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sidente; Julio Barata, Luiz Menossi, 
Tostes Malta e Charles Moritz,Ministro • 

Secretário: Dr.Dalton Luiz Pereira. 

*************** 

O Sr.Presidente-
, 

Havendo numero legal, declaro aberta a Ses-- , , ' sao. O Sr.Secretario procedera a leitura da Ata. 
, .. ) .o Sr .Secreta~J..Q. - (Le a Ata • 

. o Sr.Presid~- Em discussão. (Pausa). Aprovada a Ata sem re 

trições. 
.. 

Regimentalmente, vou dar preferencia aos processos 

em que está convocado o ~~nistro AntÔnio Alves. Há outras pr~ 
h .. 

fàrencias a requerer? 
~ .. 
( Os Srs.Advogados pedem preferencia para os Processos nos 

3 491/67 , 2 304 e adiamento para os Procs. 4 062/67 e 4 225 • 

. o Sr.Presi:iente- Deferidos • 

. o Sr.Secre·íário -PROCESSO No 2 30W67 - Relator: Ministro Ar

naldo Sussnkind. Revisor: Ministro Julio Barata. Recurso de 

Revistli! de '~.~cisão do TRT da 2"' Região.CIA.BRASILEIRA DE CI -

MENTO PORTLAN~·PERUS e SEBASTIIO SILVA E SOUZA E OUTROS .Par

ticipa o Ministro AntÔnio Alves; não participa o Ministro Lui 

Menos si. 
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O Sr.Presidente- O V.AcÓrdão Regional julgou não prescrito o 

direito dos reclamantes de acionarem a emprêsa contra a resci 

são dos seus contratos de trabalho , e determinou a baixa d 
' . processo a MM. Junta para apreciar o merito do feito. Susten-

ta o recorrente que os 38 reclamantes que foram despedidos ••• 

(lê). O Ministério PÚblico opina pelo conhecimento e não pro 

vimento do recurso. tO-relatÓrio. 
4 • 

O Sr.Julio Barata- De acordo com o Relatorio. 

( Chega o Sr.Procurador Dirceu de Vasconcelos Horta) 
• ( Usa da palavra o Sr.Advogado Mario Carvalho de Je -

sus). 
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O Sr. Presidente- Em discussão. Encerrado. Preltminormente, 

conhecido o Revisto, com base no Acórdão Regional apontado e 

citado no relatório. 

O Sr. Julio Boroto • Tombem conheço. 

O Sr. Presidente - Ho divergônoio? Por unonimidode, conheci

do a Revisto. O Eg. Regional do Trobolho decidiu: 11 Nõo ocorre 

no coso em foco, o proscrição orgfi1do, umo vez que o recorri

do saliento que todos que desejavam voltar oo serviço, em 24 
de ogôsto ou depois, foram o&nltidos". S de se ressaltar que 

o greve esolodiu ••• (1.$). Assim, nego provimento ô Revisto. 

O Sr. Julio Boroto - Nodo tenho o ocresoentor oo voto cloro e 

preciso de V, Exo. Nego provimento ô Revisto. 

o Sr. Presidente - Contra o voto do Ministro Chorles Mor1tz, 

foi negodo provimento à Revisto, do qual se conheceu, por un~ 

n1m1dode. 

o Sr. Secretário - PROCESSO N9 3 186/67 - Relator: Ministro 

ChOrles Moritz. Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind. Recurso 

do Revisto de decisão do TRT do 2o. Regiõo. CIA; BRASILEIRA 

DE CIMENTO PORTLAND PERUS e ANTONIO LUPION MORENO E OUTROS. 

(Drs. Môrio Câlcio e Mário carvalho de Jesus). - N6o portic! 

po o Ministro Luiz Menossi -

O SI'. Chol'iles Mol'itz - Anulado o V. Acórdõo •tegional, por fol 

to de fundot~entoçõo, novo deo1siio foi proferido julgando pro

cedente o inquérito oontro qu1ru1entos empregados ocusodos de 
. . . 

port1ciopçoõ em greve ••• (lê). A douto Procuradoria opino pelo 

nii'o conhecimento ou niio provimento do I'ecurso. :e o relotór1o. 

o sr, Presidente - Confirmo. Tem o polovro o ilustre Advogo do 

do reool'rente. 

(Uso da polovro o Dr. Mârio C6loio). 
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(Usa da p&lavra o ~r. ;.r.rio Carvalho Ge Jesus). 

~., >r. ,._&rio Cc.rvalho de Jesus (,.dvo:~ado) - 3r. l0 residente,por 
, 

&mor a verdc.de, corviúo meu nobre coleg~ il ê..izer en, c::_ue pu~i-

na se encontra a < firn:;;.tiva que acé,bou de fo;.zer sÔbre <:. certi 

dão. 
- , 

?residente - J, 2residencie. nao permite dialo 0 o entre os V 3r. 

' ildvogE.dos. >e. 3. ~~:P, L;uiser indic<:r E. pa.;ino;. p~o.ra esclarecin:er: 
" . 

to de fato, a i?reside:nciu permitira. 

' ' v 3r. ;.;~rio Ce.lcia (Advot;c.do) - 3r,l)residente, estou substit' 

do o meu colega, professor i"elio ~eis, e recebi hoje, pele. ma 

nhã, & vi o; i ta de .JUtro colega que funcionou em 3. Paulo, neste 
-~ , , 
..; pos'3ivel clue tenha hc.vido um equBróco,: que esta p.roceo;so. 

certidão nÜo conste dos autos. Eão posso cfirmar. l-1oti~via, 

tenho a certideo e peço juntadc. aos autos, nesta oportunidade. 

O 3r. Prec;iG.ente - ':amos terminar os deb,;tes. 3Ôbre a certi-

,- ~ , ctao, o ,r, Linistro· .iele.tor dir2. se aceita junt.: r é[;Ora para 

-ir.struir. 

U 'Jr, Chc,rles l:oritg - [ec;t, <:.lturc., indefiro a ;juntatla, 

O Sr. :'residente - Inde:.':'z1·id.a r. junhcdc.. .._em <. palb. v r o. o ilu 

tre ,,dvoc;o.do Ja reco:-ridc.. 

(Lsa d;;. pé.lavrr. o _,r, i.a.rio Car-,;&lho de Jesus). 
~ 
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O Sr. Presidente - Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Charles Moritz - O douto parecer 

É evidente o 

diz que a preliminar d 
, 

equivoco. Não houve " decadencia foi acolhida. 

pronunciamento sÔbre arguição de coisa julgada ••• (lê). Conh~ 

ço, portanto, da Revista. 

O Sr. Presidente - ~uestâo de empate, Não vou ler meu voto, 

porque concordo com o rlelator. Nos Embargos de Declaração fo; 

-esclarecido que nao houve o empate pretendido. Ademais, a a~ 
- , vista.nao cita qualquer norma juridica que teria sido violada, 

no tocante a esse aspecto, nem mesmo o Regimento. 

pecto, não merece conhecimento. 

~ 

Por esse a 
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... , 
O Sr. Presidente - (Continuando) - Tambem ha exceção de coisa 

# H 

julgada, com base em Acordao da Primeira Turma de fls. 1 679· 

EAtõu de acÔrdo com o Relator não conhecendo da Revista neste 

ponto ••• (lê). De maneira que me dispenso de ler meu voto, con 

cordando com o Ministro Relator nestes dois aspectos. QUanto 
# H # 

ao merito, a Revista cita violaçao de varies artigos, do De-

creto-lei 9 070, para o que tece considerações sÔbre fatos e 

provas ••• (lê). 

vista, face ao 

Restaria, portanto, examinar o cabimento 
# N 

Acordao Regional que foi confirmado pela 

da Re" ·. 

Pri-

meira Turma, lido da tribuna, ao qual alude o Ministro Relato • 
# H 

Acordao de fas. 1 679 e seguintes de autoria do ilustre Mini~ 
# N ' tro Amaro Barreto. Neste Acordao, realmente, se afirma o se~·:' 

guinte: "julgada como de fato a questão da greve considerada 

ilegal por suas circunstâncias ••• (lê). 11 A Revista não cita o 
, ,.. , ,.. 

Acordao do Pleno que confirmou o da Turma, mas o Acordao da 

Turma que confirmou o do Regional. De maneira que examino a 

questão sob o crivo do cabimento da Revista por invocação de 
, - , -Acordao Regional. Restaria verificar se o Acordao recorrido 

entra em testilha com êste invocado pelo recorrente. O AcÓrdã 

se situa 
' , ... as fls. 1 646 e seguintes e ali se da enfase, como 

razão de decidir, ao seguinte, que peço licença para ler, po~ 
N # # 

que nao e longo, e o Tribunal como sempre ha de estar intere~ 

sado em conhecer todos os aspectos do lit!gio. Diz o AcÓrdão 

recorrido: "Salienta-se que o prolongamento posterior da gre-

... ") ve foi devido a ocorrencia estranha ••• (le 11 
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O Sr. Presidente - (Continua lendo). Li precisamente quase tô

da a parte conclusiva do AcÓrdão, e entendo que, no caso, não 

há divergência porque se o AcÓrdão recorrido tivesse julgado 

improcedente o inquérito pelo simples rato de entender que a 

greve era ilegal, o conflito em caso com o outro processo jul 

gado pelo Regional e confirmado pela Egrégia 11 Turma, confor 
A N ' 'i , 1 me se veda certidao- e me ocorre a memor a- tambem pelo P_ 

no, configuraria a divergência. Mas, na espécie, trata-se de 

pedido de inquérito judicial para obter a resolução contratua 

de 501 empregados estáveis que participaram da greve. Não se 
A , t prova - dizem as Instancias Ordinarias - qualquer a o indivi-

dual que importasse, com relação a qualquer dêsses particip~ 

tes em falta grave, alheia ao problema da greve. O AcÓrdio r~ 

corrido enfoca a hipÓtese e a decide, tendo em vista que hou

ve discriminação por parte do empregador ao escolher os empr~ 

gados estáveis para obter rescisão do contrato de trabalho, e 

admitir aos seus serviços parte dos não estáveis, que tambem 

participaram da greve. 
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O Sr. Prosidanta - (Continuando) - No meu entender, o supor

te da doe is!io, o peru isso no ior do decisão, conf'orL'1G entàticE,. 

menta e mois uma voz o Acordil"o Regl.on!:il timbrou eun cvidoncior, 

cm:1o li, é precisemento a dascriminação e o l.ndeni.zo~!Jo do f!l 

to individual dos requeridos, oro racorridos. Assim oquacionE,. 

do o h!.potese, não encontro di vergêncio com o .Aco1•dão Region , 

confil'lllodo por êste Tribunal, o indo porque, o o confirmá-lo, ê 

te Tribunal salientou que o ilG!)Dlidodo do grave, noqu.ele co

so, fot dtc!'L'1inodo foco os circunsttncios que envolviam o di! 

s1dio en caso. B'oce oo exposto, "dota vania" do eminente RolE,. 

tor, co1:1 G'le concordando quanto oos dois primeiros itens, não 
' 

conheço do Revista. 

o Sr. Julio Barato - Sr. Presidente, ocomponho o voto de V. 

Exo. oo quol 1:10 permitiria ocrescentor oponos umo observoçlio. 

Nlio vejo di vergêncio que posso fundDnentor o Revisto, porque 

o Acórd5o citado é de Turn!l. 

o Sr. Presidente - Que confirmou o do Roglonol. Sol!nnte1. 

O Sr. Julio Boroto - Mos ó UJ!l Acôrdil'o de Turmo o Dsslr.t sondo 

não sorvirio poro conflguror o divergência. Essa, o observo

~5o que querlo fozor. Alóm disso, ôsto Acôrdâ'o citodo cano d.l 

vorgonte nlio con.l1ecendo do Revisto, openos ochou que o nesmo 

nõo estava .fundot~ontado, Nõo entrou em oonsfderoçi!'o que pei'lll.l 

tlsse o ondôsso no sentido de olgUlllO ofii'l:Joçõo do Tr1buno1 R~ 

glonol, Estou com V. E.x:o, Hffo conheço do recurso. 

O Sr. Tostes Molto - Sr. Presidente, sustentei quo o reconh,!!. 

cit:~ento do Uegolldado da greve, por si só, nlro outorlzo o 

conclus5o do quo os Ol!lpregodos conotoolt f!ll to gravo pelo parti 

cipoç5o, porque podou ser envolvidos c n::>ru:!lll:Jonte sõo no JJO

vimonto, enfin, tôdos àquelas circunstó'nolos j6 corL"tecidas e 

debatidos, Mos essa é o porte nor1tór1o. V. E.x:o., no coso, o-
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oentuou, "doto ven1o 11 do M1n1stro Julio Boro to, que n6o se o 

po1ovo em decisõo de Turma, e sbn do Rég1onol, 

o Sr, Presidente - Entendi Regional! 

o Sr, Tostes Malta -De maneiro que, "doto vento", esso dec1-

sõo é realmente conflitante. Conhecer do Revisto, ocho ~. é 
' 

1terotivo, Acomponho o Relator. 

o Sr. Antônio Alves .. Sr. Presidente, ouv!. otentol!lllnete n~o 
i - ~ ; • 

openos o voto do v .. Exa,, como Revisor~ como o do Mtn1stro Re 

lator, e pude observor, pelo lon8Q eXpostçlo feita por v. Eze 

que realmente nlo h6 o d1vorsênc1a pretendido, porque, se hou 

ve.1nclua1ve um movtmonto em ctrounstônolos estronhDs, que mo 

t1vou.o Acórd~o Regionol pràtioomente o cons1doror o greve i· 

logol, e se &sso Acórdlo toi mantido no processo onter1or,n6o 

se pode, ossbn, tozer uma comporoçõo. Nóo se pode equtporor 

umo decisão proferida no processo anterior com o que ser6 pro 

ter1do, hoje, nesto Turmo, Peço licença, paro tozer meus orgu - . -
mantos de v. Exo,, nlio conhecendo do recurso. 

o Sr. Presidente - Contra os votos dos Ministros Relator e To 

tos Molta, que oonheeiom do Revisto no mérito, o Turmo, por 

mo1oria, nõo conheceu do mesmo. Redigirei o Aoórdlio como Relo 

tor "od hoc 11
• Agrodeço o presenço do Ministro Antônio Alves, 

(Retiro-se o Ministro Antônio Alves e assume o Ministro 

Luiz Menossl). 
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O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 3 9hl/67 - Relator: Ministro 

Tostes Malta. Revisor: Ministro Charles Moritz. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 11 Região - BANCO BOAVISTA S/A e 

MARIO HERMETO DS ALMEIDA E OUTRO (Drs. Eduardo Cossermelli e 

J. Batista Camara e Flavio Rodrigues da Silva). 

O Sr. Tostes Malta - Sr. Presidente, trata-se de inquérito 

instaurado contra gerente e subgerente de agência de um Banco, 
, ' . acusados da pratica de faltas atentatorias ao regulamento e a 

, normas bancarias, visando a beneficiar amigos ou conhecidos, 
' H agravada a situaçao de ambos por serem empregados de confian-

ça ••• (lê). O parecer do Ministério PÚblico é pelo não conh~ 

cimento ou não provimento, sem mencionar a preliminar argft!da. 

t o relatÓrio. 

o Sr. Charles Moritz - De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Têm a palavra os ilustres Advogados. 

(USAM DA PAL!nA OS DRS. EDUARDO COSSERMELLI B JO!O BATISTA 

Cb!ARA). 
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O Sr. Presidente - ~discussão. Encerrada. 

0 Sr. Eduardo Cossermelli (Advogado) - Sr.Fresidente, peço a 

palavra para esclarecer v1atéria de rato. 

O Sr. Presidente - Deferido, 

O Sr. Eduardo Cossermelli (Advogado) - Com relação à alegada 

divergência, diz o Sr. Orlando Campos às fls-322: 11 Sentia-se 

culpado do ocorrido, razão pela qual não tinha mais ambiente no 

Banco ••• (lê)." ftsse o esclarecimento que quero prestar, desau 

torizando qualquer alegado atrito. 

