
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO · 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 9a. SESSÃO ORDINÁRIA 

DA PRD.IE ffiA TUR'tA DO TRIBffi~AL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 13 de abril de 1 964. 

*** 
, 

Presentes: Srs, Julio Barata,Pre
sidente;AL1ma Teixeira, Caldeir& 
Neto e Romulo Cardim, Mj.nistros; 
Jonas de Morais, Secretario. 

* * * 
, 

O Sr. Presidente - Havendo numero legal, declaro aberta a ses 

são. O Sr, Secretário vai proceder à leitura da ata da sessã 

anterior, (Lida a ata), Em discussão. Aprovada. Perguntaria 
# A 

aos srs, advogados se ha algum pedido de preferenoia. 

O Sr. Eduardo Cossermeli - Peço preferência para o processo 

n. 2 354, do qual V,Ex~ é relator. 

O Sr, Calheiros Bonfim- Indagaria de V,Ex~ a respeito da pa 

ridade, na representação classista, se o processo será julga 

do, mesmo com a quebra da paridade. 

O Sr. Presidente - O processo vai ser julgado. 
, 

Rã um prece-

dente neste Tribunal, ao tempo em que eu era Presidente da 

Terceira Turma, quando, durante 5 meses, se verificou a va-
A 

canela de um cargo classista, do Ministro Antonio Carvalhal. 
A # 

E, de acordo com o Regimento, em havendo empate, sara convo-

cado um representante classista, de empregado ou empregador, 

conforme o caso, de outra Turma. Quando houve a emenda regi 

mental, frisou-se até que era tomada para evitar paralização 

de uma das Turmas e do prÓprio Tribunal. O processo vai ser 

julgado. - Srs. Ministros; peço a atenção, Havia na pauta 

de hoje 6 processos sob a responsabilidade do Sr. Ministro 

01Lnpio de Melo. São os agravos de instrumentos n2s, 1 117/ 3, 
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1 130/63, 1 408/63, 2 949/63, 3257/63 e 5 945/63. Os proces-

aos serão retirados de pauta para redistribuição, com designa 

- . -çao do nobre relator. - Tambem sairam truncados na publicaçao 

do Diário de Justiça, na pauta de hoje, os processos 4 593 e 

4 637, que serão retirados de pauta. . ,/' 
O Sr. Secretario - PROCESSO NQ 2 ?54/62 - Relator: Ministro 

JÚlio Barata. Revisor: Ministro RÔmulo Cardim. Recurso de re-

vista de decisão do TRT da la, Região. CIA, PROGRESSO TIIDUS

TRIAL DO BRASIL •FAB, BAlWÚ e JOS~ SOARES DE LDI.A. . -O Sr, Presidente - O Tribunal Regional, pelo acordao de fls. 

165 determinou que esta Turma também aprecie o recurso da em-
,. - ,. , 

presa, por nao estar ele deserto. Neste sentido anulou o aco -

dão de fls. 151 e seguintes ••• llê), ~o relatÓrio, 

,; 
.... L o • • 

• 
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Che~a o Sr. lrocurador ~au1 Sento-sé Gra.at~) 
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{l'ala 11 sr. aà.vcgaCilo Eiuardo Cossermelli) 

O Sr. Presidente - Em àiscussão. Encerrada. O acÓrd.ãa io Tr 

bunal Pleno anulou o ac;;rãão de fls. 151 e ieterminou 11ue 

" nã::~ hlvenie deserção cio recursa da empresa, a Turma o apre-

classe. Seria lie se entend.er ante os termos, àata venia, 

pouco precisos ieste acórdão ••• (1el. 
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O Sr. Rômulo Cardim -
, 

E evidente, Sr. Presidente, que mandan 

do apreciar o recurso da emprêsa, impl!citamente o Tribunal a 

nulou o acÓrdão, porque não pode manter uma sentença anulada 
• somente para uma das partes. Estou de acÔrdo com v. Ex&. 

G Sr. Caldeira Neto - Pediria a V. Ex&, Sr. Presidente, qu 

procedesse ~ leitura das conclusões do acárdão anulado da Tur 

ma, objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno. 

O Sr, Presidente -
, N 

Diz o acordao da Turma: 11 Âcordam os ju! 

zes da Primeira Turma do Tribunal Superior, por maioria, em 

julgar deserta a Revista ••• (lê)." 
I O Sr. Caldeira Neto - Dessa decisão houve,apenas, Embargos 

opostos pela empregadora. 
N , N 

Qual foi a conclusao do acordao? 

O Sr. Presidente - Concluiu que não estava deserto o recurso 

da emprêsa e, portanto, devia a Turma dêle conhecer, Diz o! 

c6rdão: "Conheço dos Embargos e os recebo para, considerando 

não haver deserção ... (lê)." Eu me fixo, em primeiro lugar, 

na expressão "anular o acÓrdão recorrido" e, em segundo lugar 

no advérbio "também". Apreciar 11 tambÓm o recurso da empr;sa , 

" quer dizer apreciar o recurso da empresa e do reclamante. Se 

v. Ex& deseja saber a conclusão, diz: "Conheço dos Embargos 

( .") " e os recebo,,. le • 
" . O Sr. Romulo Cardim - Pela ordem. Entendo que nem precisav 

dizer "anular", porque nao pode subsistir a metade da senten

ça. A sentença é una. Se vai ter de apreciar de nôvo - como 

v. Ex& ponderou muito bem - a sentença não pode ser dividida 

Mesmo porque a apreciação do recurso de um recorrente pode r~ 

dundar em prejuÍzo de outro recorrente. O recurso !IPreciado 

da primeira vez já mandou reinteerar o empregado e pagar as 

diferenças. O que adiantava, então, apreciar o recurso da 

emprêsa, se o do empregado já tinha sido atendido, 

o 
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O ~r. Presidente - Vou julgar ambos os recursos. Primeiro, 

do autor, , -Neste ponto, vou-me permitir ler o acordao que fo 

anulado:> 1 da ·lavra do eminente Ministro Amaro Barreto: 

O Sr. RÔmulo Cardim - v. Ex& se dispensaria de ler, porque e 
, 

ta anulado, 

O Sr. Presidente - O voto que vou proferir, 11data venia 11 d 

v. Ex&, vai-se basear exclusivamente nesse voto do Ministro A 

maro Barreto, que considero perfeito e lapidar. "Conheço do 

recurso, por violação de disp6sição legal .. , (lê)~ Conheço 

do recurso do autor, 

O Sr. Rômulo Cardim - Quanto ao conhecimento, conheço de am 

boa os recursos. 

O Sr. Presidente - Então, adianto meu voto: 
, 

Conheço tnmbem 
~ , ~ 

do recurso da empr esa. _ Ha divergencia? Conhecidos, por u 

nanimidade, csrecurscsjio empregado e da emprêsa. Quanto a 

recurso do autor, dou-lhe provimento. O acprdão deixou de a 

tribuir a establidade e reintegração ao autor,,, (lê). Dou 
~ 

provimento, nos exatos termos do voto do Ministro Amaro Barre 

to, proferido no anterior julgamento. 

O Sr. RÔmulo Cardim - · A primeira reclamação é de 14/4/61 e 

segunda de 4/5/61, está no processo anexo, o meu vota, "da 

ta venia 11 de V. Ex•, diverge. ·Mantenho a decisão do Tribuna 

Regional, de fls. 122, mandando pagar indenização em dÔbro pe 

lo tempo de serviço,,, (lê), 

6 
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O Sr. R~mulo Cardim- (continua lendo) - De sorte ~ue a sn!

da dêle do emprêgo foi uma decorrência de sua ação espontânea 

considerando rescindido o contrato de traua~<o. Ora, ~uando 

êle considerou rescindido o seu contra to de tra11alllo e forlllU

lO'.l apri1:1eira reclamação, não podia contar co111 o aviso pré'llo 

A saÍda do emprêgo foi decorrência dessa primeira reclamação. 

~le formulou a segunda e nessa pediu aviso prévio, mas a sai

da do emprêgo não é decorrência da segunda reclamação, mas 
- A - ~ sim da primeira, e nessa ocasiao ele nao podia so1:1ar aviso pr 

vi o. 

O Sr. Presidente - Consta da segunda petição, de 4 de maio 

de 1961: "o certo é que o reclamante permaneceu no enprêgo" •• 

(lê). 

O Sr. RÔ:nulo Cardim .. Ora, se vou somar a sa1da dêle do e::1 

prêgo e contar o tempo de trabalho, conto o tempo de traba -

lho dos dois per1odos, mas a sa!de dêle do emprêgo foi uma 

decorrência da segunda reclamação, pois nessa êle vem dizer 

~ue foi despedido em decorrência de ter formulado a primei -

ra. Tenho ~ue recolocar a cousa nesse ponto em ~ue êle se 

achava ~uando formulou a reclamação originária. Por isso 

do pagar indenização en dÔbro. Mantenho a decisão ~ue man -

dou pagar em dÔ\ro. Estou dando uma sentença ~ue não atende 

interêsses de ninguén. Mando contar o te111po, mas ~uando êle 

formulou a reclamação não tinaa 10 anos e não podia preten -

der reintegração. Não pode dizer que a emprêsa tinha intui

to de obstar sua estabilidade, por isso que foi êle quem co~ 

siderou resclndldl o contrato de trabalho. Declara na inl -

cial que pediu e que se mantinha no emprêgo. Logo não pode 

alegar que fol a emprêsa que tentou custar a esta8illdade. 

Assim, colocando no 11 statu quo" não posso ma."ldar reintegrar 

7 
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pois àquela ocasião nao tinha estalilidade, e a segunda recla 

mação é feita em virtude da dispensa dêle, por ter formulado 

a primeira. "Data vania", nego provimento a amtos os recur -

soe, mantendo a sentença regional. 

O Sr. Caldeira Neto - Se ká um pedido de rescisão indireta 

com pagamento da respectiva indenização em dÔbro, lagicamen

te êsse pedido teria se escudado no artigo 499, f 3°: malÍcia 

do empregador, ttuer dizer, Ulll fim ttual•:;,uer praticado co~n olje 

• tivo de illlpedir a estabilidade. Essa hipotese foi afastada pe 

lo Sr. Revisor, ~s s. Exa. conclui mandando pagar a indeniz 

- .. çao em dooro. Se mandou pagar em dÔuro, evidentemente é por 

que teria havido um impedimento llUal~uer. ~ preciso haver m 

tivo de despedida. 

