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POOER JUb1CIÁA10 

JUSTIÇA 00 TF1ABALHO 

r/ 1"RIBUNAL sU.-EFiiOA DO TRABALHQ 

NOTAS TA QUIGRAFICAS DA 51&. SESSlO ORDINARIA DA 

PRIMEIRA TURMA DO TRIBUNAL SU:ERIOR DO TRABAr,HO 

Roa li zada em 3 de dez~mbro de 1963 

te 
A 

Presentes os Srs. Astolfe Serro, Presiden
Geraldo Bezerra de Menezes, Fiuza Lima, . , 

mulo Csrdim, Ministres; Sergio Marques, R o 
Se 

, 
cretario. 

O Sr. Presidente ' Havendo nur:!.ero legal, decl!!re aberta a 
- O Sr. sesaae. Secretário procederá à leitura do ata da se~ 

são anterior. 

O Sr. Se cretáriti! (LÔ a ata). 

O Sr. Presidente , - -Esta em discussae a ata. Na o havendo 

qualquer observa ção, declare-a aproveda. 

O Sr. Advogado - Sr. Presidente, pediria preferência para o 
, 

processo numere 2 604. 
O Sr. Presidente Será chamado tão logo chegue e Ministro 

Revisor. 

O Sr. S!!!cretÁrio PROCESSO ND~RO 722/63 - Relator: Mini~ 

tro Fiuza Lima - Agravo de instrumento de despacho de TRT da 

11. Região - AURO RA BITTENCOURT DUARTE e 1' JCJ da GUANABARA. 

O Sr. Fiuza Lil!la , -Irresignsda com o venerando acordao do 

Tribunal Regiona 1 da Prineira RegiÃo, da Guanabara, Aurora 

Bittenxourt Duar te... (lê). 
, 

E 1 o relatorie. 

O Sr. Presirlente El!Hdiscussãc. i::ncerradc.. Tem a palavra 
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o Relater. 

O Sr. Fiuza Lima - Deu provi~ento ao agravo a fim de fazer 

subir e recurao, paro melhor apreciação. 

O Sr. Presidente - Há divereência ? Dado provb1ente se agra 

ve, por unanimidade. 

O Sr. Secretárh - PROCESSO NÚMERO 4 021/62 - Rel11hr: Mi -

nistro Bezerra de· Menezes - Revisar: Ministro Astolft!l Serra -

Recurso de revista de decisãe da 2~. JCJ de Bale Herizente -

DEPÓSITO DE FERRO VELHO PAULISTA {Dr. Obregon Gençalves) e 
!!. 

HUMBERTO NUNES DE r.lORAIS (Dr. ~uni c_, ~iachade). 

O Sr. Bezerra de Menezes -

geu por unanimidade... {lê). 
, 

E 1 • relatorie. 

O Sr. Presidente -
A 

De acorde. Em discu:~são. Eu c e rr•uia. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Salienta a decisãe recorrida que 

e prÓpria recorrente declareu que "ao que parece ••• (1&). 11 E• 

o que diz' a .de cisãe. De acêrde com e parecer da douta Pro c,!! 

radorio, nãe conheçe. 

(Chega • Ministro L~a Teixeira) 

O Sr. Presidente - Não conheço. 
, 

Pura materia de rato. Há 

divereência ? não conhecide, per unanimidade. 

O Sr. Secret;r1 o - PROC!:!;SSO NÚMERO 2 604/62 - Rehter: 1!1 

niatro Fiuza Lima - Revisor: Ministre Lillla Teixeira - Recurse 

de revista de decisão de TRT da 4& Regiâe - COLGBTE-P~LMOLIVE 

S/J< e Ffu\NCISCO KURZ GUBRANRA (Dr: Uli Raickin). 

O Sr. Fiuza Lima - Sr. Preeidente, alegando que trabalhou do 

15 de março de 1954 a 15 àe outubro de 1952 .•• {lê). E' o~ 
, 

latorie. 

O Sr. Lima Teixeira - De aoÔrdo. 

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

{Chega a Procuradora Natércia da Silveira Pinte 
da Rccha) 

{Faz uso da palavra o Sr. Advogado) 
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.. 

O Sr. Presidente - El:J discussão. Encer1•ada. Com a palaVI'n o 

relator. 

O Sr. Fiuza Lima - A matéria jÓ. é conhecida e esta Tur!'IB. já 

tem jurisprudência a respeito:· aplicação da lei 4 103. Conhe 

ço porque está fundatwntado, 

O Sr. Lima Teixeira - Conheço. 

O Sr. Pre~id~nte - Conhecido, por unanimidade. 

O Sr • .l''iuza Lima - Mantenho meus votos anteriores, con.forme 

esta Turma unânimemente te!l decidido: baixar os autos ao Tri

bunal Regional para julgar o recurso como entender de direito 

desde que não foi considerado deserto. 

O Sr. Lima Teixeira - t meu vuto, 

O Sr. Presidente - Sem divereência dado provimento ao apêlo 

para que baixem os autos ao Tribunal ReGional a fim de julgar 

o recurso ordinário, como entender de direito, uma vez que nã 

estava deserto. Anulada a decisão. 
/ 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 3 368/63 - Relator: rlnistro 

Fiuza Lima, Revisor: 1linistro Lima Teixeira. Recurso de re

vista de decisão da 2' JCJ da Guanabara. Interessados: Serv! 

ço Social da Indústria (Dr. Hizozê Pimpão) e Francisco Lisboa 

Figueira de l~lv (Dr. G, E. Chermont de Britto), 

O Sr. Fiuza Lima - Sr. Presidente, na inicial do folhas o re

corrido pleiteia to1~ar sem efeito a imposição unilateral de 

ponto e o horÁrio a que nunca estêve sujeito: (lê). t o rela 

tório. 

O Sr. Lima 'l'eixe:!.ra - De acôrdo, 

(Fala o sr, advogado) 

O S;•, Presidente - El:J discussão, Encal'rada. Com a palavra o 

relator. 
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O S!'. }'iuza Lir.n - Sr. Presidente, o recurso não podo ser c2. 

nhecido. O ora recorrente não cita lei, f acórdão diverzont 

ou jurisprudência que dê motivo ao conhecimento do mesmo. 

Dêle não conl1eço por falta de fundamentação, adotando o ilus 

trado parecer da douta Procuradoria Geral. ~ meu voto. 

O Sr. Li11a Teixeira - Não conheço. Acompanho, neste particu 

lar, tanto ro parecer da Procuradoria como o relator. 

O Sr. Presidente - Há diverGência? Sem divergência não co-

nhecido o recurso. 

I 

I 
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J 
PROCESSO Nl! 93h/63 - Relator: 

, 
O Sr. Secretario - Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de instrumento de despacho da 201 JCJ 

da Guanabara, Interessados: Calçados SETa (Dr. Cyrio Falcão) 

E Benedito Fernandes de AraÚjo. 

O Sr. Lima Teixeira - O despacho denegatÓrio, constante • 
a 

.. 
fls. 7 destes autos, do Presidente da 20& JCJ da Guanabara su -
tente. •.• (lê). t o relatÓrio. 

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

O Sr. Lima Teixeira - Sr. Presidente, nego provimento ao agr 

vo para manter o despacho denegatÓrio. Em verdade
1

cabia o 

agravo em razão do traslado ••• (lê). Nego provimento. 

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

provimento ao agravo, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nl! 4 0~63 Relator: Ministro 

Bezerra de Menezes. Revisor: Ministro Astolfo Serra. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2' Região. Interessados: Uum

berto Dias Aranha (Dr. Sylvio Roberto Lorenzi) e Willys Over

land do Brasil S/A (Dr. Otavio Bueno Magano), 

O Sr. Bezerra de Menezes - A MM JUnta, por unanimidrub,julgou 

procedente~em parte~a recl~ação e o Tribunal Reglonai, sem di 

vergência, deu provimento ao recurso para julgar improcedente 

o pedido considerando que,pelo exame da prova,estava caracte
~ 

rizada a falta atribuida ao empregado. O recurso de reviat!'l 
, .. , ..... 
e interposto com cita·çao; de acordaos e dando como violados os 

~a~t. 48, 49 e 51 do 

l
torio, 

O Sr. Presidente -

lo relator. 

CÓdigo de Processo Penal. (1~). t o rela-

De acôrdo. Em discussão. Com a palavra 

5 
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O Sr. Bezer~a de Menezes Sem ferir os textos 

dos pelo recorrente e sem divergir dos acÓrdãos 

t~jo ••• {lê). Não conheço. 

legais invoca I 
trazidos a co 

o Sr. Presidente - Não conheço. Pura matéria de fato. Há d 

vergência ? Não foi conhecido 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 

o recurso, por unanimidade. 
I 

4 203/63 - Relator: Ministro 

Bezerra de Menezes. Revisor: Ministro Astolfo Serra. Recurs 

de revista de decisão do TRT da 2& Região. Interessados: S/A 

IndÚstrias Votorantim (Dr. Geraldo de Lima M!U'condes) e Manue~ 

Davino (Dr. Hélio Ra Baldy). j 
O Sr. Bezerra de Menezes A W4 Junta de Sorocaba julgou pro 

cedente em parte a reclamação~condenando a reclamada a pagar 

ao reclamante adicional noturno~não considerando excludente 

d:êste direito o revezamento (lê). l. o relatório. 

O Sr. Presidente - De acÔrdo. Em discussão. Com a palavra 

relator. 

O Sr. Bezerra rl.e Menezes 

acÓrdãos citados. 

Conheço do recurso em face dos 
} 

O Sr. Presidente - Também co~~eço. llá divergência ? Conhe-

cido o recurso, por unanimidade. 

O Sr. Bezerra de Menezes Tenho que o revezamento nao excl 

o adicional noturno. (Lê)._ .. Por ;I.sso nego provimento ao re-

curso. 

O Sr. Presidente - Estou de acÔrdo com V.Ex& em relação ao 

adicional noturno, mas dou provimento porque não mando pagar 

em tr{plice; mando pagar em dÔbro. 

O Sr. Bezerra de Menezes 

nal noturno ••• (lê). 

O revezamento não exclui o adicio 

~ .J 
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A o Sr. Presidente - Quanto ao revezamento estou de acordo com 

E quanto ao 13g salário ? 

O Sr. Bezerra de Mene~ Quanto ao 13g salário a lei suste 

ta que,mesmo trabalhando em dezembro, o contrato sendo a prazo~ 

o empregado não tem direito a essa gratificação. Mantenho. 

O Sr. Presidente - Vou divergir nesses doia pontos,acompanha 

do do ministro RÔmulo Cardim, que não aceita a parte do reve-

zamento. 
, 

Todavia o revisor e vencido. Prevalece o voto do 

relator negando provimento ao recurso, acompanhado dos minis

tros Fiuza Lima e Lima Teixeira. 

O Sr. RÔmulo Cardim - Dou provil!l'lnto total: salário trÍplice, 

revezamento e 13g salário em caso de contrato a prazo determi 

nado. 
, 

O Sr. Secretario -
I 

PROCESSO NR 4 291/63 - R e la to r: Minis tro 

Bezerra de "íenezes. Revisor: Ministro Astolfo Serra. Recurs 

de revista de decisão do TRT da 2 1 Região. Interessados: Cia. 

Municipal de Transportes Coletivos (Dr. João Evangelista Fer

raz) e João da Silva (Dr. Rio Branco Paranhos). 

O Sr. Bezerra de Menezes Trata-se de pedido de equiparação 

c lê). ' salarial julgada proced ente pela Junta X o relatório, 

o Sr, Presidente - De a 
A 

Em discussão. Com cordo. a palavra 

o relator. 

O Sr. Bezerra de ~enezes Sr. Presidente, no caso,o quadr.o 

não está aprovado pelo Ministério do Trabalho. Quanto ao mais 
A • a meu ver, a decisao aplicou bem a lei)esclarecendo que o tem-

po de serviço ••• (lê). Não conheço. 

O Sr. Presidente - Não conheço. 
.. 

Há di vergencia ? 

lo Sr. -r- RÔmulo Cardim - Nesses casos da Cia. Municipal de 

I 
7 
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/MAC - 13.40 -

portes Coletivos existe.· dezenas de acÓrdãos desta Turma reco-
A 

nhecendo a exlstencia do quadro organizado em carreira?enten-

dendo que dentro desta prÓpria Companhia não se pode ralar em -

equiparação
1

porque existe quadro organizado em carreira. Ess 

alegação de que não tenha sido registrado tem sido feita mui

tas vêzes, mas a Turma tem acÓrdãos neste sentido, Conheço 

do recurso, 

O sr. Lima Teixeira - Com o relator. 