O sr. Flávio Rodrigues da Silva (Advogado) - Sr.Presidente,não 

era minha intenção voltar à tribuna, mas o rato é de tal manei 

ra gritante, que raço questão, mesmo que venha perder o tenpo 

de V .Excelências. A declaração está aqui, fls. )22. Não é de 

Orlando Campos e, sim, de i.Ioacir Anibal, 

O Sr. Presidente - ~stá encerrada a discussão. Tem a palavra o 

Sr. Relator. 

O Sr. Tostes i.lalta - Os eminentes Advogados podem prescindir d 

suas acusações, porque antes fazem mal do que bem à sua causa 

não concordo com a in:s1nuação do Dr. Advogado do et!pregado, no 

sentido de que o despacho tinha sido para ravorecimento. Não 

fica bem a ::>.Excelência. Também é inexato que o Banto tenha t!_ 

chado um empregado de ladrão. Temos que colocar a questão em 

têroos de direito, A Revista funda-se nos dois incisos, arglliE 

do a recorrente nulidade •• ,(lê)." O recurso, pelas razões que 

li, não se justifica nas questões preliminares. Vamos ver se se 

justifica quanto ao mérito. Acho muito Mais dirÍcil decidir u

ma questão de fato do que de direito. Tive, durante aquêle la~ 

go perÍodo de Junta e Regional, hesitações enoroes e intranqUi 

lidada, por vêzes, de ter encontrado uma solução que não seria 

perreita, Neste Tribunal, o Juiz fica uais prêso àquele.s pon -
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tos definidos na decisão Regional, mas senpre é forçado a fa -

zer uma indagação, até para sua prÓpria tranquilidade. Se não 

há um êrro evidente, reclar.tando correção, eu seria incapaz de 

"forçar a mão 11 , expressão muito divulgada aqui. 
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O Sr. Tostes hlalta - (Uontinuando). ~ preciso que se medite,pa 

ra se ver se, de fato, não houve mau enquadramento jurÍdico.Es 

teu convencido de que, na instância ordinária, não teria dado 

nem a decisão da Junta nem a do Regional. Tambént não é crível, 

couo disse o AcÓrdão, que não tenha havido ordem expressa sô -

bre o procedimento a ser adotado. Cone não houve orden expres

sa? É evidente que sira. Feitas estas considerações, pergunto se 
, ~ ~ 

no caso,os Acordaos sao divergentes, para que possa o Tribunal 

debater êsses pontos. Sustenta-se que, no mérito, a Revista 

estaria amparada pelo AcÓrdão de fls. 430, sÔbre a incompatibl 

lida de. Primeiro AcÓrdão: 11 A incompatibilidade que deve ser ri 

gorosar.1ente apurada para a rescisão do contrato de trabalho ••• 

(lê)." Hão oferece maior r.1otivo para rescisão do contrato de 

trabalho. Será que êsse AcÓrdão nega que possa ser reconhecida 

a incompatibilidade, quando o e ~TJ:regador é pessoa jurÍdica? 11 A 

incompatibilidade, que deve ser rigorosanente apurada para a 

~ 1 , . (1~) 11 rescisao do contrato de traba ho, e a ex1stente ••• e • Soa 

tão estranho que se duvida, uas é isso c.esmo. O ;\cÓrdão diz que 

é inadr.lissivel, quando se trata de pessoa jurÍdica. ilesse pon-
, 

to, entendo que a Revista esta justificada. V anos verificar ,em 

relação ao fato, se há falta grave. 11 Cor.1ete falta grave o en -

pregado bancário que aceita cheque que sabe não ter fundos.". 

'Cor,Jete falta grave o cserente bancário que favorece a clientes 

~ ( A) ff de sua agencia ••• le • Se entendernos que nun advérbio é que 

está ventilada tÔda a questão, não se conheceria, nen se encon 

traria divergência. O AcÓrdão diz que, nesr10 sen conpro!'leter o 

conceito do Banco, co~1ete falta grave. Per;:;unta-se: os recor -

ridos, no caso,f'avorecerar.:~ a clientes, quando desrespeitaran o 

regulanento do Banco, arriscando prejuÍzos·.e, principalncnte,o 
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bom conceito do estabeleciJ.:ento? .:editei muito sÔbre isso, por 
~ , , 

'.ue a questao, no nerito, esta de tal nado entrelaçada, que a 

todo o nonento preciso ir a fatos. Co•1o salientou o Dr. "dvo

[3sdo da e"Jprêsa, o cliente depositava cheques contra outro B~ 

co e, iuediatanente, 1:1e el's creditada essa· iuportância, e ê-

le sacava. ';'razia cheque de outros Bancos e recebia o dinhei-

r o. 
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O Sr. Tostes iualta - (Continuando) - Loco, o .favorecimento cog 

sistia em não aguardar o prazo de 48 horas para o desconto.i:ia.s 
- A , H , 

seria desta Y.Uestao quo trata este Acordao? Verdadeiramente ha 

uma hesitação enorme, no caso. Ponderei muito sÔbre isso, par~ 

- A I - I ' conde-me certa a conclusao de Y.Ue o ~ue este Acordao visa e a-

quele procedimento malicioso do ernprecado, i.J.UC realmente .favo-

I - A A 
recia alguem,e nao aquele que, como no caso, recebia esses che 

ques e .fazia o chamado jÔgo de cheques, pois, mas na realidade 

nÕ.o tenha provei to pessoal algum • .íhc conservava o cliente pa-
"" , 

ra o Banco, que levava uma vultosa importru1cia diaria. Assim, 

reexaminei e conclui não haver divcrc;ência, por não ser a hipÓ 

tese. Nesse outro AcÓrdão "comete falta grave o cmrrcgado ban

cário quo aceita chcY.ue que sabe não ter .fundos", é i.J.UC houve, 

realmente, uma .falha, por-1ue não é exatamente o caso do clien

te. É o caso de, em dias diferentes e, ;s vêzes, <.J.Uando funcio 

navam em conjunto, admitiam os empret;ados Y.UC algum companhei-

ro emitisse cheque sem fundo, e ficavam na caixa, aguardando. 

Essa â~·irrec;ulâridade verificada. 11 Comete .falta grave o empre

c;ado bancário que aceita chec1ue que sabe não ter fundos". Como 

A , - - H este Acordao nao distingue a situaçao do cliente, <.J.Ue leva o 

che-1ue e é aceito sabendo o empree;ado do Banco não ter Ôle fun 
H , 

dos, da situaçao do proprio colega- e isto me parece muito m 
, A 

grave - entendo que, nesta parte, ha divergencia. Nestes dois 

pontos, conheço da Revista. 
, , 

O Sr. Charles I.Ioritz - Tumbem no merito, conheço da Revista.ne 

ses dois pontos. 

O Sr. Presidente - Conheço da Revista quanto ao primeiro ponto, 

o da incompatibilidade. ~uer-me par;cer <.J.Ue o AcÓrdão c.pontado 
, , 

pelo ba:1co e, realmente, divercente, ~lem do que se cita viola-

,., , ' _I 
çao da propria lei, Y.Ue alude, preferentemente, a pessoa :.:'JJsic 
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-~uanto ao soBundo ponto da Revista, 11datu voniu 11 do ;1.olutor e 
- , .... , . 

do i1ovisor, nao mo parece 'olUO o Acordao ul tJ.mo invocado lho es 
, ~ 

toie o conhocituento pelo i'ato do quo o Acordao He;:;ional, bem 
~ 

ou mal, mas examinando a prova, afirma 'iUe nao se tratava de 

cheyue sem fundos; não sÓ -1ue não houve prejuÍzo, mas que não 
, ~ 

houve chocjue sem fundos. Ora, como o Acordao invocado parte do 
A 

pressuposto da ine,;istencia de fundes, 'oJUer-me parece;: que o 

pressuposto altera a O-Juac;;Üo 'iUO daria marc;om ao con..:'lito. Do 

• maneira -1ue conho ;o da r~evista. apenas Y.Uanto a parte da inconp 
~ ~ A 

tibilidacle, c1ue c;erou a tro.nsformaçao da obric;açao de retorno 

com salÓ.rios ou indenização <lobrada. 
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O Sr. Julio Barata - n.i)ata vcnia 11 dos i.:inistros Jielator, rlovi-

sor c do V.~:c., não vou conhecer do recurso c subscrevo os ar 

GUnontos j~ d&dos pelo i.J.nistro .{clator, para não conhecer d 
A 

.-lovista com apoio nas divcr(!;cncias invocado.s, •1UO i:> •• ':Sxc. ermme 

rou, como também, subscrevo as palttvras de V .:::;xu, ~r. :t'resider 

' -te, no tocante ao Acordao relativo a cheY.ue sem fundos. -<,uan~ 

# - - ' porem, ao Acordao relativo a incompatibilidade o ao fato 

-nao se decretar a incoJ.,patibilidaJe quc.ndo se tra'~a ..lo pessoJ. 

jurídica, ouvi com a·~cnção a leitura da ementa e cheGuei ~ co 

clus.:o do lJ.UC, como tÔda ementa, representava um princÍpio a 

plicado ao caso concreto. i.ias a expressão lfpessoa -jurÍdica" do 

vc referir-se, naY.uele caso, ao objeto da lJ.UOstão jul~ada, e 

- ' , nao e assim uma tese eenerica lJ.UO possa ser traduzida dessa m· 

neira: 'luando é caso de pessoa fÍsica, poG.e ser decretada a ir 

compatibilidade; \luando a pessoa é jurÍdica, nã.o se pode .Acll 
,.. ,. _, .. 

yue nao se podo cheGar a osso ponto. ~ prec~so considerar, Sr 

Pro sidente, co r tos aspectos real:Ís·~icos dos caso~ '{ue passD.lll 

- A pelas nossas maos. J.:uitas vezes, uma entidade, uma firma, urna 
A I 

empresa e, cvidentemer:te do ponto-do-vista U:o .Jireito Civil e 

Comercial, uma pessoa jurÍdico.. !.ias, nessa pessoa jurÍdica, o 

' A , ' I que prevalece, as vezes, e uma so pessoa f~sica, ~ue tudo dir 

(!;C C conhece. A.lÓm disso, Cr:l SO tratando de reputação de fun-

' , cionarios, uma vez atineida, c de ..;.ual-iucr duvida que paire 

bre a conduta dÔles, pert;unto: de ~ue vale estarem trabalhan

do com essa pecha numa emprÔsa que é pessoa jurÍdica, ..J.uando 
~ ~ 

podem suceder-se as dircçocs e aquela pecha fica sempre a mos 
H A , • 

tra c serao eles apontados como responsavc~s por tais atos? 

~ , "', 
.l!<stc o o meu ponto-de-vista. '"'O posso, em prh.ciro lue;ar, elo 

e;iar aquela preocupação do l.::inistro Rclaí-or, .a..J.ucla sutileza 

a <-.~Uc S.I:;xa. cho[lou, concordando com S.li:xc, num ponto: que 
, 
e 



PODEI'!. JUO!C!ÁRJO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

7/5/68 i.iAC/AA/lJL -2-

muito mais difÍcil jule;nl' questão de fato do 'iUe Y.Uestão de Di 

reito. Aritmética sempre .L'oi rlais difÍcil -1ue á113ebra. ~inste 
A ' que era um e;onio da rnatomatica superior, errava na soma e na 

- . , 
multiplicaçao, nos calcules mais comezirillos, e teve ate Y.UO 

,. w 

tratar um calculista para esse fim. iJao vej;J, Sr. Presidente, 
- , como transpor essa muralha da ..J.Uoscao de fato, Nisto esta o dr 

ma do Juiz, tão bem expresso na'.!uolu frase dolorosa do i.iinist 

Orozimbo Nonato '• sÔbre o Supremo 'J?ribunal. 11 0 Sup:uemo .. Tribun 
' r A 

Federal o, as vezes, um Tribunal condenado a solar injustiças'' 
• 

Talvez terilla o Tribunal 11 a quo" cometido uma c;rave injustiça, 

mas qual o meio que tenho para apurar isso, se a lei me corcel 

a apreciação? Interpretando como interpreto os AcÓrdãos citado 

vejo l.!Ue não há, para rnim pelo menos, apoio em y_ue me situar p 

ra tr:;.nspor a ':!uestão de f'ato, não conheço. 

O Sr. Luiz i-'9nossi - Sr. Presidente, subscrevo as palavras do 

eminente ill.ni stro Julio Bar a ta. 

O Sr. Presidente - Três í.,inistl'Os corillecerarn da Hovista y_uan·to 

' a tese da incompatibilidaue: Holator, Revisor o eu, face ao A-

cÓrdão divere;ento, D::;is não conheciam em nerill\l.lll _jJonto, o dois 
, . 

conheciam, trunbem, y_Uanto a falta gravo. ii'ortanto, corillec).da a 

• itevista, apenas no toc:mte a to se da incompa tibilidado 1 venci-

dos,. neste conhecimento, os i.iinistros Julio Barata e 1uiz '"'eno 

si, e vencidos os j,Jinistros_~ostes l'hlta. e Charles I.loritz no t 

canto ao não conhecimento da Revista nos domais pontos, 'rem a 

palavra o Relator. 
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, 
O Sr. Tostes J,Jalta - Sr. l:'residcnte, o '{Ue disse esta escrito 

no meu voto, que é lont;o. i:ias, j~ conhecida a Revista, apenas 

nessa parte, digo o seguinte: A incompatibilidade pode precedr .. 
o dissÍdio, ocorrer no curso deste e ser superveniente. Hoje, 

parece que isso é pacÍfico e a disposição do art, 496 eviden -

cia que tanto pode ocorrer em relação ao empregador, pessoa r! 

sica, ou ao emvrar;ador, pessoa jurÍdica. Inclusive h~ a expres 

são: "Principalmente se êste fÔr 11 , Por isso eu relutei em en -
.. , -

centrar divercencia num Acordao que me parece um disparate, 

O Sr. Presidente - i.ias 'iUe é divergente, 

O Sr. fostes r.Ial ta - Conhecida a !:te vista, o Y.Ue o Tribunal po-

• de fazer e apenas adotar uma tese, A incompatibilidade pode 

decretada mesmo em se tratando de empre13ador pessoa jur:Ídica,e 

- , -nao pode ir alem. Dizer que, no caso, nao ocorreu a incompati-

bilidade, o Tribunal ir~ entrar no terreno do J.nato, Diz o ilus 

tre ,\dvor;ado da recorrente que não havia uma sÓ palavra <.lUe P,!! 
• N 

desse levar o Tribunal rlegional a decretaçao de incompatibili-
- A ~ I , 

dado, porque nao fez nenhuma acusaçao infamante, Ja nos verifi 

camas o excesso da defesa, de Y.Ue se taxar de ladrão um dos em 

preeados. Não ocorre nem uma coisa, nem outra, ;.,as, um banc.i 
• ser acusado de favorecer a clientes, praticru1do irrecularida -

dos que sií.o t;l'o.vos, evidentemente, cria uma situação insusten-
I A I ~ • 

tavel, principalmente se esse homem e um gerente. Nao VOJO, no 
N I 

fato exposto, motivo para dizer que nao ha incompatibilidade.A 

• tese que permitiu conhecer da devista o saber se pode ser doer 

tada a incompatibilidade. Pode, Por isso, net;o provimento ao 

recurso. 

O Sr, Charles Iioritz - Dou provimento ao recurso para, no caso, 

reduzir a indenização dobrada a simples. 



POOEFt JUOlClÁRlO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR CO TRABALHO 

7/5/68 J,íAC/WO/I.lL 14.50 -2-

O ::>r. J:'residente - Lias a:Í, sob '-!Ue i'undamento? SÓ .Loi conheci

do na tese da incomvatibilida<le, se deve reintegrar ou indeni-

zar. 
, 

O Sr. Chr..1•les •. Ioritz - Se ha. uma incompatibilidade e cabendo 

' 
praticamente culpa ao emprec;ado, inicialmente eu até daria pr.2, 

' 
vimento. 

O Sr. i'residente - ,,uanto ê tese -1ue foi conl1ecida? 