O Sr. Rômulo Cardim - A sentença recorrida mandou pagar e111 

dÔcro, mas não mando reintegrar. 

O Sr. Presidente - A primeira petição é de 14 de 'aeril. Peço 

a atenção do Ministro Caldeira Neto. Diz êle: "vem conside 

rar rescindido o seu contrato de trabalho" ••• (lê). A segu_!! 

da: "dizendo-se estável o reclamante" ••• (lê). O reclamante 
• • traDalAou ate as 11 horas do dia 25, ~uando se retirou para 

comparecer à audiência marcada para as 14 horas. No dia se

guinte, 26, comparecendo ao serviço nohorário normal ••• (lê) 

O Sr. Caldeira Neto - ~ wna alternativa. tle se julgava co 

direito à estaeilidade. Se o Triàunal entender que não sou e 

tável, não mandando contar o tempo de serviço, me dará inde 

nização em dÔbro. Acompanho o Presidente, "data vania" do 

Ministro RÔmulo Cardim. 

O Sr. Presidente - ~anto ao recurso da emprêsa eu não ha -

via me manifestado. 

O Sr. Rômulo Cerdi:n - O voto de V. Exa. fica prejudicado. 

8 
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O ~r. Presidente - Mas eu queria esclarecer que a negativa 
, ~ ~ e porque a empresa partiu de um pressuposto erroneo, imagina 

~ A # A A , 
va nao havia ele pedido aviso previo. So8re este ponto e mu 

to esclarecer o que consta das minhas notau 11 0 despacho de 

fôl.la.asl28"••• {lê). Nego provllr1ento. 

O ~r. RÔmulo Cardim - Pela ordem. -Eu nao ia ler isso, por-

que sou o revisor. Mas no voto escrito digo: "houve equÍvo

co demonstrado pelo despacho de fôlhas 128"••• (lê). 

o Sr. Lima Teixeira - Sr. Presidente, no decorrer da leitu

ra que v. Exa. acaba de fazer não há como se concluir que re 

almente o empregado desejava a sua reintegração. 
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1'1 t 

O Sr. Lima Teixeira - (Continuando) Em todas as fases nas 

quais o empregado teve direta participação na sua defesa fi-
, 

cou evidenciado seu proposito de ser reintegrado. Entretanto 

se algumas vêzes demonstrou receio e então optou ou deixou qu 

a justiça optasse pela sua reintegração ou pagamento em dÔbro 

da indenização foi porque receiava que algum preju!zo pudesse 

lhe advir da interpretação que fÔsse dada ao seu gesto quando 

êle, antecipando-se, haveria de querer provar o intÚito obsta 

tive •. O voto de V.Exa é perfeito e conta com meu inteiro 

apoio. Por isso acompanho V.Exa. 

O Sr. Presidente - - , A decisao e no sentido de conhecer de am-

bos os recursos, por unanimidade, e, por maioria, dar provi

mento ao recurso do empregado para garantir a reintegração no 
A 

termos do voto que figura a fls. 152 do processo e, ainda por 
A 

unanimidade, negar provimento ao recurso da empresa. 
, 

Esta 

proclamada a decisão. Srs. ministros, convoquei o ministro 
A 

Fiuza Lima para funcionar na Turma com a anuencia e apoio do 

ministro Presidente do Tribunal)de acÔrdo com o ~egimento In

terno • 
.. 

O Sr. Romulo Cardim_- Pela ordem. Sempre me opus a essas co 
A -vocaçoes. Entendo que havendo vacancia o Tribunal nao pode f 

zer convocação porque equivale a nomeaçao. 
, 

O Tribunal so po 

de fazer convocação em caso de impedimento - diz o Regimento 

por ausência ou licença. O Regimento é expresso. Não diz ha-
A 

vendo vacancia, diz havendo impedimento. Sempre me manifes-

tei neste sentido. Sou certamente voto vencido. Mas o Re-

gimento é expresso, só cogita de convocaçao em caso de impedi-

mente temporário por ausência ou licença. 
, 

So por isto. Essa 

convocação equivale a nomeação, ar preenchimento de um claro 

--
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d? vaga de um juiz inexistente. - , , A vaga nao a funcional; e 

11 

constitutiva. O Tribunal não tem o 3uiz.. Êste sempre foi o 

meu entendimento. 

o Sr. Presidente -
A 

Quero ponderar ao ministro Romulo Cardim 

que não será feita distribuição de processos ao ministro Fiuz 

Lima aqui na la. Turma. S.Exa. está convocado para evitar 

que haja prejuÍzo para os jurisdicionados e a advocacia tra

balhista no que depende dêste Tribunal •. 

O Sr. RÔmulo Cardim - Não estou me opondo, estou ressalvando 

meu ponto de vista. 

o Sr. Presldente - t para evitar a espera como aconteceu com 

a 3a. Turma, quando eu era Presidente, em que por cinco meses, 

no govêrno Juscelino Kubistchek, ficou vaga o lugar de repre

sentante classista dos empregados •. 

" O Sr. Romulo Cardim Naquela ocasião também achei que não 

era legal a convocação. 

O Sr. Presidente - A -V.Exa tem toda razao do ponto de vista for 

mal, não contesto. Acho que o racioc!nio de V.Exa, do ponto 
, 

de vista formal, e perfeito. V~s não podemos ficar na depen-
A -dencia de um ato de Executivo que pode demorar ou nao. o Pre 

, 
sidente do Tribunal, segundo estou informado, ja enviou ao Mi-

pistro da Justiça a comunicação para que seja preenchido o car 

go vago. t o dever da Presid~ncia e foi cumprido. Ao mesmo 

tempo não é poss!vel deixar suspenso cs trabalhes do Tribunal", 

prejudicando as partes. Pelo interesse da prÓpria Justiça en 
, , -i"endo que e valida a convocaçao. 

D Sr. RÔmulo Cardim - Apenas estou ressalvando o meu ponto de 

'-'ista. 

3 Sr. Caldeira Neto - Não recebemos oficialmente essa comuni-
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cação, até o momento foi feita oficiosamente. 

. 1 ?, 
..• • -.J 

Mas quer se 

encare a questão sob êste aspecto, quer se encare sob o segun 

do aspecto, o da vacância, parece-me que a convocação· só pode 

rá se operar quando houverempate. 

O Sr, RÔmulo Cardim ~ o meu ponto de vista. 

O Sr. Caldeira Neto Não pode um juiz de uma,.Turma .preenche 

um claro para·julgar como Juiz de outra.Turma • 
.. 

O Sr. Romulo Cardim So, d t para esempa ar. 

O Sr. Caldeira Neto 
.. , 

Fora deste caso parece que sera um pre 

cedente perigoso; poderá dar margem a pedidos de nulidade. Te 

mos que nos resguardar quanto a essa possibilidade fUtura. D 

modo que meu entendimento ·é êste: Não .pode no momento, nem 
~ , 

quando ocorrer vacancia, so nos casos de desempate • 
.. 

O Sr. Romulo Cardim Isto satisfaria melhor. 
, 

Ja era um meio 

têrmo. •• 

O Sr. Presidente - O Regimento diz o seguinte no seu art. 6Q, 

§ Único: 11Em caso de impedimento ou de suspeição na Turma será 

logo convocado, para a mesma sessao ou para a seguinte, o mi

nistro togado mais moderno ou o-da mesma representação da Tur

ma imediatamente posterior ••• (1~) 11 • 
.. 

O Sr. Romulo Cardim 
, , 

Isto e quando umLjuiz esta impedido no 

feito. 

O Sr, Presidente - Um momento. Devo esclarecer que na conver 

sa que tive com o Presidente disse que o ministro Fiuza Lima 

seria convocado para os desempates. Respondendo ao Advogado 
~ .. 

·que levantou a questao da vacancia, r::disse; que o ministro 

~iuza Lima funcionaria nos casos de empate~ Comuniquei-me 

com o ministro Fiuza Lima e declarei que S.Exa. seria convoca

~o para os desempates • 

.,.. O_ Sr. RÔmulo Cardim Já. é, um meio têrmo •. 
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O Sr. Presidente_- Isto nunca me passou pela cabeça. Não fo 

essa a intenção. O que não é possível é paralizar a Turma. 

Para nao paralizar a Turma é necessário que haja um Juiz elas 

sista de outra Turma disponível. Para isso foi convocado o 
, -ministro Fiuza Lima que ficara, por assim dizer, de plantao. 

O Sr. Caldeira Neto - Na Justiça Comum existe um juiz de 

plantão; tanto classista como togado. 

O Sr. Presidente - Está esclarecida a questão. Vamos pros-

seguir no julgamento. De antemão declaro-me impedido 

cesso de agravo de instrumento 741/63 de que é relator 

tro RÔmulo Cardim e agravada a Faculdade de Direito da 

sidade do Estado da Guanabara. Pergunto aos Advogados pres 
• A 

tas se vao requerer preferencia para algum processo ? 
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o Sr. Mvoe;n1•:> - :Pelo. ordem. Sr. 1'rc3idente, requeir·J pre 

ferência pnra o proces3o ele n2 .L40/63, de que é re.Lator o 

Jliinietr•;J Caldeira Neto e revisor V .lx•. 

O Sr. 1'rcsi1 ente - Atendido. 
,/ 

o Sr. Sccret!rio - :!'ROCESSO N2 140/63 Relator: Ministro 

Caldeira Neto. Revlsor: Min1str·:> J11li>J Barata. Recurso de 

. revista de decisn·J do TRT da 11 Região. Interessados: Salo

. M·J Mancla (Dr. A. S. RJmita) e Antjnio dos Anjos Vieira e 

outros (Dr. F.L. Pires). 

O Sr. Caldeira Neto - Sr. Presidente, o Igrégio Tribunal 

"a quo" houve por be11,o.o reforllar a sentença da Mil! Junta, 

:condenar s·Jlidàriamente a Salomão Mane.La ••• (lê). i' o 

relatório. 

O Sr. '!'residente - De acôrd·J com o re.Lat6rio. Com a puavra. 

o Dr. Adv·Jgado. 

(Faz uso da pa.Lavra o Dr. Advogad•J) 
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O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. - Com a palavra. o 

sr. relator. 

