
POOER .JUOICIARIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

NOTAS TAQUIG!ÚFICAS DA 6ro SESS1\0 ORDINJ{"!IA 

DA SEGU!'IDA TURMA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TR.~BAU'!O 

Realizada en 7 de abril de 1 970. 

Presentes os Sr~. Mini~tros -Raymundo 
Souza Moura·, , Presidente. 
Hildebrando Bisaglia, Peres 
Júnior, JereMias Marrocos 
Victor Russonrmo,Hinistros. 

Secretário Dr. Eros Tinoco Harques. 

Procur~dor : Dr. Alcides C~rn8iro. 

, 
O Sr. M1n1ftro ?,.,sidqptq- Havendo nu!!lero legal, declaro a-

IV , ,, t berta a Sessao.O Sr. Secretario procedera a leitura da A a 

da Sessão anterior. 
, ( ,. ) O Sr. >ecretario - Le a Ata • 

C S,.., Vinistro presidente - Em discussão. Não havendo obje -

ç.ffo, declaro-a a!)rovaca, nor unaniMidade. 

o Sr. Ministro ?eres JÚnior -Sr. Presidente, pela ordem. Re 

cebi petição solicitando o acianento do processo nc 1217/69 

para a !JrÓxirna Sessão, Não tenho por que indeferi-la. 
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O Sr. Ministro Presin":nt.e - Deferido o adiamento do :processo 

na 1 217/69 nara a prÓxima Sessão. 

(Os Srs. Advogados solicitam o adi~~ento do processo 

2 410/69 e preferência para os processos 2 310, 3 131, 3 169, 

2 613, 3 536, 3 595, 3 591). 

O Sr. Ministro Presidente - Defsricas as solicitações feitas. 

o Sr. Secretnrio - P~OCESSO NC 2 310/69 -Relator: Ministro 

Rr.ymundo Moura. Revisor: Ministro Victor Russomano. Recurso 

de R~vir.tn de decisão do TRT da 11 Região. ELIZA BAPTISTA RE

DONDO e SERVIÇO SOCIAL DA HTD11STRIA - SESI. (Drs. Albino Pe -

!'<'lira da ~os r, e Luiz Gonzaga Harengo Pereira). 

O Sr. Minist.,.o Pr<>!"inente - O Egrégio Tribtmal do Trabalho da 

PriM"'irn Região deu provimento ao Agravo, para mandar subir o 

recur~;o, que considerou não deserto. A reclamante interpõe a 

ReViPta alegando que o recorrido deixou de pagar as custas no 

prnzo de cinco dias da interposição do apêlo ••• (lê). Opina a 

douta Procuradoria Geral pelo co~~ecimento e provimento do r~ 

curso. E' o relatÓrio. 

O Sr. Ministrq Victor Russomnno - De acÔrdo. 

(Usam da palavra os Drs. Albino Pereira da Rosa e Luiz 

Gonzar;n }!arengo Pereira). 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. So-

licito o processo. {Consulta os autos). Há uma certidão 

de fls. 12 declarando que o recurso foi interposto em 7 

de janeiro de 1 969, mas o pagamento só ocorreu em 23 de 

janeiro de 1 969. Consta do Acórdão: "Trata-se de decidir 

se o prazo que a lei estabelece para o pagamento das custas 

't- f 1 {l~e)." e ao orma , .. 11 . .. usa da mistificação para con 

fundir o juiz nessa ânsia • • • (lê)." 
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, 
O Sr, Ministro Presidente - (Continua lendo) - Egregia Turma, . .. reli o Acordao para ver se havia possibilidade de modificar 

, , - , , 
meu ponto de vista, O que ha no Acordao e um sem nucero de a-

firmações decorativas e a afirmativa do impedimento judicial, 

Dou provimento ao recurso para julgar deserto o Recurso Ordi-

• nario da reclamada, 

O Sr, Ministro Victor Russomano - Realmente, no caso, as cus

tas foram pagas com atraso, fora do prazo legal, Quem podaria 

dilatar o prazo para as custas era o Juiz "ad quem", não o 
• "a quo", a quem o Recurso Ordinário deveria ter sido apresen-

tado formalizado, Conheço do recurso para declarar, como v • 
• Exa. deserto, por sua vez, o Recurso Ordinario da reclamada, 

, " " O Sr, Ministro Presidente - Ha divergencia? Unanimemente, co-

" ' nhecida, pela divergencia, e dado provimento a Revista para 

• julgar deserto o Recurso Ordinario da reclamada, 
I 

O Sr, Secretário - PROCESSO NO 3 362/69 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Victor Russomano. Recurso 

de revista de decisão do TRT da la. Região, Roberto Luiz Fer

reira Villaça (Dr, Armando Borges de Almeida), A Equitativa 

dos Estados Unidos do Brasil S/A de Seguros Gerais (Dr. Abi

lio Minucci Teixeira), 

O Sr, Ministro Presidente - A decisão Regional concluiu que, 

decretada a liquidação judicial, a massa liquidanda não res-. .. . 
ponde a juros moratorios e correçao monetaria. Veio com Revis 

ta o autor, alegando a procedência dos pedidos, A douta Procy 

radoria opina pelo não conhecimento ou desprovimento, t o re-
, 

latorio, 

" O Sr, Ministro Victor Russomano - De acordo, 

O Sr, Ministro Presidente - Têm a palavra os ilustres Advoga

dos, 



7/4/70 

POOIIR .JUDICIARIO 

.JUSTIÇA DO Tl=tABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

PPB/RS 13,30 -2-

(USAM DA PALAVRA OS DRS. ARMANDO BORGES DE ALMEIDA e ABILIO · 

MENUCCI TEIXEIRA) • 

• 

• 

• 

• 

• 
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O Sr. Minwtro Presidente- Em discussão. Encerrada. (Consul

ta os autos.) A decisão recorrida diz: "A recorrente teve cas

sa a sua autorização para funcionar, entretanto, em conseqüên

cia, e por fÔrça de lei, em regime de liquidação extra judici

al. (lê). O AcÓrdão transcrito é de Turma. Entendo que a dà

cisão recorrida aplicou fielmente os dispositivos legais em 

que se fundamenta. Não conheço. 