"' O Sr. Charle s I.iori tz - ;.,ando a empresa paear indcni zagão siT.l -

ples. ~la :roi condenada a pagar em dÔbro. 
, 

O Sr. Presidente - O v!inistro Tostes ;.:alta conhece. Ja debate-

mos mais de uma vez o meu ponto-de-vista, sÔbre a função ou a

tribuição do Tribunal apÓs o corlhl cimen·i;o de UJ:I 1te curso de He

vista. Aplico aquela norma do CÓdi~o de Processo Civil em virt 

de da qual se estabelece •Jue, conhecida a itevista, aplica-se o 

' tlireito a espécie, entendendo, como i'Ôra cor,Jentado no processo 

<.1Ue, para tal não deve o :t'ribunal se limitar a simples opção e r 

tre duas teses, ou outra tese e a ru1t:Ítese, mas sim a adequada 
~ ' , 

aplicaçao dr.. tose eleita a cspecie, 
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' O Sr. Presjdente (Continuando) - A especie significa o que 

do processo resulta provado, sem que se reexa~ine a prova , .. , 
aquilo que foi afirmado pelas Instancias Ordinarias, Bem 

A ~ ' ' sei que esse meu entendimento nao e pacifico, e mesmo o l·fi-

nistro Tostes ~~lta, u~ perito, por todos reconhecido,douto 

em matéria de Direito Processual, não o acolhe, Has, porque 
.. 

tenho sustentado sempre esse entendi~ento, inclusive no Pl~ 
~ .. 

no,acompanhando-- diga-se, nao fui o iniciador desse ente~ 

dimento -- o Hinistro Amaro Barreto, que defende essa tese, 

tenho de explicar que o ~~Órdão determinou a conversão da 

reintegração em indenização,baseado na incompatibilidade,sem 

se referir a qualquer fato que viesse estear essa conelu-
~ . ~ 

sao, Pedi ha pouco os autos porque nao fui Relator nem Re-

visor, e, se estiver enganado, peço me corrija o Sr, I'Iinis

tro Relator. Mas, da petição inicial, aquela com a qual se 
, . ~ 

abre o inquerito, Aapeça acusatoria, nao verifiquei que se 

acuse os recorridos de terem praticado ato de improbidade • 

Se tal acorresse, ou se ocorreu, mudarei meu voto, porque 

improbidade, que vem do Latim "probo, proba, probum," signj. 

fica desonesto. Se o Banco os acusa do desonestos, a meu 

ver, criou uma incompatibilidade, Se tal não ocorreu, como 

me parece pela petição inicial, ~ue li, apenas repetindo os 

fatos, julgando quo tais fatos constituem falta grave c pe-
# H 

dindo, como corolario, a resiliçao do contrato de trabalho, 

não entendo que tal procedimento, reiterado, da tribuna, p~ 

lo patrono, ao declarar que o Banco os considera honestos o 
.. . 

com folha exemplar, possa dar margem a que se afirme a incem 
, 

patibilidade, nem que isto importe em ferir a propria lei , 

porque conheceria por violação de lei, se não houvesse o A-
, ~ 

cordao divergente citado, Por isso, dou provimento, em pa~ 
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to, ~ Revista, para determinar a reintegração dos recorridos, 
, 

com o pagamento dos salarios atrasados durante todo o tempo d 

suspensão. Gostaria, ainda, do aduzir uma consideração, em ho 

monagom sobretudo a argumentos expondidos pelo lrlinistl'o Julio 
A A , 

Barata, segundo o qual qquolo que numa empresa e acusado do 
, 

falta crave ficara sempre apontado como empregado quo, uurant 

sua vida func~onal, ppaticou um ato monos liso. 
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O Sr. Presidente - (Continuando). Ora, uma sentença do Tribu

nal da Justiça do Trabalho, determinarl4e.-.a reintegração, pre

cisamente porque os acusados não praticaram falta. grave, par~ 

ce-me evidente que há de desfazer qualquer conceito que possa 

ter aifundido entre os seus colegas, de uma acusação não ace! 

ta pela Justiça do Trabalho. De maneira que a sentença de re! 

tegração é a reparação não apenas jurÍdica, mas moral que ex

clui, no meu entender, a necessidade de se reconhecer a incem 

patibilidade. Per isse, volto a insistir em que não houve ac~ 

sação de improbidade. Se tal houve, mudarei meu voto. Assim, 

dou provimento parcial para, reformando o AcÓrdão Regional,d~ 

terminar o retôrno dos empregados à emprêsa, com a percepção 

dos salários durante todo o período de suspensão. 

O Sr. Tostes MaJta - Primeiro, a incompatibilidade não nasce, 

evidentemente, apenas quando há acusação de improbidade. 

o Sr. Presidente - Digo: se tivesse havido. 

o Sr. Tostes Malta - Não importa que da iDi~ial não constasse 

foi logo esclarecido. o que se diz no AcÓrdão é que todo êsse 

procedimento cria um clima que torna incompatível a permanên

cia dos empregades •. Não quero insistir na tese central: não 

possa ir além, devo dizer se pode ou não. Agora, em relação 
, . 

ao voto de v. Ex•, e preciso lembrar que quem recorre e o em-

pregador e essa decisão importa em "reformatio in pejus 11 • 

O Sr. Presidente - t pedido na Revista. 

• • O Sr. Tostes Malta - Se e pedido, esta liquidado. 

O Sr. Julio Barata - Vou acompanhar,no mérito,o voto do Rela

tor, negando provimento ao recurso, e parto apenas do rato, 
. ' tal como e narrado, interpretado, analisado e adequado a lei. 

O AcÓrdão recorrido concluiu que não foi cometida falta grave 

que justificasse a despedida. Se a questão, que motivou o co-
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nhecimento, é a de opção entre a conversão da reintegração em 

indenização ou não,à luz da incompatibilidade, eu me permito 

ponderar a v. Ext, Sr. Presidente, que tud0 correria muito be 

se uma sentença de reintegração prolatada pela Justiça do Trâ 

balhe,fôsse, de fato, do conheciemnto de todos os empregados. 

Ras, v. Exl sabe que um dos jornais menos lido no Brasil é o 

Diario da Justiça, jornal de escassa circulação, e não são t~ 

d~s que compreendem a linguagem tabelioa dos JuÍzes e as ex

pressões jurídicas. De sorte que uma sentença não pode ser 

divulgada, tende aquêle alcance junto ao espÍrito daqueles qu 
, 

deveriam dela ter conhecimento,da mesma maneira que e divul&ã 

do no Diário da Justiça, para os advogados das partes e para 

os juristas. O que ficaria sempre como voz corrente na empre

sa seria que aquêles empregados foram acusados de um deslise 

funcional grave, de improbidade ou não; o deslise funcional é 

uma mancha na carreira do empregado, e entendo que, depois 

de uma acusação dessa natureza, a v1d<=, em comu.rn entre empreq 

do e empregador se torna impossível, no caso. 
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O Sr. Julio Barata- (Continuando).É:.a . .mesm'COilla·.q!fe,se um! 

rido chegasse a requerer desquite, acusando a espôsa de adul

terio e; no meio do processo, desejasse a conciliação e reti

rasse a acusação. A ofensa já teria sido consumada. Como cur 

essa chaga? Entendo que, no caso, a solução melhor ainda é a 

indenização. Estou com o Ministro Tostes Malta. Nego provimen 

to, 

O Sr. Luiz Menossi - Diz o requerimento de inquérito: "Outro 

cheque de quinhentos mil cruzeires, nas mesmas condições, e 

depois resgatado. Isto configura autêntico vale, o que é pro! 

bido. ~le abusou de seus podêres de gerente, para benefÍcio 

próprio • • • (lê) l' "Data venia", a incompatibilidade está pa

tente~ Nego provimento, 

O Sr. Presidente - Prevalece, no mérito, o voto do Relator. 

Negado provimento à Revista, por maioria, contra o voto do Sr. 

Ministro Revisor, que dava provimento parcial, determinando a 

reintegração com o retôrno dos empregados, pagos os salários 

atrasados. Como nenhum dos participantes da Turma foi vence-
, 

dor no conhecimento e no merito, por isso que os Ministros Jy 

lio Barata e Luiz Menossi não conheciam da Rev~ta, a Presi

dência conhecia em parte, mas nessa parte não foi provido,.r~ 

·d1girá o AcÓrdão', o prÓ_pri.o, Relator , , qúé- i'ol :venc·ei'J.or n-o ·f® 
' rito. 

O Sr. Tostes Ma1ta - Desejo apenas declarar que, desde o inÍ

cio, ressalvei que meu ponte de vista era diferente e, agora 

mesmo, ao proclamar-se a decisão, levantei uma questão, a de 

que, se pudesse votar, .sem vinculação"'ao' copheciinento, podérá 
A 

fazo•lo.de outra maneira. 

O Sr. Presidente -v. Ex! foi vencedor_ no mérito, e não há 

qualquer Ministro que tenha sido vencedor, ao mesmo tempo,no 
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mérito e no conhecimento, ~elo Regimento. V. Ex• deverá redi

gir o AcÓrdão. Negado provimento ao recurso, por maioria. Es

tá suspensa a Sessão. 
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, , 
O Sr. Presidente - Havendo numero legal, esta reaberta a Ses-

-sao. 

O Sr. Ary Pacheco Chaves (Advogado) - Sr. Presidente, desejo 

pedir adiamento do Recurso de Revista ns 3 446 para a prÓxima 

Sessão. 

O Sr. Presidente - O Ministro Charles L!oritz terá de viajar.· 
I I N .A A 

vera ser mesmp para a proxima sessao, dia 12. l!: uma adverten-
, 

cia. Deferido o adiamento. Ha 7 processos com pedidos de pref 
... 

rencia • 
.. 

O Sr. Secretário - P30CESSO N2 1 627/67 - Relator: I.iinistro J 

lio Barata - Agravo de Instrumento de despacho do TRT da lê R 

gião - JOÃO í.JARINS ( Dr. A. Ce sar Burlamaqui ~ e JOCiili"Y CLUB BRA 

SILEIRO (Dr,H,P. Silva). (Pedido de vista do rünistro Arnaldo 

Sussekind). (Hão participa do julgamento o julgamento o Minis 

tro Charles !.lo ri tz). 

O Sr. Presidente - t Agravo já relatado pelo 1ünistro Julio B 

rata, Pedi vista do processo e vou acompanhar os que negaram 

provimento, Trata-se daquele caso dos vigias noturnos, com sa 

lário superior ao m!nimo, mais 20%. No caso, cristalizou-se 
l ' , , 4'11. , 

. ~ipotese do paragrafo terceiro do art. 73, porque ele e 
- I N ' # ~ noturno em local onde nao ha vigia diurno, Nao ha termo de co. 

paração. Contratado com salário superior.ao m!nimo, mais 20~. 

Não há violação de lei; portanto, nego provimento ao Agravo. 

Contra o voto do Ministro Luiz l.ienossi, negado provimento ao 

gravo. 
, 

O Sr. Secretario - PROCESSO N2 3 529/67 - Relator : I.!inistro 

Charles Mori tz - Revisor: L'linistro Arnaldo Sussekind - Recurs 

de Revista de decisão do TRT da 311. ReGião - BAliCO FEDERAL ITA 

8/A (Dr. Tlio M. Lopes) e EFIGfuiiA ALVII.í DE MENEZES e outros 

(Dr. ,Jilson Carneiro Vidigal). (Adiado em virtude de empate ••• 

(lê). 
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O Sr. Presidente - ~ um processo em que há quatro teses na Re-. , 
vista. O voto do Relator e relativamente lone;o, como tambem o 

do Revisor. h'u sugeriria que o itiinistro Julio Barata pedisse 

vista. 

O Sr. Julio Barata - Peço vista. 
, 

O Sr. Charles r.íori tz - Ja foi conhecido? 
, 

O Sr. Presidente - O empate e no provimento. Suspenso o julga 

monto face ao pedido de vista do i.Iinistro Julio Barata. 

o Sr. Secretário - PROC:CSSO ll!l 4 164/67 - Relator: !.ünistro 

Tostes l•1alta- Revisor: !.I:I.nistro Charles l.loritz - Recurso 

Revista de decisão do TRT da 111 Ree;ião - CIA.Ai.iÉRICA FABHIL( 

A.G. Cardoso) e AGEHOR CllliVALHO RAi.IOS (Dr. João Batista Frae;a 

(Adiado o julgamento em virtude de empate ••• (lÔ) • .. 
• O Sr. Tostes Th~lta - Trata-se de inquerito em quo se acusa o 

empregado de tentativa de furto de alguns metros de fazenda d 

valor !nfimo, não mo lembro mais. O processo criminal foi ar-
A -quivado, mas entenderam as instancias percorridas quo nao se 

justificava quo um velho empregado, por falta tão pequena,qua.r 
A • 

to ao valor,fosse disi~nsado st~ariamente • 
• 
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v Sr. Presinente - 0 3r. Procurcdor, ;:J_Ue ora nos assite, SEcljf: 

' ' enta t<.mbem, f<Üe.ndo e. Turma, 1ue a J?rova teria evidenciG.ó.o 
A 

que o reclõ.mó.nte se ::propriou de tres metros de fc.zenda, por-

' -que e.·a t..ma sobr& impres·cavel, nc.o tendo hó.vido, port<::.nto, o 

intuito de furto, e sim de apropriação. i~<·o. um emprego.do com 

' um l~ngo passado sen: macula. Houve o arquivamento, reconhec_ 

do o estE. dO de neces ·üd<:,de. V • .:!:x? nega provimento. 

ü Sr. Julio Br rs te. - ~stz.do de nece s üda de, para :r.irr., elin:ina 

tudo. 

U 3r. Pre:;idente - Ne~ado provimento [.0 recurso, contrb. o vo-

, ' -to nos i·.inistros .ievisor e .l.cl, tor. .. teC.igira o acord&o o ;-:i-

nistro Luiz i-.enossi, primeir·a divere;~ncia manifestE.da, 

..., n ' • / 8 ü :>r, ·:>ecret.:.rw - P.tUC.~:;-;u r9"1 6 - tel;ctor: l inistro Toste 

}ial t<.'.. .levisor: >·.ini st ro Luiz l·1eno s >i. c'lecurso de levis te 

A 

Rú e i>ETO!UO uo; ;GL 1':.1• Z v~. T -:ü '3 ( Drs. Benec.:i to ll.rthur Jiteiro 

Soares e Jos~ 1ullio Eozuei.ra de sá). (údi&cio o julgz.mento em 

virtude de empate verificado na votação ••• (l~). 

li 3r. Tostes Lalta - 11 decisão da Junta mc.ndou incluir no pa-

' g<o.r::ento de boras extr<:cordir.éC!'i&s o <::.dicional de 'nti::.uidude. 

' ' Confirmada :-ela .:..gregia _{er;ional a '>entença, c.rgui o recorren 

te a nulidé de decdecisão. ( Le). J.!o m~ri to, c i ta v a o art. 241 

... , - ' 
di.! Consolid<: ção e e cor duo .let;ional, :o.s fls .45, excluinno a di-

' ' cionais dz.~ hora' e~:trc;.ordinarias. 0 pz.recer do i:inisterio ? 

' ' ' Publico e pelo conhecimento e provimento do recurso, no meri-

to. Vencldo r1a preliminar, o.nulz. v a o ac~ré.ão por desfuncis.men 

' -to e, no merito, d&vc. provimento em n.zao de lei <;Ue 1r.v.nda E.-

pliCér o adicional sÔbre noras normais. 

