não chegaram ~ conclusão daquele contrato. Como o contra

to é inexistente, vai pagar por isso ? No caso, trata-se 

só da parte técnica; não é a parte de administração. Tanto 
, 8 A que no contrato que esta a fls. do processo, ele diz que 

, ,. 
vai contratar tecnicos para esses serviços, para a terrapla-

nagen, para fazer assentamentos, etc. E por isto a admi -
- - A nistraçao e a responsabilidade direta, sao sob este aspecto. 

Por esta razão, dou provimento, para excluir do processo a 

recorrente. 

O Sr. Amaro Barreto - Esta questão foge inteiramente à ro

tina. E'questão muito interessante e vem pela primeira vez 

ao Tribunal. Como estou cansado de rotina, quis esclarecer 

no mérito. O CÓdigo Civil diz o seguinte, no artigo 1363: 

'telebram contrato de sociedade as pessoas que mutuamente se 

obrigam a combinar seus esforços ou recursos, para lograr 

fins comuns." E diz no artigo seguinte: "Quando as sacie-

dades civis revestirem as formas estabelecidas nas leis co-
A 

marciais, entre as quais se inclui a das sociedades anoni -

mas ••• (lê) 11 E em outro artigo, ainda: "Não revestindo ne -

nhuma das formas do artigo antecedente, a sociedade reger-se 

á pelo que neste cap!tulo se prescreve". Depois de prescre

ver sÔbre as sociedades civis universais, diz no artigo se -

guinte: "Também se considera particular a !SOCiedade consti-

" tuida especialmente para executar em comum certa empresa, e 

plornr certa indÚstria, ou o:cercer certa profissão". Que 

~sses homens se reuniram para explorar o loteamento, uns en 

trando com suas terras, outros com sua técnica e seu dinhe1 

ro, não há a menor dÚvida quanto a isto. Basta ler o que 

consta na escritura: Resolvem os contratantes. (lÔ). Não 

38 
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, 
resta a nenor duvida que se !ormou una sociedade, uns entran-

do con terras, os engenheiros com seu serviço, outros com di

nheiro. No meu espirito, portanto, não paira a menor dÚvida 

de que é uma sociedade. Quais as consequências ? Não sai. 

E' o artigo 11da sociedade e dos sÓcios para com terceiros". 

Artigo 1395: 11 S5.o d!vidas da sociedade as obrigações contra-
, A 

idas conjuntamente por todos os socios, ou por algua deles 

no exerc:f.cio do mandato socia1 11 • O artigo 1396: "Se o cabe

dal social não cobrir as d:f.vidas da sociedade ••• 11 Clê). E o 

artigo 1399:11 Pelo inplemento da condição... (1~) 11 
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O Sr, Al119ro Barreto - (Continua lendo). Mas se o patrimênio, 

se os terrenos no caso derem :para JllllO.Ur, o engeràeire Manoel 

não terá responsa-.ilidade neràuma; mas se não derem para JNlli:!1. 

as dÍvidas, êle entra com seu ~uinhão na propor~ãe necesária. 

Por isoe dou provimento, em parte, apenas para declarar ~ue a 

responsa-.ilidade do enteràeiro ficou limitada à dispos1~o do 

Cócti;;o Civil. Acredito IJ.Ue êster terrenos dêem de so-.ra para 

:pa&ar, mas não pl:lso á'firmar de antemão IJ.Ue dêem, Por isso 

restrinjo a r e sponsa llilidade do en;eràeiro Manoe 1 a di sposi t!_ 

vo de lei. 

O ;;r, Starllng Soares - Acemparào o votiD do Ministro Amaro 

b:~rreto nesta pâ!'te da ressalva. 
' , 

O :>r. Presidente - V, Ex 11 , esta acompanlltando o voto do Minis-

tre Amare BarretCI. 

O Sr. Amro Be.rreto - Devo explicar ~ue llouye disselu~e. 1:1s 

proprietários en&enllleiros fizeram um ajuste IJ.Ue corresponde 

ao comodato. Por isso IJ,ue está entendido IJ.Ue foi excessiva 

• a responsa-.ilidade do en"e!Uieiro, fica limitada a disposi~o 

do art. 1 363 do C ódi~o:o Civil. . Se o patrimÔnio da Sociedade 

não der para pap.r, êle deve entrar com seu IJ.Uinlllão, 

O Sr. Teixeir!l Filllo - Já a~;ora vou acoml!Gràar a Ministro Ama 

ro Barreto, em seu llrilllante voto, Apenas votei no sentido 

de salra~uardar ·o nome da Justiça do Trallalllo. Há Ullla decisã 

do Trillunal ltetional, transitada em jul&ado, Meu voto era 'n0 

sentido de dar pr wimento para excluir. Diante do vote •ri

lll.ante e jur!dice do Ministro Amero Barreto, acompanao S,Ex•. 