O Sr. Caldeira Neto - Meu voto é o seguinte: Não se discute 

o direito dos empregados, mesmo porque a natureza da ativida-

"' de explorada nenhuma influencia teria para o desate do assun-

to ••• (lê). Conheço, havendo divergência "' , sobre a mataria, con 
, - ' , ' 

signada no acordao do proprio Tribunal. 

O Sr. Presidente - Também conheço. Há divergência? Conheci-

do, por unanimidade. 

O Sr. Caldeira Neto - Has suas alent4ldas razões, proaura o re 

corrente demonstrar a nenhuma solidariedade existente, nos 

têrmos da lei trabalhista,,.(lê). Nego provimento. 

O Sr. Presidente - Vou acompanhar o voto do relator. Confor 

me consta das minhas notas, o acÓrdão regional, a fls.l20, 

conclui entendendo provada a responsabilidade ••• (lê). Voto 

com o relator. - Há divergência ? 
~ , -O Sr. Romulo Card1m - Quero fazer uma pergunta: O acordao Re 

gional não excluiu Salomão Manela, mas declarou que havia 

sociedade de fato 1 Estou vendo que o relator e V.Ex~ conh -

ceram do recurso mas lhe negaram provimento, Então qual a 
,. 

finalidade deste recurso ? 
, . -O Sr. Caldeira Neto - Porque há acordaos divergentes. 

"' O Sr. Romulo Cardim - Se existe uma sociedade de fato, esto 

h d t nh d d d t ib U'lti ao an o es ra o que o a voga o peça a r una que, em 

·ma hipÓtese, seja determinado que os bens patrimoniais raspo-

dam pela· ação, . -Como concluiu o acordao ? 

O Sr. Caldeira Neto -Em primeiro lugar, V.Ex! tem que ver 

que eu neguei provimento. Conheci pela divergência, porque 
A • 

o Tribunal, em casos identioos, manifestou-se contrariamente 

O Sr, RÔmulo Cardim - Mas que resolveu o Regional ? .. 
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O Sr. Caldeira Noto -Vou ler para V.Ex~. O que pede o recor 

rente é que apenas seja exclu!do dessa responsabilidade soli-. ~ .. 
daria. Diz ele que,primeiramente, a empresa responda e se 

não houver bens. suficientes para pagamento, então seja respon 

sabilizado Manela. 

O Sr. Presidente - Porque, diz o Regional, "provada a respon

sabilidade solidária.,. 11
, 

O Sr. RÔmulo Carnim - O Regional reportou-se ; decisão de 
. ~ ~ , , 

primeira instancia, que e a que esta de pe ? Como concluiu 

esta ? 

O Sr. Caldeira Neto - Ho mesmo sentido. Vou ler a conclusão. 

O Sr. RÔmulo Cnrdim - Se a conclusão do acÓrdão tivesse sido 
.. • esta, a que proposito viria o recurso ? Ele pediu que, se 

não derem a exclusão, pelo menos que dêem isto. 

que a sentença não deu. 

- . Entao e por 

O Sr. Caldeira Neto- Vou ler a sentença: {Lê). Esta decisão 

foi confirmada. 

O Sr. RÔmulo Cardim - Então por que o recorrente precisa pe

dir, que se não for concedida a exclusão que, pelo menos, 

seja declarado que os banes patrimoniais responderão pela a-

-çao. 

O Sr. Caldeira Neto - Isto pede o recorrente. 

O Sr. RÔmulo Cardim - E isto é o que faço, porque, reconhe-
.. 

cida a existencia de uma sociedade de fato e reconhecido que 

mesmo que não seja uma sociedade de direito, existe socieda-. ~ 

de de fato, os bens patrimonais e que tem que responder pela 

obrigaçÕes trabalhistas. 
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O Sr. RÔmulo Cardim - (Continuando) - ~ntendo que a senten-

- . ça n~o esta clara neste sentido, porque condenou Fulano e 

• Beltrano, sem se referir propriamente aos nomes de cada um. 

• • Assim, meu voto e dando provimento em parte, isto e, no mes-

mos entido da sentença que foi invocada pelos tribunais, que 

já reconhecem que de fato se trata dêsses casos. 
A 

.I!:Stes bens 

respondem pelas obrigaçÕes. ~ate o meu entendimento, "data 

venia", mesmo porque não a e justificaria a interposição d& 

recurso que visasse a confirmação da sentenç~ recorrida. .1!: 

tentas sentenças não dizem isto que se interpÕe recurso. Se 

não concedida a exclusão, sej~ declarado que os bens patri -

moniais respondam pelasobrigações da sociedade. 

O Sr. Lima Teixeira - Com o Relator. 
A 

O Sr. Pres iaente - Contra o voto do Ministro Romulo Cardim, 

que dava provimento, resolveu-se negar provimento ao recurso 
A . I 

O Ministro Romulo Caraim, alias, dava provimento p~rcial. 
A 

O Sr. Advognao - Sr. Presidente, pediria preferencia para 0 

processo nÚmero 5 088. 

O Sr. Presiden~ - • Sera ateno.ido • 

O Sr. • Secrettario - PROC.I!SSO N611ERO 5 088/63. - Relator: Mi-
I A 

nistro Julio Barata - Revisor: Ministro Romulo Cardim - Re 

curso ae revista de decisão do TRT o.a 1& Região - DAHCY MAC 

DO Dl!: MARTINS e outros e LABORIITÓRIOO l!ilHLA S/A. 

O Sr. Presidente - Trata-se de processo que versa questão 
, , ,. , , 

ja varias vezes decidida por esta Turma. Meu relatorio e o 

seguinte: Lei 4 090. O apêlo dos reclamantes ••• (lê). 

O Sr. RÔmulo Cardim - De acÔrdo. 

(Faz uso da palavra o Sr. Advogado). 
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O Sr. Presiiente -Em discussão. Encerratia. Conheço, prel1m1 

narmente llilil recurso, está citada jurisprudência divergente. 

O Sr. Rômulo Car~im -Sr. Presiàente, conheço porque está ci

ta cio acórdão liiver6;e nte • 

O Sr. Presiliente - ~uanto 11.0 conhecimento há alJuma diver,ên

cia'? Conhecide, por unanimillade. Conhecido o recurso, ll!lu

lhe provimento. Ouvi com muita atenção a sustentação oral ào 
, 

ilustre advo&aalo e :lo posse louvar a maneira pela I!!Ual s. Ex11 

argllr.lentou, flue realmente àemenstrou sua c~!lllCiltad.e. 

de vista lllo rel9tor é inteiramente contrário ao i• ilustre 

sÍilce porque, l!uanto à possibiliuie ie compensar com UI!UI. 

gratificação natalina habitualmente p9.e;a há len~o tempea 61'!. 

tiflcação àa Lei 4 090, entenie até lmposslvel. Prlmeiu, 

porque a gr11 tificação, ne atas c onàlçÕes, rielxa ie· ser libera-
, 

lllia.ie para se integrar lieflnltivemente ao salarle. E, se as 

sim nã e f•sse, a Lei 4 090 é expre asa !lUando à e termina que a 

gratificação a que se refere, que tomou o nome, e luGQr ~o 

elmo tercelrg sal!Írlo, é daàa lndepenlientemente d.e lllUalquer 

eutra remuneração, isto é, independentemente ~o salário e àe 

Cllualsquerracréscimos ou vantagens que se somem ao salárle, co 

mo é o caso da gratlflcaçãe habitualmente paga. Assim senlio, 

com base no parecer do ilustre Procurador Bri~ldo 'rinoce, io 

prwlmento ao recurso, nos têrmos ào parecer. 

O Sr. R~mulo Carilm - ~ste assuntlil na Turll'.& tem sitio termen

teso, ao contrário ill ~ue acentece no 'l'rlbunal Pleno que já 

é trl!nqullo, lnclusl v e eu me amo sou relator i e t~ua tro tllss!

il3s coletivos em l!.ue o Tribunal Pleno manli.ou compensar. Te 

oho o tla Bra~, Linhas Correntes, já não me lembra àos outros 

àels. Além CJ.gs mais há acórriãos ia Western Telegraph Co. Lti. 

e Bancos da Ile.hia. Há unn perçãe Gl.e acórúos llio Pleno em I!.Ue 
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já é tranq:tülo. O Pleno mania compensar. na ·J:urma tem silict 

tormenteso i.ada a instabililill.àe ia com,osição. Por isso aqui 

tem hs.vido à.ecisÕe s àivergentes. A iecisão de fls. 23 àiz 

que a reclam.a.d.a já par;ava a <];ratificação llie Natal e nQ:o esta

va obri"'"u a p&glõlr outra pela Lei 4 090. Meu entenàimento é 

que já pa~va. Aliás, o ilustre àefenur, o ilustre causÍàic 

que defendeu o recorrido, apresentou argumentos que são a, em 

ver, irrespondÍveis. Zsse ar&ument o de um homem que recebia 

contratualmente despesas ele condomÍnios, atimitinào-se a hi}IÓ

tese ie ser obrigaào a PJ.EJir duas vêzes, é um argumento perfe 

tamente jurÍdico •. Não é um argumento pejara tivo, como aquêle 

que apresentei no acórdi:o cie que fui rel.stor, ae que o empre

s;ador que fornece almiço &N tuitamente a seus operários se 

vier uma lei obri::;ando-o a ilar elmâço coercitivamente, o empr 

guio é obrigado a almoçar duas vezes. Evitientemente que nao 

Ele não po:te obrigar o empregaào a almoçar dms vezes. lhe 

já ciava antes ie a lei mandar li.sr o almÔço. O ar:umenta apre 

sentaGio lia tribu!"'.a está num esfera muito mais JurÍd.ica porqu 

:passou do !tOnto cte vista do Jll!;llmento na questão d.o conilom!-

nio e apresentou a questão ia lei civil. ri ' ~ntentto que esta 

absolutamente certo o que cHz a sentença. A empr;sa que já 

Jlfl (l;S.VS esta gratií"icação pelo Natal vai s::r obrigada a pa~r 

outro vez? Entendo que não. Tem sido o entendimento do Tri;. 

bunal Pleno. A Turl!lll tem entencUmenta liiverso. Dnta ven1a 

àe v. Ex•., mantenho a àecisão. 
, 

O Sr. Cald.eire N~ta - Da ta v enia à. e V. Ex•. tambem acompanho 

ô Ministro Rôoulo Csrilim. Entendo que ~. Ex•. o ilustre adv~ 

plio, a meu ver, merece unn referêncie es.~tecial. Como bem 

àisseram V. Ex•. e o Ministro Rômulo Cartiim, abordou têcnica

mente o assunto com muita proprietl.aàe e colocou a questào nos 
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seus ievilios tijrmos. Isso é muito importante nos esclareci

mentos trazidos às vêzea lia tribuna, porque ajuiam, eviiente 

mente, a solv~ncia de questQes controvertidas, como s0i s~r 

esta da Lei 4 090. Não poaso aceitar a interpretação muito 

a~rratia ae texto lia lei. A lei diz indepenteote ria remune

ração • :Mas êste inaependente de remuneração, é Óbvio, é i!. 