ü Sr. Presidente - L diverg~nci& foi do liinistro Luiz i.enoss· 

Gost&ria de ler, o J.iinist:o Julio D.s.rtt, , o ;:rt ,2lfl da Conso-

' - , li dação, que t•egula o trc b<...ino do ferrovi<::.rio. ~ equ<...,;ao e 2 
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, , 
seguinte: empregé·.do que alem do se.lario recebe adicional por 

tem.f!O de serviço - qüinqü~ io - trabali10u extn.ordin~riamente, 
~ , ~ 

o adicion&.l de 20;~ deve incidir sobre o salario normal ou so-

bre êsse normc.l acre~cido dos qüinqüênios? u .tele tor deu ao 
~ 

art.241 interpretação que :avorecia a tese da empresa. Inter-

p.·et;.,.ção diversa: llrt,241 diz: 11 J.s hor<. s e:xceden~e> d[s do ho

rário normal de oito hor..i.s ser2.o paga' como serviço extr;;.ordi 
, . , . 

nar~o na seguinte base: a.s duas prirueirLs com o a.cresc~mo de 

25% ••• (lê)·~ i:i:ntão, o 
, , , 

te L to r L.Cil<. v e. que o salario e que e 
, , 

normal, o .te viso r e eu a.eclaramos que a hor<:. e que e normó.l. 
, , 

"'uõ.ndo a lei f;:,la em s::.lécrio-hora normal diz res)Jeito c.o salii!. 

rio-hon. nom;:;.l, e.n~'' ~o. s~:.lõ2.!'io normal d& hora. 

u 3r. Julio BarEtc. - Sste é o meu ponto de visLa. i:ntendo 

~ue o cálculo da hora deve ser feito com a inclus&o do adiciQ 

n, 1 que o empreg.:.a.o recebe pelo trabo.lho da hora norma.l. .ncom 

panho o Jevisor. 

' u 3r. Presidente - !<Teguio provimento a rtevistE:., contra os vo-

tos dos Linistros ~{el: tor e Char.~.es Loritz. 

O Sr. '.l.'ostes Lslta - N;o votei dessa maneira. ~>penas c1uero _ 

clar<:.vu que n&o votei paré que o empregado :::,c.nhc.sse menos. t:n 
, , A 

tendo que, na hore. extraordinaria, teria o ; cre3cimo sobre o 
, 

salG.rio-hoi'u. sem o adicional de ê·.nti;:,uidade. 
, . 

G 3r. Prr~sidente - Houve equivoco de minl~ pc.rte. ; antid<o. a 

proalarr.ação. 



PODER .JUDICIÁRIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR CO TRABALHO 

7/'5/6c- ma.vm.mc 15,45 1. 

0 3r. ' Sccreterio - P {OC,:;) 31J ; º16l.c/c,8 - .tele. to r: i;inistro 1'os-

te•J i.<clté. .• ->J;I'l vo de lnst.'UILento ue uespacho dO J:;J de 3.Ber-

( .Cr. 3~rgio Bar c i e hc.uricio 3oare s de .,lrr.eidd. Adiado 

em virtude de empete. (L~). 

O 
,, 
:)r. Luiz '·enossi - Tr&ta-se daqu~les,cc.sos de <:.lçada. 

vi3t& reitere. a tese do c: bimento do Jecurso de .:i:mb< .·gos proct 

rando o recorrente ••• (l~). 

ü 3r. Julio BD.I'[ctc - Fo1'dll peciidr: s pre·:t<:.çÕe·; venciué.S e vin-

cencü-.s. 

u 3r. Prec;idente - U u·.sumento u.o .{evisor, y_ue acompanhui 1 d.§. 

corre do fato qp.e o ... ·ecle.m<.nte numa ação do v<.lor inúetern:in,ii 

do LL·ibuia, não para efeito de cus cc.s, m<.cs pél.r<:. efeito de al 

' çada, um valor in~erior a alçada da Junta. Jul6ad& improce-

dente a reclam2çÍ:o, entenc;.eu qye o .te curso era o o.:-ciir.ário 1 

A 

proque 1 na verdade, feitas as contas, se ele fosse vencedor, 

ultrapassç.rü: a r.lçack. u !linistro 3.e\'i<;or, que acoê.panhei, 

entendeu que o reclamante tendo atribuido valor inferior a al 

çada, de acÔrdo com o art. 46 e 47 do C~di._:o de Processo Civ' 
A 

esta.Vél. sujeito a erro. O .ievisor, que foi ecompanhado pelo 

l'linis tro Tostes }:cl c a, entende ~..c que sendo indeterminado, ape

sar de ter sido fL:ado o va.lor da alçada, se por umL cont<: V.§. 

' ' rifica-se que e superior a vontade du parte, nao deve prevala 

cer. 

' u Sr. J1llio Bars,te. - ,,compo:.nho nesse caso porque t.cho que e 

m&is h;;:.rmÔnice com r.rt.47 do C~di_;o de Processo Civil. -,uan 

' ' do fé.la naq~ele c~lculo felo v~lor ~nu~l, & b~se e &nual. 

O 3r. Presidente - V .Ex?. então companhtt o .tel; tor coni:leceno.o 

da ,{evista. Conhecida a c!evi3ta, contra os votos dos Einis-

tros Jevisor e da Presidencia. i'em c pt.lavra o -~eL to r. 

0 3r. Luiz henessi - "colho a prelimim r. U valor da recla-
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' N 

maç2.o ul tré'Pa'ls& u. E.lçaó.a G.c. Junta. Como ja ex~osto nas razo s 

de fÔlh&s 5, nao import<...vr. a·.>im o vdÔr acribuido ••• (l~). J~ 

lo 2. decis&o de ~mb2.rgos, por cle3funci(mentadu, devendo o ,::;~1'.§. 

' gio Tribunal &preciur o -lecurso Ordin&rio como ó.e direito. 

' ü '3r. Ch&rles i·íori tz - No me ri to, nego provimento ao .~ecurso. 
, ... , , 

" tese ó.o u·es to puradi;:;mG. 1:e.o e cor r._ t2., pois que o cri terio 

de;. lei. •• (1~). 

O Sr. Presidente - Contra o voto do .ievisor e ó.;;, Presidênci&, 

' ó.ado provimento a .!evi ·ta p&ra 2.nular L sentença de :&mbargos e 

G.etermint r que o Tribunal .legion&l julgue o .tecurso como ordi-

' n;:.rio. 
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' o Sr. 5ecr,-tF rio - P.wc; <3 )u ;,!l217/6G - :\elL.tor: i-;inistro Tos-

tes J.;al ta. t1grt.. v o de Instrumento de despacho do .C:l.T da 11:. .te-

Ol T103 (lJr. 3cba>tlão HercLlano I-:c:tos ;:;'ili:Jo e i"1orivrlr1o Par· 

b&). üdia0.o em virtude de emps.tc verificado n2. votaçÜo ••• (lê1 

lJ .Sr. Cbcrles Loritz - Negade & indenização por desj:,eciià.[,, con. 

' .-;iâerado & respeitavel sen·cenç& .,ue e~t<. vv. o rec1r.mc.nte, ora 

recorrente, impos•ibilitado da QL'i:.:;ir c<minh&o, por deficiên 

cie. visu.sl. •• (1~). ~le sofrrl um [c i dente e foi proibido de 

di:igir. "' emprêsa p; -lo <· Gí'<lbalk.r no c<omjeo e ê1e não &cei

wu. N:iío conheci do recUl'so. 

O "3r. Julio Bc,rr t& - Não conheço. 

Presidente hipÓte3e, como '>~.lie:ntado pelo Linistro 
, 

.'tela to r, e de um empregado, moto ris te, ,lu e sofreu c..cidente no 

trc:ballio , pern.ar.eceu no kc:uro de "'cidéntes "'o Trabç,:i.ho, per_ 
, , . ... , 

cebenà.o as J.iari<..s por quatro anos. l:< lnCto es ~e perioeto, rec.§. 

beu &l Gê., mas foi-lhe. c as sr.eta & cartei;•a de ·motorist&, porllt:.e 

' do é'.cidente resultou defeito físico m: viste, que o imposüc.;i,. 

' ~ace c:.. r..lta, 1/ol tou ~.o el,ilprêc;o, lit&v& de diric;ir. 6 o empr.§. 

f;é.dor, porque c. Cé'.i'teL'v. <.ie motoiiSt& fÔrr. c&S~écü .. , 
A -

1...m2. tr&.n'>ferência cie fWlÇE.O po.r2. ;:, lc.vou.ra. ~le r.ao cc~itou ~ 
A 

tr&nsferer.cia e postule. c. L cenü:;: ção. '~~ni1eci ur .. \evist& ,ní:: 
, , " " 

so com h.se nos c.cord8.os ,1ue decl&ram .,ue ;. tt·<.nsferencia so 
, ,.. , ..., L -

,.ode ser por n utuo ucorà.o, coll'O 'c<..mberr por '.'iolé .. çuo do <.r 'c ,..,.b 

- ' -do. Consolido.çao, :1ue so f.OS~ibilita v.ltCJr&çeo contr,tual por 

consenso das p&.rtes. 
, 

No c&.so eu entendia - j2. é.diante.ndo o v 

' to no me ·i to; como o fiz ontem - que ao emprega .:Lo ~.ue se otr 

incapaci t<..do pare. a função contratada, em virtude de acidente 

no trabalho, assistia o direito de receber & indenização. Se 

não podi6. COntinuar naquela função, e '3e êle ne.o desejé'Vll mu

dar de função, passando parE. a lavour&, não poderia o empr::6.s.. 
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' dor, por ato unil;c.teral obriga-lo a tr<::b<.<lhó.r na hvoura. v 

lünistro .lelat or foi <o.comp<:..nhado pelo };inistro Tostes hc:.lta, 

defnedenà.O 1.l te~;e de qUe, pelo acidente 1 nz.O seria devida L ;i,_ 
A 

deniztcç8o por despedida indireta deco,_·rente dr, trc.nsferencia 

unilateral. 

-u 3r. Julio Bc.rr,tL - ;.;eu ponto de vist"- e de que nao se pode 
A A A 

falar, "dc.tb. venia", en, trc.n:;ferencia, por acot·do ou sem iCOJ:. 

do. Con:o um nomem que n&.o tem CE..rteir& de moto rist&, vu.i con 

tinuo:r con;o motoristc.? " solução que L em;:r~sr. ofereceu-me 
, 

parece humt>nL. 3la poderia ser re~'ei tadéi. Lais lo<.,ico seria 

que a sen,;ença recorridc.: houvesse e3t<.belecido UIDéc ;;.ltern<oti-
, 

Vú: ou o empreg;o.do o;. c e i t2., ou e indenizado. has 1 cl1o que, no 
, ..... , , 

ponto em que esti?. a questao, e preferível n.r,nteL' a sentenç2 .• 

Fão conheço. 

O >r. Presidente - Prevt·leceu o voto L. o .lel< i; o r não conhecc•n · 

QG .tevi o te., cont.cr·. 01 ·votos dos Linistl'OS .ta 11i-;or e Luiz l·.enQ. 

si. 
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o Sr. Secretário - PROCESSO NG 267/68 - Relator:Ministro 

les HOritz - Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind • Recurso 

Revista de decisão do TRT da 211. Região - BANCO DO COI'd:RCIO 

INDÚSTRIA DE SÃO PAULO S/A (D:ra. Claudette Lippi) e EVALDO L 

FERREIRA (Dr. JUlio Araujo). (Adiado o julgamento em virtude 

de empate ••• (lê). 

o Sr. Presidente - Gratificação semestral condicionada a lucr 
~ , , 

O Banco entende que a gratificaçao de dezembro e compensavel 

com acda I.ei 4 090. Assim entendem os Ministros Relator e Tos

tes Malta e assim não entendem os Ministros Revisor e Luiz Me-

nos si. 
, 

O Sr. Charles Moritz - A tese e essa. 
~ , 

O Sr. Julio Barata - Voto com os que nao entendem compensavel 

a gratificação. 

O Sr. Presidente - Negado provimento ao recurso, contra os vo-
, N 

tos dos Ministros Relator e Tostes Malta. Redigirei o Acordao. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NA 292/68 - Relator: Ministro Tos

tes !11alta - Revisor: Ministro Luiz Menossi • Recurso de Revis

ta de decisão d8l 4• JCJ de Belo Horizonte - CIA.SIDEIWRGICA MA -
NESMAIDl (Dr. Edson Grego) e LAUDEMIRO CORR!A DE OLIVEIRA. (Adi 

do o julgamento em virtude de empate ••• (lê). 

M -~Sr. Tostes Malta • Julgada injusta a suspensao, nao cons!der 

~a quitação superveniente, interpÕe o recorrente a Revista ••• 

(lê). Do acÔrdo com o douto parecer, conheço e dou provimento 

~ara julgar improcedente a reclamação. Depois da primeira audi 

~ncia o recorrido foi desr>edido - êle reclamavo. a: S!lspeiisão -

ndonizado ressalvando o direito de reclamar o adicional •• ,(lÔ) 

)a!, conhecer e prover o recurso. 

P Sr. Julio Barata - Voto com o Relator. 

I 
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.. 
O Sr. Luiz Menossi - Havia um processo distinto em quo ele de 

quitação. 

O Sr. Presidente - A quitação roi sÔbro a rescisão. Nada mais 

reclamou sÔbre a rescisão. I'lo nosso entendimento, 11data vania 
# - ' N # dos que pensarem em contrario,nao atendera a reclamaçao que e .. 

anterior sÔbro a suspensão. !lo reclamava a suspensão de tres 

dias. 

O Sr. Tostes Malta - Se estava em curso o processo no momento 
A A • A # 

em que ele fez a reclamaçao e foz uma so ressalva ••• 

O Sr. Presidente - Ressalva concernente a uma verba resultan

te da rescisão. Não interpreto restritivamente a quitação. A 
, # 

mataria e controvertida. 

O Sr. Luiz Menossi - A despedida foi considerada injusta. -
O Sr. Julio Barata - Acompanho o Relator. .. 
O Sr. Presidente • Contra os votos do Revisor e da Presidenc1 

conhecida e provida a Revista para julgar improcedente a recl .. 
maça o. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 162/68 - Relator: Ministro Ju

lio Barata - Revisor: Ministro Tostes Malta - Recurso de Re• 

vista de decisão da 19a JCJ da Guanabara - SEUTEX DE ROUPAS 

(Dr. Luiz Otávio Xavier) e DILZA AVILA e outras. 

O Sr. Julio Barata - As sentenças recorridas entenderam inju~ 

ta a suspensão imposta as empregadas, porque estas usavam mi-
' ... , 

ni-saias. A empresa queria obriga-las a usar saias 2 cms. 

baixo da rótula ••• (lê). A Procuradoria Geral opina pelo 

conhecimento. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Tostes Malta - De acÔrdo. 

a-

-na o 

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

Relator. 
I 

O Sr. Julio Barata - Meu voto e o seguinte: Trabalhando em la 

• boratorio, as empregadas estavam obrigadas por lei e contra 
I A ' usarem vestuarios e penteados de acordo com os metodos de se-

gurança de trabalho ••• (lê). Não conheço do recurso. 
• I • O Sr. Tostes Malta - Nao esta fundamentado. Nao conheço. 

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

cida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 201/68 • Relator: ntlnistro Ju

lio Barata - Revisor: :Ministro Tostes Malta - Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 9• Região - DANIEL DARCI DE ~UEI

ROZ (Dr. AntÔnio Carvalho) e LIMA BORGES TECIDOS S/ A (Dr. JosÓ 

Guimarães Sobrinho e Dr. 1\Ioacyr Cesar Boracho). 
I N 

O Sr. Julio Barata - O Acordao considerou justa causa para a 

demissão o fato de haver o empregado em hora de expediente e 

no local do trabalho, brigado com os companheiros a danific 
A ( A # ~ # , do material da empresa ••• le). O orgao do Ministerio Público 

opina pelo conhecimento e provimento do recurso. t o relató-

rio. 
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.. o Sr. Tostes Malta - De acordo. 

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

lator. 

o Sr. Julio Barata - 11 Data venia11 da douta Procuradoria Geral, 

não conheço do rec urso. A falta, indisciplina, mal procedimen 

to foi reconhecida 
, N A N 

pelo Acordao ••• (le). Nao conheço. 

o Sr. Tos te s 1\lal ta - Não conheço. 

o Sr. Presidente -
# A ~ 

Há divergencia? Por unanimidade, nao conhe 

cido o recurso • 

o Sr. • Secretario -

do Sussekind - Rev 

PROCESSO NQ 26/68 - Relator: Ministro Arn 

isor: Ministro JUlio Barata - Recurso de Re 

o TRT da 21> Região - CIA.NITRO ®ÍMICA BRAS 

Carlos Pinto de Barros) e ARMANDO DE SOUZA 

vista de decisão d 

LEIRA (Dr. Antonio 

(Dr. José Carlos a Silva Arouca). d 

o Sr. :Presidente -

cerceamento de de f ... 
qual ••• (lÔ). o • org 

manto de ambos os 

negado provimento. 
~ 

quando recebeu çao 

1: 
, 

sa. o relatorio. 

o Sr. Julio Barata 

o Sr. Presidente -

ambas as Revistas. 

o Sr. Julio Barata 

o Sr. Presidente -

,. 
O recurso da empresa sustenta ter havido 

esa por ter sido negada a per!cia com a 
~ . , 
ao do Ministerio Público opina pelo conhec! 