O Sr. Presidente - Prevalece o voto do relator( não conheeend 

do recurso. j 
O SR. Secretário : PROCE3SO NR 4 295/63 - Relator: Ministro 

Bezerra de Menezes. Revisor: lünlstro Astolfo Serra. Recur

so de revista de decisão do TRT da 2A Região. Interessados: 

Novelit S/A- IndÚstria e Comércio de Material Plástico em 

Geral (Dr. Angelo de Oliveira) e Benedito Macedo (Dr. Paulo 

Cornachieni ), 

O Sr. Bezerra de Menezes - Alega-se a condição de menor__, Se 

o empregado é ou não aprendiz e essa verificação foi feita 

pelas duas instâncias que reconheceram que o menor não era 

' aprendiz e não estava sujeito a aprendizagem metÓdica do of!-
• 

cio. Recorre a emprêsa. t o relatório, 

O Sr. Presidente - De acÔrdo. Em discussão. Com a palavra 

relator. 

O Sr. Bezerra de Menezes - A matéria está superada com o pre 

julgado. 

~Sr. Presidente - Não conheço, Contra o voto do ministro 

RÔmulo Cardim, não foi conhecido o recurso. 

' 8 
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I 
O Sr. Secretário - PROCE~SO N2 1 199/63 Relator:Ministro 

Ast·:>l:f'o Serra. Revisor: Ministr:> Rômulo Cardim. Recurso de 

revista de decisi:o dQ TRT da 2! Regino. Interessados: Jos6 

Pereira da Silva (Dr. Erasto SQares Vei,a) e Gr~nde Hotel 

Presidente Venceslau (Dr. Benedi t•:> Elias de Sousa). 

O Sr. Pre~idente- Ao ser despedido., recorrente, ora Prcsi 

dente da Asr·ocia~ão Profissional, alega que o despedimento 

ocorreu pelo fato de estar transformnndo a associnçiio en 

sindicato ••• (1 ê). E' o relatório. 

O Sr. RSmn1n c~r~im - De ocSrdo coo 0 re.Latório. 

O Sr. Presidente - En discussÕ·:>. Encerrada. Meu vot·:> é o 

segu1nte. ReJeito n preli::unar susc1tada pela Pr·:>curnd·:>ria 

• • • ( 1 ê) • As custas !orar:~ pagas pe.Lo recorrid·:>,,. (lê) • 

O Sr. R~mul·J Cor,.liM - De ae.Srdo. 

Por unan1n1dade, re-

jel toda apre1.1ll11nar. Quant·:> ao conhecJ.lllento do recurso, dê 

.L e nn·J conheç•:>, está des!undnmentado. 

O Sr. R.Jmu.Lo Cardl::t - O neórctão ree·:>rrld:> dlZ que_..a·:> ser 

·:> eopregc do nem 
? 

exlstiu o s1nd1cnto de c.Lasse, 

que só se formou em .t4 de revereiro de o~.~uando a dispen-

~a ••• (.tê). NÍÍJ conneço. 

O Sr. Presidente - Há divergência ? NÔ.·J connecid·:> o reeur 

so, por unnnimidad e. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 1 4~~/63 Relator: M1n1stro 

Ast:>.lfo Serra. Revls:>r: Jhn1stro RSmu.Lo Card1m. R.;curso de 

revi!"ta de decisã·J cto TRT da ~~ Região. Interessad:>s: Cio. 

Me. Hnrdy, ~1nuratureira e L~portaaorn (Dr. Lu1z Cur.tos 

Ga.Lvão C•:>e.Lno) e Gorlos Rubens (Dr. Co.rl•Js l'liJre1ra de Luca) 

I 
9 
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O Sr. Presidente - A hipótese é 1~ ~n~uérito judiciário pura 

d~spensa de e::Jpr' egnd·:> estn bili tário C·:>m IlUlis de trinta e oi 

1 t·:> cn·:>s de casa,.- s·Jb · ·:> fundamento. de que teria praticado 

falta gr~;>ve, rcvc.Lnndo um segredo da rirmo. ••• (.Lê). E' o 

rclatór~o. 

O Sr. R·Snulo Cord 1.m - De acôrdo com :> re.J.a tSr~o. 

O Sr. P,.~.,it'!cntc - E:l d iscussã·:>. Ericerra.cta. Jdcu V•:>to é o 

segu1.ntc: Com:> t'icou esclarecido, atrav6s do relutório, pro 

vid·:> o inquérito ... (1~). Não conhe~o do recurso. 

0 Sr. R·S:nulb c~rdl.rn- Tombém nÜ·J COMC?O• As duos decisÕes 

afirmml que ~c êlc ti v esse praticado a ra.L tt)4.e !a.l ta nouves

se,não seria con ·:> intuito de prcjud~car a !irl!Ul ••• (.Lô). 

O Sr. Pres~dente - Há divereêncin ? Não conhecido o recur-

so, p•:>r unanimidade devJtos. j 
O Sr. Secrctáno - PROCESSO Nl! 1 '523/bJ Relator: Jdim.s tro 

AstHt':> Serro. Rcvis·:>r: Minl.stro R·S::mlo Cordim. Recurso de 

revista de ticc1.sãJ do TRT da 21 Reg;ião. Interessados: S/A 

Philips d1 Brasil (Dr. Otávio B. 11Ingano) e Abilio Arauj-J 

Bar);Josa e ·Jutros (Dr. Waldomiro Alves Jun~ueiro). 

O Sr. Presidente - Trata-se de questão de insalubridade. E' 

·:> :rulatório. 

O Sr. R·Sr.nu.o c,rdim - De acSrd·J com o relr.tSrio •. 

O Sr. Pre!>io:lcnte - E::1 discussã·J. Encerrada. A sentença 

JUlg·:>u procedente ••• (.LO). C:>nnc;:•:> cto recurso, porque há 

ac6rdÜos ~c i tad•JS ~divergentes. 

O Sr. R'imulo Cardim - Trunbém •.Nnhe>o· 

O Sr. Pr~"'i"cnte - Há divcrgtlncia ? Conhecido o recurro, 

por unanim1.dadc. Quanto DD n6ri t·:>, dou provinento, paro in , 

para I!lé,ndar pagar o adl.ci•Jnal de insa!utlri!lacte calculado 

sôbrc ·J sa.J.ário-min~mo, acrcacido sStlrc o salár1.o contra-

tual e a p-rtir do laudo. 

O Sr. RSnulo Cnrdim _ Dou provimento total. Sou vencido. 

li 
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O Sr. Be~erra tle Menezes - Nei;O pr•:>Vimento. D-:m sôbrc o sa

lário-minirn·J. QuántJ à prescrição, mantenno o. sentença 

porque <Jbedeceu à prescrição de à·:>is anos • 

., O Sr. Fiu"!n Lirm - Neg·:> pr:>vimento. 

O Sr. Lima Teixeira - Neio provimento. 

O Sr. Pre!'idente - Prevalece o vot•:> do lünu;tro Bezerra de 

~encz os, nogand J pr:>vimcnt•J ao r o curso. Redigirá oJ acórdão 

o tiini~tr~ Bezerra de Menezes. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 ~ ó~?/ó3 Relator: Minlstro 

Astolfo:> Serra. Revis•:>r: Ministro R·Smulo Cardim. Recurso de 

rev1sta de decisão do TRT do l! Região. Interessados: Ultra

lar, Aparelhos e Serviços Ltdo. (Dra. Lucia Maria C·JrreiCI 

Bastos) c Pculo E~tctcio Pereira e outros (Dr. Gi.Ldásio Fer

nandes Rosa). 

O Sr. 

se se 

Prc~Bcnt:e - Trata-se de adici·Jna~ de periculosidade, 

-~ integr~-s indenização. E' o relatório. 

O Sr. R.Srml·1 C..,r~irn - De acôrd•J c·r o relatório. 

O Sr. Presidente - E:l ,.iscussõ.o. Encerrada. Em face do 

preJulgado, ent:en1·J que o adici•Jnal de periculosidade se 

inteera à indeniza.,ão. Não:> conileç·:>. 

O Sr. R.')mul•J Cnril im - (lô). Co:>nneço, porque ná acórdãos 

citado:>s da Segunda c Quarta Regiâ8P. Trota-se de ch·J:fer de 

caminhão, que nã·J está em contato permanente com 1nt~amáveJ.s 

Bnsta dizer a V .Ex! '1UC só recebia o adiciJnnL J,;elo tempo:> qu 

-estava trabalhand'J no caminhao. 

11 
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O Sr. RÔmule Cardim - (Continuando) - Êle sé recebia o te~ 

po da viagem, a prÓpria decisão reconheceu iate tude. Ce-

nheçe. 

O Sr. Bezerra de Meneze a - Nãe cenheço. 

O Sr. Lima Tei~etra - Não conheço. 

O Sr. Presidente - Por ~~ioria, não conhecido • recurso. 

O Sr. Secretário - PROC~SSO NÚY~RO 5 760/62 - Relator: Mi-

nistre Fiuza Lima - Revisor: Miniztro Lima Teixeira - Recu~ 

so de revista de decisão do TRT da 2~ Região - EMF~SA ~ 

TRAN~ ORTb.'S Al!:ROVIAS BRASIL Sfa (Dr. Wilsen Guilherae) e 

aBl<.I!.:L MAHTil:íS Di'.: I;OUZa (Dr. Rubens de .Mendonça). 

O Sr. Fiuza Lima - Equiparação e diferença ae sala riu. A 

MM. Junta de São Paulo ••• (lê). • E 1 • relutorio. 

O Sr. Lima Teixeira -

O Sr. Presidente - E~ aiscussão. ~ncerrada. 

O Sr. Fiuza Lima - Não conheço, por falta de fUndamentação. 

A recorrente não provou nenhuma vielação de lei ••• (lê). 

O Sr. Lima Teixeira - Não conheço. 

O Sr. Presidente -
, A 

Ha divergencia ? Não cenhecicio, unânim_! 

mente. 

O Sr. Secret.;rio - PROCJSSSO N1k.ISRO 906/63 - Relater: Mi -

nistro Fiuza Lima - Revisor: Ministre Lima Teixeira - Recu~ 

so de revista de decisão da oA JCJ de São Paulo - AD~LAID~ 

BJ>LaiDo!INa DA SILVA (Dr. Angenor Barreto Parente) e VDmOS 

CONSTA1'TINO BRASIL SjA (Dr. C:Ícero Ca!!lpos ), 

O Sr. Fiuza Lima -
t»-o... 

Na inicial de fls. a reclamante ingros-

sou sua reclamação de 
, 

E 1 o relatorio • . . . 
O Sr. Lima Teixeira - De acQrdo. 

O Sr. Presidente - ~ discuaãao. JSncerrMda. Tem a pala -

I 
1. 0 

.. .J 
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vra 9 Relator. 

O Sr. Fiuza Li~n -
A 1 A 

Sr. Presidente, este e UM desses casos 

em que, realmente, é impossível n Justiça deixar de tomar 
A 

conhecimento. "Não comete falta d.e abandono de emprego quem 

impossibilitada de alimentHr seu filho em lecal de serviço •• 

( A)" le • Conheço em face da fUndamentação e também por viola 
9\(_ 

çao de lei. A reclamante solicit~ licença e a reclamada 

- A 

. (Le). na e mantinha creche na empresa. Conheço. 

o Sr. Lima Teixeira - Conheço. 

o Sr. Presidente - I A 

Ha divergencia ? Conhecido, unânimemen-

te. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. RÔmulA Cnrdim Pela ordem. Sr. Presidente, eu per -

gunto: e recurso está sendo conhecide porque há acerdão di

vergente sÔbre a matéria ? 

O Sr. Fiuza Li~n - Cabe-me, Sr. Presidente, explicar a S,Ex • 
A # - -Realmente, foi citado, mas mesmo que esse acordao nae desse 

ensejo a conhecimento, eu conheceria per violação de lei. A 

douta Pro.curadoria Geral manifestou-se de modo claro e deci

sivo: (lê). 