. - , 
quilo que se chama propriamente remuneraçao, porque g àecimo 

terceiro salário não pod.e ser cons!.fl.er!l.lio como remuneração 

que se integre ao pe trimÔnio ào empre.;ado. Ela é fracionada, 

pa~ em partes, àeixando de ser paga em caae lle justa causa. 

Como pocterei, então, entenier como 3ratificação se o empre~ 

ior já vinha por antecipação f4eando uma .i7Qtificac;ão natali

na, senct0 o objetivo da GI'Btificação cl.a Lei 4 090 uma situa-

çae quase imperiosa, compelindo os (femais empre~àores que 

naa vinham p.t;ando? Vamn criar uma situação desigual entre 

os prepries empre pà.ore s. Aquêles que se anteciparam à lei 

são obrip.liu a pagar lita.s Yêzes e aquêles lllUO nae pag&Yalll 

Yão papr a gratificação preYista na lei. Data venia lie V.E 

acompanho o Ministro Rômulo Carliim. 

O :;)r. Lima 'l'eixeira ·- Sr. Presidente, ouyi a e censilierações 

lio ilustre alivo&aliOo Mas àianta ia ariumentaçeo ebYia io 

V.Ex•. lie E{ue era uma t;ra tificação cenceliiàa ce~mumente, deno

mi!llllia gratificação àe gratificação lle fim de ano, os emprega 

àores, depoi·s lia Lei 4 090, passaram a deneminá-la li.e grati

ficação natalina para se ajustar ao critério lia lei. Mas era 

grat1f1caçãe de fim li.e ano, era CIJI!lum cemo uma compensaçao 

eos funcionários pelos esforços e .aei"Y1Ços preataios à empré'-

- , , 
sa. Nae ba como ner;ar que se incorporava ao salaria. Nem se 

ria possÍTel qua se viesse propor a compensação. Assistilaqu 

um ar~umento que serYiu até lie base a análise quando o aàvoga 

• 
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ào se referiu àqueles que alug11vam &}lllrtamentos, que muitas 
~ . 

vezes havia entenãimento io in~uilino com o proprietario e 

que, em certas ocasiÕes se procurava êase ententimente no se 

tido àas àespesas ie conàom!nie ficarem por canta do inquili 

no e quando a lei posteriormente viesse ·a tratar, já então 

seria um duplo J~q;amento. Não. 
~ . 

Nao e isso. Era a maneira 

ie se burlar, a maneira àe se fugir ao critérie legal. Entã 

• o proprietario procurava se compensar àe um melhor pagqmento 

àe al~guel, transferinào para o inquilino os Ônus concernen

tes ao pagamento do condomÍnio. Hão pode, por conseJuinte, 

ter a expressão que se quer lin.r a êsse exemplo para se colo

car, em face da Lei 4 090, contra a ZNtificação natalina. 

Nno hi como ne~r e não poàeria ter outro sentiào, ou desejo 

ou propciÍsito a finaliàade da Lei 4 090 senão esta. Por isso 

acompg.nho o voto de ~. Ex ... 

o Sr. Presii'ente - Verifica-se em]!la te. l:onvocs cio o Ministro 

Fiuza Lima para desempata r. 
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O Sr. Presidente - Como S. Exã estava presente, pergunto se 

está informado do relatÓrio e dos votos proferidos, para po-

der votar. 

O Sr. Fiuza Lima - Estou, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra v. Ex&. 

O Sr. Fiuza Lima - Sr. Presidente, voto sempre no mesmo sen

tido do v:>to·de V. Ex&, oom argumentação não tão jurÍdica co

co a do Ministro ~Ômulo Cardim e d:> Ministro Caldeira Neto. O 

trabalhador já tem seu orçamento com a gratificação. '1he 

distribuiu de modo a fazer face à receita e a despesa. • E lau 

vável o ato do empregador que concede essa gratificação. Mas 

- . nao e pelo fato de ser bom empregador e dedicado com seu empr 

gado que deixe de cumprir uma lei que surge estendendo maiore 

benefÍcios ao empregado. Quando se rêz a lei não se cogitou 

d;sses casos. A lei tem aplicação geral. Da! entendo, Sr. 

Presidente, que não pode a gratificação ser compensada e aco~ 

- . panho o voto de V. Ex&, no sentido de que ao gratificaçoes ja 

concedidas ao empregado integravam sua remuneração. E' meu 

voto. 

O Sr. Presidente - P0 r maioria, dado provimento ao recurso. 

.Muito obrgiado ao Ministro Fiuza Lima. 
. ~ 

Esta suspensa a sessa 1 

• para o cat:e. 
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O Sr. Presidente - Está reaberta a sessão, 

15,10 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 684/63 - Relator: Ministro 

Caldeira Neto. Agravo de instrumento de despacho da JCJ de 

Passo Fundo. Interessados: Construtora GaÚcha Ltda (Dr.Glads 

tone o. Marsico) e Lourenço Blazussio e outros. 

O Sr. Caldeira Reto Sr. Presidente, não tenho minhas notas 

Peço adiamento. 

O Sr. Presidente - Deferido. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 698/63 - Relator: Ministro 

Julio Barata. Agravo de instrument~ de despacho do President 

do TRT da 8& Região. Interessados: Manuel de Sousa Matos (Dr 

Ernesto Chaves Ueto) e José de Oliveira Melo, 

O Sr. Presidente - Reconhecida a relação de emprêgo,poia o 

agravado era motorista de carro de praça do qual era proprie-

tário, .. (lê), t o relatÓrio. li:m discussão. • Meu voto e o 
~ .. 

seguinte:.Da prova examinada conclui-se pela relaçao de empre 

go. uão se pode questionar o pagamento das férias devidas e 

não pagas ••• (lê). Uão há base para o recurso. Nego provi-

mento ao agravo. 

vo, unânimemente. 

. .. 
Ha divergencia ? Negado provimento ao agra 

O Sr. SP.cretário - PROCESSO Nll ?89/63 - Relator: Ministro 

RÔmulo Cardim. Agravo de instrumento de despachei da JCJ de 

Jundla!. Interessados: Sacaria Paulista S/A Fiação e Tecela

gem (Dr. W. Campaz) e Irene Martins de Sousa. 

O Sr. RÔmulo Cardim O despacho agravado de fls. 2 é o se-

guinte: Em seu recurso de revista procurava o recorrente se 

apoiar em tratadistas e citava acÓrdãos, inclusive,do Pleno, 

quanto ao salário de menor. ~ preciso notar qua a primeira 

decisão proferida encontrara provado o alegado dando pela 
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procedência da reclamação. Mas esta sentença foi reformada, 

afirmando a segunda decisão não estar provado. Da{ o agravo 

em julgamento. 

~ o relatório. 

A Procuradoria opinou pelo não provimento. 

O Sr. Presidente - Com a palavra o relator para o voto. 

O Sr. RÔ~1ulo Cardim- A revista citava acÓrdãos, inclusive 

de cinha autoria e do Pleno sôbre salário de menor não apren-

diz. Realmente sob 
.. 
este aspecto estaria fundamentada a re-

vista, não fÔra a existência de prejulgado neste Tribunal ••• 

(lê). 
.. 

Com esses esclarecimentos nego provimento ao agravo. 

O Sr. Presidente - Há divergência ? Negado provimento ao 

agravo, por unanimidade. 

--
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O Sr. Secretário - ?ROCl:SSO I'º 68~/63 Relator: Miniatro 

Caldeira Neto. Agravo de instrumento de despacho do ?res. 

da JCJ de ?asso Fundo. Interessados: Construtora Gadcha 

Ltda. (Dr. Gladst·:me O. :Marsico) e Lourenço Blazussio e 

outros. 

-1-

O Sr. Caldeira Neto - Sr. ?residente, discute-se neste pro

cesso s·Sbre aplicação da Lei ~0~0, retroatividade ou niio ••• 

(lê). i' o relatório. 

O Sr. l're!'idente - :E:n discussão. incerrada. C·Jil a palcvra 

J relat•Jr. 

O Sr. Cal~eira Neto - ~ntendo que ncrcce nelhor exane a 

lllatéria ••• (lê). Dou provil:lento ao agravo para mandar 

subir ••• (lê). 
A 

O Sr. l'residente - Foi provido o agravo, unaniaemcnte. 
I" 

O Sr. Secr,..Mri•J - l'ROCESSO N2 1 327/63 Relato r: Ministro 

RSnulo Cardim. Agravo de instrUI!lcnt·J de despacho do ?res. 

dn ltll JCJ de S. Paulo. Interessados: Semp Rtdio e Te.J.eTisii•J 

i/A (Dr. Sérgio Barci) e Odete Lopes de Farias. 

O Sr. Rônul., Cardi."t - A prilleira decisão proferida nos 

autos originais nao encontrou provada a falta alegada pela 

reclamada ••• (lê). i' o relatório. 

O Sr. l'rcsidcntc - ~discussão. iricerrada. Co• a palavra 

o relator. 

O Sr. R·Srml•' Cardin- As citaçÕes feitas no recurso de re

vista nã., aprovei talll no recorrente, porque a sentença r e cor 

rida a par da afirmativa de que a !alta ••• (lê). Nego pro-

vUiento. 

O Sr. Presidente - Há divcr,ência ? Por unanimidade, fo1 

ncg-adJ pr·JVizlcntJ no agravo. 