, 
recursos, sugerindo porem que ao mesmo seja 

• O empregado tambem pleiteia sua reintegra-

indenização dobrada pela extinção da emprê 

,. 
- De acordo. 

Em discussão. ~cerrada. Não conheço de 

•• (lê). 
,. 

- De acordo. 
, .. -

Há divergencia? Por unanimidade, nao conhe 

c idos ambos os rec ursos. 
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O Srl Secretário - PROCESSO NQ 40/68 - Relator: Ministro Ju

lio Barata. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 11 

Região - MARÇAL EUDÓXIO ROCHA DA SILVA e TECIDOS SALVADOR ES

PERANÇA S/A (Drs. Julio Casar Martins e Francisco Otavio Lou

reiro Maia) • 

. o Sr. Julio Baràt4 - Sr. Presidente, foi negado provimento à 

Revista porque, como se vê do despacho agravado, 11 in verbis11 : 

não há lugar para a cobrança de honorários de Advogado sem o 

atendimento dos pressupostos da Lei 1 060, de 5/2/1 960. A 

douta Procuradoria opina pelo provimento do Agravo. t o rela

tÓrio • 

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

Relator • 

. o Sr. Julio Barata - O AcÓrdão que motivou a Revista, e o de~ 
.. .. 

pacho que provocou o Agravo, afinam com a jurisprudencia des-

te Tribunal Superior. O artigo 64 do CÓdigo de Processo Oivil 

com a redação dada pela Lei 4 632, só se aplica, subsidiària

mente, aos processos trabalhistas, quando ••• (lê). "Data ve

nta" da douta Procuradoria, nego provimento ao Agravo. 
, .. 

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

provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 111/68 - Relator: Ministro 

Julio Barata. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 11 

Região - JOAQUIM AURELIO DE ALMEIDA CAMPOS e RloiO RIO LTDA. 

(Drs. Haroldo c. Fonseca e David Silva Júnior). 

O Sr. JyJio Barata - Decidiu o AcÓrdão recorrido que não oco 

re julgamento "ultra petita" quando se inclui a parcela da 

gratificação natalina, não mencionada na inicial, no cálculo 

da remuneração para afeito indenizatÓrio. Mas a Revista é do 

reclamante ••• (lê). Da! o Agravo, que a douta Procuradoria 
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entende merecer provimento. ~ o relatÓrio. 

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

Relator. 

O Sr. JUlio Bgrata - Sr. Presidente, pelo meu, ponto-de-vista 
, 

e pelo proprio Recurso de Revista, verifiquei que, neste rec 

so, há citação de um AcÓrdão que pode ser objeto de divergên

cia. De sorte que, dou provimento ao Agravo, para a subida da 

Revista. 

O Sr. Presidente - Há divergência? Por unanimidade, dado pro

vimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 2?/68 - Relator: Ministro Ar

naldo Sussekind. Agravo de Instrumento de despacho da 31 JCJ 

de São Paulo - SUPERFINO IND~TRIA E COMtRCIO LTDA. e EDILVA 

DE JESUS SANTANA (Drs. Teobaldo Vareli Filho e OvÍdio Lopes 

Jr.). 

O Sr. Presidente - Sustentando que o depÓsito de que trata o 

Decreto-lei 75, hoje regulado pelo art. 899 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, não é deviqo quando a condenação fôr i

lÍquida, a emprêsa agrava do respeitável despacho ••• (lê). 

O Ministério PÚbliéo opina pelo não provimento. ~ o relatÓrio 

Em discussão. Encerrada. o pedido foi feito em quantia certa, 

inferior ao dÔbro da alçada da Junta, mas a respeitável sen

tença julgou procedente, e@ parte, a reclamação, dando à cau

sa o valor de ~loo,oo e determinando que a importância da 

condenação fÔsse apurada em execução. (Lê). Por isso, nego 

provimento. Há divergencia? Por unanimidade, negado provimen

to ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 132/68 - Relator: Ministro 

Julio Barat~. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 11 

Região - JOS~ DUTRA VENÂNCIO e CL1NICA DE REPOUSO SAO VICENTE 
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(Drs. Maur!cio de Menezes Campos e Monir Halil Nahid). 

O Sr. Ju1io Barata - o AcÓrdão reconheceu a justa causa para 

a despedida na desobediência às ordens da emprêsa, falta con

fessada no depoimento pessoal do agravante. (Lê). A douta Pr~ 

curadoria opina pelo não provimento. g o relatÓrio. 

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

Relator. 

O Sr. Julio Barata - Eu nego provimento ao Agravo. Pura maté-

ria de prova. 

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

provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO ne 3 956/67 - Relator: J.linistro 

lio Barata - Revisor: r.linistro Luiz ··•enossi - Hecurso de He 

ta de decisão da 1911 JCJ da Guanabara - C\JRREIO DA í.iANHÃ S/A 

( Dr. 1<1 • Piragibe) e ffl:!:fu!.ill:TEGILDO NASCil.iEHTO DE AZ~VEDO. (Não 

participa o liJ.nistro Tostes l.Ia.lta). 

O Sr. Julio Barata - Sr. Presidente, a sentença, de fls, reco 

nheceu a existência do contrato de trabalho em vigor por mais 

de dois anos e, considerando não haver justa causa para dis -

pensa, garantiu ao reclamante as indenizaçÕes legais. r.iantida 

a sentença ••• (lê). A douta Procuradoria opina pelo n/â;o conhec 

mento da Revista. ~ o relatÓrio • 
... 

O Sr. Luiz J.ienossi - De acordo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. i:!:ncerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Julio Barata - De acÔrdo com o parecer da Procuradoria 

Geral, não conheço da Revista, porque os pressupostos da rel~ 

t,tão de 
.. - , 

emprego sao materia de fato. 

o Sr. Luiz i.lenossi - De acÔrdo. 

Presidente - Há ... -o Sr. di vergencia? Por unanimidade, na o conh~ 

cida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N!! 4 070/67 - Relator: Ministro 

lio Barata - Revisor: liiinistro Luiz Uenossi - Recurso de Re 

ta de decisão da 19G JCJ da Guanabara - l!OI!TECOBRE 

E COi,fÉ_1CIO DE CONFECÇÕES LTDA (Dr. Dias Manhães) e l.!ARLENE G 

ÇALVES DE ALENCAR. (Não participa p !.!inistro Tostes Ualta) • 
... 

O Sr. Julio Barata - Empregado ~ue deixa espontaneamente o em .. 
prêgo. Caso de décimo-terceiro salário. t o relatÓrio. 

O Sr. Luiz Menossi - De acÔrdo. 

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

lator. 
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o Sr. Julio Barata - Não conheço em face do Prejulgado nll 32. 

O Sr. Luiz Menossi - Ifão conheço. 
, ... __ <"f._ 

O Sr. Presidente - Ha di vergencia? Por unanimidade, n~o conhe 

cida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCBSSO N!! 1 652/67 - Relator: l•iinistro 

naldo Sussekind - Agravo de Instrumento de despacho da 16B JC 
N 

da Guanabara - UNIAO Fl!:Dli!RAL e I11AURILIA DAUZISTO DZ iilElrEZES. 

O Sr. llresidente- J!:.o sezuinte o despacho agravado: 11 0 Único 

recurso opon!vel ~ sentença de Embargos é o de Revista; no en 

tanto, a reclamada interpÔs Recurso Ordinário ••• (lê). Creio 
A I 

que ele quer sustentar que, sendo servidor publico, o fato de 

se aplicar o regime da Consolidação, não o enquadra na jurisdi 
- , ~ , , 

çao trabalhista. O orgao do Ministerio PUblico opina pelo pro-

vimento da Revista para melhor exame. É o relatÓrio. Em discus 
- E , , , sao, ncerrada. O respei tavel despacho agravado e incensuravel 

N N 

A Revista nao pode ser processada, se nao estiver fundament~ 

(lê). Nego provimento ao Agravo. Há divergência? Por unanimid,! 

de, negado provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO NO 1 343/67 - Relator: Ministro 

Julio Barata. Revisor: Ministro Tostes Malta. Recurso de Re

vista de decisão à> TRT da 211 Região - INDS, BRASILEIRAS EL]i 

TRO}mTALtlRGICAS S/A a JAIR MARTINS GONÇALVES (Drs. Paulo R, 

Duarte Filho e Arlindo Tuffy Maluli). 

O Sr. Julio Baràta - O AcÓrdão Regional proclama que o recor

rido ficou sujeito a aprendizado durante seis meses apenas e, 

por isso, excluÍdo êsse perÍodo, fazia jus à diferença de sa

lário-mÍnimo ••• (lê). A douta Procuradoria opina pelo não c~ 

nhecimento do recurso. t o relatÓrio. 

o Sr. Tostes Ma1ta - De acôrdo. 

O Sr. ?residente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Julio Barata - Não conheço pelos fundamentos do parecer 

do douto Procurador Arthur Francisco Seixas, que passo a ler: 

"Verifica-se que a condição de aprendiz dp empregado menor c.n 

racteriza-se, apenas, nos seis primeiros meses ••• (lê). Não 

conheço • 

. o Sr. Tostes Malta - Também não conheço. . ,. -.o Sr. Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, nao se c~ 

nheceu da Revista • 

. o Sr. Secretário - PROCESSO Na 4 216/67 - Relator: Ministro 

Arnaldo Sussekind. Revisor: Ministro Julio Barata. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 211 Região - ARTHUR LUNDGREN TEC~ 

DOS S/A e ELISEO PASCOALETE (Drs. Aloysio M. Freitas e Geri

galdi Introcaso). 

O Sr. Presidente - A Revista é manifestada contra AcÓrdão Re-

gional na parte em que, confirmando a sentença, considerou a 

despedida do reclamante obstativa da sua estabilidade. A de

cisão rec~rrida afirma que o reclamante possuia nove anos e 
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cinco meses de ser 

pelo conhecimento 

viço ••• (lê). O Hinistério PÚblico opina 

e não provimento. t o relatório. 

o Sr. Julio Barata 

o Sr. Pra §J dente -

ta face ao AcÓrdão 

o Sr. Julio Barata 

O Sr. Presidente -

- De acÔrdo com o relatório. 

Em discussão. Encerrada. Conheço da Revis

apontado às fls. 46. 
- Conheço. 
, .. 

Ha divergencia? Conhecida a Revista, por y 

nani~idade. Nego, 

passar a barreira 

porém, provimento. O critério objetiva ultr 

dos nova anos e seis meses ••• (lê). 

O Sr. Julio Barat a - De acôrdo. 

o Sr. Presidente -
, A 

Ha divergencia? 

o Sr. Charles Mori tz - A minha, Sr. Presidente. 

o Sr. Presidente - Contra o voto do Ministro Charles Moritz, 

negado provimento • a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 2 103/67 - Relator: Ministro 

Luiz Menossi. Revi 

vista de decisão d 

NICA DO BRASIL PUB 

sor: Ministro Charles Moritz. Recurso de Re 

a 7! JCJ da Guanabara - ENCICLOPtDIA BRIT!

LICAÇOES LTDA e HtLIO PEREIRA CARDOSO (Drs. 

Steiner do Couto e Alzira Silveira). (Não participa o Minis-

tro Tostes Màlta). 

O Sr. I,.uiz MenQSSi 

pouso remunerado a 

- Sr. Presidente, reconhecido devido o re

o cobrador comissionado, cita o recorrente 

ional e do Colando Supremo Tribunal Federal 

o ao comiss1onista. O parecer é pelo conhe

jm•isprudência Reg 

negando o benef{ci 

cimento e proviment o. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Charlas Mor i t .. g - De acordo. 

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

Relator. 

Q Sr. Luiz Menoss:!, - Não merece conhecimento o recurso. O a-

resto do Supremo Tr ibuijal não o justifica, e o do Regional, 
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de 1 957, já está desatualizado. 

O Sr. Charles Morits - Há divergência Regional apontada, co-

nheço da Revista. 
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O Sr. 
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; ~ , 
Revista. O Acordao e 

do Regional, de 1 957· Está paÕEico no Pleno. 

- Não conheço. o Sr. Julio Barata 

o Sr. Presidente - Por maioria, contra o voto do J.Jinistro Rev 

ser, não se conhec eu da Revista. 

O Sr. 
, 

Secretario -

tes Malta - Reviso 

PROCESSO Nll 2 626/67 - Relator:Jtl.nistro T 

r: Ministro Luiz i.íenossi - Recurso de Revis 

6ro JCJ da Guanabara - Cii'!OTE AUTO PEÇAS ta de decisão da 1 

LTDA. (Dr. Raymund o Orlando Guilhan) e Lll:VY FUSCO. 

O Sr. Tostes í1íalta 
• A 

- Condenada a revelia, recorre a empresa •• 
• 

(lê). 
, 

O parecer e desfavorável. ~ o relatÓrio. 
. 

o Sr. Luiz r.'lenossi 
,. 

- De acordo. 

o Sr. Presidente - Em discussão. ~ncerrada. Tem a palavra o 

lator. 

O Sr. Tostes lilal ta - A citação foi feita e 

conheço. 

o Sr. Luiz í.Ienossi , -- Tambem nao conheço. 

o Sr. Presidente - Ha, ,. -divergencia? Por unanimidade, nao se co 

nheceu da Revista. 

O Sr. 
; 

Secretario -

lio Barata - Revis 

ta de decisão do 

PROCESSO I/ll 3 733/67 - Relator: Ministro J 

or: Ministro Tostes 1!alta - Recurso de Revi 

RT da 410 Recião - RADIO E TELZVISÃO GAUCHA 

• Uflacker) e LEONOR EEDEIROS DE SOUZA (Elr, 

T 

S/A(Dr. Hugolino A 

HeliO·A. Rodrigues ) . 
O Sr. Julio Barata - O recurso de Leonor Medeiros de Souza, co

ho de fls. foi considerado intempestivo,mas 

ente do Tribunal da 401 Região entendeu que 

to ao mesmo ••• (lê). A douta Procuradoria opi 

imento de ambos os recursos. ~ o relatÓrio. 

A 

mo se ve do despac -
o ilustrado Presid 

devia dar seguimen 

na pelo r1ão conhec 
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"' o Sr. Tostes Malta - De acordo, 
' 

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

lator. 

O Sr. Julio Barata - o recurso da empreeada é intempestivo co -, 
mo esta provado pe lo despacho de fls., d~le, portanto, não co 

nheço. 

o Sr. Tostes i.lal!2:_ T 
, H 

- ambem·nao conheço. 

o Sr. Presidente -
, A H 

Ha divcrgencia? Por unanimidade, nao conhe 

cida a Revista da reclamante. Tem a palavra o Relator. 
A " 

O Sr. Julio Barata . - ~uanto ao recurso da empresa, dele conhe 

ço por ter havido violação de lei. (LÔ). Conheço do recurso,e 

videntemente para lhe dar provimento. 

O Sr. Tostes Malta - Depende de como se entende o que consta 

da sentença: •iAs cu 

ros ••• (lÔ)ii, 

o Sr. Presidente -
H 

maça o? 

o Sr. Tostes Llalta 

Sempre entendi que 

te da sentença. 

O Sr. Presidente -

Se arbitrou o valo 

outra parte, aplic 

cesso Civil. 

o Sr. Julio Barata 

o Sr. Tostes i.!al ta 

tanto. 

,. 
stas calculadas sobre trezentos mil cruzei-

H H , 

Na petiçao inicial nao ha o valor da recla 

Há, Pede indenização, a viso-prévio ••• ( lÔ 
, 

- embora a parte diga isso - e preciso cons 

não tenho dÚvida de -1ue a sentença arbitro 

r para efeito de alçada, não contestada pel 

a-se o disposto no art. 46 do CÓdigo de Pro 

.1! , -
~ o deposito da contestaçao. 