O Sr. Ministro Yictor Russomano - Realmente, como V. Exa. su

blinhou, a pretendia divergência jurisprudencial não autoriza 

o conhecimento do Recurso de Revista. No que:concerne à pos

sibilidade de atrito entre a decisão recorrida e o texto ex

presso de lei, o que fêz o respeitável AcÓrdão do Egrégio Tri

bunal "a quo", que V. Exa. acaba de ler, foi dar cumprimento 

ao Decreto-lei 73, Art. 98, § 49, com a alteração que lhe foi 

imposta, em 1967, pelo Decretp-lei 296 que rege o prob~ema da 

liquidação extrajudicial de companhia de seguros, como no ca

so da Equitativa. O Egrégio Tribunal aplicou expressamente es

sa norma quando excluiu da condenação juros de mora e correçã 

monetária. Saber-se se tlusta ou injusta a norma, não é o ca

so. Tratar-se-ia de verificar se ijouve expressa violação de 

texto lega. Não houve. O Último aspecto que quero expor, "en 

passant", é que se jalou na constitucionalidade daqueles decre 

tos-lei mencionados - 73 e 296 . 

. -.-.-.-.-.-.-. 
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O Sr. lanistro Victor Ru~so•ni'DO - (Continuando) - J.:as, ~m r!:_ 
, 

aliclaõe 1 ~ssa ~atPria 1 como dito da tribuna, pocle ser consin~ .. .. 
rano, de certa formo, superada pela jurisprudencia d~st~ Tri-

.. 
bunal e ·~os Tribunais Regionais, ·YiUe r~iteroda'!l.-nte vem üpli-

cando essa norma. Ainda em r.-laçtio o essa ll!~islaçõo, ~u,P"..i 
, 

sool•~ente, su<>cltei f!uvino em plano de inc::m<;titucionDli<laõe e 

na parte em ~UI! se <leterMinova a sustrç~o elo marcha das oç5es 

'"M Jufzo. f.:stl! 1 sil71 1 ao ~U<" Ml! parecia, o princf:>io constitQ 

clonnl fericlo, ·tual seja 1 o princfpio de acesso ao Po•1er J uni 
, 

c Lar i o 'o ti tulor r'! o clire i to substonti vo inr11vir"lual l~sado • 

:·:os, não é o case. r'los autos. Inteiraml'nte com V. 'Sx:., n6o CQ 

nl,.ço nc. r('curso. 

O Sr. ::inLtro HH1•hr,.,nr>o Ili"l1'"li:" - u ;)ecr· to-V·i 75 viria 

revoear o 73 1 mas isso não ocorre, por.~ue llspÕ.- diversa"'l··nte 

"o c~so, existe lri especffica. 

conh.-ço. 

IJ ~ "'i 1 t v r! ~· n 3 r o -
vista. 

, 
Por estes furd aml'ntos, 

(Retir<:~-se o ~·1inistro Victor Russo"l:mo) 

no o 

u Jr. 3ecr -tário - PROC'EJSO Nll 2 6i3/69 - Relator: '''lnistro 

P ·' 1 er<"s <~un or. R-!'visor: ~llnistro Ray'Junr'lo l!oura. Recurso õe 

J~vistn rle cl~ciseo fio TRr õa 1"' R.-giÕo. IATE CLUB no :no nr: 

J A~;rrRO e JOÃO Pii:HO (Drs. Valerio Rezenrle e Elio Nachai!o). 

, , , ..:! 

claMante, oo contrario <1o 'l'lf' se reconneceu, e e•1prl"ga"o é!e 

confiança (gerente) 1ue, 

cebi"!ento <1e ln•l'"l'h:oçüo 

destituf.~o, ten 
, 

s11pl.-s ••. (le). 

r1 ir~ it"o o penas ao r!.. 

A noutn Procur:•dc -

r ia pelo prc.vin,,nto r'! c. .recurso ·lc. recla"Ja I'! a e 

to e desprovir1f"nto elo .r· curso •lo rcclDMonte ,· 

CoofirnJo. 
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u i3r, r::11o ::ochr,1o (Advo;:udo) - ;,;r, Presirlente, pelo ordem , 

0 seeundo r .. -

corrente, exatél 'l~>nte o recla"Hmte, não pr.-tenrle sust<!'nté'r,co-

- - ' -mo tal, os ru ~o e s de recurso, ·nos too-so··J'!'nte. ~ s r e zoes de r!, 

corrir1o. liessl" caso, E• palavre poderia ser dada ao meu 11 ex 

r.dverso 11 , 

U 3r. i'linlstro Presi(lent: - -A~bos sao recorrentes? 

O 3r. ~lio ~-:acl"'!af~O (~dvogacio) - E, ~ reclprocamente 1 recorrir1os 

u Sr. i!inistro Pr,.siil~>nte - T;m o p<'lovra os ilustres Advoga-

·los. 