O Sr. Secrctdrio - ?ROCiSSO ~Q 1355/63 Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de instrumento de dcspach·J d·J ?rcs. 

da 101 JCJ de S. ?aula. Interessados: ?alle G.Thonsen-
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InstalaçÕes Industriais e Joaquim Rodrigues da Silva. 
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O Sr. Lima Teixeira. - O .despacho agravado do ?residente da 

Décima Junta de Conciliação e JUlgamento de são Pau~o sus

tenta que o recurso de revista não tem qualquer amparo le

ga~ ••• (lê). 1 1 o relatório. 
~ 

- l::n discussao. O Sr. ~residente lncerrada. Com a pa~avra 

o relator. 

O Sr. Limn Teixeira - ltego pr•.:lvimento ao agravo, mantendo 

o despacho at;ravado, pois, em verdade, a revista nâ·o estava 

devidalllente !undnncntada. ••• (lê). 

O Sr. ~rc~idente - Há divergência ? ?or unan1lllidade, !o1 

negado provi:l!\ent·J ao agrav•J. 

O Sr. Secrct~rio - ?ROCiSSO ~g 1 
/ 

424/63 Relator: MinistrJ 

L:!La Teixeira. Agravo de instrumento de despacho do ?res. 

da JCJ de s~nto Andr6. Interessad•:>s: itil-ingenharia e 

Isolament•Js Térmicos Ltda. (Dr. J.F. l'int•J) e Claudoairo 

Isiquiel Santos. 

O Sr. Limn Teixeira - O despacho agravado do ?residente da 

Junta de Concilia'Jão e JulgaJ!ento de Santo Andr~ sustenta 

que nilo ha divereêncin jurisprudencial ou vlo.u.çiio ••• (lê). 

I' o relatório. 

O Sr. :Prc!'lidente - :E:! discussã•J, Jmcerrada. Com a palavra 

o relato r. 

O Sr. Lima Teixeira - ~ciO pr•Jvuento ao agravo para aanter 

o despnch·J ae;ravt:tdo, p•Jis, •atéria cte fato nio enseja reeur 

so de revista. A0ertado, assim, o despacho aenecat6r1o. 

O Sr. '~''"""i~~m:e - H:i divergência ? K;::gad·:> pr·Jvimento a<J 

agrov•J, pJr unanimidade. 
c/ 

O Sc-. g,.,~rctário - 'I'R0C];SSO ~º 4/64 Relator: :lllinistN 

RS::mlo Cardim. Agrav·o de instru.mento de despach·J do ?rcs. 
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da 41 JCJ da Guarobc.ra. Interc~nnchJa: :Enaro- J::ngennaria e 

Funda.•Ões Arquitctur<~. Ltda. (Dr. A.G. Cardoso) e Sebastião 

lfurtins Rosa de Oliveira (Dr. Ai'Jnso l'eixoto). 

O Sr. R'lnul·J C::trdi!!t - .. t - Ji::!1 rccl:uaaça·J que versava ao ore pa-

grunento de grati:t'icaçâo da Lei 4090, o ora agravante foi 

c-Jndenado pela primeira decisã-J que :t'J i C•Jnfir.-ada e• grau 

de emoargoe ••• (lê). I' o rc.Latório, 

O Sr. !'residente - J:n dia ~ussi·J. Encerrada. CJn a pai avrn 

·J re.Lat•Jr. 

O Sr. R~nul·J Cnrclim - A sentença pruferida em eruu de elll

oarr;•Js,em sua literalidadc,dl.Z o seguinte: (lê). Faço ques

tão de "transcrever es!!a sentença no neu voto, pura que o 

Tribunal veja a scn,;cnga pro:t'er1.da cn grau. de embargos que, 

c:rn. sua literalidade, diz: "Yistos c examinados •Js cmoarg·Js 

de fô.Lnas ••• (.L~) "• De acôrdJ CJ::l o. d·JUta l'rocuruúoria, 

úJU prJvincntJ ao agravo pura mandar subir o recurso. i' 
.) 

!!leu votu. 

O Sr. ?r ·ridente _ Há dl.vor.:.;ênciu ? l'or unnnl.l!ll.daúc, !oi 

dado provinento ao agravo, pura mandar subir a revisto.. 
/ 

O Sr. Secrctlirio - l'ROCISSO !til 7/64 R ela t·Jr: Jdinistro Lima 

Te1.xeira. AgravJ de l.nstrument·J de aespacho Cio l'rcs. Ci•J TRT 

da J.l Reg1.io. Interesnados: Zeny Ca.Ldcirn ao Me.Lo (Dr. A. 

Figueiredo) c Rêde Ferroviária Federal S/A (Dr. T. Ribeiro 

Filho) • 

O Sr. Lum Tc1.xeira - O CiospachJ agravaao do :Prea1.dente do 

Triuunal Regional do Trabalho da l'rimcira Rigiâo sustenta 

a :r5.Lhas 129 nã·J ter a revista ·tualquer tunparo .legal. •• (lê) 

E' •) re.Latório. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra o relator. 

O Sr. Lima Teixeira - Nego provimento ao agravo, para manter 

o bem fundamentado despaCho denegatÓrio. (Lê). 

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

provimento ao agravo. 
.....-

o Sr. Secretário - PROCESSO N~ 30/64 - Relator: Ministro Lima 

Teixeira. Agravo de instrumento de despacho do Presidente do 

TRT da la. Região. CIA. BRASILEIRA DE GÁS (DR. D. MARCO) e 

JOSf: AUGUSTO DA CUHHA MARQUES (DR, A. COSSENZO FILHO). 

O Sr. Lima Teixeira - O 
~ 

despacho de fls. 12 esclarece que nao 

houve julgamento "ultra 11 ( ~, ~ , petita ••• le • ~ o relatorio, .. 
O Sr. Presidente - Con a palavra V.Ex~. 

O Sr. Lima Teixeira - Nego provimento ao agravo. Mantenho o 

• • despacho denegatorio, pois o recurso trata de mataria de fato 

incabÍvel na revista. 

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

provimento ao agravo. 
v 

O Sr. Secretário - PROCESSO Ul! 61/64 - Relator: Ministro Cal-

deira Neto. Agravo de instrumento de despacho do Presidente 

da lla. JCJ da Guanabara. Lb ESTEVES LUSTOSA (DR. ARMENIO A. 

SIQUEIRA) e BCO DA METRÓPOLE DO R.DE JANEIRO S/ A (DR. J • PE

RELMITER). 

O Sr. Caldeira Neto -A Junta, pela sentença de fls. 10, co -

firmada em embargos, considerou justa a pena disciplinar apl -

cada ••• (lê). ~ o relatÓrio. 

O Sr. Presidente - V.Ex~ com a palavra. 

O Sr. Caldeira Neto - (Lê). Nego provimento ao agravo. 

O Sr• Presidente.- I~ divergência? Negado proTimento ao agr -

vo, por unanimidade. 
/ 

O Sr. Seoretário - PROCESSO Nl! 848/63 - Relator: Ministro 
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Caldeira Neto. Revisor: Ministro JÚlio Barata. Recurso de re
"' 

vista de decisão da JCJ de Vitoria. CARLOS MELO LUCAS (DR. A. 

A. FAVALESSE) e HERMES VANSELLER (DR. IGNACIO S. PEREIRA) • 
• O Sr. Caldeira Neto - A reclamada foi condenada a revelia e a sen-

tença cohfirmada em embargos, porque não elidida a revelia ••• 

(lê). ~o relatÓrio. 
"" O Sr. Presidente- De acordo. -Com a palavra V.Ex~. 

O Sr. Caldeira Neto - Não foi elidida a revelia, Não conheço. 

O Sr. Presidente - Minhas notas dizem o seguinte: "Trata-se 

de pequeno empreiteiro ••• (lê). O caso me chamou a atenção, 

• pelo seguinte: e que o reclamante era empregado da Prefeitura 

'Municipal. . "" Na qualidade de f.unoionario da Prefeitura, ele fe 

o calçamento da rua onde mora a reclamada. Depois, o reclama 

do lhe pediu que, em caráter particular, fizesse na calçada 

uns consertos. Êle, então, como não recebeu a paga ajustada, 

veio reclamar na Justiça do Trabalho, dizendo-se pequeno em

preiteiro. O reclamado foi condenado ; revelia. Mas a! é 

que minhas notas são incompletas, porque dizem "ver fls. 28 11 , 

que me parece ser a apresentação de documento ••• 

O Sr. Caldeira Neto- Não encontro documento às fls. 28. 

O Sr. Presidente - Peço os autos. Nas razÕes de revista, 

diz-se: 11 0 reclamante trabalhou para o reclamado ... {lê). 

I 
• • 

O Sr. Caldeira neto - sto e mataria de fato, 

O Sr. Presidente - Não considero matéria de fato propriamen-

• te, porque era um funcionario da Prefeitura Municipal ••• 

O sr. Caldeira Neto - Não está provado isto, prova cabal não 
, -existe; ha apenas alegaçao. Vou ler meu voto: "Insiste o re 

corrente na sua não revelia ••• (lê). Da! porque eu não conhe 

c ia. 

O Sr. RÔmulo Cardim - O reclamado foi dado como revel ? 
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O Sr. RÔmulo Cardim- É o reclamado quem está recorrendo ? C m-. . . 
pareceu a primeira audiencia ? 

O Sr. Caldeira Neto - Compareceu, mas não provou nada. Era 

confesso. Nestas decisÕes, em geral, não comparecendo a par-

• • • te, o juiz da como revel, mas e confessa quanto a mataria 
' 

de fato. 

O Sr. RÔmulo Cardim - Mas a sentença aplicou pena de revelia, 
~ 

tanto que v.Ex! disse que em embargos não se podia apreciar 

• e. materia ••• 

O Sr. Caldeira Neto - Eu não disse que não se podia apreciar. 

Disse que não foi alegado em embargos. 

O Sr. RÔmulo Cardim - ~ emprêsa ou individuo ? 

O Sr. Caldeira Neto - IndivÍduo. 

O Sr. Presidente - A alegação é de que se trata de pqueno em 

preiteiro. 

O Sr. RÔmulo Cardim - Não elidiu a revelia de modo nenhum ? 