O Sr. RÔmulo Cardim Sr. Presidente, se e Ministro Relator 

reconhece que a divergência não existe ••• 

O Sr. Fiuza Lima- Vou ler o acérd;o para V, Ex&, Eu co~ 
, , -

ci pelas duas hipoteses. Mas vou ler o acordao, se v. Ex•. 
deseja. 

O Sr. RÔmulo Cardim E 1 por v1 olação de lei ? Não pede 

existir violação de lei, porque nÃo existe lei dizendo que a 

empregada pede ausentar-se ao serviço para amamentar seu fi

lho. Violação ae lei não pode existir. Sé se· houver algum 
, - , 

acordao aivergente. Por isso e que a sentença deu pela 1m -

precedência da reclaaaçao. 

13 
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O Sr. Fiuza Lima- Vou ler: a empragada afastou-se do ~er -

viço visto que, como aãe, tinha que amamentqr seu filho ••.• 

. o Sr. Rêmulo Cardin - Sr. Presidente, conheço, pela letra A 

.o Sr. Presidente - Conhecido, unânimemente. 

. 
O Sr. Fiuza Lirna - Dou proviaento ao recurso para julgar pr 

cedente a reclamação, pois que seria ato desuaano e mesce o r 

mines. negar ••• (lê). 

. O Sr. Lima Teixeira -
, 

Tambea dGu provimento • 
, ~ 

O Sr. Pres !dente - Ha divergencia ? 

O Sr. RÔmulo Cardin - Sr. Presidente, vou dar provimento ao 

recurso, acompanhando aquela divergência apontada come juri~ 

prudência divergente, perqu&nto violação de lei não existe, 
, , -

mas como ficou provado que ha acordao que diz iate, deu pro-
~ 

vimente para acompanhar aquela jurisprudencia • 

. o Sr. Presidente - Sea divergência, dado pravimento ao recu -

so, nos têrmos do voto do Relator. j 
O Sr. Secretário - PROC~SSO ~Tin~RO 1 206/63 - Relator: Mi-

n1stro Fiuza Lima - Revisor: ~iniatro Lima Teixeira - Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2" Região - FELIX VER.fsSU!O 

FLORf:NCIO {Dr. Rio Branc0 Paranhos) e C!A. MU!HCIPAL lli; TRAl\'S 

PORT~S CO~TIVOS (Dr. Francisco E.W.Pacheco). 

' O Sr. Fiuza Lima - As fls. 2 a reclamante pede sua re1nte -

grsção em su&s respectivas fUnçÕes ••• {lê). 
, 

E 1 ll relotterio. 

O Sr. Lima Tei~~ -

O 8r. Presidente - .b.', uiscussãca. ~ncerraela. Tem a palavra 

• ·Relator. 

O Sr. Fiuza Lima - Não conheço ao recurso. AS duas decis;es 

- ' encontraram, realmente, razae a reclamada em unificar o tra -

balho da reclamante e, na verdade, não houve prejuÍzo. Não 

conheço, per falta de runelamentação. 
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O Sr. Lima Teixeira - Não conheço. 
# A 

O Sr. Presidente -

unanimidade. 

Ha divergencia ? Nae conhecido, por 
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:r.:JT/Dll 1.4,10 

./ 
O Sr. Secretário - PROCESSO Wl 1 350/6z - Relatol': Ministro 

Fiuza Li1na. Hevisor: Ministro LiJna ~J.'eixeira. Recurso de re-

vista de decisüo do TRT da 1~ Região. Interessados: Cia. Bra 

sileira do Gás (Dr. Carlos Alberto da Silva l!anier) e Jerico 

S oariano de Lima (Dr. Raimundo :r.aynard) • 

O Sr. .r· iuza Lima - Adicional de periculosidade. Esta a r.mté-

ria. 
~ 

O Sr. Lima 'l'eixeira - De acordo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada, Con a palavra o 

relator. 

O Sr. l''iuza Lima - Não conheço em .face do prejule;ado. 

O Sr. Lima Teixeira - De ncôrdo. 

O Sr. Presidente - Não conhecido, contra o voto do relator. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Hl! 1 76U63 -(Relator: Llinistro 

Fiuza LiJna. Revisor: J.lini:::tro Lima Teixeira. Recurso de re

vista de decisão da JCJ de Taubaté. Interessados: José Procó 

pio Cardoso (Dr. C!cero Simonetti) e Companhia Agr!cola filaria 

tela (D1·. A. Zirondi Ileto ). 

O Sr. 1-,iuzo. LiMa - O 1\!M Juiz de Dir·eito da Corna.rca de Taubaté 

julgou procedente, em parte ••• (lê). ~o relatório. 

O Sr. Lima Teixeira - De acôrdo. 

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

relator. 

O Sr. Fiuza Lir.m - Conheço do recurso. 

O Sr. Lima Teixeira - Conheço. 

O Sr. Pr~nidente - Conhecido, por unanimidade. 

O Sr. Fiuza Lima - Dou provimento porque o recorrente não es

tava licenciado por nenhuo Instituto de Previdência mas pelo 

próprio empregador, recebendo seus salários em casa, embora 

1G 

I 
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doente. c.;;.uando voltou, o empregador não quis mais recebê-lo 
~ 

ele queria continuar no emprêgo porque se achava curado. 

Por isso o Juiz de Direito da Comarca de Taubaté julgou pro

cedente a reclamação. Dou provimento para manter a sentença 

de fls. 14. Restabeleço a sentença de fls. 14 dos autos, 

acompanhando o parecer da Procuradoria, 

O Sr. Lima Teixeira - Dou provÜlento para restabelecer a sen 

tença de fls. 14. 
O Sr. Presidente - Há divorg:ncia? 

O Sr, RÔmulo Cardim - Peço desculpas, Estava aqui separando 

notas e não acompanhei devidamente. Peço vista porque não 

pude prestar atenção, 

O Sr. Presidente - Adiada a proclamação em face do pedido de 

vista do Ministro Rômulo Cardim. 
,_/ 

O Sr. Secretário - PROCES30 J!ll 3 089/63 - Relator: Alinlstro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Bezerra de l!enezes. Recurs 

de revista de decisão do TRT da 4~ Região. Interessados: Al 

cidino L~rclrio Serafim lDr. Afrânio Araujo) e Cia. Carbonife 

ra 1~tropolitana (Dr. Walter Eduardo Baethgem). 

O Sr. Lil:'.a '.L'eixeira - Pre vende-se no recurso de revista de 

fls. 95/97 a reforma do respeitável acórdão do Tribunal 

nal da 4• Região: (lê). ~ o relatório. 
J..) 

O Sr. Bezerra de J.Ienezes - De acôrdo. 

.. egio 

O Sr. PPresidente - Eo discussão. Encerrada. Com a palavra 

o relator. 

O Sr. Lima Teixeira - Não conheço do recurso, pois não houve 

violação literal de disposição de lei. Quanto à preliminar 

de nulidade, nao tem cabimento pois a Junta pode funcionar: 

(lê). 

O Sr. Bezerra de Menezes - Tunbém não conheço, 

O Sr. ?residente - Uão conhecido, por unanimidade, 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N!l 3 19~/63 - Relator: ~:inistro 

Lima Teixeira. Revisor: J.~nistro Beztorra de lJenezes. Recur 

so de revista de decisão da JCJ de- Santo André. Interessado : 

Cia. Comercial de Vidros do Brasil ~ C, V. B. de Santo André 

(Dr. Vicente de Oliveira Andràde) e José Restino (Dr. Antoni 

Silva Filho). 

O Sr. Lima 'l'eixeira - Pretende o recurso de revista de fls. 

31/32 a reforma da sentença da Junta de Conciliação e Julaa

mento de Santo André, sob fundamento de que foi violado o di 

posto na lei 605: (lê), ~ o_relatório, 

O Sr. ~ezerra de ~enezes - Cornissionista, sujeito a ponto, 

se ~em direito ao repouso ou não, 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. ~om a palavra 

o relator, 

O Sr. Lima Teixeira - Conheço do recurso tendo em vista a ci 

tação de julgados divergentes, 

O Sr. Bezerra de Henezes - Conheço, 

O Sr. Presidenté - Conhecido, 

O Sr. Lina 'l'eixeira - No mérito, data venia da ilustrada Pro 

curadoria, mantenho a sentença recorrida pelos seus jur1dico 

fundamentos. A recorrida obrigava, conforme docurJento de 

fls. 11, o recorrente marcar o ponto às 8 horas todo o dia. 

Por outro lado, não era mensalista, tinha salário mixto: 

(lê), Nego provimento. 

o Sr. Bezerra de J.:enézein·--·TÍ:inbét:l nego. 

O Sr. Presidente - H6. divergência? Liegado provimento ao ap~ 

lo por unan~ttaae. 
,/ 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 4 307/63 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: I:inistro Bezerra de !.lenezes. Recu_ 

so de revista de decisão da 9& JCJ da Guanabara. Interessa 

dos: Daudt & Durão (Dr. Osualdo Ba1•ros Fernandes) e !.:anual 

JS 
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Antonio Filho. 

O Sr. Lirna Teixeira - Aplicação inediata do 132 salário. 

O Sr. flezet'ra de Menezes - De ncôrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. bom a palavra o 
• 

relator. 

O Sr. Lima Teixeira - Não conheço. 

O Sr. Bezerra de Menezes - NÜo conheço, 

O Sr. Presidente - Não conhecido o recu1•so, contra o voto do 

Ltlnistro RÔmulo Cardim. 
./ 

O Sr•. Secretário - PROCESSO H2 4 301/63 - Relator: Ministro 

Bezerra de l~nezes. Revisor: lanistro Astolfo Serra. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2& Reeião. Interessados: Fri 

gorifico Armour do Brasil S/A {Dr. Amaury Dnl Fabro) e Pedro 

Coronado e outros {Dr. Rio Branco Paranhos). 

O Sr • .ôezerra de hlenezes - Pedido de adicional de periculosi

dade julgado por unnninidade procedente. Cita, inclusive, 

a decisão o laudo pericial de folhas: (lê). ~ o relat6rio. ,. 
O S r. Presidente - De acôrdo, Ec discussão. bncerrada. Co 

a palavra o relator. 
~ ~ 

O Sr. Bezerra de J.!enezes - Apenas limitou-se a empresa a di-

zer que não há a periculosidade alegada, provada, inclusive, 

com laudo oficial j julgado por duas instância. Não conheço, 

matéria, realmente, de fato. 

O Sr. Presidente - Também não conheço. Não conhecido por un. 

nimidade. 
../ 

O Sr. Secretário - PROc~ssu N2 4 313/63 - Relator: llinistro 

Bezerra de llenezes. Revisor: lünistro Astolfo Serra. Recur 

so de revista de decisão do TRT da 2G Região. Interessados: 

S/A Indústrias Votorantim {Dr. geraldo de Lima Marcondes) e 

Pedro de ~oura Sarapião )Dr. Hélio Rosa Baldi). 

O Sr. fiezerra de llenezes - A Jun·~a julgou procedente, em pa_;: 

19 
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te, condenando ao pagamento de indenização, aviso prévio, 13 

salário e adicional noturno. Recorrem reclamante e reclanmd 

{lê). t o relatório. 

20 
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o Sr. Presidente - Do a côrdo. ~ discussão. Com a palavra 

o relator. 

o Sr. Bezerra de 1lanezes 
, .. 

- Conheço porque ha divergencia. 

o Sr. Presidente - Tamb ém conheço. Há divergência ? Conhe-

c ido o recurso, por unan imidade. 

o Sr. Bezerra de Menezes Nego provimento. 

o Sr. Presidente - ô:iou vencido nessa questão. Eu e o minis-

tro RÔmulo Cardim damos ' provimento em relação a folga trÍpli-
• 

ce. Contra o voto dom inistro Presidente e RÔmulo Cardim 

prevalece o voto do mini stro Bezerra de l.!enezes negando provi 

mento ao recurso. 

O Sr. RÔmulo Cardim - J á estou em condiçÕes de votar no pro-

cesso 1 7&7 I. 
O Sr. Secretário - PROC 

Fiuza Lima. Revisor: Mi 

vista de decisão da JCJ 

pio Cardoso (Dr. C.!cero 

tela (Dr. A. Zirencli Net 

Carclim. 

O Sr • RÔmulo Cardim - p 

tá a votação ? 

O Sr. Secretário - Ore 

vimento. 

O Sr. RÔmulo Cardim -
nhecer. 

O Sr. Presidente - Já f 

que pediu vista. 