(Usam •lo palovrc os Drs. VaV•rio Rl!'zê'n.<le e Blio 
liocho0o) 
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O Sr. Hinistro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Ministro Relator. 
, 

O Sr. Ministro Peres Junior - Sr. Presidente~ conheço do re -

curso da reclamada. Pacifico nos autos que o reclamante foi 

admitido como gerente, tendo carteira profissional assinada •• 

(lê). 
, , ' 

O Sr. Hinistro Presidente - O deposito esta as fls. 306. · A 
N , ; 

questao suscitada pelo reclamante e aquela ja debatida nesta 

Turma, de que o depÓsito feito sÔbre o valor de um determina-
, t "" , , 

do salario-m1n1mo, com a alteração desse salario-minimo, dev~ 
, , , 

ra ser tambem alterado o deposi. to. Esta Turma tem-se manife.§ 
' , tado contrariamente a esta tese. Inicialmente, era favorave 

, 
a essa tese, mas tenho sido vencido e me submeto. Ha diver -

.. 
gencia? 

' O Sr. :t-!inistro Hildebrando Bisaglia - QUanto a prejudicial,s 

uma restrição que faço. 
, , . 

Entendo que o deposito foi em forma 

legal, na oportunidade. Agora, se o valor da condenação 
, 
e 

aumentado, neste caso cabe a complementação, porque a léi ~ 

ge o depÓsito no valor da condenação. 
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O Sr. ; inistro I:ildebrar;clo "1isadia - (t:ontinuar.cb). :as no e,<:. 

so, n;o se teve confirr:aç;:"o, - ' I:ao se nlterou o decisorio no 

que tan:::e à condenaç ao. :·ão cabe rrais, A simples alteraçiio 
' f do salario m~nimo nada significa. 

O Sr. l:inistro :>residente - t:onsta do AcÓrdi::o recorrido, do Rg 
, 

gional: 11 Que. o_·enpregado era gerente geral e fato consumado, 

sobejanente provc.do, que as partes ni;o ousam discutir. O que 

se discute é se o gerente geral.,, (lê) 11 , Esta a decisão re

corrida em n:a:t:éria de gerente. Egrér.ia Tur;:a, parece-me que, 
' ... - ,.. " ti contariarente a.tendencia, r:uitas vezes inelutavel, ha de se 

entender que o apêlo nesta Inst~J:cia seja realrrente de justi 

ça da decisão; e que encontra tro:·ecos, n'as, sÓ quando flagi'aJ) 
A , 

te a ilegalidade ou bem caracterizada a divergencia, e que 

D;JS faz entrar no exame dos autos, l'âo corheço do recurso do 

reclamado, 
, 

Porque a mataria ficou reconhecida con:o c'e fato 
- - , em face da nrova e, estas c.:,ndiçoes, os Arestos sao inaplica-

h 

veis, Have.ndo divergencia, ton:aréi os votos, 
• T , N 

O Sr_, l:inistro Jerer:.ias :-.arroco s - ambem nao cor·heço do re-

curso co reclamado, 

O sr. r~inimo Hildetrando "is;;d 1 a - Um esclarecimen'ln, A dg_ 

fcsa d~ reclamada se fundou apenas no fato óe ser o empregado 

r;erente, cu ale ou que êle ocupava cargo de co!lfiança ? Isto 
, 4 h e importante porque se alegada violação do Art. 99, esse di~ 

N I ' positivo nao se refere ar,enas ao gerente, mas tambem aqueles 

qlle ocupam cargo de confirnça imediata do empregador, ressal -
h 

vado o computo - diz a lei - 11 do terr:po de serviço para to -

dos os efeitos lesais". Se a clefesa se arrimou apenas no fato 

de entender que exercia a função de gerente' neo podemos mexer 
, -nesse assunto norque o J\cordao le:;ionrcl, apreciando f~tos e 

vas, entendeu que êle não era gerente, E a definição de ge -
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rente, no corceito leg!'l, está enquadrada no § 2-'l do Art. 499 

da Consolidaç&o. ~sse Art. ~99 declara que neo haverá estab1 

lidade no cargo de diretoria, cerêr.cia ou outros de confiança 

' inedi.ata do errpreé·edor, nas, e preciso saber se a defesa tarr·-

' bem se arri~ou nesse fato de o autor ocupar ~ cargo de conf1 

ança ilreciata do empregador. Se a defesa se arrirr.ou nesse p 

to de o reclar.:ante exercer t;m cargo de gerente com f'unçê.o e P. 

der de tr:nhdo) e um cargo ae c Jn:'iahça e estaria violado o Art 

499. 

' 
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O Sr, Ministro Presidente - Diz a defesa de fls, 8/10: "O re-
.. 

clamante apresentou proposta de emprego, em novembro de 1 95 

para ser Gerente, nessa função sendo admitido. Exercendo a 

função de Gerente,.,(lê), 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia -Estou satisfeito, V.Ex 

leu a contestação, e esta não se louvou apenas no cargo de Ge 
• rente, mas em que tambem exercia cargo de confiança. Essa si-

tuação é, da fato, diversa, porque nela a condição de Gerente 
N # ' ! nao esta ligada a do exerc cio de cargo de confiança. Entendo 

enquadrada a hipÓtese no artigo 499. Conheço pela violação de 

lei. 

O Sr. Ministro Presidente - Verifica-se empate, Suspenso o 

julgamento, aguardando-se a presença do Ministro Celso Lanna, 

O Sr. Secretário - PROCESSO NÓ 3 181/69 - Relator: Ministro 
• Peres Junior, Revisor: Ministro Raymundo Moura. Recurso de r~ 

N N # 

vista de declsao do TRT da la. Regiao. Liberalino Cabral Ju-

nior (Dra. Ana Lucia Moraya), Banco Comércio e IndÚstria de. 