O Sr. Caldeira Neto - Alegou que estava doente, mas apresen-

• tou atestado medico particular, gracioso. . ~ . 
O Sr. Romulo Cardim - Que atestado medico tinha que juntar, 

- . -senao particular, pois ale nao era empregador. Sr. Presiden 

te, vou acompanhar o voto de V .Ex~. ~la c omparecau à primei 

"' ra audiencia; tentou eliãir a revelia, mostrando que estava 

doente. Conheço da revista. 
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O Sr. Lima Teixeira - Voto com o Relator. 

O Sr. ·Presidente - Co~~ecido, por maioria de votos. Tem a 

palavra o Relator, 

O Sr. Caldeira Neto Como consequência do voto do Revisor, 

evidentemente, conh - . acendo do recurso por achar que nao e re-

vel, o provimento 1 mporta na baixa do processo ••• (lê); o 
, , , 

consetorio logico e a baixa dos autos. 

o Sr. 
A 

Romulo C.,rdim Dou provimento. Mando a Junta aprecia 

o ... 
'-'r• Presidente - Não há divergência ? , -Redigirei o acordao 

Manda-se que a Junt a aprecie. 

O S;r:. 
A 

Romulo Cardim 
A 

examinada toda a ma 

partes então ree aef 

tido; disse apenas 

o Sr. Presidente -

o Sr. S~cretário -

nistro Caldeira Net 

so ae revista de de 

(Br • .A. Andreazza) 

chem). 

O S;c. Caldeira Neto 
A 

nal de Porto alegre 

rio-mÍnimo têm vig 

o Sr. Presidente -

O Sr. Caldeira Neto 

julgaaos publicados 

o Sr. Presidente -
A 

nhecido, unanimemen 

O Sr. 
, 

Secretario -

, 
- Quando se a~ula um processo e para ser 
, 

teria. Anulado "ab initio" o processo, as 

andem. E interessante que não foi discu-
, 

que ambos eram funcionarios municipais. 

Est~ proclamada a decisão. 
.....--

PROC.ISSSO Nffi.tERO 1 900/63 - Relator: Mi -
, 

o - Revisor: Ministro Julio Barata - Recu~ 

cisão do TRT da 411o Região • SCHENK & GIA. 

e JOÃO Bli'riSTA HOMEM e outros (Dr, b:,E,Ju-

Recorrem de revista da decisão ao Regi 

por considerar que os novos nÍveis do sal 

ênc ia !media ta • • • (1 ê ) • 
, 

E' o relatorio. 

De acÔrdo, Em ui~cussao. ~ncerrada. 
, -

A respeitavel decisao se afina com os 
, A -no Diario Ot"icial ... (le). Nao conheço. 

Não conheço. Há divergência ? Não co-

te. 
1/' 

PROC.ISSSO NÚMEHO 2 173/ój - Relator: Mi -
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nistro Caldeira Neto - Revisor: Ministro Julio Barata - Recur 

so de revista de decisão do TRT da 2• Região - MAKUL & CIA. e 

JOS~ C.ISSARIO COHR.ISIA (Dr. F,Benedito Papa). 

O Sr. Caldeira Neto - Despedido, veio o reclamante a juÍzo 

e pediu as indenizaçÕes legais a que se julgava com direito •• 

(lê). 
, 

,~SI o rehttorio •. 

O Sr. Presidente -
A I 

De acordo com o relatorio. .!Sm discussão. 

Jo;ncerrada, 

O Sr, Caldeira Neto - As faltas atribuidas ao recorrido; fa

ce às provas dos autos, segundo apuraram as decisÕes anterio

res, nãoresultaramdemonstradas ... (lê}, Não conheço. 

O Sr. Presidente - Não conheço. 

nimidade, não conhecido, 

Eá divergência ? Por una 

O Sr. Secretário -
....--

PROC.Ii:SSO Iil1M!!:RO 2 7'30/ó3 - Relato r: Mi -
A 

nistro Romulo Cardim - Revisor: Ministro Lima T<'lixeira - Re_ 

curso de revista de decisão do TRT da 1!!. Região - OTÁVIO MI -

RANDA e outros e GENERAL .I!:LETRIC SjA, 

O Sr. RÔrnulo Cardim - O Egrégio Tribunal da Primeira Região, 
, -pelo acordao de fls. 56, declara que o laudo pericial da Di-

visão competentee não encontra a alegada insalubridade ••• 

(lê) .• 
. , 

.1!: I o relatorio. 

O Sr. Lima Teixeira -
A 

De acordo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerr .. cta. Tem a palavra 

o Relator. 

O Sr. RÔnmlo Cardim - Duas decisÕes unânimes, nas duas ins -
A A 

tancias percorridas, afirmam a inexistencia da insalubridade 

alegada pelos recorrentes ••• (lê). De acÔrdo com o parecer 

da Procuradoria, não conheço. 

O Sr, Lima Teixeira - -Insalubridade nao comprovada, 
, 

Ma teria 
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de fato. Não conheço. 
I A 

'· 

~ 

O Sr. Presidente - Ha divergencia ? Por unanimidade, nao 

conhecido o recurso. 
, 

O Sr. Secretario -
/ 

PROC.I!:SSO IIDMJSRO 2 829/6'3 - Relato r: Mi -
, 

nistro Caldeira Neto - Revisor: Ministro Julio Barata - Recu 

ao de revista de decisão do TRT da 1• Região - LEGIÃO BRASI 

Ll!:IRA D~ ASSISTJSNCI.II e NICOL.II F.I!:J:WaNDl!>S CA.tWOSO, 

O Sr. Caldeira Neto - Recorre-se de revista no venerando 
, -acordao regional que, ao reformar a sentença àa Junta, deu 

o valor de , •• (lê), 
, 

E 1 o relatorio • 

• 
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O Sr. Presidente -De ac;rao. Em discussão. Encerrao. Com 

a palavra a rrelator. 

O Sr. Caldeira ~>e to - 1!a. teria de conho. meramente interpreta

tiva cmm~» ealientalllo ne àes~cho Ido prGÍprio Presiliente cl.o 
A 

Tribunal a quo. llão há nem se imHca s~»bre a matéria 11uesti 

nada I!Uilll!uer àisliÍilio jurisprudencial cam:> enteniilie pela 

àouta Procuradoria Geral: (lÔ). Dêle nio conheço. 

O ::lr. Presiiente - Também não conheço. Há 4i.ivergênoia? Par 

umnimidalie não foi conhecids o .recurso. 

O ::Ir. Secretário - PHOC~sso N2 3 254/63 - Helator: Ministre 

Calieira Nete. 
. . 

Hevisor: Ministro Julio Barata. Recurso ie 

revista ie neciaão ào Juiz ie Direito ia Comarca àe Limeira. 

Interessaies: l'eiro Dorival Cardo se (Dr. L. CarlosPPaolieri) 

e Inàs. Emanuel Rocco S/A (Dr. J. B. Guimarães). 

O Sr. Caldeira Neto - Peiro l>orival CarGioso através tie seu 

Sinaticato de classe reclamou contra seis iias de suspen:Jio e 

àois iescansos semanais, diferenças salariais vencidas e a 

·contar da aáhhissão e bem assim tiiferenÇII. relativa a acortlo 

;alarial referente u1 aumento de 27,5%: (lê). :g o relat.Írio. 

O Sr. Prosiiente - Do acéircio. ~ a.iscus sã e. Encerra tia.· Cem 

a palavra o r1•elatoro 

O Sr. Caltieira Neto - Conha ÇOll do recurso com referência a pena 

a dois aspectl)s: suspensão e saláril!l cite menor aprenciiz, ante 

os acórtiãos indic:;~àas pela recerrente 11ue sae diver~entes. 

O Sr. Presidente - De acôrcio. Há divergência? Por Ul19nimida 

tie, eonhecitio. Com a Ii~J.l.a vra o relator. 

O Sr• Cllllieira Neto -Dou nessa parte provimento a• recurso 

plara o fim d.e mandar !IQgar os seis dias ll.e suspensãe ante 11. 

compronção ia mDléstia cio recorrente atravéa cio atestado io 

SA.MDU, 11ue o Ministro Rômulo "'artiim não aceita e eu aceito, 
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' e, ben:. assim, salario de mener aprendiz Gtue nao recebia apren 
, 

à.iza&U metodicG. 

O Sr. Presidente -De acÔrd.o. Há l.ivergênoia? 

O Sr. Rômultl ~,Ar!iim -Divirjo. 

O Sr. Lim Teixeira -De acordo com o relat,r. 

O Sr. i'resid.ente - Por maioria, foi delio provimento eo recur

•• pu.ra manlar pagar es àias li.e suspenaãe, li.anli.e Talili.ali.e ae 
, 

atestaae do SUIDU e ainda manàande pagar salarie li.e menor pe 

4lue não pron.lia e aprenli.izali.o metÓciico. 

O ::>r. Secretário - PROC~S::>O Nl2 3 360/63 - Relater: Ministra 

Râmula Caràim. R8 Tisor: Ministre Lima Teixeira. Recurso lia 

rn1sta de àecisão do TRT da 8& Re5iãe. Interessadas: Antoni 

Pereira lia S1ln (Dra. M. S. Tuma) e Maro Jac:~b S/A (Dr. w. 
Lepes). 

O Sr. Remule Csràim -O ar~ recorrente teve ganho àe causa pe 

rante a primeira instância, como se v; àe fls. 41. A senten

ça manlieu pagar tude que entenci.eu devido a títule àe aviso 

prévia, in•enizaçá:~~, horas extras e salários retidos e indef!!_ 

riu a ,arte relativa a àiferença de salário. (Lê). ~ o rela

tórie. 

O ~r. ~residente - Ue ecârãe. Em àiscussão. Encerraàa. Com 

a palaTra o rela ter. 

O sr. Rêmulo C~rC.im- Cemo já 1i1ese, o recurso ftti interposta 

ape~s pela letra b, nw.s não demonstra oomo havia Tiolação àe 

qual4luer texto legal em face .tias afirllla tivas de fato das ÀU9 s 

sentenças unânimes: (1~). O 1•efurs~ nãe tem funaamento. De 

aa;rtia cem a Procuradoria não conheço. 
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o Sr. Lima Teixe~ra - Tenho a impressao de que a Procurador! 

opina pelo não conhecimento e hão provimento, 

O Sr. RÔmulo Cardim - 11Data venia 11 de V. Ex•, a Procuradoria 

opina pelo não conhecimento, (Lê). 