O Sr. RÔMulo Cardim - N 

ESSO NR 1 767/63 - Relator: Ministro 

nistro Lima Teixeira. Recurso de re 

de Taubaté. Interessados: José 

Simenetti) e Companhia AgrÍcola 

Procój 

Maria 

o). Com vistas ao ministro RÔmulo 

ergunto ao Secretário em que ponto'es 

lator e revisor conheceram e deram pr -

"Data vania", divirjo. Nem posao co-

oi conhecido, menos o voto de V.Exl 

ão vou conhecer. Aliás, a douta Pro-

21 
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curadoria representada pela MM drl Procuradora que neste mome 

• to esta presente e opinou neste processo diz no parecer com 

muita propriedade: 11 Caso da revista conheça a Turma c~aria pel 

pr.ovimento11 • Mas vou mostrar por que não se pode conhecer. 

A decisão de primeira instância diz que se trata de um traba

lhador rural. Ponto primeiro: trabalhador rural. Isto é pa

cÍfico. Segundo, a decisão diz: 11 Nestas condiçÕes apurou-se 

que se é certo que o reclamante foi empregado ••• (lê). Está 

textualmente na sentença. (Lê). . -Esta e a primeira decisao. 

A segunda decisão diz claramente: "Alega a embargante que a 

sentença reconheceu que a partir de 1 953··· (lê). Está pres 

crito o contrato de trabalho. As duas decisÕes dizem isto. 
A 

Como vou conhecer deste recurso ? 

O Sr. Fiuza Lima - A Junta julgou procedente em parte a re-

clamação. Estou mantendo a sentença da Junta. V.Ex• que es 

• ta com o processo podia verificar. 

O Sr. RÔmulo Cardim - Diz: 11Ape sar disto, como trabalhador 

rural êle fazia jÚs ao salário mÍnimo nos têrmos expressos do 
-

art. 76 .•• (lê). 
~ # A 
~le ja mandou pagar o que ele tinha direito 

O Sr. Fiuza Lima Esta sentença é que eu estou mantendo~ 

O Sr. RÔmulo Cardim - Não tinha que manter. 

O Sr. Fiuza Lima - Poi reformada. 

o Sr. RÔmulo Cardim - Foi mantida a sentença de primeira ins 
~ 

tancia. V.Ex& disse que dava provimento para restabelecer a 

sentença de primeira instância; ela foi mantida. O recurso 

de revista não tem nada. Diz: "Egrégio Tribunal, o recla.man-

te. • • (lê ) • Está tudo vago. (Continua lendo). Portanto, 
A 

vai se conhecer deste recurso, como ? E~ primeiro lugar, nã 

2~ 
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havia fundamento. O recurso só trata de matéria de fato. Em 

segundo lugar, o relator conheceu e deu provimento para resta 
• A ..., • belecer a decisao de primeira instancia. Sao duas decisoes 

~ . ? 
proferidas na primeira inst;ncia: uma (originária) e outra em 

• I 

• grau de embargos. A de embargos confirmou a primeira. Como 

vai se restabelecer a primeira decisão se foi confirmada em 

e~~argos ! ~ste processo já esteve no Tribunal Regional que 

não conheceu porque estava fora de sua alçada e mandou para 

a Junta, que confirmou a decisão. Como se vai conhecer dês-

te recurso. 

O er. Presidente Como conclui V.Ex& ? 

O Sr, RÔmulo Cardim -
~ 

"Data vania", não posso conhecer deste -
recurso. Aliás a Procuradoria, muito criteriosa~ente,,diaae: 

11 Se conhecido. . • Mas não di a se para conhecer, Não tem fun-

damento algum. 
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O Sr. Pres1ctente - Pedir1a ao relator que 1nformasse se a 

sentença de segunda 1m'titncin conr1rmou a de pr1me1ra grau 

O Sr. R.Smuo Cnrdim - As duas decisÕes af1rmun que o contra 

to estava definitivamente rompid:> desde 1955. O recurso nã· 

ten runctament·:>. NÜo ·conheço. 

O Sr. Presidente - Se a senten;n de emoargos conf1rmou, eu 

tnmol5::n nÕ:·J v:>u connecer do recurso. 

O Sr. R·~mul·J Cnrd1m - Pode ser que eu nodif1que meu voto 

com o escl.orccimentJ que V .Ex:l está pedinct•J no:> relator. 

O Sr. Fiuza Lima - (CJnsul.ta os aut:>s) ''A sentença or1g1-

nár1a JUlgou procedente, em parte, a recl.amação, prra man
dar p~·e;ar a reclamante as diferen;os salarüns ••• (l.ê)." 

CJnneceu '.los embargos para JUlgnr ••• 

O Sr. R·~r:nll•J C~ctim - Então, estava eu ene;o.nado. 

O Sr. Fiuza Lima - A sentença de embargos JUl.gou improce

dente ••• 

O Sr. Rômnl·J Carctim - RecJnne-;o que, nessa parte, estava 

enganado quant.J h fundamenta-;âo do neu voto. Tem razã.) o 

relator. Pelo entend1mento de S.Ex! e pel.o parecer da dou

ta Pro curo do ria, seria para restabelecer a deci!'ÍÍO de pri-
~ me1ra 1nstanc1a que mrmctou pr gar aquela verba. NJ entam;o, 

dep·:>is de mJd1~icar, declara que a relação ct e emprêgo esta

vo >1efinitivamente rompida'dcsde 19~5. Como declarou 1sso, 

O Sr. Pre!'!1riente- Conneciao, por mai·:>ria, o recurso. Com 

a pol.avra o rel.nt•Jr. 

O Sr. Fiuza Limo. - Restabeleço a sentença de primeira ins

t~ncia. 

O Sr. Li= Teixeira - E' meu voto. Acomponno 1ntegrolmente 

o relator. 

O Sr. P!'''!';identc - Há divergllncia ? 
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O Sr. Rômnl•J Cnrdin - Há. Porque o próprio recurso de revista 

vem rccapitulandJ os :ratos para mostrar que não teria ocor

rido a1ue1a rescisão, mas a sentença diz que a rescisão o

correu definitivamente em 1.'::155· E' isto que diz a sentença. 

Diante. daqueles fatos diz que a resc~sÔ:·J ocorreu naquele 

- A ano, ~nclusive con declaraçao de.Lc que estava recebendo um 

aux:!l~o da<D pe.Lo empr ejindor. 

O Sr. Finz n Lima - Ent endJ que quando o empr cgador conti

nua a pagar ao enpregado a titulo de gratificação ••• 

O Sr-. Rc~mulo Cardim - A decisão diz que não era sa.lário. 

Dava um auxilio sem caráter salarial. 

O Sr. Bezerra de ~cnezes - O recurso vem apoiado apenas na 

alinea "b", mas co:n citação dos artigos 475, 477 e 478, mos 

trando que, na !orma dêsses artigos, o contrato estava rom

pido. A empr:- êsa quis admi t!-lo em !unção estranha" b.quela 

que exercia. Baseada nesses artigos teria suspenso o re

corrente. Não havia por que !alar en prescrição, se o con

trato estava suspenso. 

O Sr. R·Smulo Cnrdim - A sentença declara que êle recebeu 

um auxili·o sem caráter ·salarial. 

O Sr. Presidente - Prevalece, por maioria, o voto do rela

tor, contra o voto d·J Ministro RSmul•J Cardim. 

O Sr. Secretári·1 - PROCESSO NQ 4 370/63 Relator: Ministro 

Bezerro. de .llíenezes. Revisor: Ministro Astol!o Serra. Re

curso de revisto de 'eeinãJ do TRT da 31 Região. Interessa

dos: Ernpr êsa de Aguas São Luiz S/ A ( Dr. Tlllio J4arques LJpes 

e José FJrtunato Louro (Dr. Gilson Soares). 

O Sr. Bezerra de ldenezes - A norma vigente ao tempo da sen

tença. deve prevalecer para e!eito da interposição do recur

so ••• (lê). E' o relatório. 

O Sr. Presidente - De acSrd·o. E::t discussão. Encerrada. 

Com a palavra o relator. 

25 
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O Sr. Bezerra de l!rmezes - Sempre entendeu êste Tribunal, apoia

do na lei c na melhor doutrina, que a norma vijj';cnte ao tempo 

da sentença 6 que estabelece a natureza do recurso cabivel ••• 

(lê). Dou provimento parv que os autos voltem ao Tribunal 

"a quo" ,a !irn de que julgue o apôlo ·Jrdinário, como entender 

de direito. 

O Sr. P~csidente - Há divergência ? Dado provimento para 

que baixem os autos ao Tribunal Regional, a fim de que jul-

gue o recurso, como de direito. 

O Sr. Secretário PROCESSO N2 4 404/63 Relator: ~inistro 

Bezerra de Menezes. Revisor: Ministro A~tol!o Serra. Re

curso de revisto de decisão da 6! JCJ de Porto Alei;re. In

teressado.s: Olaria Sarandi Ltda. (Dr. Vinicius Chagas Car

valho) e Berci Rodrigues. 

O Sr. Bezerra de Menezes -Trata-se de salário doen~a ••• (l ). 

E' o relatório. 

O Sr. Presidente - De acôrd·J. Em discuss'ã·J. Enccrmda. 

Com a palavra o relator. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Quero acentuar que de minha 

parte h·Juve uma ligeira omissão. A. decisão !oi mantida 

quanto à primeira parte dJ apêlo ••• (.lê). Conheço. 

O Sr. Presidente - Nã·J conheço e sou acompanhado pelos 

llinistros Fiuza Lima e Lima Teixeira, quanto h questão do 

pa~amento integral. 

•J acórdão o revisor. 

Nã' conhecido, por maioria. Redigirá 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 4 489/63 Relator: ~nistro 

Bezerra de ~enezes. Revisor: Ministro Astol!o Serra. Re

curso de revista de decisão da JCJ de Baui'\1. Interessados: 

Lojas Americanas S/A (Dr. Naur de Barros C2stro) c Dolores 

Medina. 
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O Sr. Bezerra de ~enczes- Discute-se, exclusivamente, se o 

menor aprendiz tem direito ou não ao salário integral. E' o 

relat5ri·:>. 

O Sr. Prcsi1cnte - De acôrdo. En discussão. Encerrada. 

C·Jm a palavra o relator. 

O Sr. Bezerro ilc Mrnczes - NÔ.o conheço. 

O Sr. Presidente - Contra o v·:>to do Ministro RSmulo Cardim, 

nâJ f·:>i conhecidJ o recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1 778/63 Relator: Jünistro 

Astolfv Serra. Revisor: :MinistrJ RSr:mlo Cardim. Recurso de 

revista de decisão da 5' JCJ de S. ~aulo. Interessados: 

França Ferraz S/A - Enienharia c ConstruçÕes (Dr. Roberto 

Salles Cunha) c Lconard .. :> Bernardo da Costa ( Dr. Rubens Men

d m;a). 

O Sr. Presidente - Pedido de avis0 préyio c a decisão diz 

que ••• (lê). E' o relatório. 
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A o Sr. Roc-,ulo C<:~rdiM De acorde. 

o Sr. Presidente -
contrato a prazo. 

mina rrnente, perque 
A 

h~ discusãao. ~ncerrada. Trãta-se de 

ile trabalhava ••• (lê). Conheçe, preli

hÚ acÓrdão divergente sâbre o matéria. 

o Sr. Romulo Cardim Conheço. Perfeitamente fundamentado. 

o S;c. Presidente -
1r.ente. Deu pro v il:!e 

-naçao, perque se tr 

aviso-prévio. 
A 

, A 

Ha divergencia ? Cenhecido, unÂnime 

nte, p~ra absolver a recorrente da conde

ata ae contrate a prqzo certo e nãe cabe 

O Sr. R emulo Càrdim Trata-se de pedreiro. JSle mesmo à e -

clarou nos eu depoi mente que ao voltar ao cerviço estava a 

obra no rinal, en a 
, 

rremate, estYnào trabalhando se dois em -

pregados ••• (lê). Acompanho o vote de V. Ex~. 

O Sr. Presidente - , A 

Ha ttivorgencia ? Per unanimidade, dado 
A 

provimento ao apelo para julgar ioprocedente a reclamação. 