Minas Gerais (Dr, Ernani Martins de Mello Rocha) • 
• O Sr. Ministro Peres Junior - Trata-se de Recurso de Revista 

N # em que se sustenta nao caber a propositura do inquerito mais 

de trinta dias depois da data em que o recorrente considerou 

rescindido o contrato e deixou o serviço. (Lê). A douta Proc~ 

radoria opina pelo conhecimentou e provimento do recurso. g 
, 

o relatorio, 
.. 

O Sr, Ministro Presidente - Confirmo, Tem a palavra os ilus-

tres Advogados. 

(USAM DA PALAVRA OS DRS, ELPiDIO MAYRINK DA SILVEIRA e ENOC 

MENDES SARAIVA), 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discusaão. Encerrada. Tem a 

pal&Tr& o Ministro ~elator • 

• O Sr. Ministro Peres Júnior - Sr. Presidente. conheço ào r~ 

curso. 

O Sr. Ministro Presidente 
• A 

- Tambe~ conheço, pela divergen -

c ia. 
• A A 

Ha divergencia ? Uninimamente, conhecido o recurso. Tem 

a palavra o Ministro ~elator • 

• O Sr. lllntatrG Peres Junior - A meu ver. no casG do abando-

no da emprêgo, não há prazo para abertura do inqu,rito. SÓ 

ae cosi ta de tal prazo qua."ldO o empregador a.f'aata o empregado 

• ~ (leA) para inquerito, o que nao ocorreu no presente caso ••• • 

Hep provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - O v. Acórdão recorrido julgou 
• A 

procedente o inquerito por motivo de abandonD de empre!P,con-

aiderado como tal o rato de o empregado não atender a ordem 

de transferência contra a qual reclamara em Ju!zo ••• (lê) • 
Dou provimento ao recurso. para restabelecer a decisão de Pr! 

A A 
meira Instancia. Havendo divergencla. tomarei os votos. 

O Sr. Ministro Jeremias ~rocas - Veto com V. Ex• •• 11 data 

venia" do 111Diatro Peres JÚnior. 

O Sr. Ministro Hlldebrnndo Bls&ffl&ia - Com v. Ex• •• Sr. Pre-

aidente. t muito discutida a possibilidade de reconvenção em 

reclamação trabalhista. Pretender-se reconvenção para diapen . ~ ' aa de empregado estah111tar1o, numa reolamaçao trabalhista , 

normalmente já ocorreu a decadência, porque o prazo hoje paoi 
.. 

fico na jurisprudência é de decadência. Se a emprêsa deixa 
. . - . passar trinta dias. nao pode pretender movimentar um inqueri-

to. Falou o Ministro ~visor que o empregado reclamou contra 
A A 

a transterencia. Basta asse fato para eliminar por completo 

a alep.ção de abandono por !'altar mais .de trinta dias. O JU.-
A ..., ,.. .. ,-

niatro ~elator !'ez mençao a que nao ha prazo para inquerito 
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em.caao de abandono. "Data venia" • o aba.ndcru> se con1'iSJ.U'& 

depois de trinta dias. -Se passados os trinta dias, nao movi• 

mentando o inquérito, - .. . nao pode faze-lo depois. O prazo e de 
.. - -decadenc1a, ainda que nao tenha havido suspensao. Desde que .. . 

configurada a :t'aJ.ta grave de abandono, e a empresa tenha co • 

nhecimento pela passapm de trinta dias, ela tem, desde logo, - ,. - . -esse prazo para a entrada desse 1nquerito, sem o que estar& 

decadente, precluso o seu direito. 
.. 

Mas, v. Ex&. pos a ques -- .. tae nos termos certos • 
.. # ... 

O empre!Pdo reclamou, • o um direito .. 
dele e tinha dois ~s para r&Zê~lo - portanto não cabe a al~ .. .. 
go.ção de abandono. Como se pode pretender alepção de aband_! 

no quando o empregado tem dois anos para reclamar ? Não tem 

sentido a acumulação de uma ação judicial, coco essa, por uma 

-reclamaço.o trabalhista. Acompanho o Ministro ~elator. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, dado provimento ao - .. recurso, para restabelecer a decisao de Primeira Instancia • 
~ 

Vencido o Ministro aelator, designado para lavrar o Acórdão o 

Ministro ~eviaor. 
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, 
O Sr. Secretario - PROCESSO NQ 3 536/62 - Relator: Ministro 

Fortunato Peres Junior. Revisor: Ministro Raymundo de Souza 

Moura. Recurso de Revist§ de decisão do TRT. da 111 Região. 

SIND. DOS OFICIAIS MARCINEIROS E TRABALHADORES NAS INDS. DE 

SERRARIA E DE MÓVEIS DO EST. DA GB. E CARBRASMAR LANCliAS ES-

PORTE ARTEFATOS DE ~~EIRA S/A. 

nir Kalil Nahid). 

, 
(Drs. Francisco Araujo e Mo-

, , ~ 

O Sr. Ministro Peres Junior - O v. Acordao recorrido deu pro-
, " vimento ao Recurso Ordinario para autorizar a compensaçao de 

, 
aumento de salario, que entendeu concedido pela recorrida a 

mais do que lhe era obrigatÓrio ••• (lê). A douta Procurado

ria opina pelo não conhecimento ou improvimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Confirmo. Têm a palavra os Srs. 

Advogados. 
, 

(Usam da palavra os Drs. Francisco Araijo e Monir 

Kalil Nahid). 
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O Sr. MinistrJ Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

p8lavra o Sr. Mi5istro Relator. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Não conheço da Revista. Em 

1 963 foi homologado aumento normativo no Ministério do Traba

lho e Previdência Social. ~sse aumento foi objeto de processo 

TRT 49/63, que veio a ser anulado pelo Colendo TribUnal Fede -

ral de Recursos. 