. -para dar uma forma vencedora a decisao. 

O "'r• Presidente - Prevido era parte, p11r maiotia, para o efei 

to de se restrin,ir a responsallilidade do recorrente ao dispo 
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to no 1 363 do C~di'o Civil, tal cemo referiu S. ix~. o Mini~ 

tro }.maro Barreto, I!Ue redi~irá o acórdão, Vencidos os MiniJ 

tros relater e revisor. 

O Sr. Secretário - PRCX:ESSO Nll 5 280/62 - Relator: Ministro 

Fortunato Peres Jr. tlevisor: Ministro Télio 6a Costa Montei~ 

r11, Recurso de revista de decisão da 51. JCJ da Guana•ara. 

Interessados: Jacy Cacllapuz Alkimin (Dr. Ronaldo M. Rodrirue ) 

e Rêde 1'"errniá ria .I:'' e dera 1. 

O Sr. Peres Júnior -A decisão de 11ue se recorre é sê•re ré
rias proporcionais ... (lê). J; o relatÓrio. 

O Sr. Presidente -De acêrda. ia dicussão • .ii:ncerr'lda, Com 

a ,abvra o relator. 

O Sr. Peres Júnior -Data venia do douto :parecer, o conheci

mento da revista é firmado na villllação da lei: (lê), Não co 

nAeço. 

O s". Presidente - Tam•ém nãe conlt.eço. A revista vem pela 
/ . . 

ahnea :!.• A viuva do empre;jllao e 'ue pretende o rece•im:ento 

das férias proporcionais, dizendCJ I!Ue o marido s~ não conl!uis 

teu direito às férias por11ue faleceu, Ora, a lei é clara. 

Sé tem direito o emprep.da 11ua.nd:> ocorre rescisão por culpa 

do emprepdor, Mas a! o emprepdor não teve culpa do faleci

mento. i:ntão não Jaá violação da lei. Não cenlleço. 

O Sr. Presidente -Não con•ecido, por unanimidade, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N!! 1 369/62 - Relator: Ministro 

Starl1n: S•res. A;rave de instrumento de despacào da Presi

dente do TRT da 1& Req;ião. Interessados: Luiz MaurÍcio de 

Moura (Dr. Auri•y dos Santos) e i''undaçãe da Casa Popular (Dr, 

Huza'~erto Piragi•e Map.lllães). 

O Sr. Starlino; :;:lares- DespacJI.o açando a fls. 69/70 ... 

(lê). ' e relatÓrio. 

O Sr. P'l"f'lSidente - Em discussão. Encerrada. Com a palavra o 
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O SJ'. StarUn~: Soores- Pele nao previaento de a,ravo, eis 

I!.Ue e apêlo preten~e o reexame da matéria de fat.: (1~). Ne' 

proTimento. 

O Sr. Presidente - Ne~de previmentiD par unanimidade. 
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O Sr. 
, 

secretario - PR 

Starling Soares. Agr 

dente do TRT da la. 

OCESSO NR 1.370/62- Relator: Ministro 

avo de instrumento de despacho do Presi

sgião. INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PEN

.TORGE MI;;;SA ELIAN. 

R 

SÕES DOS BANCÁRIOS e 

o Sr. Starlinr- Soares 

o Sr. Presidente - De 

o Sr. Starlins; Soares 

vo. Baseei meu voto 

( lâ) • Acolho as razõe 

para negar provimento 

O Sr. Presiriente 
, 

- Ra 

unanimidade • 

-(Faz o relatÓrio). 

acÔrdo. Em discussão. Encerrada. 

- Meu voto Ó pelo não provimento do a1r -

no se1uinte trecho do acÓrdão recorrido: 
, -s do acordao de que se pretende recorrer 

ao agravo. 

divergência? Negado provimento, por 

O Sr. 
, 

Secretario - PR OCESSO N2 5.861/62 - Relator: Ministro 

Fortunato Peres JÚnio 
, 

r. Revisor: Ministro Telio Costa Montei 

ro. Recurso de revia 

I.R.F. MATARAZZO (DR. 