PROC~SSO NÚMERO 2 084/63 - Relahr: Mi -O Sr. Secretário -

nistro Astelfo Serr a - Revisor: Ministro RÔmulo Cardi~ - Re 

decisão da 17& JCJ da Guanabara - AL~RTO 

lbertc Pucheu) e ANTÔNIO LOU~NÇO (Dr. Ran, 

curso ae revista a e 
, 

PUCH~U (Dr. Mario A 
, 

Monte negro). de ia 

o Sr. Presidente - (Lê). Lei 4 090. 
A o Sr. R<>"'ulo Cardim De acÔrdo. Sou voto vencido. 

o Sr. Presidente -
A 

conheceu do apele. 

O Sr. Secret~rio -
nistro Astolfo Ser 

curso de revista d 

GOUL.t1RT SftNTOS -E 

Contra e voto de Ministro Revisor, nae ao 

PROC!!:SSO NÚ1iliHO 2 506/62 - Relator: Mi -

ra - Revisor: Ministro Rêmulo Cardim - Re 

e decisão aa 21!. JCJ du Guanabara - AMADOR 

XP~SSO HORI~ONT!!: LTila, (Dr. JÚlio M. Elias 
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O Sr. Presidente -
, 

Apos solucionado o incidente processual, 

baixa rara os •utes • • • (lê). 
, 

E 1 o relstorio. 

O Sr. Rêmulo Cardim -
A , 

De acordo com I relutorio. 

O Sr. Presiaente - Em ~iscussão. ~ncerrada. Nãc conheço 

do recurso, por isso que o recorrente somente se apega n 

que teria havido delÍrio da prova. 

o Sr. RÔMulo C~rdim - Não conheço. Já a decisão mandou ano 

tar a carteira profissional. •• (lê). 

O Sr. Presidente -
, A 

Ha divergencia ? Não canhecido, unâni -

memento. 

O Sr. Secretário - PROGl!:SSO N~RO 1 98?/6? - Relator: lU-

nistro Fiuza Limtl - Revisor: Ministro Lima Teixeira - Recurs 

de revista de decisão do TRT da 2& Região - VIC!!:N'l'E c .. TAPANI 

e MARCIONILIO DE SOUi.A e outros (Drs. José Brene de Andrad~:t 

Guimarães e Luiz Carlos Dichl). 

O Sr. Fiuza Limo -
, ~ , 

O acordao recorrido, do egregio Tribunal 

Regional da Segunda Região diz: Inicialmente é preciso exami-

n~r a prescrição ••• (lê). 
, 

:h: 1 o re la tcrio. 

O Sr. Lina Teixeirn -
A 

De ac0rdo. 

O Sr. Presidente - Em aiscussno. Encerrado. Tem a palavra 

o Rel .. tor. 

O Sr. Fiuza Lim~ -
~ 

Sr. Presidente, na o vou cenhecer, "data 

vania", de ambes os recursos, porque quanto à identidade r!-
, 

sica do juiz ju ficou reconhecido, no Tribunal, que realmen-

te esta alegação não tinha funda111entes, ·pois que o juiz que 

prolatou a sentença funcionou no feito em todo e curse do pr~ 

cesse>. - , ~ 

Quanto ao do reclamante, nao citou acordao divergan_ 

te que autorizasse o conheci~ento. Por isoo não conhoço de 

ambos os recursos, mantenda meu entendimento a respeito do 

processo. 
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O Sr. Lima Teixeira -
~ 

De acordo. 

O Sr. Presidente -
• A 

Ha aivergencia ? Nã.., conhecidos anbu 

os recursos, nos têrmos do voto do Relator, pgr unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROC.h:SSO NÚMl!:RO 2 122/63 - Relator: Mi

nistre Fiuza Lima - Revisor: Ministro fima Teixeira - Recurso 

de revista de decisão da 5& JCJ de São Paulo - AUTO ~C~NICA 

UICOLllfO LTlJa, (Dr. Agostinho R. Marques ae Almeida) e aNTÕ

liiO SOU:t.A LIMa (Dra. Lilia Bart0ri). 

O Sr. Fiuza Lina - Êste é mais um daqueles prgcessos de adi 

cienal noturno áe vigia. 
A 

O Sr. Lima Teixeira - De acordo. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Fiuza Lima - N;o conheço, em face do prejulgado. 
A 

O Sr. Lins Teixeira - De acordo. 

O Sr. Presidente - Centra o voto do Ministro RÔmule Caraim, 

nio conhecido o recurso, 

O Sr. Secretário - PROC~SSO NID'-ERO 2 269/63 - Relator: Mi

nistro Fiuza Lima - Revisar: Ministro Lima Teixeira - Recurs 

de revista de decisão da 4~ JCJ de São Paulo - aMERIC.I\N MaRIE 

Ta Sja - TINTAS .h: LaCaS (Dr. Duilio Vicentini) e JOS~ PIRES 

.MaRTINS (Dr. Paulo Afonse Negue ira). 

O Sr. Fiuza Lima - (Lê o relatÓrio). 
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HJT/DH 14,50 

O -3r. A • Lima T<>lx~ira - De acol'POo 

O Sr. Pr<,·sir1E>nte - 'Em cli seus são. Enc<>rr9rla, Com a palavra o 

relator. 

O Sr. Fiuza Lima - ar. Prt·sidente, trata-se •1 e movim .. nto gre

vista por qU>O·stão de falta de pagamento, ~ste movimento du

rou, apenas, quatro horas dentro rlo prÓprio estabelecimento 
N A 

da reclamada que, aleeanrlo incapacidar~ e financeira, n;; o fez 

o pagamento que devia aos empregados, O r"'clarnante ora recor 

rido, não participou de coisa alguma, Neo foi cabeça de mov1 
- A N mento, n~o rez neru1uma agltaçao, apenas manteve-se calmo, e~ 

peranr'lo a decigão 'te seu <?mpregador. 
.. 

Foi justamente este o 

critério usado na su~ demissão. 
, 

Trólta-se de empregado esta-

vel, de boa conr1uta e qu, não participou ele piquete, né'm est~ 

, ' mul ou nlneuem a gr<?ve. Como tenho me manifestar1o anteriormen 

' ' te em varios processos de grt-ve, conheço porque ha, realnen 
.. 

te, JivErgencia, 

O Sr. Pré>siri,nte - Conhecirlo, por unanimidarle. 

' O Sr. Fiuza Lil'lR - No merito, nego provimento. Cone tenho 

vote(lO anteriormente, se o recl11mante tivesse p"rtlcipeclo em 
.. .. 

atividade de violencie com seus colegas, fosse agitaõor e is 

so ficasse provado nos autos, ~otaria dê outr:!i · rorma. Assim 

neeo provimento para manter a •'lecisão, Julgo procedentl' il 

reclamação.i 

O Sr. Lima ":'eixeira - V. Exll, disse que a greve tinha sido 

reivindicatÓria? Não foi greve politica? 

O Sr. F.ittza Lima - N;o foi greve com fim pClÚico mas por 
- , , ~ 

questeo de salétrio. O fundamento e oo·ste: a firma aler;ou que 

estava "m situação <HfÍcil, FaN1ram durante quatro horas e 
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d _ epo 1 s na o 11ouve ma i s na i! a, Não se trata ne uma er~ve de or-

dem política com int 

questão de falta ele 

provado 'lU e o recla 

ria participa no õe 

V~·Z futuram.;>nte t·· 

uito de pressionar o Congresso e sim por 

paeam<"nto. líantenho a sentença, Ficou 

Mante n~o cometeu nenhuMB fal t.a. N3o te-

piquete nem coagiu nerutUM empregado. Tal 

present;o, nego 

nha qu<> nodiricar meu voto, mas, no caso 

lmento, prov 

o 3r. 1·1 ma Teix<>i Nl 

por conseguinte, aq 

- .A e1·eve era reivindicatÓria. não era, 

uela greve com finalidane de pressionar o 

a votar o 13Q salário. De maneira •1ue 1 Congresso Uaclonal 

senil o rei vinc:Hcatór 
, 

ia 1 e um direito e tendo se comportado pa 
, " clficamente o t?!Dpl"e gado, tambem vou votar nos termos no rela-

tor. 

o Sr. Pr~sirlPnt~? - "'"~ • A uu dJ. verge::ncia? 

" o '31". 'ROY1111] O r.arrlim -- P~ço vista. 'l'alvez tenha ouvido mal, 

e tr,..ta daquela ereve de 14 (1e {lezemhro, mas mt;o fl8Ci?.f'!P 1111e s 

n ~,... P1•esirl ente -
, 

Tambem peço vista. 

o '5r- • " "H.onml o ·-=:&rAim 
, 

- Alias, fui relr.~tor de •JUatro ou cinco 
, - rlesta 

, 
a cornaos prop t>ia firma, :American Harietta 3/A. 

(1 3r. -:;oinz~ T,im:'l - ~ 1 1 ·~ra' dois d ,~uer a esc arecer. ~ proc.,.ssos e 

gl'PV€: causa reivin dicatÓI'ia e pol! ti c a. Esta não foi urna gr 

Vlf' polÍtica. 

o Sr. " RomUlo Cardim - Ouvi que se treta da ereve de 14 de de-

zembro. 

o ªr. F1'1ZB 1.1 ,., - ~ 

Aqui nao conste <JUe .foi isto. 

o rz. " , )3omu,.o Car.llm - Foi pera pressionar o Congr€sso par~ ob 

tenç~o õo 13C 
, 

sala r i o. 

o 3r. ;tr,.sirlente - Também peço vista, Adiana a proclamação 

e !!I face rlos pediilos d.; Vista dos Hinlstros Fr€:>l•lent•" e R~mul• 

Car:Um. J.nt·~s •l<:.> s - , uspenoler a sessao, o pr<oGesso de numero 

2 656
7 

em qu~: o F'T' "::" sident., flesignou r ela to r o Hini stro RÔmu.lo 

3! 
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Carõim, todavia, Sr. Ex~. foi vencido no conhecimento; apena 

no mérito, em parte, ~ que 3. Ex.>:. foi ·,renceJor. 

n "'r. nôrnulo Car,um - Fui venci0o duas vêzes: no aeravo e na 

revista. 

0 3-rs. Pr~- s..:.,~ent,P> - "'V. ~:l., r,:.>almente, nBo JlO~leri~ ser desi!!_ 

'larlo r("lator. Conforme verifico da ata, o Hitüstro Bezerra 

de Henezes foi 1 realmente, o vencedor em todos os pontos. 

Assim, mor1ificanr1o a Ata, desieno s. &>~. o m.nistro Bezerra 
A , ~ 

de Hen10zes relator cLste acordao. 
A 

n Sr. ncmulo CarrUm - E.õtou apto a proferir meu voto no pro-

cesso 2 269. 

O Sr. Secr.,tári o - PROr."'SSO JfO 2 269/63 - Relator: J.!int stro 

Fiuza Lima. Revisor: Hinistro Lima Teixeira. Col'l vis h, ao 

![inlstro R~mulo Cardim. 

0 '3,.. i-íini<-1t.ro RÔrntt1r• CRrr'l1"1 - Diz e rlouta Procurgrlorj.a: (1~) 

Eu quis provar isto porque to;o!ilio uns •1uatro ou cinco proces

sos desta firma Americah Harietta 3/.~ 1 greve esta :fllle pareli-
A 

sou a "'mpresa, em r1ezembro. Portanto co~ fi~ pol!t:co, para 

pressionamento do ConGresso. 

sentir1o 1 cooo poderei vot~:~r nestt' caso? 
A 

n~ acordo com a dou-

t.'l Procur·.,r'lo!'ia Geral. 
... 

Q Sr. Fiuza Lime - Hinlstro Romulo Car,l.im_.quero •lizer a V •. Ex • 

que a sentença nao disse isto, que foi para pressionar o Con-

eresso. 

3 

I 

O 3r. 'l~111ulo Carr1im - Disse 'lu;" e!'é' ;:reve de 14 Je dezembro I 

de Gz. Basta <'!lzr,r isto. Foi uma ereve que r•arallsou todo o 

I:stado de .São Paulo. 
, 

O Sr. Fiu:.a Lil'IA - Nas quan<lo ha provocaçao. 

não participou ele coisa nenhlt:'!la • 

A 1 't.lf' .L , d A t p O .~.,.. Ro11111 o r."rrU n1 - .-.eu vo-::;o e ' e acordo com a dou a roeu-

radoria 1 inclusive com o voto 0.o revisor, qu,. n,.ste votou ao 
• 
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O Sr. Lima TeixPir« - .SÓ votei com o relator porque 3, E.."<ll, 
, 

rllsse que •-ra greve com fim reivindicatcrio. 
A 

O 51'. Presirlent .. - T-=nho votado no sentic1o da divereeneir:t. ?r 

valece o vote do relator. Conhecido e negarlo provimento con-

tra os votos õos :.U.nistros Presidr;mte e 
A 

::tcmulo Cordim. 