- Deveria dizer assim: arbitro o valor em 
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, 
O Sr. Presidente- (Consulto os autos) - Iede a parte liquida, 

Seriados em dÔbro, etc., contestou todos os direitos com pro

vas, e nao e;timou o velar da conte>tação. 3e estim&s3e, a 

'-iueotão seria diferente. 

' O 'lr. Julio .üar:;. ta - Conheço do recurso pa t'a que o Bgregio T!:;l 

' bunal aprecie o merito do iecurso Ordinario. 

O Sr. Presidente - Por unanimidt.de, conhecido e provido o re

curso para o fim de que o 'nibunal .{egional jul:::,ue o mérito ü 

' Jecurso 01·dinario. 

O 3r. 
, 

Secretc.rio - P ;OC ·:~;o 'Q4 2'i'9/67 - .ieh.tor: Linist.ro Ar 

naldo Sussekind. levisor: i:inistro Julio Barat<:.. .tecurso de 

' ~O ''" ' P ' ·r ' ' I'""·· ' 1" .., ' '0 - LO . 1 - ( "1 is ' l"' ~1.Í:'.!) 21 ~-~ .. lu ) .. __ .1'u J lvJ~. e .t ..!t .. :_l .L üL J: .. .o.. ü. lir. v OV .:>. 

"raujo). 

' A 

O Sr. Presidente - Condenc.da a revelia, recor•·e a empresa pr.Q. 
A 

cuc'ó.ndo justific<· r a. qusencia do •. dvogado e preposto. O lüni 

tério ~blico opina pelo rão conhecimento do recurso. É o r~ 
, 

latorio • 

. o Sr, Julio B&rn te - :Je acÔ rdo. 

.O Sr. Presidente - Em discussão. -uncerrada. " .tevista nao 'º-
' ' ta _.ualque1' lei ou a ce 'to. lmpossi vel, po e tanto, enquadra-lo 

no pc'rmissivo do <crt.896. Hão conheço. 
, -.o Sr. J1.o.lio BEr<;. t<c - Tambem nao conheço. 

, -O 3r. Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, nao se 

conheceu da Jevista. 

O Sr. )ecret~rio - P (Q::-, i ;o rll4 OY0/;,;7 - .ielcctor: i-:inistro JlJ. 

lio Be.r"'to:. .1evisor: l'iinistro Luiz >'•enossi, 1tecurso de .{e-

vista de decisão do TdT da 3"'ilegião .Cl,. JJ'!. ClG1. t.{(),.:; 3UU~,. C:lU' 

e F.uJ!CISCO ,,LV:-;3 JJ.c. ;,o t,,l3 (llrs. ,:.stolpho .3antia.~o e Vicente 

P .1-,enezes). Impedido o r.;inis tros Tostes i-;: ll.a, 

, - ' 1 O 3r. J1jlio Dprat51. - Pelo ücordao de fls., o ~Gregio 'l'ribunã. 
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, , -
pacar diferenças 6e &viso-previa, ferias, ~rLtificaçao natali 

m: e indenização • 

te pc..rece1': "-''~~ender-se no .. bvi ·ta c ..[Uitc.ç~o dcd& nos têrmos 

dê Lei n><4 Oo6 ••• (lê)." Pelo de.;provimento opine:.. a ProcuradQ. 

rio.. " , ~ o relato rio. 
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O Sr. Luiz l:enossi - De acordo. 

U Sr. Presidente - Ji:m di -;cussão. ~ncerrada, • ... ·elL a pú.lavra o 

cleh.tor. 

O '3r. Julio Bc.rota - I<:&o conheço á& ~tevi ~tr., por,:ue nE'.o vejo 

fund,mento. 

O ~r. Luiz i.enos'ii - De scÔráo. 

' ~ Ha divergenci&? Un~nimement·e, 
.. 

na o Presidente ú 3r. conheci 

da c. _tevistc ... 

' ú 3r. 3ecretario - P lu~,> .o i:ll4 269%'ó7 - .ielt.tor: i.inistro ,.r_ 

naldo 3us~elcinc.. ~tevisor: ;.inist.ro JLlio Barc.tc. - ~'lecurso de 

.tevista de decis8.o C\2, 7":l"CJ de 3.Paulo, C..:,J,P, ;,LlLI 3/r, -

O Sr. Pre3idente - iüegrndo erro consp{cuo na .:.precic.ção da 

prova, recor~e a empresa, e sent~nç<: de "::mbe.r::;o s, confirma. 
... , , ,.. 

a deci3ao originr.ria, conside;:-ot;. ilici ta "' t ··ansferencia de 

serviço do recl: 1:.rnte ••• (1~). 
~ 

tJ. ProcurPcioria opinr. pelo nao 

conheciiLento do ,\ecurc;o. ~ o r ele, t~rio. 

O Sr .. IJJlio Barratr - De ccÔrdo. 

U ?r. Presidepte :2-'m ài~cussão. ""ncerrvdc.. Na sentença, pon 

derou a LJ.:.Junt&: primeirhmente, não l'e3peitou o<. ,;u<::.lifice.ção 

' ' pro ris si nal do emprega da, a qué.l à e en;facoteil'U. pa c; o; ou E. prQ. 

fissão de maquinist<e .••• (l~). Niio conher,;o. 

' ~ - 1'úmbem nao conheço. 
, ,.. " .... 

O ?r. Presidepte - Ha di vergencia? Umcnimen:ente, na o conheci 

da é. .\e vista. 
f, 

O Sr. Secretario - P.tOC:;;·· ;u ::ll402'í/c'Z - .1eLtor: Linistro Lu· 

;;enossi. .{evisor: ranistro C:hE:.rles roritz. _\ecurso de rlevis-

to de decisão da 20i:.JCJ ds. Gmcn<::.b&ra. IPüE - S~ c:. L,CLi:"i. 

Hão p&rticip<.:. o Linistro Tostes Eo.lt0.. 
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o 3r. Luiz_Leno.§.& Sr. Preside te, t~~t~~ os presentes 1utre 
' , cie :;r; tii'ice.ção na t~lina. ~o rel~torio. 

(j Sr. CiJ& rles Lo ri tu - ~e &.cÔrdo. 

(; >~. Presidepte - c:.m d.iscusse.o. .,;ncerradF.. J:'em c:. pc:.lavra o 

teL tor. 

u Sr. T"uiz i·.enossi - J:~õ.o merece con;1ecimento a .te vista. 

(.; )_r, Cilhrles ~·.O~i ' -tz - 'i:'[n:bem nao conheço. 

o ~r. t"'!'e ;idsnte - Há divergência? unânimemente, não conheci 

dt- é. .levi ~te., 

l) ' J{'. ' 3ecretç.rio - P(vC: ,:; ;u ;_!lJ.29/65 - ld tor: J.:inistro Juli 

Br.ratL • .ievisor: Linist ·o Toste<> L:.lt<::. Jecu ·:;o úe .1evi'3ta 

de oecisão li o Juiz 

V., e CL, • .. : L:i ··ru 

Bons i Júnior). 

o ' Julio Bar<Ü"-Jr, 

.::mbz.r ;;os o Li· .• Jui 
o 

improcedenciéi da :' 

conhecimento e pro 
..( , 

e;os. ú o rel: tori 

\) =)r. To<:;tes 1-.al ta 

ú Sr. Presidente -
.tela to r. 

de Jirei to Qi. r;omarcú. cie Tup2.. ~,_;,..;; a cu u..: 

_,; -··~-• :u ( JJr.õ. l<'rancisco .lllw.rç.l e Luiz 

1'. sen ença, confirmo.da no jul&él.rnento de 

z de JJireito da Comarca de J:'upã, deu pelo. 

eclamação ••• (lê). A Procuradoria opina pel 

vimento, po.t'é: que c; e jul::;ue de n~vo os ...:Anba 

o. 
A 

De acordo. 

3m discussão. ~ncerrada. Tem a pelavr& o 

o Sr. .Inlio Bprcta 

bar-os 
"' ' Jto.n tem a 2. 

- A sentança proferida no jul~amento de 3m 

nterior por seus pr~prios í'undcrnentos •• , (1~ 

Não conheço do _\ec urso, 

o 3r. 'lo stes Lalta - Sou. venci_o, porque conheço e <nulo. 

o .Sr. Presidente - Com o .{elctor. 

(J 3r. Luiz henossi - Com o Jela to r. 

(J Sr. ?residente - Contr;:. os votos do .\evisor e l.inisi;ro Cba.r 

les horitz, -11ú.O se conheceu da .ievi' t<.... 

o Sr. 
, 

Secretario - PJUC:n ~ü F~l38/68 - .{e.:.o.tor: i·.inistro Ju-
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li o Bar a ta. .levic;or: i-.inistro Tos te s l·.al ta. .lecur so de .levi. 

ta ue deciqão do T.t.L õ.u 1B.3e;:;ião. 

gues 1otrini1o). 

' -(; 3r. Julio Barata - ú ; cordao e otLbeleceu que o aaicional iU 
, 

salubrid; de so deveria ser pa&o a pLrtir do lc.uao pericié.l. •• 

(Ú). " ProcU.'Ltioria opim .. pelo conhecimento e provimento. i 
, 

o reL torio. 
~ 

ü 'ir. ·tostes Lrloca - Je acordo • 

ú lr. ?residente .::m di:;cussão. "'ncerrada. '.::em a paltvra o 

.khtor. 

lJ Jr. Julio BarE.ta - Conheço. 

() 3r. Tostes í·ialta 
, 

H.mbem conheço. 

lJ '>r. ?residente - Há divert;~ncia? Unânimemente, conhecia.ét a 

.. bvi- té... Terr. a palavra o .-tele. ter. 

u 3r. Julio Ba.r8t< - l:ou provimento pare que o adicional seja 

1Jago a partir de dois anos à& reclnnação. (Lê). 
~ 

ú Sr. '.!'estes l'ié•.lt<'- - úe acordo. 

(; P id t H
, ~ . ;-, . ? 

3r. · r e~ en e - & u1 vergenc1a. Un;nimemente, d!:'.àO provi-

mente ~ Jevi ot~:. p&r< que <.: conaenaç'Z.o inclua as p<>.rcel<ts nõ.o 

pre crit&s. 
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ú 3r. :>ecret{rio - P.10'::~; 30 · C4 271/67 - .{eló.tor: .. inistro 

naldo 3usse:ünd. .\evisor: ; .. inistro Ju.Lio BP.ratc.. .\ecurso de 

ievist~ de deC:is2.o dr 20i:.JCJ de 3.Pc.ulo. u.LSU & 8111.1\l:DA e 

JL;:;., vlJB:L1'::;,;::, (urs.i-.ilton .'t.C. Esldonac;o e ioberto G.'l', Burgit 

dor~O. 

' ' O 3r. P1·esidentt?_- Confessa. .:u' nto a ma teria de f<:. to, foi <::. Q. 

' ra recorr~nte condenada & pa~ar salarios atinentes a ialt~s, 

~ ' tidas pela ;.,; .• Junta como justL'icadr.s ••• (le). v i·inisterío 
, .... , , 

Publico opin& pelo nao conlleclmento. i. o re1. to1·lo. 

u 3r. Julio B; r8ta - 0e acÔrdo. 

U ·)r. Presidente - iSn; discussão. Lncerrc.d~. Co;ofessa y_Uc.nto 

' ' & me-teria de fv.to, ]Jem:. contra a qu&l nílo se insurgiu e. reccv-

rentei s~mente em rela<,;ão ;,_ :Lü.lta do dia 10 u.e outubro, vode 
~ 

a .ievi 't& merecer conhecimento ... (le). Conheço, em pE.rte, e 

dou provimento, pc.rt. excll.<ir da condenação o salário referen-

te ao dia 10 de outubro de 1966. 

u Sr. Julio Barate. - De acÔrdo. 

' h u 3r. Presidente - Ha divergencia? Por unanimidc<le, conheci-
N 

da ;:,. .tevi ;tu e d< do ,;rovimento, p; r~. excluir de. cvnclenaçao o 

' salario referente ao dia 10 üe outubro de 1966. 
, 

O 3c. 3ecretuio - P.l.uC ·,3 )0 ;:cl4 ~/66 - J.el< to r: ;.inistro Ju · 

B&rc.ta. .ievisor: Linistro Tostes Lalt<.:.. .\ecurso de 

de de c i s8.o dé- 13n JCJ de 3. i:'aulo. Ji.,D ~.N & I:LúG ; LT J .. e F Lú .. U 
, 

v, .. L.,íJ .J..i .ü?H.u ;.;o:; Ll"i:O -3 , uuT .tvS ( Dr .Jose Ccr·los warte de 

C8.stro). 

u Sr. Julio Baratç - .c.m sencença de fls. a Junto. de S.r'aulo, 

em ~mbargos, decidiu que um dos recibos a;"inados ~elos recor 

ridos ••• (lê). A douta ?rocur<...etoria opina pelo não cconhecime 

to ou não provimento. 
' , 
~ o relrtorio. 

O Sr. 'l'ostes l·.flto. - Je acÔrdo. 

O 'lr. Pr.',sidente - i:l'm discussão. é:!:ncerr-a~. 'l'em a palavra 
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Jeiator. 

O Sr. Julio Barata - !'!n; f<;.ce do conflito jurisprudencial, co-

nheço purL negar provimento. 

O Sr. Tostes Lrlta - Conheço. 

' A Presidente - Ha divergencié:.? ~onhecido o recurso, por u '3r,, 

unanimid&de. Tem à palavra o _{el<_ tor. 

lJ 3r, Julio Barrtr .. - 1-Tego provimento. r:o se trata ae recil:o 

que tivesse sido, m. océ.sião do contr; to, homolo~;<..uo no·s têr

mos da Lei4 066. Na epreciação da prova, a U .. Junta chegou 

' - A a conclusao, •• (le). 

ú 'lr. Tostes Falta - Nego p·ovimento, 
' A 

V )c. Presidente - Ha divergencia? Por t.Jlanimid<..de, neg;~do 

' provimento a _{evista. 

' \.J }r, )ecretario - P_tuC~S ~O 1!94 279/67 - .lel&tor: Linistro ~ 

Mido .Sussekind. ''Revi:sol't Ministro Julio Bcrc ta.. ]e curso de 

.ievi:3t::.. de üecisão da ll'.JCJ de S.Paulo. JOÃu Pu_Piüu "'"' 3k 

:.:,,. e :;· {. Jl:~,~ J.i'.'.:B.úZ :-l/ü ( -'r•"• .'ufy Lduli). 

O 3r. Presidente - levi>ta manifestada cont?e_ sentença que 

' considerou indevido o avi.so-previo, por·4ue o reclEID<-'.nte, ser-

vente de pedreiro, contr; tacl.o por ob .·a, foi dispensada <].U~ tro 

dias ante> do final do mesruo. 3usl;enta que .i'uce ao art.451 

' ' ' il.3-iste-ll1e direito ao Eviso-previo. U Linistecio Publico o 

n& pelo não conhecimento. ' ' .0: o relé to rio. 

O 3e. Julio BE.rata - .Je ac;rdo. 

O Sr. Presidente - ~m discussão. .:.ncer i' a da. 1\ão n~ a preten 

o.ida violação de lei. Contré.tO por obra não sit;nifica que & 

extinção deve ser err. relação 2 todos os empregados d~ ob~a,nn 

mesmo dia ••• (lê) • na o conl1e'<o. 

' -O ir, Julio Barata - Tambem nao conheço. 

' A H& divergencic.? Kão conhecido o recurso, O 3r. Presidente 

por unanimid&de, 
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O Sr. Secretárto - PROCESSO NQ 228[68 - Relator: Ministro 

Julio Barata. Revisor: l-!inistro Tostes Malta. Recurso de Re

vista de decisão do TRT da 2n R~gião - CENTROTOTAL PRODUTOS A 
LIMENTtCIOS LTDA. e BERWASKY DE BARROS (Drs. Ibraim Calichman 

e Hiroshi Hirakawa). 