O Sr. Ministro Presidente - O aumento salarial pretendido de -

corre de acÔrdo, cuja hmmologação, determinada por ato minis -

terial, foi anulada pelo Tribunal Federal de Recursos ••• (lê). 

!fã o conheço. 

Revista. 

' A Ha divergencia ? A -Unanimemente, nao conhecida a 

A 

(Os Srs. Advogados pedem preferencia para os Processos 

3.444/69 e 2.441/69, e adiamento para o Processo número 

3.798/69). 

O Sr. Min~tro Presidente- Deferidas as preferências. Está 

suspensa a Sessão para o lanche. 
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, ., ~ 

O Sr. Ministro Presidente - Esta reaberta a Sessao. Vamos 

prosseguir no julgamento dos processos. 
, 

O Sr. Secretario - PROCESSO Na 3 5'95'/68 - Relator: Ministro 

Raymundo de Souza Noura. Revisor: Ministro Hildebrando Bis!! 

glia. Recurso de Revista de decisão do TRT. da 3a Região. 

FU!fDAÇ7iO SERVIÇO E:~PECIAL DE SAÚDE PÚBLICA E ANIBAL NE!fuES 

FIGUEIRiiDO. 
, 

(Drs. Francisco Araujo e Leontino de Melo Chave 
, , 

O Sr. Hinistro Presidente - Serviço Especial de Saude Public 
, ~ ' o Egregio Tribunal da Terceira Regiao entendeu desnecessaria 

, 
a citação da União Federal no caso porque a reclamada e ~a 

entidade de direito privado ••• (lê). A douta Procuradoria op1 
, 

na pelo acolhimento das preliminares e, no merito, pelo não 

conhecimento ou desprovimento. É o relatÓrio. 

O Sr. Ninistro Hildebrando Bisaglia - De acÔrdo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Francisco AraÚjo). 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. O Egré

gio Tribunal Pleno já se manifestou, em grau de Embargos, pe

la rejeição da preliminar. Está, assim, prejudicada a matéri, . 

Relativamente à comissão, verifica-se que os arestos citados 

às fls. 45 são de Turma. O acórdão citado às fls. 49 é do Re

gional ••. (lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Ao que depreendi, Ple

no já declarou a divergência. Os Embargos opostos ao AcÓrdão 

da Turma, que não conhecu, foram providos apenas quanto às co 

missões, pois citado AcÓrdão Regional divergente às fls. 94. 

Entendo que a parte do conhecimento já está irrestritamente 

superada pelo AcÓrdão do Pleno, que reconheceu taxativamente 

a divergência. Sendo assim, superado o conhecimento da Revia-

ta. 

O Sr. Ministro Presidente - O meu despacho, deferindo os Em

bargos, foi o seguinte: "Do AcÓrdão citado às fls. 94 não foi 

citada ••• (lê)." O Pleno decidiu o seguinte: "Decidiu a Egré

gia Segunda Turma não .•. (lê).". V.Exa. acha que dai decorre o 
conhecimento? 

g.sr. Ministro .Hildébrando ~isaglia- o provimento do Agravo 

foi justamente porque encontrada divergência. A matéria ficou 

restrita a êsse ponto. 

O S , .. Ministro Presidente - O AcÓrdão é o tal de fls. 94, que 

não indica a fonte de publicação. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Mas, o Tribunal admitiu 

Estamos restritos apenas a essa matéria. 

O Sr. Ministro Presidente - Meu despacho ressalta que a Tur

ma devia dizer isso, e não disse. Mas o Pleno se omitiu, e 

mandou. Nesse caso, está ~ealmente precluso o conhecimento 

No mérito, nego provimento. 

O sH. Ministro Hildebrando Bisaglia - Também nego provimento, 
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pelas razões de fls. 52, que estão perfeitas. A sentença está 

muito bem lançada. 

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

conhecida a Revista e negado provimento à mesma. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 3444/69 - Relator Ministro 

Fortunato Peres Junior. Revisor: Ministro Raymundo de Souza 

Moura. Recurso de revista de decisão do TRT da 2a. Região. -

OCLÉSIO GIANOTTI (Dr. Oswaldo Faria Ferreira) e CIA. PAULIS

TA DE ESTRADAS DE FERRO (Dr. Joaquim Antonio de Lemos Pinto de 

Moura}. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Sr. Presidente, o V. AcÓrdão Re 

gional entendeu que o recorrente não tinha o direito de ser a 

posentado com tôd~s as vantagens do cargo que exerceu 

durante trinta dias ••• (lê). É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente - Confirmo. 

apenas 

(Usa da palavra o Dr. Ulysses Riedel de Rezende) . 

. -.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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O Sr. Ministro Presidente 
~ 

- Em discussao. Encerrada. Tem a 

palavra o Ministro ~elstor • 
• O Sr. Ministro Peres Júnior • Sr. Presidente, o recorrente 

parte de que .ficou comprovado que o seu cargo efetivo era e• 

' ' ~ quivalente aquele que ocupou transitoriamente, mas isso nao 

está reconhecido pelas Instâncias recorridas, de modo que a 
- A A N 

~~damentaçao do recurso,q~to a esse angulo, nao se ajusta 

• • • (lê). 
~ . ~ 

A Revista, enfim, nao esta .fundamentada e nao po-

de ser conhecida. 

O Sr, Ministro Presidente 
~ 

- A decisao recorrida, entrando 

• no merito em face da prova, concluiu que o reclamante exare~ 

ra em prazo determinado de trinta dias a função de chefia 1 . , . , 

da! não ser ••• (lê). 
~ 

Nao conheço. 
• A A 

Ha divergencia ? Unàni• 
~ 

memo~te, nao conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NR RR - 2 441/69 - Relator: ]!! 
· . 