O 3r. 
A 

:'k,mulo Gar(11m - Peço ju!ltiflcaçãL' de vote. 

, -Esta suspensa a sessao, 
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-o Sr. PreslrlPnt"' - ::;eaberta a sessao. 
../ 

(1 Sr. 3e~-r·_:}tár.~ o - PROC,;;SSO r, a L! "i68/62 - Relator: Hinlstro 

Llm;o 7elxelra, Revisor: l:ini <:tro Bezerra de :Ienezes. Recur 

so de revL:ta ile rlec~ s~o da 41:. JCJ de são Fatü.o, Interessa

dos: LaboratÓrios Bl'K Ltda, (Dr, Vicente de ?aula Tescer i) e 

Ronald de ArauJo Gusmão, 

O s-... I.lm'l 'T',_.ixeira - Prêtende o recurso lle revista de 1'1s. 

25 a r-:-rorma da sent.:nça da 4"' Junta de Concilia~ão e Julga-

mento de aão Paulo que, aprE-ci&n<lo os embareos ... (1~). 

t
, . 

re1 a o r .Lo, 

O 3r. 

O :~r. 

O 3r. 

O 3r. 

Ll '11"' Teixeira - I!'?U voto é pelo n<Jo co:r.lwc!mento. 

BezerT'a de Henoczps - Conheço. 

Presiil•mte - Gonheço, 

" ROMU1o C":rr1h1 - Conheço, 

O 3r, Pr,..sl<1entt;> - Conhecido, por maioria, 

O 3,., T.~ mr. T-:ix~ira - ileeo p1•ovimento, 

,_ 
"" o 

c- 3r. B~zer:ra rle Henez,:.s - Dou provimento r•arA absolver a em 

" p!'o:sa. 

O )r, RÔmulo C'·rrlim - 3ou r•rovir~ento. 3eÍdi:l espontânea. 

C· Sr. Preslr1ente - Jou provimento. Acolnl•anho o 7.finistrc 

lo Carnim. " Prev<sleC<ó a dlvereencia, Dur1o l•rovl'llento r•ara al 

solver a ê'ffii.>rêsa <la con.l,:.nação. 
./ 

O Sl'. 5ecr.-t:Í:d o - P:to·-33.'30 ~Til 4 656/63 - Relator: Hinistro 

Lima TelxPlra. B•!vlsor: l-Unistro Bezerra rle Menezes. Recursc 

de revl-,ta rle rlecist;'o da JcJ r1E- Pelotas. Int'1rr:sser1os: Cla. 

Fiação e Tecirlos Pelote!lse .S/A (Dr. Alcides ·1e !-!;;.>nrlonça Li-
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ma) e ~'~arla Pereira 0uarlrarlo (Dr, Cloves G, Il.ussor1(mo). 
, 

T.im<J Teixeira - 3alal'io de horista paeo n;; base da maio 
~ 

remun~raçao. 

B 1 .. ... 1 r Sr. ezerr"l r e ··•Pn'"ZE-S - De a cor• o. 

O 3r, P!'"'sir1<>ntP - Em 't.liscussõo. ED.cerrana. CoM a palaVl'a o 

relator. 

O 3r. Lima 'j'eixeira - 1uanto ao conhecimento, r1ata ven1a do 

parecer da Procura<loria_, a r!?Vlsta não rleVP ser conhecida, poi 
' ~ , 

os jU:eaa1os trazidos a colaçao confieuram hipotases diversas 

rlos autos e nao inrlicam SLHl orleem, se de Turma ou do Pleno. 

Não conheço. 

o 3r. nô~nlo t:;arrli"l, 
, f 

3e esta interposto pelas <lU8s al~ne~s, 

conheço pda letra ~· Art. 140, parágrafo 10, 
... 

O Sr. Pr<osir1ente - Contra o vo~o rlo Hinlstro 'Roroulo C:aroim, 

n"'o coriliecirlo, / 
r> ::;,., 3ecr.,tário - F!tOGES30 ~rc l! 771•/h3 - Relator: i.Unhtro 

Lima Teixeira, Revio;;or: 1-íini->tro Bezer··a de l·1enezes. Recurso 

de revi3te rle decisão da JCJ de Londrina. Interessar1os: Via-
, ... 

çao Francovie; LtrJa, (Dr. lielson Curetto) e Jose Geronimo Gon-
, 

çalves (Dr, FluvJo Ribeiro). 

O Sr. I.ima Teix"'ira - Pretendê o recurso tle revi."ta •1e fls. 

41/43 reformar a sentença que, a:;Jr'o'cianr_lo<'r·ecurso de embargos 
A A , , 

dele conheceu: (le). Ji: o relatorio. 
• 

3G 
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O Sr. Bezerra de Menezes - De acôrdo. 

- 15,40 -

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

o Sr. Lima Teixeira - Não conheço da revista porque não hou 

ve violação de literal disposição de lei nem jurisprudência 

que configurasse a divergência. Não conheço. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Não conheço. 

O Sr. Presidente - Há divergência ? Uão conhecido o recurso 

por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO llll 4 825/63 Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Bezerra de Menezes. Recura 

de revista de decisão do TRT da 2• Região. Interessados: Sa

dia S/A - Transportes Aéreos (Dr. Mesquita Barros) e Abel Ba

tista (Dr. João Mauricio Cardoso). 

O Sr. Lima Teixeira - Pretende o recurso de revista de fls. 

42 a 44 a reforma do respeitável acÓrdão do Tribunal da 2• Re 

gião que apreciando o recurso ordinário, por unanimidade de 

votos, deu provimento parcial ao recurso para que o "quantum" 

da condenação seja apurado em execução de sentença compensan-

do-se. • • (lê). 
J • 
A o relatorio. 

O Sr. Dezerra de Menezes - De acÔrdo. 

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

O Sr. Lima Teixeira - não conheço da revista por não ter ha

vido violação de literal disposição de lei e na forma do pare 

cerda Procuradoria ••• (lê). Não conheço. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Também não conheço. 

S Ha• diverge~ncia ? O r. Presidente - Não conhecido o recurso, 

por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 4 580/62 Relator: Ministr 

1 

3 
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Bezerra de Menezes, Revisor: Ministro Astolfo Serra. Recurs 

de revista de decisão da JCJ de Campinas. Interessados: B.F. 

Goodrich do Brasil - Produtos de Borracha (Dr. Dalton Toffell 

Tavelaro) e Benedito Rosa de Castro (Dr. Rinaldo Corasella), 

Q Sr. Bezerra de Menezes 
~ 

Trata-se de contrato de experlen• 

ela com cláusula recÍproca da rescisão. A Junta deu o aviso 

prévio ••. (1; ), ! o relatório • 

O Sr. Presidente -
.. 

De acordo. Em discussão. Com a palavra 

o relator, 

O Sr. Bezerra de Menezes 
. .. 

O recurso e da empresa e cita 

acÓrdãos para demonstração da divergência. Conheço • 

.Q Sr. Presidente - Conheço. Há divergência ? Conhecido o 

recurso, por unanimidade. 

O Sr. Bezerra de Menezes Nego provimento. 

O Sr. Presidente -
.. 

Dou provimento acompanhado do ministro Ro 

mulo Cardim. O relator, acompanhado do ministro Lima Teixei~ 

ra, nega provimento. Há empate. Aguardaremos à presen~a do 

ministro Fiuza Lima. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 4 660/63 - Relator: Ministro 

Bezerra de Menezes. Revisor: Ministro Astolfo Serra, Recúrs 

de revista de decisão da JCJ de Jundiaí. Interessados: Krupp 

MetalÚrgica Campo Limpo S/ A (Dr. Laércio Antonio Arruda) e Má 

rio Zafalen (Dr. Gustavo Leopoldo Marissael). 

O Sr. Bezerra de Menezes A MM Junta de JundiaÍ julgou pro-

cedente a reclamação e a decisão foi mantida em gráu de embar 

gos. InterpÕe a emprêsa recurso de revista com apoio nas 

duas alÍneas ••• (lê), ~ o relatÓrio • 

O Sr. Presidente -
.. 

De acordo. Em discussão. Com a palavra 
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o relator. 

O Sr. Bezerra r'!e Menezes Está, realmente, demonstrada a di 

vergência; pelo que conheço. 

O Sr. Presidente - Conheço. Há divergência ? Conhecido o 

recurso, por unanimidade. 

O Sr. Bezerra de llenezes 11De meritis", nada a aditar ao pa 

recer da Procuradoria Geral que diz o seguinte:"Diz a recorri 

da que a despedida foi injusta Já que o recorrente foi conde-

- ( ,. )" nada na Justiça Criminal por crime de receptaçao ••• le • 
A 

Dou provimento ao recurso para absolver a empresa da condena-

ção. 

O Sr. Presidente - • Tambem, Há divergência ? Dado provimen-
A A -to ao apelo para absolver a empresa da condenaçao. 

O ~r. Secretário - PROCESSO NQ 4 727/63 - Relator: Ministro 

Bezerra de Uenezes. Revisor: Ministro Astolfo Serra. Recurs 

de revista de decisão da 5• JCJ da Guanabara. Interessados: 

Editora Maciel Ltda. (Dr. l1ewton Barroca) e Adão Carlos ~in

tino e outros (Dr. Francisco Costa 11eto). 

O Sr. Bezerra de Menezes A ML! 5a JCJ da Guanabara 'Julgou 

procedente a reclamação,sendo a decisão mantida no julgame~to 

dos embargos. O recurso de :revista é interposto sob a a~ga-

ção de que a decisão ••• (lê). "' . .~:. o relatorio. 

O Sr. Prestdente -
A 

De acorde, Em discussão. Com a palavra 

o relator. 

O Sr. Bezerra de Menezes Sr. Presidente, peço atenção da 

Turma. Arglll o recort•ido a preliminar de intempestividade do 

recurso de revista. . Mas a prÓpria recorrente confessa a fls. 

23 que a notificação foi expedida a 3 e recebida a 4 dêste mês, 

38 
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A 

mes de julho. Ora, o recurso deu entrada na Secretaria da 

Junta no dia 22, seg~~da-feira, quando o prazo se esgotara no 

dia 19, sexta-feira. ~fácil verificar. Recebido a 4, con-

ta-se a partir do dia imediato, 5, terminando a 19. t, real 

mente, intempestivo. Por isso não conheço. 

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

8 Sr. RÔmulo Cardim- Sr. Presidente, 11data vania", vou diva -

gir. Pelo que entendi, foi expedida no dia 3 e recebida no 

dia 4. t evidente que não se conta do dia 4, começa a contar 

do dia seguinte, dia 5· 5 e 15 são 20. Foi interposto a 19 

liiio pode J é Jtempesti vo·. 

• 
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O Sr. Bez errn "!e Menezes - Justamente é .:> C•Jntrário. V. Ex! 

vai me descUlpar. O recurso deu entrada n·J dia 22, se~nda 

!eira, quando o prazo se es~otnra no dia 19, sexta-feira. 

O prazo terminou,inapelhvelmente,n·J dia 19. Recebido no 

dia 4. CJnta-se: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 

sexta-feira. Nesse dia o recurso devia ter entrado, mas 

M·J entrou. Entrou !ora do prazo. 

O Sr. R.Smulo Cnrdim - "Data venia", está certo. O. prazo 

terminava n·J dia 19. Podia ter entrado até à liltima .hora 

do dia 19. Aliás, nÜo é resolu;ão minha. E' do Supremo. 

Não V·JU, absJlutnmente, prosseguir nessa ordem. E' o meu 

entendimento. Sou vot•J vencido. Era tem~.tftivo. 

O Sr. Presidente - Cont r a o voto d·J Ministro R~mulo Cardim 

11Ü·J !oi conhecido o recurso por intempc:::tivo. 

O Sr Sccretár io - PROCESSO N2 4 781/63 Rclat•Jr: Llinistro 

Bezerra de Menezes. Revisor: Vúnistro Astol!o Serra. Recur 

so de r~vista de decisão do,TRT da 3' Região. Interessados: 

Padaria e C-:m!eitaria Pio XII Ltda. (Dr. Adele Abraham Assa ) 

e Sebastião de Oliveira Sal.lcs· .(Dr. Sebastião l!nrsicano Ri

beiro). 