O Sr. Ju1io Barata - Ambas as sentenças recorridas reconhece

ram que o empregado, estável, fôra esbofeteado pelo Gerente; 

portanto, a resilição contratual que pleiteou era cabÍvel ••• 

(lê). A Procuradoria opina pelo não conhecimento. ~o relatÓP 

rio. 

O Sr. Tostes Malta - De acôrdo~ 

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

Relator. 

O Sr. Julio Barata - Não conheço do recurso. 

O Sr. Tostes Malta - Não conheÇo. Admitida a culpa rec{proca. 
' ,. Â -O Sr. Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, nao conh~ 

cida a Revista. 

O Sr. S~cretário - PROCESSO NQ 243/68 - Relator: Ministro 

Julio Barata. Revisor: Ministro Tostes Malta. Recurso de Re

vista de decisão do TRT da 26 Região - BAZAR ORIENTE - KHALED 

MOHAMED AMMAR e SONIA APARECIDA DE SANTANA (Dr. Mario Barbosa 

da Silva). 
• # -O Sr. Julio Barata - Pelo Acordao recorrido foi reconhecida a 

relação de emprêgo. A reclamante prestava serviço no balcão 

de uma loja e vez por outra ajudava nas tarefas domésticas da 

residência do patrão ••• (lê). A Procuradoria opina pelo co

nhecimento e provimento do recurso, na parte relativa à grat1 

ficação. ~ o relatório. 

O Sr. Tostes Màlta - De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 
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O Sr. Julio Barata - Não conheço do recurso. 

-2 

O Sr. Tostes Malta - Não conheço. Admitida a culpa rec!proca. 

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

cida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Ng 243/68 - Relator: Ministro 

Julio Barata. Revisor: Ministro Tostes Malta. Recurso de Re

vista de decisão do TRT da 2~ Região - BAZAR ORIENTE - KHALED 

MAOH.AMED AMMAR e SONIA APARECIDA DE SANTANA (Dr. l-faria Barbo

sa da Silva). 

O Sr. Julio Barata - Pe.:o Ac6rdão recorrido foi reconhecida a 

relação de emprêgo. A reclamante prestava serviço no balcão 

de uma loja e vez por outra ajudava nas tarefas domésticas da 

residência do patrão ••• (lê). A Procuradoria opina pelo co

nhecimento e provimento do recurso, na parte relativa à grat1 

ficação. t o relatório. 

O Sr. Tostes Malta - De acôrdo. 

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

Relator. 

O Sr. Julio Barata - Quanto ao problema da relação de emprêg 

t , d ,. ,. u1 .. a Revis a so procura o reexame a prova. Por esse ang o, nao 

merece conhecimento. Mas, como nota s Procuradoria Geral, o A 

córdão reconheceu o abandono de emprêgo, tanto que negou o a

viso-prévio, a indenização ••• (lê). ConheÇo do recurso, por 

ofensa à Lei 4 090, e lhe dou provimento, para absolver a em

prêsa do pagamento da gratificação. 

' O Sr. Presidente - O Relator apenas conhece quanto a gratifi-

cação natalina, em face de ter o AcÓrdão reconhecido o abando 

no de emprêgo. 

o Sr. Tostes Malta - (Consulta os autos). Segundo recurso: 11 0 
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despedimento não ftcou efetivamente demonstrado. TÔda a prova 

testemunhal, quer da reclamada, quer da reclãmante, ~ bastan

te suspeita. Ao que tudo indica, o reclamante ••• (lê). V.Ext 

dá provimento para quê? 

O Sr, Julio Barata - Para excluir a gratificação. O AcÓrdão . , 
reconheceu o abandono de emprego, tanto que negou o aviso-pr~ 

vio e a indenização. Se negou, a única falta era o abandono. 

O Sr. Tostes Mlata - Não é poss:!vel. 

o Sr. Julio Barata -Veja v. Ext meu argumento: Como nota a 

Procuradoria Geral, o AcÓrdão reconheceu o abandono de emprê-

go. 

O Sr. Tostes Malta - Hão reconheceu. 

o Sr. Julio Barata - Perdão. Tanto reconheceu que negou o av1 

so-prévio e a gratificação. 

O Sr. Tostes Malta - Mas é claro que tinha que negar o aviso

previa, porque ela não foi despedida, saiu espontâneamente, 

cow a concordância do ampregador. Se o empregador não tivesse 

concordado, ela ia perder a gratificação? Estamos discutindo 

a gratificação natalina. Não há justa causa. t uma extravegân 

ela do parecer • 

. o Sr. Julio Barata - Não conheço. 

,o .Sr. Charles Moritz - Conheço • 

. o Sr. Luiz Menossi -.Com o Relator • 

. o Sr. Tostes Malta - Trata-se de empregada que se afirma do

méstica. t questão de prova. O AcÓrdão teve como certo que e 

la saiu por acôrdo. Não posso conhecer. 

O Sr. fresidente - Peço vista em 14esa. Suspenso o julgamento 

em virtude do pedido de vista da Presidência. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 136/68 - Relator: tanistro A,!: 

naldo Sussek:ind. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

18 Região. F~DE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A-E.F.L. e MARIA JOSÉ 

RAMOS FIGUEIREDO ROCHA PLAISANT, e OS MESMOS. 

O Sr. Presiétente - Decidiu o AcÓrdão Regional, após excluir da 

- ' -condenaçao os honorarios de Advogado, que nao podia a reclama 
' ' ":~ ., 

da, ao apli<:ar a Lei 4 873 com a modificação da jornada con -

tratual. •• (lê). J!: daqueles casos da Rêde Ferroviária Federal, 

bastante coJllJecidos. Recorrem ambas as partes. O J.Iinistério 

PÚblico opina pelo provimento apenas do apêlo da reclamante.É 

o relatÓrio. Em discussão. ::;;ncerrada. Conforme bem acentuou 

o despacho agravado, inocorreu a pretendida violação de lei • 

Sendo unilateral ... (lê). Er1 princÍpio, parece que há confli

to. Dou provimento ao .~>gravo da reclamante. Há divergência?P 

unanimidade, negado provimento ao Agravo da reclamada e dado 

provimento ao da reclamante. 

O Sr. Secretário - i'ROCESSO Nll 150/68 - Relator: i.ünistro Ar

naldo Sussekind. Agravo de instrumento de despacho do TRT da 

3a.Região, IHSTITUTO NACIOiüiL DE PREVIDfl!HCIA SOCIAL e ANTÔNIA 

LARINTA. 

O Sr. Presidente - As Instâncias Ordinárias consideraram pro

vada a relação de emprêgo resilida por iniciativa do reclama~ 

te, condenado pelo respeitável extinto SAHDU a pagar férias., 

•• (lê). O Ministério PÚblico opina pelo não provimento. É o 

relatÓrio. Em discussão. Encerrada. O agravante não providen

ciou o traslado da Revista, Impossível, assim, verificar se e 

tava fundamentada. Nego provimento ao Agravo. ná divergência? 

Por unanimidade, negado provimento ao Agravo. 

o Sr .Secretário - PROOESSO Nll 128/68 - Relator: l:lini stro 

Gharles ;!oritz. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 



PODER JUOICIÀRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

7/5/68 i!AC/HHA/FBL 16,50 -2-

1" Região. MILTOI< FERREIRA DE SOUZA e SERVIÇOS AÉREOS CRUZEI

RO DO SUL. 

O Sr. Charles J.loritz - As duas Instâncias julgaram justa a de 

pedida, e negaram provimento ao recurso ••• (lê). A Procurado

ria opina pelo não provimento do Agravo. É o relatÓrio. 

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

Relator, 

-O s;. Charles Uoritz - Nego provimento ao Agravo.:For nao ter 

êste E.Tribunal Superior competência para revisão de matéria 

de fato e prova, não havia como encaminhar a Revista .••• (lê}. 

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

provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 4 175/67 - Relator: Ministro 

Charles I.Ioritz. Revisor: l.Iinistro llrnaldo Susaekind. Recurso 

de Revista de decisão da 5a. JCJ de Belo Horizonte. CIA.?JHE.J. 

RA DE CERVEJAS e líiLTON AliTOlJIO PE'lEIR/1. 

O Sr. Charles Moritz - O empregado foi punido com a desped.!. 

da pela recusa de trabalhar horas extras. A Junta considerou 

justificada a recusa ••• (lê). A Procuradoria opina pelo 

conhecimento ou desprovimento do recurso. É o relatÓrio. 

-na o 

o Sr. Presidente - De acÔrdo. Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Charles t.;oritz - O contrato previa a prestação de horas 

extras. A sentença se funda, em parte, em que, por haverem ou 

tros trabalhado, o recorrente não teve prejuÍzo ••• (lê). Co-

nheço. 

O Sr. Presidente - "Data venia 11 , não conheço. A Junta e a de

cisão recorrida informam que a recusa em prestar horas ex'cras 

de trabalho está justificada face à.enfermidade do filho me -

nor. 
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O Sr. Charles l':ioritz - A minha anotação diz que não está co.!!! 

provada essa enfermidade. 

O Sr. Presidente - Fls. 19 e 20 do processo. Recusa justifi

cada face à enfermidade do filho nenor. Até coloquei uma no• 

ta: comprovadÍssima. 
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O Sr. Charles Morit; - Tenho aqui: Não comprovada a gravidade 

O Sr. Presidente ~ Então um de nós está equivocado nas notas. 

O Sr. Relator alega que a Junta considerou injustificada, e a 

minha nota que considera justificada. Há uma divergência de 

fato, porque não se nega que havia um contrato para prestação 

de serviços extraordinários, a o empregado jamais se recusou 

••• 

Q Sr. Tostes Malta - Eu leio aqui, Sr. Presidente, o seguinte: 

"A recusa do reclamante prestar serviço ••• (lê)." 

O Sr. Presidente - O filho foi até socorrido por um colega de 

trabalho. 

O Sr. Tostes Ma1ta - "Segundo informações prestadas pelo re

clamahte ••• (lê), Então reconhece. 
A 

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

~L.IQst~s Malta- Com o Relator. 

O Sr. JBJ.io Bar~ta- Não conheço. Acompahho v. Excelência. 
# A 

.O Sr. Luiz Menossi - Tambem acompanho V. Excelencia • 

. o Sr. Presidente - Por maioria, não se conheceu da Revista, 

vencidos os Ministros Charles Moritz e Tostes Malta. Redigi

rei o AcÓrdão • 

. o Sr. Secretário - PROCESSO NO 243/68 - Relator: Ministro Ju

lio Bar~a. Revisor: Ministro Tostes Mlata. Recurso de Revis

ta de decisão do TRT da 2!! Região - BAZAR ORIENTE - KHALED 

MOHAMED AMMAR e SONIA APARECIDA DE SANTANA (Dr. Mario Barbosa 

da Silva). (Pedido de vista do Ministro Arnaldo Sussekind), 

.o Sr. Presiggnte - Vou ac·ompanhar o Sr. Ministro Tostes Malta 

porque, embora a primeira afirmação do AcÓrdão possa conduzir 

à conclusão a que chegou o eminente Ministro Relator, de aoô~ 

do com a Procuradoria, o AcÓrdão termina dizendo enràticamen

te: 11 , •• não tendo praticado falta grave, dá-se provimento 
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parcial ao recurso para assegurar o décimo-terceiro salário 

proporcional • , • (lê) • " De modo que há uma afirmação do Acór

dão de que não houve a prática de falta grave. Assim, acompa

nho o Einistro Revisor, "data vania" do Relator, não conhece,n 

do do recurso. Por maioria de votos, não se conheceu da Revi~ 

ta, vencidos os Ministros Relator e Charles Moritz. Redigirá 

o AcÓrdão o Ministro Tostes Malta. 



7/5/68 

' ' 

PODER JUDICIÁ~IO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

RG/AA/T!1B 17,00 -1-

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 16/68 - Relator: Ministro Ch~ 

les Moritz. Revisor: Ministro Arnaldo SUssekind, Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 41 Região - ESPORTE CLUBE NAVE

GANTES e PROTJ{SIO CARVALHO DE AMORIM (Drs. \'i'aldemiro Menezes 

de Castro e Jorge Barreto Oscar). 

Q_~r. Charles Morit~ - Mantida a decisão à revelia, admitida 

a produção de prova apenas sôbre a preliminar, cita o recor

rente arestos admitindo prova oposta no recurso e considera~ 

lidida a pena ••• (lê). Opina a dou~a Procuradoria pelo conhe 

cimento e não provimento do recurso. ~ o relatório. 

o Sr. Presidente - De acÔrdo. Em discussão. Encerrada, Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Charles Moritz - Pelo AcÓrdão, que manda conhecer da pr 

va oferecida com o recurso, é que merece conhecimento a Revi~ 

ta, não pelo outro inaplicável, pois que não houve senão uma 

audiência ••• (lê). Conheço da Revista. 

O Sr. Presidente - Também conheço por outro fundamento, por

que a revelia se deu na terceira reclamação, nas duas anterio 

res compareceu, e ficou arquivado porque o reclamante não com 
, .. 

pareceu. Conheço da Revista. Ha divergencia? Conhecida a Revi 

ta, por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Chgrles Moritz - Dou provimento para que o Egrégio Tri

bunal Regional examine a.prova quanto à questão meritÓria. A

nulo, portanto, o AcÓrdão. 

O Sr. presidente - Conhecida, por êsse fundamento, tenho de . .. 
acompanha" o Ministro Relator. Ha divergencia? 

O Sr. Tostes Màlta - Foi elidida a revelia? Peço vista em Mes • 

(Consulta os autos). Aqui é que o MiniStro Relator entende qu 

a Revista se justifica apenas quanto à produção de prova, en

quanto que, v. Ex! entende que é pela revelia. Mas vencida e~ 
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sa parte, se o Ministro Relator também conhece na outra, nós 

prosseguiremos. 

o Sr. Charles Moritz - Realmente, é de se anular. 
• O Sr. Presidente - Houve conhecimento. Agora, o voto no meri-

to se se conhecer para anular a revelia, não há discordância 

entre os Ministros Relator e Revisor. 

O Sr. Tostes Malta- Nem V. Ex', nem eu, admitimos. 
. -O Sr. Presidente - O Ministro Luiz Menossi tambem nao admite. 

Então, será negado provimento. 

o Sr. Charles Moritz - ConheÇo pelos dois, e dou provimento 

para que o Egrégio Tribunal Regional examine a prova quanto 

à questão meritÓria. Anulo, portanto, o AcÓrdão. 

o Sr. Presidente - Neste ponto discordo, na parte de anular 

concordo. Mas se se anular pela revelia, descabe, portanto, 

o exame da matéria. 

O Sr. Lutz Menosst - Desejo saber se a revelia foi justifi~ 

da, se foi notificada a parte. 

O Sr. Presidente - Isso só vendo no processo, e só o Ministr 

Relator pode esclarecer • 

. o Sr. Tostes Malt~ - Mas já não há três votos anulando o pr~ 

cesso? Eu estou vencido, juntamente com o Ministro 

si. SÓ conheceria naquela parta, mas há três votos que anul 

o processo • 

. o Sr. Luiz M?noss1 - A tese do Ministro Presidente é 

não foi comprovada ••• 

. o Sr. Presidente - Duas vêzes manifestado, conheci por êsse 
• dAcor ao. 

,o Sr. Luiz Menossi - Mas desde que foi aplicada a revelia, 

quero saber p~que não compareceu, e se houve justificação 

ou não. Peço vista. 
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O Sr. Presidente - Suspenso o julgamento com o pedido de vis

ta do Ministro Luiz Menossi. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 262/68 - Relator: Ministro 

Cha.rles Mori tz. Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind.iecurso 

de Revista de decisão do TRT da 21 Região - ALTAIR PAIM SAN

TOS e S/A INDS. REUNIDAS F. MATARAZZO (Drs. Arlindo Tuffy Ma

luli e Ralph Cândia). 