• nistro Fortunato Peres JUnior. Revisor: Ministro R&ymundo 

de Souza Moura. Recurso de Revista de decisão do TltT da 4• 
l!egião. COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA WTRICA (Dr. Ervim 

de Matos Roth) e ARY RODRIGUES MACHADO E OUTRO (Dr. Victor 

Dou&J.as Nunez) • 

• Peres Júnior . -Sr. Presidente, o V. Acor O Sr. Ministro -
~ 

Regional entendeu que o recorrido exerce funçao permanente n . ~ 

escritorio da recorrente, nao podendo, por isso, ser enquadr . . 
do no pessoal de obras ••• (lê). A douta Procuradoria opina 

pelo conhecimento e desprovimento do recurso. :S: o relatÓrio. 

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

Advogpdo. 

(USA DA PALAVRA O Dr. CARLOS ARNALDO SELVA) 
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O Sr, Miniatro Presidente - Em discuaaão, Encerrada, Tem 

a p&lavra o ~elater, 
# 

O sr, Miniatro Perea Junior - Conheço do recurso, Entendo 
' ' 

quo houve violação do diaposte no Art. 11 consolidadA. ~ece• 

nbeço a preaorição ~r&l em tese e não apenas a parcial, como 

proclamado pole V. Acórdão ltestoo&l • • • ( lÔ) • 

O Sr. Ministro Presidente - Conheço do recurso quante à 

presorição, pela &l!nea "b". 

o sr. Ministro Perea Júnior - Há um Acórdão a rls, 128, t 
# OGpia, 

O Sr, Ministro Presidente - t aÔbre 

O Sr. Miniatro Peres Júnior - Não. 

• a prescriçao ? 
. , - # A tese do Aoordio e a 

de que • empre~o que t~ contrato de trabalhe pela Censoli• 

daçãG das Leia do Trabalho, não guindado à oondição de runci~ 

nár1o pÚblioe ••• (lê), 

O Sr. Ministro Presidente Se 
• # 

vencido, entao, entrarei na outra mater1a, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisa~ia 

pnte sÔbro a prescrição t 

• • O Sr. Ministro Peres Junior - Nao. 

O Sr, Ministro Hildebrando Bis&iii& 

- , , ... - Nao ba Acordao d1 ver-

- Mas, ae ae conhecer 

pela violação do Art. 11, eataremos jul(6Plldo, desde lop, • 
• merite na parte preliminar. 

O Sr. Ministre Presidente - Vou ler o voto: Como se con -.. 
clui pelos tel'IIIOS da inicial, • reclamante tivera oa seus 41• . ,. 
reites neSJdoa a p:u-tir da tranarer:maçu da empresa em aocie• 

d&de de economia. mista, o que ocorreu em 1 964 , • , (lê). Do 

provimente para julfiiU' prescrito o direito, porque 

quo êloa pretendem foi no~ em l 964, quando se transformo 

em autarquia, aoci&dado de economia mista, # Ja fluiu o prazo, -a meu ver, pela preaariçao, Acolho. 
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O Sr, Ministro Jeremias Marrocos - Não se trata de violação 

continuada? 
O Sr. Ministro Presidente - Não, porque negada a condição de 
empregado autárquico, dando-se apenas a condição de trabalha 

dor, unânimemente, conhecida a Revista, pela al!nea "b", e d 
. ' do provimento a mesma para julgar prescrito o direito, 

O Sr. Secret~rio - PROCESSO NO 2 630/69 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marrocos, Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2a, Região, Cia, Pauli_sta de 

Estradas de Ferro (Dr, João Carlos Casella), Conceição Apare

cida Tamega (Dr, Edmir A, Sampaio Duarte), 
, 

O Sr, Ministro Presidente - O Egregio Tribunal Regional do 

Trabalho da Segunda Região rejeitou a preliminar de prescri-
• , t çao, porque esta abrange apenas diferenças bienais, No meri o 

· ••• (lê), A douta Procuradoria Geral opina pelo conhecimento e 

' - ~ , improvimento, quanto a prescriçao, ~ o relatorio, 
.. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acordo, 

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

(USA DA PALAVRA O DR, ALINO DA COSTA MONTEIRO)~ . 
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O Sr. Ministro Presidente- Em discussão. Encerrada. Há comp~ 

tência regulada pela súmula n9 19. A recorrente não esclarere 

a fonte de publicação do AcÓrdão, de que dá noticia a fls. 78 

Conheço do recurso, quanto à prescrição, pela divergência. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Também conheço do recurso. 

' O Sr. Ministro Presidente - Conhecida a revista, quanto a pre 

crição, por unânimidade. A prescrição, no caso, flui do ato 

que preteriu o recorrido. As Instâncias anteriores admitiram, 

tácitamrnte, a alegação da defesa ••• (lê). Dou provimento pam 

julgar prescrita a reclamação, no que se refere às restrições 

sofridas pela admissão dos empregados, mantida a decisão re

corrida nos demais têrmos. ~ importante saber que a prescriçã 

deve ser apreciada em relação a cada uma delas, determinada 

preterição. Não considere prescrito apenas em relação a essas 

duas e, sim, em relação às demais. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - "Data venia" de v. Exa., 

considero que não se verificou prescrição do direito dos recl 

mantes. Havendo quadro organizado em carreira, no qual o em

pregado se encontrava em posição superior a qualquer dos pa

radigmas, considerada a data de ••• (lê). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presidente, gosta 
, 

ria de um esclarecimento, no caso. O pedido e para q~e sejam 

classificados numa referência determinada? 