CID!HA. 

O Sr. Peres 
, 

Junior -

nheceu devido ao reco 
, 

latorio. 

o Sr. Presidente - De 

o Sr. Peres JÚnior -

( 1~). 

o Sr. Presidente - Ta 

o Sr. Peres JÚnior -

anteriores, para excl 

mos da lei. 

O Sr. Pres iri ente - Na 

Os votos são conhec id 

, -o acordao o revisor. 

ta de decisão do TRT da 2a. Região. S/A 

JOÃO CARLOS V. NUNES) e .TOS~ FERREIRA D 

Recorreee da decisão Regional, que reco

rrido o adicional noturno. (Lê). f ore-

acÔrdo. - Em discussão. Encerrada. 

Conheço apenas pelo adicional noturno. 

mbém. Há divergência ? Conhecido. 

Conhecido, dou provimento, conforme votos 

ui r da indenização o adicional, nos tê r-

go provimento, "data vania" do relator. 

os. Vencido apenas o relator. 
, 

Redigira 
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, 
Sec!'etai'io - PR 

Costa Monteiro, 

de revista de d 

VARAN S/A e NAIR NASG 

OCESSO Nll lr.,605/62 - Relator: Ministro 

Revisor: J~inistro Starlin~S Soares. Re 

ecisão do TRT da 2a. Região. LANIFÍCIO 

D4BEN. 

O Sr, Presidente - Di 

da lei que criou 
, 

feri 

scute-se apenas a inconstitucionalidade 

as proporcionais ••• (l~). É o relatÓrio, 

o Sr. 

o Sr. 

o Sr. 

o Sr. 

bunal 

Starling Soares 
A 

- De acordo. 

Presiclente - Co nheço e nego provimento. 

Starlins; Soares - Conheço e neco provimento. 

.Amaro Barreto -

julgando esta 1 

Se não me engano, já há acÓrdão do Tri

ei constitucional. Se é assim, não conh -

" ço, porque superado e sse aresto, 

o Sr. Presidente - De pois desta e de outras decisÕes proferid s, 

o Regional de S.Paulo • continuou decidindo em sentido contra-

rio. 

o Sr. Amaro Barreto - ~sse acÓrdão é do Regional ? 

o Sr. Presidente - _ij;, Assim se decide: conhecido, mas negado 

provimento, por unan !midade, 

O Sr. 
, 

Secretario - PR 

Télio da Costa Monte 

Recurso 

OCESSO Nll 5,352/62 ~ Relator: Ministro 

iro, Revisor: Ministro Starling Soares. 

decisão do TRT da 2a. Região, WILSON 

MALAS IV CENTENÁRIO. 

de revista de 

GUILHEN e FÁBRICA DE 

O Sr, Presidente - Es 

ta assentada de julga 

tempo de serviço. ~ 

te conheço, :mas nego 

o Sr. Starling Soares 

o Sr. meixeira Filho 
-

voto como anteriormen 

ta matéria já foi objeto de discussão ne'

mento: a integração de serviço militar n 

anterior à lei. Como há acÓrdão diverger

provimento. 

- Conheço e nego. 
" . - Se ele voltou do Exercito e reassumiu, 

te, 

O Sr. Presidente -

manto, por maioria 

Co nhecido, por unanimidade,e negado provi

votos, contra o voto do Ministro Teixei a de 

Filho. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO Ng 1.371/62 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Agravo de instrumento de despacho do Preside.

te do TRT da la. Rer;ião, CALÇADOS RAMOS LTDA, e JURANDIR FER

REIRA DA SILVA E OUTROS, 

O Sr. Stqrlin~ S0ares -Diz o despacho agravado: {lê). ~ ore 
, 

latorio, 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada, 

O Sr. Starlin~ Soares - Meu voto é pelo não provimento do ag 

vo. (lê). 
' 

u! ~ O Sr. Presidente - ~ divergencia? Negado provimento, por 

unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCE3~0 NQ 1.373/62 - Relator: Ministro 

Starlinr; Soares, Agravo de instrumento de despacho do Presi

dente do TRT da 5a. Região. CIA. HIDRO ELÉTRICA DE S.FRANCI 

CO (DR. JOS~ ARAUJO) e DAN!3L BISPO DA LUZ. 