O Sr. Charles Moritz - Aposentadoria por mais de cinco anos. 

lf o relatÓrio • 

. o Sr. ?residente - De acÔrdo. Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Charles Mgrit?d - Não há base para o conhecimento da Re

vista • 

. o Sr. Presidente - Também não conheço. Há divergência? Contra 

o voto do Ministro Luiz Menossi, não se conheceu da Revista • 

. o Sr. Secretário - PROCESSO NQ 297168 - Relator: Ministro 

Charles Moritz. Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 3& Região - R!DE FERROVIÍRIA 

FEDERAL S/A - E.F.t. e JOSt GQ}.JES PEREIRA (Drs. Oswaldo de 

Carvalho Monteiro e Gustavo Monteiro de Castro Júnior) • 

. o Sr. Chgrles Mgritz - Indeferida a Revista, agrava a emprêsa 

recorrente ••• (lê). A doUta Procuradoria opina pelo provimen 

to do recurso. t o relatÓrio. 
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o Sr. Presidente - De acÔrdo. ~ discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

o Sr. Charles Moritz - Não conheço. 
# N , A Q Sr. Presidente - Tarnbem nao conheço. Ha divergencia? Por u-

nanimidade, não se conheceu da Revista. 

o Sr. Secretário - PROCESSO N2 2?4/68 - Relator: 1ünistro C 

los Moritz - Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind- Recurso de 

Revista de decisão da 15~ JCJ de São Paulo - ANTÔNIO PELLI(Dr 

Arlindo T. Maluli) e ~iETALÚRGICA NILART LTDA. (Dr. Carlos An

gelo Garcia). 
"' , o Sr. Charles Moritz - Admitido o abandono de emprego apos a 

alta do Instituto. Cita o recorrente arestos sÔbre o abando

no •• ,(lÔ). A Procuradória opina pelo não conhecimento ou das

provimento, t o relatÓrio. 

O Sr. Presidente • De acÔrdo. Em discussão, Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. - , ,. 
O Sr. Charles Morltz - Nao há divergencia, nao conheço. 

, H 

O Sr. Presidente - Tambem nao conheço. Abandono confessado, 

Ha
, ,. -

julgado provado, divergencia? Por unanimidade, nao se co 

ceu da Revista. · 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 395/68 - Relator: ~stro Oh 

les Moritz - Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind - Recurso de 

Revista de decisão da 13'" JCJ da Guanabara - EMPRmsA BRASILE.! 

RA DE TERRAPLAUAGENS E ESCAVAÇÕES S/ A (Dra. iliariza Lei te Sá)e 

JOÃO CA!Il!LO GONÇALVES, 

O Sr. Charles Moritz - Negada a validade da quitação process~ 

da sem atendimento da Lei 4 066, a Revista foi interposta com 

citação de julgados ••• (lê). A douta Procuradoria opina pelo 
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não conhecimento ou desprovimento. t o relatÓrio. 

O Sr. Fresidente - De acÔrdo. Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

-O Sr, Charles Moritz - A sentença se fUndou em que, nao obede 

cida a forma legal, a quitação não produz efeito. Há duas qu 

tões distintas ••• (lÔ). Conheço da Revista quanto à compensaçN 
' N , , 

O Sr. Presidente - ~uanto a compensaçao, tambem conbaço. Ha .. 
vergencia? Por unanimidade, conhecida a Revista, quanto ~ co~ 

pensação. Tem a palavra o Relator. 

o Sr. Charles Moritz - Dou provimento parcial ao recurso para 

que se apure na execução o 11 quantum" rolamento devido ao emp_ 
... 

gado, compensadas as importancias realmente recebidas. 

P .. • .. 
O Sr. residente - De aeordo. Ha divergen61a? Por unanimidade 

N 

provida, em parte, a Revista, para se apurar na execuçao o 

11 quantum11 realmente devido ao empregado, compensadas as imPOE, .. 
tancias realmente recebidas, 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 466/68 - Relator: Ministro C 

les Moritz - Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind - Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 211 Região - CIA, TEPERMAU DE EST.Q. 

FMJENTOS ( Dr. Gualdo Amaury Formiga) e ANTÔNIO BATISTA DA COS 

TA (Dr. Rio Branco Faranhos). 

O Sr. Charles Moritz - A reclamação foi julgada procedente. 

Despedida injusta. Alega a recorrente que, havendo sido apli

cada a pena de confissão ao recorrido ••• (lê). Opina a douta 

Procuradoria pelo conhecimento e não provimento, t o relató-

rio. 

O Sr. Presidente - De acÔrdo. Em discussão. Encerrada. Tem a 

p~lavra o Relator. 

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

sendo o depoimento coerente com a contestação ••• (lÔ). Sendo a 
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questão de fato e prova, não conheço do roêurso. 
"' , .. 

O Sr. Presidente - De acordo. Ha divergencia? Por unanimidade, 

não se conheceu da Revista. 
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O Sr. Presidente - De acÔrdo. Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Charles Moritz • Conheço ãa Revista para negar provimen 
A A 

to, de acordo com a jurisprudencia. 
A 

O Sr.· Presidente - Conheço mas nego provimento. Anistia da Re 
, , A 

de Ferroviaria Federal. Ha divergencia? Por unanimidade, conh 

cido e negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NR 333/68 - Relator: Ministro C 

los W~ritz - Revisor: Ministro Arnaldo 3ussekind - Recurso 

Revista de decisão da 3a JCJ da Guanabara - COLEGIO BRASIL 

Carlos Eduardo Azeredo Gomes) e ELZA DE SOUZA ~vTOS (Dr.En1oc 

Mendes Saraiva). 
, 

O Sr. Charles Moritz - Reclamou a recorrida salario-doença.Ale 
, 

gou a recorrente que, depois da despedida, e que a mesma apre-

sentou atestado médico ••• (lÔ). Opina a douta Procuradoria pelo 

não conhecimento e provimento. t o relatÓrio. 

o Sr. Presidente - De acÔrdo. Bm discussão. ~cerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Charles Moritz - Não merece conhecimento a Revista pois 

que não se vislumbra ••• (lê). Não conheço. 

O Sr. Presidente - Tenho um voto longo e pensei que fÔsse dis-

S , ~ 

cordar de .Exi, o Ministro Revisor. Tambem nao conheço do re-
A , A .., 

curso da empresa. Ha divergencia? Por unanimidade, nao se co 

ceu da Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NR 369(68 - Relator: Ministro Cha.!:, 

los Moritz - Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind - Recurso de 

!Revista de decisão da JCJ de Jundia:Í - REFINADORA SANTA MARIA 

S/A (Dr. Alberto Ruppert Filho) e JOsé CARLOS cofta2A LEITE. 

O Sr. Charles r.ioritz - -tuer a recorrente ver reconhecida a le 

timidade da redução salarial por ser o recorrido menor aprendi 
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O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 482/68 - Relator: Ministro 

Charles Moritz. Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind, Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 41! Região - NELSON FREITAS 

BANDEIRA e BERNARDO RITTER (Drs. Alberto Jannonne e CirÍaco 

Nunes da Rosa), 

O Sr. Charles Moritz - Dando validade à quitação apresentada, 

reformou o Egrégio Tribunal Regional a sentença da Junta, e 

absolveu o recorrido da condenação imposta, fls. 67. (Lê). O

pina a douta Procuradoria pela anulação do Acórdão, t o rela

tório, 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Charles Moritz - ~ tão evidente o êrro material da tr~ 

ca de palavras que ' preliminar cai por si mesma, pois que a 
... , # ' ,_ (1 .. ) H fundamentaçao e que da suporte a conclusao ••• e. Nao co-

nheço. 

O Sr. Presidente - Também não conheço, na forma do voto do Sr. 
, A H 

Ministro Relator. Ba divergencia? Por unanimidade, nao se co-

nheceu da Revista. 

o Sr. SecretáriO - PROCESSO N2 521/68 - Relator: Ministro 

Charles Moritz. Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind. Recurso 

de Revista de decisão da JCJ de São Bernardo do Campo - VOLKS 

WAGEN DO BRASIL S/ A e StJ1UGE UJENO (Dr. Sérgio Farei). 

O Sr. Charles Moritz - sa!da espontânea de empregado antes de 

dezembro. t o relatÓrio. 

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

paln~a o Relator. 

o Sr. Charles Moritz - Não conheço do recurso. 

O Sr. Presidente - Também não conheço. De acÔrdo com o Regi

mento, o Relator pode, nestes casos, negar prosseguimento ao 
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H # A recurso, nao sendo necessario submete-lo ao julgamento da Tu~ 

ma. De qualquer maneira, não se conheceu da Revista, por una

nimidade. 
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O Sr. S§cretário - PROCESSO NQ 16/68 - Relatcr: Ministro Cha.t 

les Moritz, Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind, Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 4m Região - ESPORTE CLUBE NAVE

GANTES e PROTÁSIO CARVALHO DE AMORIM (Drs. Waldemiro Menezes 

de Castro e Jorge Barreto Oscar). (Pedido de vista do Ministr 

Luiz Menoss1). 

O Sr. Luiz Menossi - Diz o AcÓrdão: "Preliminarmente, a pena 

de revelia foi inequlvocamente bem aplicada. A audiência rea

lizou-se em.l3/7/54, fls. 4 ••• {lê). A emprêsa não conseguiu 

elidir a revelia e diz que compareceu às audiências anterio-

res. 

o sx:. Presidente - O que alega a emprêsa? Estou estranhando 

porque sou um pouco rigoroso em matéria de revelia e estou â 

colhendo. 
• .o Sr. Luiz Menoss1 - Alias, o parecer da Procuradoria Regio-

• ~ N nal e bem claro. A empresa nao conseguiu elidir a revelia • 

. o Sr. Julio Batat§ - Sr. Presidente, estou habilitado a pror~ 

rir voto no processo 3 529. 

,O Sr. Presid9nte - O processo ora em julgamento continua co~ 

vista ao Ministro Luiz Menossi e se anunciará o processo de 

que pediu vista b Ministro Julio Barata • 

. o Sr. Secretário - PROCESSO NQ 3 529/67 - Relator: Ministro 

Charles Moritz. Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 3B Região - BANCO FEDERAL I

TA~ S/A e EFIG~NIA ALVIM DE MENEZES E OUTROS (Drs. Tullio M. 

Lopes e Wilson Carneiro Vidigal). (Empate no mérito). 

,o sx:. Julio Barata - Voto com o Revisor, "data ven1a11 do Re

lator. Li os votos e estou de acôrdo com todos os itens. Co

nhecendo e provendo, em parta, nego, entretanto, a gratific~ 

ção do cargo em comissão. Dou provimento, e nego provimento 
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quanto à integração da gratificação semestral ao d~cimo-tercei 
, 

ro salario. 

O Sr. Presidente - Contra o voto dos Ministros Relatar e Tos

tes Malta, deu-se provimento, em parte, à Revista, para exclu 

ir a incidência do reajustamento salarial sôbre as gratifica es 

ções semestrais, mantido no mais o AcÓrdão recorrido. Redigi

rei o AcÓrdão como Relator 11 ad hoc". 

O Sr. Luiz Menossi - Sr. Presidente, já estou habilitado a pr 

ferir voto no processo 16/68. 

o Sr. Secretário - PROCESSO NO 16/68 - Relator: Ministro Ch~ 

las Moritz. Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 41 R~gião - ESPORTE CLUBE NAVE

GANTES e PROT~SIO CARVALHO DE AMORIM (Drs. Waldemiro Menezes 

de Castro e Jorge Barreto Oscar). (Pedido de vista do Ministr 

Luiz Menossi). 

O Sr. Lui:?í Menossi - Diz o recurso o seguinte: "Constitui s~ 

prêsa para a Sociedade reclamada • • • (lê)." 
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-u 3r. Presidente - .liCredito seja umu pre"unçao de verdade parE 

~ -mim, porque ele atendeu, cluas vezes, e.o pregao e, juJté..mente, 

, -o reclamunte e que nao compareceu. ura, na terceira vez, qu 
,... - ... -

do ele alega que a notificaçao foi entreEue a pessoa que nao 
, , , 

erc. o preposto do empregaeio, talvez ao sacio: e possivel, cr· 

-uma presunçao de verdade. De maneira que, por isso, ~companh 

o ~telé...tor. 

u Sr. Chp.rles 1-iori tz - l:ou provimento <:<.o recurso, pare anular 

o proces~o a p, rtir da instrução. 

O Sr. Luiz Lenossi - Nego provimento. 

U Sr. Presidente - Contra os votos dos 1-.inistros Tostes balta 

' e Luiz l·ienossi, dado provimento a .1evi:;ta, pare. anular o pro-

cesso a partir da instrução. 

u Sr. Cherles horitz Sr. Presidente, peço justificctiva de 

' voto q1anto a p:eliminar êto Processo n!J3 186/67. 

O Sr. Presidente - Para que fique perfeitamente esclarecido, 

far·-mos consta r o seguinte. Termina<io o jul(;:cmento, que foi 

ba~t2.nte concorrido, q;uardei que toêtos os presentes se ausen 

tas sem, para apregoar nÔvo processo e, no interret;no, o hini.§. 

tro :i.elt tor teria pedido para justificar o voto (;uanto ao co-
, 

nheclmento, no se;undo processo julgedo. 3e o '>r. )ecretario 
- . , 

nao anotoL e, possivelmente, t Taquigrafia, fie~, uesde ja, 

auto1'izado S • .3xn o };inistro ,{el- t>r a justificar o voto venci-

do qw;.nto ~;o conhecimento. 

o 3r, " t, . oecre ?.rlo - P tvC.:S>G n<213168 - .telator: i:inistro ,r-

naldo '3ussekind. I~grc.vo de Instrumento de despacho do ·r.1T dó. 

lfl~iegião. Ju.S.o.. I.~l~.Jú,'.l :<'!LEu e Cui: wLII:lu ;.,-v ;<;;;IYICilJ Bi.,U'Lti 
, 

( Drs. C2.rlos •• ffonso c, rv<:tlho Cle ?r ar;"- e Jose l·.aria Pinto da 

3ilva). 

' O Sr. Presidente - Condenado a revleia, foi, no ent<:.nto, o 
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, 
Condominio absol viG.o pelo Tribunal. .!.ntre a da t~. de. reclama-

ç&o e a da audiência, as partes resiliran:: o contreto, com a a 
, , 

sist~ncia de que trata a Lei 4 066 ••• (1~). ú Einisterio Publ" 
, , 
~ o relatorio. ~m discuss&o. co opina pelo não provimento, 

,:<:ncerr&.d&. ]·~ão oco r r eu a pretencüdc. violaçÜo, pois o <...C~ r dão 

recorrido não elidiu a revelia, nem negot. que dela, •• (l~). N,!à 
, ~ 

go provimento E. O .•• grúVO. Ha di vergencia'? Por unt:.nimid;_.de, 

negi.•.ao provimento ao .tif,l'é vo. 

o Sr. 3ecretário - P-túCL!310 Nll2"l,'j'/b8 - 3.elé.tor: 1-:inistro .. r-

n<ildo 3ussek1nd. ngrr.vo de Inst,•umento de despacbo do r >T da 

1ª.->e~o;ião •. :U,;.;lG 3.10 LT4"' e ""LUrl l.J,.l Iln L!! 31-:.,vi. (iJr.Ant~nio 

Co:rlos FerreirL'. e He·rton Baptista Cordeiro), 
, , 

ú Sr. Presidente -O des~E.cho egravc..do e o se~;;uinte:"Ji açao e 
, 

indenizr.toria, julüada procedente, renovcndo a r~corrente, na 

:'tevista, & prelimin<.r de nulid< de dos ~mber~os ... (Ú). L i·;i-
, , ~ ~ , 

nisterio Publico opina pelo nao provimento. E o reL. ~o rio. 

~m discussíio. r~ncer-rada. G despacho 8.(Sra vaao teceu conside

raçÕes e~clarecedon.s, 1cas desnecess;.rias pc-r<... r. .\evista den.§. 
~ 

gad<e, nb.o citcndo ·lualquer r.restouou lei. •• (le). I~eg,o provim 
, ~ 

to o:. o •. ::;r~ vo. ;Ia di vergencia? Por uns.nimid;_de, negado provi 

mente. L!!mboro: sem esgotar a Pauta, que hoje foi muito lonLa, 

jul~t:.ILOS 55 proces3os, sen~o ~ue os 3 primeiros tomc.ndo as 

duas primei!·&> hor&s. 
l , ~ • ., ,.. 

'":;ta encerre.ua '" =>essao. 