O Sr. Lima Teixeira - ' -Tambem nao conheço, 

O Sr. Presidente - Há divergência? Não conhecido o recurso, 

por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCES~O Ng 3375/63 - RR - Relator: !tlnis-

tro Caldeira Neto - Revisor: Ministro Julio Barata - Recurso 

de Revista de decisão da 11& JCJ de são:Paulo- CIA, PAULISTA 

DE ANIAGKNS e IRENE PEREIRA, 

O Sr. Caldeira Neto - Sr. Presidente, aproveito a oport~~ida 

de, uma vez que S. ExA o Ministro Lima Teixeira lembrou o cas 

' de que a Procuradoria, por intermedio de alguns ~rocuradores 
- . e faço justiça ao dr. Procurador presente nao esta neste caso 

tendo eu muito prazer em trazer ao conhecimento de todos, ali s . - -como t~mbem nao estao outros Procuradores como o Dr. Brigido 

• Tinoco, o Dr. Jarbas Peixoto a Dra, Natercia Silveira, mas h 
A 

Procuradores que nao falam sobre o conhecimento e opinam pel 

11desprovimento. 11 

O Sr. RÔmulo Cardim- V. Ex~ me dá licença? Eu costumo dize 
. 

no relat6rio que a Procuradoria, sem se manifetar sôbre o co-

nhecimento,opinam pelo provimento, 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Caldeira Neto -
A 

Insurge-se a empresa reclamada, de Re 

vista, contra a sentença da Junta proferida em Embargos, que 

condenou a pagar ao reclamante ... (lê). A Procuradoria opin 

pelo conhecimento, mas pela confirmação. E' o relatÓrio. 

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

Relator, 



POCER .JUOICIÁ~IO 

.JUSTIÇA DO TRABA.LHO 

TRIBUNAL SUPERIOR CO TRABALHO 

/~ 16,00 - 2 -

O Sr. Caldeira Neto - A per!cia foi considerada desncessári , 

por isso que a emprêsa reconheceu que não pagava o salario m! 

nimo à recorrida ••• (lê). Não conheço. 

O Sr. Presidente Também não conheço. Há divergência? Não 

conhecido o recurso, por unanimidade. 

' -O Sr. Secretário - PROCESSO NR 3444/64 - RR - Relator: Minis-

tro Caldeira Neto - Revisor: Ministro Julio Barata - Recurso 

de Revista de decisão da JCJ de Guarulhos - WALDEMAR BENEDITO 

DE LI!.~ e S/A CORRÊA DA SILVA IND. E C01ffiRCIO, 

O Sr. Caldeira Neto - Alegando despedida injusta, veio o re

clamante a juizo e pediu pagamento de reparaçÕes legais ••• (lê • 
, 

A Procuradoria e pelo conhecimento e provimento do recurso. E 
, 

o relatorio. 

O Sr. Presidente -
.. 

De acordo, Em discussão. Encerrada. Tem 
" 

a palavra o Relator, 

O 1lr. Caldeira Ueto - A Revista subiu em virtude de Agravo, 

em que foi Relator o l.!inistro Amaro Barreto. O Provimento do 

Agravo decorreu do fato de haver esta Turma reconhecido jul~ 
.. 

dos pertinentes a adcional noturno, •• (lê). Conheço, sobre 
.. 
esse aspecto. 

O Sr. Presidente -
, 

Tambem conheço. 
, .. 

Ha divergencia? Conhec.!_ 

do o recurso, por unanimidade, Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Caldeira Neto - Dou-lhe provimento, para mandar pagar 

adicbnal noturno, visto que o regime de revezamento de traba

lho não exclui direito do empregado, •• (lê). 

O Sr. Presidente -
, 

Tambem dou provimento parcial. 

O Sr. RÔmulo Cardim - Contra meu voto. 

O Sr. Caldeira Neto -. Mas há prejulgado, Ministro RÔmulo Ca~ 

dim. 

O Sr. RÔmulo Cardim -
, .. 

O preju]gado so obriga as instancias i 
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feriores. Tanto posso votar contra ê1e que a lei é expressa 

O Sr. Caldeira Neto -
A 

Estou de acordo com V. Ex•, meu ponto 

de vista 
# A 

e identico ao de v. Ex&, em tudo estou de acÔrdo com 

v. Ex&. Apenas me 
A 

curvo ao prejulgado deste Tribunal, apesar 

de estar de acÔrdo com V. Ex•. O Tribunal resolveu na sua 

alta sabedoria. 

O ~r. Rômulo Cardim -
, 

Tambem o Tribunal resolveu, na sua alt 
, 

sabedoria, que se houver maioria de votos em contrario cai 

prejulgado. 

O Sr. Caldeira Neto- Enquanto eu estiver aqu~mantenbo o pr 

julgado. 

O Sr. Presidente - Por maioria, dado provimento parcial ao r 

curso, contra o voto do Ministro RÔmulo Cardim • 
....,..--

0 Sr. Secretário • PROCESSO N' 3704/63 - RR • Relator: Minis-

tro Caldeira Ueto - Revisor: Ministro. Julio Barata - Recurso 

de Revista de decisão da 15• JCJ da Guanabara - TINTURARIA E 

CHAPELARIA SlíJ JJRGE e MARIA DE LOURDES LESSA DA SILVA. 

O Sr. Caldeira Neto -
. . -

A Revista e interposta contra decisao 

da 15a Junta da Guanabara, que foi confirmada em Embargos, po 

auãente a reclamada ••• (lê). E' o relatÓrio. 

O Sr. Presiden~ - De acÔrdo. Em discussão. Encerrada. Tem 

a palavra o Relator. 

O Sr. Caldeira Neto - Indemonstrada a divergência necessária 

para conhecimento da Revista, não conheço. 

O Sr. Presidente - , -Tambem nao conheço, porque a reclamada co 

fessou que recebeu a gnotificação e não justificou a ausência 

# A -Ha divergencia? Por unanimidade, nao foi conhecida a Revista 
.r 

O Sr. Secretário - PROCESSO Ni:! 3801/63 - RR - Relator: Minis-

tro RÔmulo Cardim - Revisor: Ministro Lima Teixeira - Recurso 

de Revista de decisão da 4" JCJ de s. Paulo - JOSÉ ALVES N6BR 
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O Sr. RÔmulo Cardim - A decisão de fls. 11 diz que a recla-
~ , , 

maçao esta~strita exclusivamente ao pedido de aviso previo •• 

{lê). 
. , 

E- o relatorio. 
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O Sr. Presidente • Em discussão. Encerrada, Tem a palavra 

Sr. Relator, 

~ c • O Sr. Romulo ardim -Como ja disse, tratava-se de pagamento 

do aviso prévio ••• (lê). Não conheço. 

O Sr, Lima Teixeira - De acôrdo. 

O Sr, Presidente - Há divereência ? Não conhecido por unani 

midade. 
/ 

O Sr, Secretário - PROCESSO ~MERO 2.502/63 - Relator Mi -

nistro Caldeira Neto, Revisor Ministro JÚlio Barata. RR de 

decisão do TRT da la, Região. Interessados: COL~IO NOVA FR 

BURGO (IR P. M, VALE) e CANDIDO DE OLIVEIRA. 

O Sr, CaldeirR Neto - Sr. Presidente, acabo de rece~er uma 

petição do Colégio pedindo sustar o jul3anento1 por estar e~ 

trando em cCl:lposição com o reclamante, e por sua vez o recla 

mante junta procuração autorizando o Advogado a entrar com 

pedido de desistência. Assim, susto o julgamento do process • 

O .:ir, Presidente- Fica, então, adiado, (Pausa). _. 
o Sr. Secretário - PROCESSO ImMERO 3.847/63 - Relator Mi -

nistro Caldeira Neto. Revisor Ministro JÚlio Barata, RR de 

decisão da JCJ de Santo André. Interessados: SERVIX ENGENHA 

RIA S/A (DR H, J. ANDRADE) e JOÃO MANOEL DE SOUZA. 

O .:ir, Caldeira Neto - Reclamação sôore contrato de tra~alho 

por o"Dra certa, (Lê o relatório). 

O Sr. Presidente • De acôrdo. Em discussão, Encerrada, Te 

a palavra o Sr. Relator. 

O Sr. Caldeira Neto - O recorrido foicontratado - seeundo 

documento de fÔlhas 5- para trabalhar na ol:ra ••• (lê). Co

nheço e dou provimento parcial para excluir da condenação o 

aviso prévio e a indenização. 
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O Sr. Pres1de~te • De acôrdo. Há divergência ? · Unânimene~ 

te dado provi~nto parcial para excluir da condenação o aviso 

prévio e a indenização. 

""' O Sr. Secretário - PROOESSO WMERO 4.064/63 - Relator Minis 

tro Caldeira Neto. Revisor Ministro JÚlio Barata. RR de dec1 

são do TRT da 2a. Região. Interessados: INDS. SAN'l'OS AZEVEDO 

LTDA. e AQUILES SERRANI. 

O Sr. Caldeira Neto • (Lê o r·elat6rio). 

O Sr. Presidente - De acôrdo. Em discussão. Encerrada. Tem 

a palavra o Sr. Relator. 

O Sr. Caldeira Neto - Conheço do recurso. 

O Sr.l'reside:J.te • De acôrdo. Há divergência ? Conhecido 

unânimemente. Tem a palavra o Sr. Relator. 

O Sr. Caldeira Neto Menor de 18 anos não tem qualidade pa-

ra estar em juizo se~ assistência doa pais ou representantes· 

legais ••• (lê). Dou provimento para anular o processo, uma 

vez que o reclamante era parte iles!tima. 

O Sr. Presidente- O reclamante menor de 17 anos,·portanto 

parte 1leg!t1ma. De acÔrdo. Há divergência ? Per unanimi -

dade dado provimento para anula o processo, uma vez ~ue o re

clamante era parte ileg!t1ma. 
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. O Sr. Secretário - PROCESSO NO 4 116/63 - Relator: Ministro 

·Caldeira Neto. Revisor: Ministro Julio Barata. Recurso de re 

vista de decisão da 9a. JCJ da Guanabara. Interessados: 

• do Schulze e A:'ltonio José dos Santos Filho. 