O Sr. Starlin~ Soares -Diz o despacho agravado, a fls. 6: ( ê). 

_;;; o relatÓrio. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. 

O Sr. Starllnv. Soares - Pelo não provimento do agravo. (Lê). 
~ 

O Sr. Presidente - Há divergencia ? Decide-se nos têrmos do 

voto do relator. 
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17.00 

O Sr. Secretário - PROCESSO Ng 4074/$2 - RR - Relator: Minis 

tro Péres Júnior - Revisor: Ministro Télio Monteiro - Recurs. 

de Revista de decisão da !}a. JCJ da Guanabarl!l - CIA. TRA:;sp 

TADORA CRUZEIRO {Dr. V lério Rezende) e VITORINO U~n~UES. 
~ 

, J' O Sr. Peres unior - Pretende o recorrente violada a lei, a 

sim como o art. 2g do CÓdigo (.;i vil... {lê}. 

o parecer da Procuradoria. E' o relat5rio. 

Desfavorável 

O Sr. Presidente - De acÔrdo, Em discussão. Encerrada. T 

a palavra o Relator. 

O Sr. Péres JÚnior Não conheço. 

O Sr. Presidente - Também não conheço. l~térla conhecida de 

Turma. Há divergência? Não conhec1do o recurso, por unan1m1 

dade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nk. 4335/62 - RR - Relator: Minis 
, , 

tro Peres Junior - Revisor: Ministro Costa Monteiro - Recurs 

de Rev!sta de decisão do TRT da 4a. Região - HERMANN l~USER 

TAICHER (Fábrica de MÓveis Hermann) e PDERO MARQ.UES FLOREN 

TINO. 
~ , " , 

O Sr. Peres Juni~- Menor nao aprendiz, Contnariamente 

o parecer da 'Procuradoria • 

O Sr. Pres1dente - • De acordo. Em discussão. 

a palavra o Relator. 

O Sr. Pé~~s JÚn)or - Não oerece conhecimento a Revista, poi 

que a con1proveção da divergência... (lê). 

O ~r. Presidente - Há divergência? Por unanimidade, nao foi 

conhecida a Revista. 

O·Sr. Secretário - PROCESSO Nl! 1!582/62 - RR - Relator: Minis 
, , , 

tro Peres Junior - Revisor: Ministro Telio Monteiro - Recurs 

de Revista de dec:_são da 5a. JCJ de São Paulo - MANUEL DOS Sll; 
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TOS ALCATRÃO (Dr. Silvio Roberto Lorenzi) e FRIGORiFICO W 

SON S/ A. 

O Sr. Péres JÚnior -
~ 

Recorre-se de justa suspensao 

ao empregado... (lê). A Procuradoria é pela baixa dos autos 
' A A) # # a instancia de origem ••• (le • E o relatorio • 

.. 
De acordo. Em dlscussão. Encerrada. O Sr. Presidente -

Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Péres Júnior - Não merece conhecimento a Revista ••• 

(lê). 

O Sr. Presidente - Também não conheço. Há divergência? P 

unaniffiidade, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secret~rio - PROCESSO NQ 4235/62 - RR - Relator: Mini 

F 
, , 

tro Teixeira ilho - Revisor: Ministro Peres Junior - Recurs 

de Revista de decisão do TRT da la. Região - Ef@RtsA NACIO 

NAL DE TRANSPORTES S/A e ANTONIO SANTOS CARA VELE E OUTRO 
A O Sr. Afonso Teixeira Filho - Ambas as instancias reconhece 

ram devidas as diferenças salárlais com base em acÔrdo colet 

vo... (lê). 
, , 

E o relatorio • 

O Sr. Péres JÚnior -
.. 

De acordo. 

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

o Relator. 

o Sr. Teixeira Filho - ~ 

Realmente, nao tinha e nao tem base, 

porque a tese sustentada pelo Tribunal Regional do Trabalho 

• • • (lê). 

O Sr. Péres JÚnior Não conheço. 

O Sr. Presinente - • A Ha divergencia? 
~ 

Por unanimidade, nao fo 

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretnrio - PROCESSO NQ 5802/62 - RR - Relator: Minis 

tro ~éres JÚnior - Revisor: Ministro Télio Monteiro - Recurs 

de Revista de decisão da 9•· JCJ da Guanabara - ELOISE XA -

VIER D.A SILVA ( Dr. Luiz Ferraz de :~ir anda Cunha) e C ITER -
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Floriano Lemos). 