O Sr. Ministro Presidente - Elas se julgam preteridas por 

várias admissões em diversas referências. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Pede diferença de cada 

uma. Acolho apenas de duas, e não julgo prescrito o direito. 
, , 

No mais, e materia de fato. 

O Sr. Ministro Presidente - A tese das Instâncias Ordinárias 
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admitiu, implicitamente, que as preterições foram daquela da . 
ta. Apenas as Intâncias anteriores entenderam que a violação 

é iterativa. No caso não é, porque preteriu. êle enumera aqui 

"Paradigma: José Perei:ta Filho, admitido em 1952 na Referênci 

XV ••• (lê)." só admitiu em relação a Terezinha, Eudenir e Na

dir, na Referência XV. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Dou provimento. 

O Sr. Aline da Costa Monteiro (Advogado) - V. Exa. Sr. Pre

sidente, permite-me ponderar? Talvez pelo hábito de ter tan

tos processos da Paulista, possa fazer alguma confusão. O p~ 

dido é para a mais alta referência, garantindo a promoção à 

referência mais elevada. 

O Sr. Ministro Presidente - Dessa forma, pede a condenação da 

reclamada no seguinte: 1)- Promoção em igualdade de condiçÕffi 

com os paradigmas acima mencionados, desde a data de ••• (lê)·~ 

Portanto, ela quer reparação de cada uma delas. SÓ dou em re 

lação a duas. 

O Sr. Ministro Peres Junior - Dou provimento para julgar im

procedente a reclamação. 
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O Sr, Ministro Hildebrando Bisaglia - V ,Exa, encontrou a preJ! 

crição quanto a êsse paradigma? Se não encontrou, entendo que 

se deva dar, 

,O Sr. Ministro Presidente - Até 24 de março, A de n!vel 24 foi 

admitida em lD de junho de 1 966, e a de referência 19 também 

' anteriormente aquela data, Nadir Lucena 

"' ' ?lo de abril. A reclamaçao e de ~ de março 

e Oldenir são de lC 

de 1 966~ 
, 

.o Sr, Ministro Hildebrando Bisadia - V ,Exa, entende que esta 
' 4 ' .,. .., •• prescrito quanto a maior referencia, Quanto a referencia ~, 

' estaria prescrito. E quanto a 19? 
, , , ,.. 

.o Sr, Ministro fresidente - Tambem esta prescrito, So nao jul - ' ... go prescrito com relaçao a referencia 15, 

.o Sr. Ministro.Hildebrando Bisaglia- Entendo que a violação 
, ... , 

do contrato e continuada, de sorte que a prescriçao e parciaL 

.lcompanho o Revisor, "data venia11 , conhecendo e negando provj. 

mento totale 

o Sr, Ministro Peres JÚnior - Dou provimento total~ No mérito, 

adoto a tese do Tribunal da Segunda Região, 

' O Sr, Ministro fresidente - Quanto a preliminar, dou provime~ 

to, em parte,·para julgar prescrito, menos quanto a Oldenir e 

Nadir e, no mérito, mantenho a decisão recorrida, com relação 
.. 

a esses paradigmas. Verifica-se empate, Suspenso o julgamento, 

aguardando-se a presença do Ministro Celso Lanna, 

O Sr. Secretário - PROCESSO ND 3 469/69 - Relator: Ministro 
, 

Peres JUnior, Revisor: Ministro Raymundo Moura. Recurso de r~ 

vista de decisão do TRr da 2a, Região, OLIVIO CUSSEN E OUTROS 

e CIA, PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO, (Drs, Edmir Sampaio IU~ 

te e Joaquim AntÔnio L, P, de Moura)~ 

O Sr, Ministro Peres JÚnior - Sr, President .• , o AcÓrdâõ Regi,Q 

nal entendeu prescrito o direito de equiparação invocado pe
la recorrente ••• (lê), Opina a douta Procuradoria Geral pe-
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lo conhecimento e provinento do recurso. E' o relatório. 

O Sr. Mini !'"".r o Pre~i -'~ente> - Confirmo. 

(Usa da palavra o Dr. Alin'J da Costa H:mteiro). 
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O Sro Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada. Tem 

a palavra o ~elatoro 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Conheço da '!avista. 

O Sr. Ministro Presidente 
# ~ 

- Taabem conheço pela divergencia 
A A 

Conhecido, unanimemente, pela divergencia. Tem a palavra o 

~elator. 

# O Sr, Ministre Peres Junior .. NeF provimento, Entendo, C,! 

mo o próprio direito prescreve não apenas quanto à diferença 

de salário o o o (lê}. 

O Sr. Minlstro Presidente - Trata-se de reclamação contra 

preju!ze no qqadro de carreira o •• (lê). Dou provimento em 
~ 

parte para declarar não prescrita a reclamação em relação ao 

paradifiPIIiL Alfredo Spalon1 de Oliveira e, aaaim, determinar qu 

o EsrÓgio TribUlllll "a quo" julgue, no mérito, como de direito 
• I . A 

O Sr, Ministro Peres Junior • Entrou na referencia super! -

or t 

O Sr. Ministro Presidente - ias, a1, há que os preju1zes se 

sucederam. • Se nao pelf!PU o primeiro, pagou o segundo, Portan -
to, em relação a êsse, houve suceasivos preju!zoa. Por maio

ria, dado provimento, em parte, para declarar não prescrita'a 

- -rec1~~çao em relaçao ao paradi~ Alfredo Spaloni de Olivei-

ra e, assim, determinar que o Egrégio T.ribunal "a quo" julgue 
# 

no merito, como de direito, vencido o Ministro ~elator, De• 
# -aignado para lavrar o Acordao e Ministro Keviaor. 