O Sr. Caldeira Neto 

ta considerou não e 

(lê). ~ o re1atóri 

o Sr. Presidente -

a palavra o relator 

o Sr. Caldeira Neto 

da, os motivos ora 

nheço do recurso ap 

o Sr. Presidente -
A 

Sentença confirmada em embargos. 

lidida a revelia ma~tendo a condenação ••• 

o. 

De acÔrdo. Em discussão. Encerrada. Co 

• 
Serião considerado pela decisão recorri

reiterados pelo recorrente ••• (lê). Não co 

esar do atestado de fls. 13. 

Também não conheço. · Há divergência ? 

o Sr. Romulo Cardim 
, , , .. .... 

Hã.ate um acordao deste Tribunal, do 

ministro Delio Mara 
, 

so pode ser feita 11 

-na o compareceu e na 

ser feita posterior 

dizendo que não pod 

O Sr. Caldeira Neto 
A 

vas esses atestados 

te, por exemplo, 
, 
e 

tal esteve enfêrmo . 
assinado do dia 14 

15. 

nhão, do Pleno, declarando que essa elisão 

a posteriori 11 • A parte foi revel porque 
- , o podendo comparecer a elisao so poderia 

mente. 
, 

Se juntou atestado, que esta a fls.l 
- , ia comparecer nao ha revelia. 

Disse de in!cio que recebo com reser~

particulares. Examino cada um dêles. fs

horrfvel. Diz: "Atesto que o sr. fulano de 

impossibilitado ••• (lê) 11 O atestado está 
A • 

dizendo que ele nao podia comparecer no dia 

o Sr. RÔmulo Cardim Peço vista. 

o 
o 
de 
~ 

Sr. Lima Teixeira 

Sr. Presidente -

vista do ministr 

Com o relator. 

Fica suspenso o julgamento ante o pedido 

o RÔmulo Cardim. 
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O Sr. RÔmulo Cardim Sr. Fresidente, estou apto a proferir 

meu voto. 

o Sr. Presidente - Com a palavra V.Exa. 

o Sr. 
A 

Romulo Cardim 
, 

"Data venia 11 do relator,ha um pequeno 

equ!voco, Êle estev 

15 de janeiro e o at 

o Sr. Caldeira Neto 

e impossibilitado de se locomover no dia 

estado foi pa~sado em 14 de fevereiro, 

V.Exa recebe isto um mês depois ? 
A o Sr. Romulo Cardim 

, . 
Depois e que poderia elidir a revelia. 

o médico atestou em-_. 14 de fevereiro dizendo que êle esteve:' 

. te em 15 de janeiro. 

o Sr. Caldeira Neto E reconhecida a firma no dia 18 ? 
A o Sr 1 Romulo Cardim Está claro, está certíssimo, Se o re-

A 

conhecimento fosse a 
, 

nterior e que estava errado, "Data veni! 

do relator, mantenho meu voto. 

o Sr. Presidente - Contra o voto do ministro RÔmulo Cardim, 

o recUrso não foi co nhecido, 

o sr. 
, 

Secretario -. 

Caldeira Neto, Revi 

revista de decisão d 

do de Oliveira e out 

dos Belo Horizonte S 

O Sr, Caldeira Neto 

reformar a sentença. 

o Sr. Presidente -

a palavra o relator. 

o Sr. Caldeira Neto 

PROCESSO NO 4 160/63 - Relator: Ministro 

sor: Ninistro Julio Barata. Recurso de 

o TRT da 3a. Região. Interessados: Osval

ros (Dr. w.c. Vidigal) e Fábrica de Calça

/A (Dr. Leonides de Carvalho Filho), 

O ilustre Tribunal de Belo Horizonte ao 

•• tl~). t o relatório. 

De acÔrdo, Em discussão. Encerrada. Com 

t exato, como afirmado pelo recorrente, 

que em se tratando d 
f A e diss~dio coletivo processado nos termos 

do decreto 9 070 o r I I A ecurso cab~vel, •• 'le), Não conheço. 

O Sr. Fresidente - Não conheço. Há divergência ? 

o -Sr. 
A 

Romulo Cardim Não conheço. O ministro Caldeira Neto 
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lembrou de um caso 

Sul. 

O Sr. Presidente -

curso. 
, 

O Sr. Secretario -

Caldeira Neto. Rev 

revista de decisão 

Heilland Comércio e 

/MA C 16,20 

semelhante com os ju!zes do Rio Grande do 

-Por Q~animidade, nao foi conhecido o re-

PROCESSO NO 4 215/63 - Relator: Ministro 

isor: Ministro Julio Barata. Recurso de 

do TRT da 2a. Região. Interessados: S/A 

IndÚstria e Adolfo Muller. 

O Sr 1 Caldeira Neto Alegando despedida injusta veio o re

pleiteou as reparações legais a que se acha 

lê). to relatÓrio. 

clamante a ju!zo e 

va com direito ••• ( 

o Sr. Presidente -

a palavra o relator 

o Sr. Caldeira Neto 
A 

recorrente presa se 

r ida. Conheço. 

o Sr. Presidente -

• 

De acÔrdo. Em discussão. Encerrada. Com 

Os acÓrdãos trazidos a cotejo pela em

atritam com a respeitável decisão recor-

' A Ha' Ta~bem conheço do recurso da empresa. 

divergência ? Co nhecido unânim~mente o recurso da emprêsa. 

O Sr. Caldeira Neto E do recurso conhecendo, dou provimen

r a decisão do Juiz de Direito "a quo", por 

egado mensalista reputa-se remunerado os 

to para restabelece 

isso que sendo empr 

dias de descanso ••• ~lê). 

o Sr. Presidente - Também dou provimento.. Há divergência ? 

o Sr. Lima Teixeira Divirjo. 

·o Sr. " Romulo Cardim Estou de acÔrdo com o relator que decl 

rou estar provado q ue era mensalista. 

O Sr. Presidente - Contra o voto do ministro Lima Teixeira, 

dado,provimento ao 
A 

recurso da empresa. Agora, o relator dir' 
A 

sobre o recurso do empregado .. 
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O Sr. CaJ.,Jcira !feto - C·:>n referência o.o recurso do reclama:l

te ••• (lê). lfão conheço. 

O Sr. !'r"":t'lcnte - To.mbéu nu:> conneç•:>. M.t. LérJ.a de rato. 

Há dl.vcrgência ? !fã·J f•:>i c·Jnnccl.ct•J o recurso do cnprcgudo, 

por unanmJ.dnde. 
,.,.-

o Sr. SecrctdrH) - :!'ROC1SSO N2 4 ;!tso/63 RcJ.o.tor: )IIj_nistro 

Cald eJJ.rn .Neto. Rcv if'or: 11.i.rastro JI1J.u Bo.rata. R c cursJ a c 

rcv1stu ae accisã·:> d 1 TRT da ~· Região. Intercs:cados: C ia. 

de :Parafusos c JIIetu.Lurgia San>;u Rosa (Dr. C. C!lllpos) c .A.n

t~nJ.o Santclo. (Dr. W.M.Snnpaio) 

O Sr. CaJ.•1cll'a Ne~o - Recorre-se de rcVJ.sta que JUJ.gou l.lll-

procedente o J.nqu6r1to J.nsto.urado peJ.a cmpr~sn cJntra seu 

cmprego.cto ••• (J.ê). 1' o rc.wtório. 

-O Sr. 1'ro,.ia ente - De acSrct·:> com •J r e ..... ~6rü>. :Ela aiscussao. 

li:nucrracta. Com a pa.L· vru o rc.~.!itur. 

-O Sr. Cn.L'1ciru Neto - InexJ.ste u pretendida vio.LaçaJ do 

urtig.J tl54· .A. dcc.i.sãJ, al.nda que sucJ.nta, cxmlll.n•)U a 

matéria ••• (lê). Nii·J co:tneço. 

O S.,.. 1'rc!"iilcnte - To.nnén nâ·J conne~·J. Há divergência ? 

-1'·H' unan:tnl.daae, ·J recurso naJ f·Ji conneciao. 
/ 

O Sr. Secretário - 1'ROCESSO ~º 4)91/63 RcJ.ator: JIIlnJ.stro 

revista de decisÕ·:> d:> TRT d.a 31 RcgiÕ:o. Restaurante CalJ.-

f)rnJ.a c Jo sS Di·misi·:> 1'int•:>. 

O Sr. Cal<loiru l'f~tJ - Soo a alee,a•;ã:> de <!Ue r,orecta paga 

collpU.Ls~riamonte integra-se a•J sa.Lário,. recorre de rcvis-

ta ••• (~1). ~· o relatório. 

O Sr. 1'rcnid ente - De ac.Srdo coJn o r ela t•5rio. lln ui seus são. 

l:ncerrada. Com n punvra ·) re.tat·Jr. 

O Sr. Cov•cirn l'fcto - CJnncç•J pela divcre;êncitt. 

O Sr. 1'f'oFidcnte - Tt'm!Jén conno .. J. Há ctivcrc;êncJ.a ? C·J-



PoCER .JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR CO TRABALHO 

.LJ-4-Ó4 SA. 

'· 

.16,30 -~-

nnccido ·J recurso, un5nimcmente. C·Jm n pa.Lavru o rc.tntor. 

O Sr. Cn.td eira !teto - Mas nc~·J-.lhe provimcm;o. A gorgeta, 

com·J assina.ta o. douta ?rocuroa.oria, não pode J.ntegrar o 

sa.tário-:::l1nir.HJ ••• (lê). 

O Sr. l"rcsidcm;e - ltCi!>J oumoél:l. Há !il.vcrg~nol.u ? 

O Sr. R·)mulo Cardi::~ - Há.o caso sôore •J ?álace Hotel cn 

ac·jrdii:o de minha o.u,;oria, cms JlJ.do.dp pe.~.o Suprcno Triuunu.l 

Federal· Qunn1o n g·Jrgeta é C•Jrnpuls6ria pode in'tegrar o sa

lário, p·Jrq_uc o c:npr egador MlllpU.ls~riumente o orig•JU ao c•Jn 

sm!ll.dor a pagar parte que ê.te p•Jderia deixar de pagar. 

O Sr. 1"rcsJ.r1 cnt e - Contra o vo 1iJ d:> 14ilnstro Rômul·J Cardl.ll

foJ. nega'> prJvincato ao recurso. :Está encerrada a sessão. 