O Sr. Pér~s Júnior - A Junta entendeu justa a despedida, pri 

cipalmente pela recusa ao trabalho ••• (Lê). O parecer é des 

forável da Procuradoria. 
, , 

E o relataria • 
.. 

De acordo. 

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

Relator. 

O Sr. Péres JÚ."lt <:>r - Não merece conhecimento a Revista. 

O Sr. Fresidenta • Também não conheço. Há diverg~ncla? Por 

unanimidade, não foi conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NR 5344/62 - RR -Relator: Mini~ 

tro Péres Júnior - Revisor: Ministro Costa Monteiro - Recurso 

de Revista de decisão do TRT da la. Região - ARA~! DE SOUSA( 

Dr. Sllvério dos Santos) e KELSONS INDÚSTll.IA E COMÉRCIO S/A 

O Sr. Péres Júnior - Recorre-se de decisão regional que re-

h t dl (le"). A Procuradoria con eceu o recorren e como apren z ••• 

é pelo conhecimento e provimento da Revisto. E' o relatÓrio. 

" O Sr. Presidente - De acordo. Em discussão, Encerrada. Tem 

a palavra o Relator, 

O Sr. Péres Júnior - Conheço, apenas, pela questão da junta

da de decumentos ••. (lê). 

O Sr. Presidente - Conheço, também. Há divergência? Por u

nanimidade, conhecida a Revista. Tem a palavra o Relator. 

O ~r. Péres JÚnior - Nego provimento, pois que o documento 

não foi objeto da decisão. 

O Sr. Presidente -
, 

Tambem nego provimento, Há divergência? 

Por unanimidade, negado provimento ao recurso, 

O Sr. Secretário - PROCESSO NR 5455/62 - RR - Relator: Minis

tro Péres Júnior - Revisor: Ministro Télio Monteiro - Recurso 

de Revista de decisão da la. JCJ de ::lr,;ão Paulo - J, MULERE & 

CIA. LTDA. e VITÓRIO BERSAT (Dr. Paulo Rocha) e Vicente 
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O Sr. Pêras JÚni~r - Reclamaram os empregados diferenças sa

lariais com base em acÔrdo inter-sindical... (lêl. A Proc~ 

radoria é pelo conhecimento e acolhimento da nulidade ••• (lê) 
, , 

E o relatorio. 
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O Sr, Presidente - De acôrdo, Em discussão. Encerrada. T 

a palavra o Sr. Relator. 

O Sr. Péres JÚnior Conheço do recurso. "A questão da al 

çada é prejudicial sôbre a mesma" ... (lê). 

O Sr,Pres1dente - De acÔrdo. Há divergência ? Conhecido 

por unanimidade, Tem a palavra o Sr. Relll tor. 

OSr. Péres J~~ior - Acolho a nulidade para que o Regional 

aprecie o recurso ordinário ••• (lê), Dou provimento, 

O Sr.Presidente - De acôrdo. Há divergência ? Provido o 

recurso. Cab!vel o apêlo ordinário, que deverá ser aprecia

do pelo Regional, unânimemente. 

O Sr. Secre tár lo - PROOESSO NC'!.!ERO 5 .!t_79/62 - Rala ter Mi 
~ ~ # -n1stro P eras Junlor. Revisor Ministro 'I·el1o Monteiro. RR 

de decisão do TRT da 4a. Região. Interessados: ANTONIO BOR 

GATO &: CIA LTDA. e VICTwniO BORZATO (:00 PAULO JOS.t ROCHA) 

e VICENTE MES~ITA. 

O Sr. Péres JÚnior - Sr.Presidente, proposta a reclamação 

contra o primeiro recorrente, o segundo foi chamado a inte -

grar 11 
••• (lê o relatório). 

O Sr,Presidente - De acÔrdo, Em discussão. Encerrada. Te 

a palavra o ar. Relator. 

O Sr. Péres JÚnior - Preliminarmente, entendo caber ao Pre

sidente do Regional, o policiamento dos autos ••• (lê). Não 

conheço de ambos os recursos. 

O Sr.Presidente - De acôrdo, • A A 

Há divergencia ? Unanimemen-

te não conhecido de ambos os recursos. - • Esta encerrada a 

sessao. -
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