O Sr. Bezerro de ~enezes - A MH Segunda Junta de Juiz de Fo 

ra, por unanimidade, jtugou improcedente a reclamação, para 

condenar a reclamada a pagar ao reclamnnte aviso prévio, in 

deniza~ão, !6rias, adicional nJturno. e horas extras ••• (lê • 

E' J rclatôrio. 

O Sr. p·~r>sidente - De ac.Srdo. Em discussão. Encerrada. 

Com a palavra o relator. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Superada, inclusive pelo prejul 

gado, a jurisprudência citada concernente à aplicação do ar 

tig•J 116 da C.Jnsolidaçã0 • •• (lê). Não conheço. 
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-O Sr. Presidente - Também na·J conheço. Contra o voto do 

Ministro R5mulo Cardim, nã·J conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 4 820/63 Relator: Ministro 

Bezerra de "'"cnezes. Revisor: Hinistro Astol!o Serra. Recur 

so de revista de decisãJ da Comarca de AparecB.a. Interessa 

dos: Hotel Bela Vista {Dr. Nazem Seraphim) e Mario Mendes 

Vilela (Dr. J•Jsé Lorig~io). 

O Sr. Bezerra de kenczes - Insurge-se na revista interpos

ta 1 com apoio nas alineas do artig·J !:!96 1 sustentando a nu-

lidado da nJtifica~ão inicial • • • (lê). E' o relatório • 

O Sr. Presidente - De ac5rdo. Em discussão, Encerrada. 

Com a palavra o relator. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Rejeito a preliminar de deser

;-ao. As custas nã 1 !oram cJntadas ••• ( 1$). 

O Sr. Presidente - També::J. rejeito. Há divergência ? Rejei 

tada a prelir.::inar de deserção. Com a palnvra o relator. 

O Sr. Bezerro. de "'enezes - Limita-se o recorrente, n.J recur 

S·J de reviste 1 a sustentar ser ilezal a citação inicial !ei 

ta por mandad·J através de oficial de justiça ••• (lê). Nego 

provimento. 

O Sr. Presidente - Também nego provimento. Há diveriêneia: 

Negado pr•Jvimento ao recurroo, p·Jr unanimidude. 

(V>~ta ao recint> o Ministr' Fiuza Limu) 

O S ... Sccr .tário - PROCESSO N2 <! c62/b3 Relator: :l.hnistro:> 

A"t ~!o Serra. Revisor: M1n1.strJ Rômulo Cardim. Recurso de 

revi~ta "e decisã> dJ TRT ~'a ~~ Região. Interes.,ad•Js: José 

llaxJ.mian·J da S1lva (Dr. Pua~o CornaecnJ.one) e Panificadora 

Vnsc> dn G ::Ja (Dr. The•Jddro Escobur). 

o·sr. Pre,idente - Rec>nhecida a relução de cmpr~go discu

tida nn ação, entenderam as duas decisÕes que o reclamante 

nãJ fêz '1UD..!quer provu da despeaidu ••• (J.ê). E' o m.tntório 

~. 
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1 O Sr. R Smulo Card l.m - De a cSrcto • 

O Sr. p· csldente - Na·:> conneço. Pura mntériu de '!ato. 

O Sr. A -R1!'1Ul'l Cflr'll.m - Na.o c:>nneço. 

O Sr. Presl.,tente - NaJ conhecido. a rcvls-ta, por unanl.midad.e. 

O Sr. Sec~etário - PROCESSO N2 ~ '115/63 Relator: :rr.i.l.nJ.stro 

Ast 1lf·:> Serra, Revisor: Iihnistro R.S:!lulo:> Co.rd im. Recurso de 

revi ta de decisão do TRT da 4! Re~ião. Interc~sadoe: Teó

filo:> Guardir Silva (Dr. Wilson Ferrete) e Maria Luizn Rosa 

Bairros (Dr. Pedr.) A~8usto Grassi). 

O Sr. Pr sidente - Trata-se da a~licação da Lei 4103. E' o 

relu t6 r i o • 

O Sr. R·5muL . ., c~r-'i.m - De ac.Srdo. 

O Sr. Prcl'liaente - CJnhecid·.) e dado provimento pera •,ue bai 

xem os autos , a fim de quo seja prov1dencindo novo julga-

- -ent 1, um,. vez na·:> caracterizada a descrçao. 

O Sr. Sc~~~tário - PROCESSO N2 3 3~4/63 Relator: Ministro 

Astolfo Serra. Rcv1sor: ii:Ln1stro Rômulo Cnrdim. Recurso 

d.e revl.!"ta de decisÜ·:> da JCJ de Ri·:> Grande. Intercssad:>s: 

Paimor Martins (Dr. Washington Ba!~ester) e Jocxey Club 

d·:> Rl.J Grande (Dr. RJque Alta Jr.). 

O Sr. P,..e~1~cnte - Trata-se de peal.d:> de t6rms e gratifl.ca 

qà·:> da Lel. 40~0. E' o rc~at..Srl.o. 

O Sr. RÔm1111 Cnr•lim - De uc5rdo. 

O Sr. Pr"!>ldentc - Nâ-:> conheç :> de amb•:>n os recur9:>. 

O Sr. R.Smn1•:> Curdl.:n - Tambéo nã·:> conheço de amb•:>s os recur-

SQS • 

O Sr. P,.. "l''cnte - Há divcr~êncin ? NÕ·:> connocidos ambos 

·:>s recursos, p:>r un~nimidnde. 

O Sr. Sn..,rotáno - PROCESSO N2 3 421/63 Relator: lhn1stro 

Ast~.Lfo Serro. Revisor: M1n1sti':> Rô:nulo Carclim. Recurso de 

rcvi~ta do deciE>ã·:> da oi JCJ "a Guanabara. Interessados: 
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Ja.cob Blurncn c ifur·gr1r~da. Conceição D·:>:nngos. 

O Sr. Prc~i~cn~e - Pedi1:> de av~so pr~vio, férias c 1~Je

n1zação. A enpr~-<- !·n c:>ndcnnda C·:>m·J revel ••• (l:l). E' 

·J r c.la t6r1o. 

O Sr. RSnu10 Cnrdim- De acSrdo. 

O Sr. Prc idente - Em discussão. Encerrada. Conheço d:> .. 
rccurs·J porque nd ac·jrdaos divergentes. 

O Sr. Rôrnul•J Cardin - T=bém c:>nheço. Está certif1cado, 

corn·J se vª de :rô1nas 5, que jd tinna requer1d-:> •J adiamento 

C·:>nne;o. 
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3/12/1963 re; 

, h 

O Sr. Presidente - Ha divergencia ? 

16,00 

Conhecido, por unan1-
- , midade. Dou provimento porque, no case, nao ha revelia. 

lhe compsreceu e foi condenado como revél. 

O Sr. RÔmule C~rdim -
A 

De aco1~o com V. Ex~. 

O Sr. Presidente - Sem divergência, dado provimento ae apê-

lo. 

O Sr. Secret,~rio - PROCESSO NÚ!.!ERO 2 4)3/62 - Releoter: 111-

nistro Astolfo Serra - Revisor: Ministro Rêntulo Carditt - Re_ 

curso de revista de decisão da 4& JCJ de são Paulo - FAMA FE 

RAGJ!;NS 8/A (Dr. Luiz Leme de Campos) e ALBERTO M ... RTINE:!. ARIA • 

o Sr. Presidente - Grtttificsção da lei 4 090. 

Sr. 
h o Romulo Cardi"'t - De acÔrdo. 

o S;r. Presidente - E:n discussiic. Encerrada. Conhe çe. 

o Sr. 
h 

Romulo Cf'rdin - Compareceu, , -juntou acordao divergente 

Conheço. 

O Sr. Presidente - Conhecido, unânimemente; Dou prov!JJ.ento 

para que se processe nova instrução e julgamento. 

O Sr. Remulo Cardim- De acÔrdo com v. Ex&. 

O Sr. Presidente - Por unanimidaae, dado provimento para 

que se processe nova instrução e julgamento. 

O Sr. Secret~rio - PROCESSO !iÚMERO 4 580/63 - Relator: 1!1-

nlstro Bezerra de Menezes - Revisor: Ministro astolfo Serra 

- Recurso de revista de decisã~ da JCJ de Campinas - B.F.GO~ 

DRICH DO BRaSIL Sja - PRODUTOS D~ EORRACHA (Dr. Dalton Taff• 

li Tavaler•) e BENEDITO ROSA DE CaSTR6 (Dr. Rinaldo Corasel

la). Adiada a proclamaçãe e~ virtude de empate na vetação. 

Conhecid• por unanimidade ••• (lê). 
A 

O Sr. Bezerra de Menezes - Contrato cte experiencia ••• (lê). 
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o sr. Fiuza Lir.~a - Acompnnho S. Exa. 

O Sr. Presidente - Prevalece e vote de Relatar, &cempanhade 

d9 Ministro Fiuza L ima. 

' O Sr. Secretari.,. -

nistre Fiuza Lima -

se de revista de·de 

FILHO (Dr. Walter M 

PROCESSO N&WERO 2 44SJ63 - Relator: Mi

Revisor: Ministre Lima Teixeira - Recur_ 

ciaãe da JCJ lia Sorecaba - THO!JAS MOLEIRO 

eru:l.es) e ILMBN ROB.í!;.tfi'O Dl!: OLIVEIRA (Dr. 

Celse Pedrose Fontã 

o Sr. Fiuza Lima -

te quer haver do se 
, 

o rel .. torie. 

o Sr. Lim!l Teixeira 

o Sr. Presidente -
vra o Rel!ttor. 

e) • 

Pela inicial de fls. 2 verso, a reclaaaa 

u empreaador a import;ncia ••• (lê). E' 

A 

De acorde. 

E::1 di seus são. Encerrada. Te~ a pala -

O Sr. Fiuza Lir.~a -
Realmente, o recla 

Uão tem o mener tundanentll o recurso. 

mante provou ••• (lê). Não conheço. 

o Sr. Lima Teixeira 

o Sr. Presidente -
nimidade, 

O Sr. Secretário -

nistro Fiuza Lima -

so de revista de de 

MATA.fffi.(..:,O (Dr. Jeãe 

GOHI (Dr. João Mau r 

O Sr. Fiuza Lima -
JCJ de São Paulo ju 

a reclamada ••• (lê 

o Sr. Lima Te 1 xe irn 

o Sr. Presidente -
o Relater. 

Nãe cenheçe. 

Há divergência ? Não conhecide, per una-

PROC~SSO NÚMERO 2 580/63 - Relater: Mi-

Revisor: Ministro Lima Teixeira - Recur

cisãe de TRT da 2& Regiãe - S/A - I.R.F. 

Carlos Qe Vilhena Nunes) e aLCID~S MA~N 

Ício Cardoso). 
• Sr. Presidente, as rls. 2 des eutos a MM. 

lgeu precedente a reclamação, condenando 

) . ' E 1 o relstorie. 

De acÔrdo. 

Em discussão. Encerrada. Tem a palavra 
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O Sr. Fiuza Lima - Sr. Presidente, da tÔdas as suas alega

çÕes não fêz prova algwna e nee~ uma sé demonstraçiie do cer

ceio de defesa: (lê). Conheço do recurso ea face dos ares-

tos de 1'ls. 27. 

O Sr. Lima Teixeira - Conheço. 

O Sr. Presidente -
# A 

Ha ~ivergencia ? Conhecido, unântme -

mente. 

O Sr. Fiuza Lima - Rejeito MS preliminares de cerceamento 
, , -

de defesa, conforme ta~bem o venerando acordao rejeitou, 
- A A porque nae tem qualquer consistencis. Trata-se de documen-

te que o Regional já achou perfeitamente asclarecide. 

O Sr. Lima Teixeira -
, 

Tambem rejeito. 

O Sr. Presidente -
I A 

Ha divergencia ? Por unanimidade, re-

jeitsdn a preliminar de cerceaoento de defesa. 

O Sr. Fiuza Lima - A outra é pelo indeferimento da perÍcia. 

Rejeito. 

O Sr. Lima Teixeira - Rejeito. 

O Sr. Presidente -
, 

Per unanimidacte, rejeitada tantbam esta 

preliminar. 
, 

Tal!l a palavra Cil Rel .. ter, quanto ao 111erite. 
• O Sr. Fiuza Lima - Realnente, encontram-se, as fls. 4 e 5, 

as certidÕes do Tribunal Regisnal que esclarecem que e re

clamante teria direito a participar do ctissÍdie coletive, 
, 

e, por isso, nege provimente ao recurso para manter o acor-

dão recorrido, pelos ~eus jurÍdicos tundamentCils. 

O Sr. LiMa Teixeira -
, 

Tambem nego. 
I A 

Ha diverganciA ? O Sr. Pres tdente - Por unanimidMda, na-

gado provimento ae recurso, nos têr.Mo3 do voto do Reluter. 

O Sr. Secretario - PROCESSO NÚ1tERO 2 880/63 - Relator: M! 

nistro Fiuza Lima - Revisor: Ministro Lias Teixeira - Recu2: 

se de revista áe deciaão da JCJ de Barretes - VA~I D~ OLl 

V.I!:IRA SIRIGUETI (Dr. M&rio Barbosa da Silva) e P.R.:!:FEITU&. 
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MUNICIPAL D~ BAHRh~OS (Dr. José Alcino Oliva). 

O Sr. Fiuza Limo - ~ sua contestação, alegou a reclamada 

que ••• (lê). 
, 

E• o relatorio. 

~' 
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~ 
MJT/DLi 

O Sr. Lima Teixeira - De acôrdo. 

16,10 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada, \i om a palavL·a 

o relator, 

O Sr. Fiuza Lica - Coru1eço do recurso por entender que aos 

empreendes co~s da Prefeitura üunicipal, aquêles que são 

contratados sem ne~~uma earantia, sem nellilum vinculo com a 

repartição, aem gozar dos direitos~ atribuidos aos municipal , 

êates funcionários aão amparados pela Consolidação das Leis 

do Trabalho. 

O Sr. Lima Teixeira - Perguntaria a V, R~&. qual o parecer 

da P1•oc uradoria. 

O Sr. Presidente - Pelo collilecimento e não provimento, 

o Sr. Fiuza Lima - Pouco importa que a r.w.téria oeja julgada: 

(lê). Entendo competente a Justiça do Trabalho, Em outros 

processos tellilo assli~ votado, 

O Sr. Lima Teixeira - V , Ex&, =nté1~ a decisão? 

O S r. Presidente - Entende que é cor.~etente. 

O Sr. Fiuza Lima - Porque 6stos trabalhadoreo não estavam g~ 

rantidos pela P~·ofeitura, 

o Sr. Presidente - Trata-se de oaber se Ôste Tribunal é com-

patente ou não. 

O sr. Rômulo Cardim - O Supremo já afirmou que é competente 

a primeira instância da Justiça do Trabalho. 

O Sr. Fiuza Lima - Acho que esta Justiça é competente porque 

não há outro., 

O Sr. Lima ~eixelra - Também voto pela competência. 

O Sr. J:lezerra de Llenezes - .=:stv o.c6rdão do Supremo Tribunal 

Federal deu con1o competente a primeira instância, mas achou 

que, em segunda instância, a competência ó da Vara da Fazen-

I 
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da. O pr6prio Supremo Tribunal Federal reconheceu posterior-

mente o êrro em que incidiu, distribuindo cor.1petência de acô 

do com ns instâncias e reconsiderou. •• matéria é nruito disc 
• 

tida, mas tenho votado no sentido do voto do relator. 

O Sr. Presidente - Votei pela incompetência desde o inicio. 

O Sr. RÔmulo Cardim -! Pa1•a mim a q~ostão é a seguinte: o e.c6 

dão do Supre1:1o é exdrÚxulo e insustentável, declarando que,~, 
f 

49 

a Justiça do 'l'rabalilo~ e1:1 primeira instância,.. era competente e I 
em grau do recurso é competente a Justiça ComUI:l. O que impo 

ta saber é a sentença. Diz a sentença: dou pela incoi:lpetên-

cia. Então reconhece que êstes funcionários são da Prefeit~ 

ra. Se não reconhecesse não podia dar. ~rlll:l contratados pe 

la Prefeitura. Pergunto: condenada a Prefeitura pode ser ex 

cutada na Justiça do Trabalilo? m:o pode. J 
O Sr. Fiuza Lima - Sr. Presidente, recebi UI:l telefonema de 

nha casa que não entendi boo. Estou me oentindo mal e o 1:1eu 

intuito é de sair lor;o. Mas quero explicar o secuinte: eram 

t b li d b b O 1 :>;& sal' ra a 1a ores raçuis da Prefeitura que rece eran ; u 

ric. S6 êlo nüo recebeu. 

o Sr. RÔmulo Cardim - O voto do relator jn prevaleceu. •• 
, l 

sentença deu pela incompetência, entendendo que os funcior-~- . 

rios süo~da.Prefeitura. 

O Sr. Presidente - Contra dois votos, p1•cvaleceu o voto do 

relator declarando a competência, conhecendo do recurso 

do provi1:1cnto, acompanhado pelos lrinlstros Bezerrm de Meneze 

e o revisor Lii:la Teixeira, vencidos os Ministros Presidente 

e Rônulo Cardim,que julgaram ir.~rocedente. · 

O Sr. Secretário - PROCES.SO Nº 2 977/63 ~ Relator: Il!lnistro 

Fiuza Lima, Revisor: l:linistro Lima Teixeira. Recurso de l'e-. 

vista de decisão da 14& JCJ de São Paulo. Intóressados: 

Cia. Nitro- ~imlca Brasileira (Dr, José Januário Pinto Jr. 



PODER JUOICIARIO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL &uPERIOR DO TR.ABALHQ 

e Antonio Alberto Uoreira (Dr. Freitas Nobre). 

O Sr. Fiuza Lima - Sr. Presidente, trata-se de periculosida

de e insalubridade. 

O Sr. Lima 'l'eixeira - De acôrdo, 

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

relator, 

O S!'. Fiuza Lil:m nüo conheço em face do prejulaado. 

O Sr. Presidente - Contra o voto do Ministro RÔl!llllo Cardim, 

não conhecido o recurso. 

O Sr. Scc!·etário - PTIOCESSO Nl! 
/ 

3 060/63 - Relator: Uinietro 

Fiuza Lima, Revisor: Ministro Lima Tei-~eira. Recurso de r!:. 

vista de decisüo da Comarca de S. Roque. Interessados: Cia. 

Brasileira de Aluninio (Dr. Luiz P. Alcontara LlcJ:lo) e Herme 

lindo Jatyr larins (Dr. Antcnio Hermandes f.loreno). 

O Sr. Fiuza Lima - Sr. Presidente, o reclanante quer haver 

de seu empregadol' a importância de 10 mil cruzeiros a que se 

julga com direito: (lê). L o relatório. 

O Sr, Linm ·reixeira - De acô1>do. 

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

o relator. 

O 3!', Fiuza Lirm - Sr. Presidente, conheço em virtude de ac6 

dão divergente, 

O Sr. Lima 'l'eixeira - Também conheço, 

o Sr. Presidente - Há divergência? Comlecido,por unanimida-

de, 

O Sr. Fiuza Lima - Porém no mérito nego provimento, mantendo 

a veneranda sentença recorrida pelos seus juridicos fundamen 

tos. 

O Sr, Lima Teixeira - Uego provimento. 

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

unanimidade. 
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O Sr. Sec1·etário - PROCE3SO UI! 3 180/63 - Relator: l·:inistro 

Fiuza Lima. J:tevisor: I.!inistro Lima Teixeira. Recurso de re 

vista de decisão da l& JCJ de Belo Horizonte. Interessados: 

Colégio N. Senhora da Piedade (Dr. ~liago José Loureiro Cos

ta) e Aristides Rabelo de Vasconcellos (Dr. Custódio Louren

ço de Oliveira). 

O Sr. Fiuza Lima - Trata-se ~e 132 salúrio, O empregado fo 

admitido em l!!de manço de 62 e demitido em 21 de oetelotbro d 

mesmo ano, alegando que a dispensa foi injusta: (lê). 

relatório. 

O Sr. Lim~ Teixeira - De acôrdo. 

O Sr. Presidente - bm discussão, Encerrada. Com a palavra 

relator. 

O Sr. Fiuza Lil:Ja - Hão conheço do recurso. 

O Sr. Limn Teixeira - Não conheço. 

O Sr. Presidente - llão conhecido, contra o voto <lo l.!inistro 

Rômulo Cardir.l, 
1/ 

O Sr. Secretário - PROCESSO ns 3 245/63 - Relator: tünistro 

Fiuza Lima. Revisor: J.J.nistro Lina Teixeira. Recurso de re

vbta de decisão do TRT da 3' Região. Interessados: Tipot;r. 

fia CotJasan Ltda. (Dr. JJluro Thibnu da Silva Al.J:leida) e Se

bastião Gomes de Brito (Dr. Edson Grego). 

O .'lr. Fiuza Lina - O Egrée;ioi:Triblmàl da 3' Região pelo acó 

dão de fls. 36/37, por unanimidade de votos nesou provimen-

to ao recurso para manter o decisório rccor•ido, pelos seus 

próprios e jur1dicos fundruaentos, porque ficou provada a r~ 

lação de ernpr~go do ora recorrido: llÔ). ~o relatório. 

O Sr. Lina Teixeira - De ac8rdo. 

O Sr. h•esidente - En discussão. EncerJ.·ada, Com a palavra. 

o relator. 

O Sr. Fiuza L:l.na - Uüo conheço do recurso por falta de fun-

5: 
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damentaçüo. 

O Sr. Li= ~'eixeil•a - Também. 

O Sr. I-residente - Há divergência? Setl div .. rGência nüo conh 

cido o recm•so. 
./ 

o Sr. Secretário - PROc.,sso U!2 3 314/63 - Relator: r.Iinistro 

Fiuza Lima. Revi::10r: l':inistro L:L...a Teixeira. Recurso de re 

vista do decisão da 12& JCJ da Guanabara. Interessados: Al

varo de ··'lmeida Com. e Ind. de Madeiras Ltda. (Dr. Antonio 

Carlos l!endes Vianna) e:' Elizeu de Sousa {Dr. il.lbel'to A. 1.:0-

reira FiTho). 

O Sr. Fiuza Lina - 132 salário. A douta Procuradoria rnanife 

tou-so pelo não coru1ecimento. t o relatório. 

O Sr. Lima Teixeira - De acôrdo. 

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

o relator. 

O Sr. Fiuza Lima - (Lê). llão conheço. 

O Sr. Lima Teixeira - Tambéu nüo conheço. 

o Sr. Presidente - HÁ divergência? 

O Sr. RÔr.rulo Cardim - Divirjo. ~le foi despedido, como vai 

receoor o 132 salário? 

O Sr. ~residente - V·. Ex&. sempre divergiu. Contra o voto 

do Einistro RÔt:llllo 

O Sr. Secretário -

Cardim, não c onhecide/ 

PROCESSO H2 3 54.9/63 - Relutor: J.1inistro 

Fiuza Lil:Ja. - Jf1 Revisor: Lanistro Lima ~eixeira. Recurso do re 

vista de decisão do TRT da 21 Reeião. Interessudos:.Cia. 

Cumpineira de 'l'1•ansportes Coletivos (Dr. José Ramos de Brito) 

e Agamenon Araújo da Silva e outros (Dr. Carlos J.:oroira de 

Luca). 
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·O~Sr. Fiuza Lima - Trata-se mais de um caso do adicional no

tu_~_o .cor1cl~e consta da inicial de fls. 2: (lê). t o rola I 

tório. 
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O Sr. Lima 'l'eixeirn - Do acÔl"Clo. 

O Sr. P1•esidente - Em discussão. Encerrada. Com a palavra 

o relator. 

O Sr. Fiuza Li~~ - Em face do prejulgado do Colando Tribunal 

Superior do Trabalho, não conheço. 

O Sr. Lima 'l'eixeira - Não conheço. 

O Sr. Presidente - Cont1•a o voto do l:inistro RÔmulo Cardirl, 

não fói conhecido o recurso. Srs. Minintros, quero lembrar 

a V. Ex&s. que acaru1ff teremos una sessão matutina para elei

ção de Presidente, \~ice-Presidente e Corregedor. Na pr6xi 

sexta-feira teremos nova pauta. 'l'eremos sessão até o dia 20 

Esgotada a pauta
1
está encerrada a sessão. 
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