O Sr. Secretário - PftDCESSO Na ~ - 2 434/69 - ~elater: Mi-
# niatro Fortunato Persa Junior, ~eviaor: lUnlatN '!a11nunde de 

Souza MOura, ~ecurao de ~evista de decisão do TKT ãa }• ~e

giÚ. HEHlU KATINA e OETECO • IMPOI'tTAÇ!O E CO~CIO S/A (Dr. - . . Mauro Th1bau da Silva Almeida e Dro Jose de Anchieta Nogueira 

Júnior). 

O Sr. Ministro Fort~~ato Peres JÚnior • O v. Acórdão ~efi1o· 
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aegional nao conheceu do recurso interposto pelo reclamado 

poia o depÓsito foi :feito em um banco de são Paulo~ fora da 

jurisdição da Junta ••• (lê). A douta Procuradoria opina pe-

lo conhecimento e provimento do recurso do empregador e 
N 

nao 

conhecimento ou deaprovimento do recurso do empregaão. t o 

-relatorio. 

O Sr. Ministro Presidente - De acÔrdoo Em discussão, 

cerrada. Tem a palavra o aelator. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Conheço do recurso 
. . . . 

# N 

O V • Acordao Ke&tonal, de :rato, violou o Art. 211 da Lei 

• 5 107, a qual manda que o deposito seja :feito no banco da es 

colha do empregador para e:feito do Fundo de Garantia ••• (lê) • 

Dou provimento ao recurso do reclamado pelo :fund~nto por q 
I 

conheci da Keviata. Assim, devem os autos baixar para 

conhecido o recurso do reclamado, prejudicado o do ,_ . 

mesmo porque 8 reclamnàa nega a relação de emprêgo ••• (lê) • 

O Sr. Ministro Presidente • Conheço, tambem, do recurso 

reclAmada pela al!nea "b" • O Simples :fato de que tenha si 
- + + ... -etetuado o clepodto fora da jurisdiçao da Junta. de origem na 

constitui violação da Lei 5 107 •• • (lê). Dou provimento pa 

ra determinar que o Egrégio Tribunal "a quo" jul(gUe, no méri 
-to, como de direito. Quanto ao recurso do reclamante, enten . ,. . 

do que :fica sobrestado ate o julgamento do apelo da re. 
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• O Sr, Ministro Peres Junior - O recurso do empregado, como a-

firmei, fica prejudicado, porque a sentença pode ser alterada 

complet&mente, Entendo-o prejudicado, porque o Tribunal não 

se manifestou sÔbre o recurso da reclamada. 

O Sr, Ministro Presidente - Acho que fica sobrestado o recur

so do reclamante, 
• O sr. Ministro Jeremias Marrocos - Inaproveitavel o recurso 

do empregado, em razão do provimento do recurso da emprêsa. 

Mas, se V,Exa. declara prejudicado o recurso do empregado, en 

tende que a segunda questão decide a primeira. 

O Sr, Ministro Peres Júnior - Se a sentença vai ser alterada 

no Regional, o empregado recorrerá ou não. Recorrendo, admitã . - . mos que o Acordao de a favor da reclamada? O recurso do empr~ 

gado alterará completamente o Recurso de Revista. 

O Sr. Ministro Presidente - Melhor será usar a palavra 

dicado, Unânimemente, conhecida a Revista, pela alínea 

preju-

"b" ' 
e dado provimento para, reformando a decisão rec?rrida, dete~ 

• • minar ao Egregio Tribunal julgue o merito, como de direito; 
• • 

inaproveitavel, eonseq~entemente, a Revista do reclamante, 
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O S1•. secrettÍ1•io - PROCESSO N" 2. 940/69.- Relator Ministro Foi 

tunato Pe1•es JÚnior.- Reviso!' Minist1•o Rnymundo de Souza Mou

l'a.- Recurso de hev!Stade decisão do TRT -4:1. Região.-ADÃO OR 

TIZ. (D1•. Rubens Porciuncula) e CIA. DE PESQUIZAS E IAVRAS MI 

NERAIS- COPELMI.- (Dl'. Wal ter Eduardo Ba.ethgen) • 

O Sl'. 'Minist1•o Pe1•es Júnior - Trata-se de Recurso de Revista 

em que se sustenta que emp1•egtldo que se aposenta ten direito 

• ao l'ecebir.Jento de ferias proporcionais. Aponta o reco1•rente A 

cÓ1•clão dêste Colando '.l.'1•ibunul, sem indicar se de TUl'm:l ou do 

Pleno. A douta PJ.•ocurudoria opina pelo COP.hecimento e despro

vimento. ~ o l'elu tÓrio. 

O S1•. Ministl•o PreDidente - Confil•mo. Em discuss:i.'o. Encerrada 

Tem a. palavra o Relu tor. 

O Sr. Minist1•o Pe1•es Júnim•- N:io conheço da Revista.. 

O S1•. Minist1•o PreDidente - -.;uanto aos A1•estos citados, um é 

de TUl'm:l, e out1•o, não esclarece a 1•ecorrente a 01•igem. Conh!!_ 

ço do recUI•so pela. ul!neu b. Terminado o contrato e não hU

vendo falta g1•ave do empregado ••• (lê). Dou provimento pn•a 

l'eDtubelecel' u decis:i'o de Primeira Instância. 

O S1•. Minis t1•o Peres J Úni m• - Pelus m!nhus notus, o emp1•egudo 

1•eque1' aposentaclo!•ia. 
~ 

O Sl'. Ministro PJ.•esidente - Deixe-me ve1• o que ele ulega nu 

Revista: (Consulta oo autos) • 11 0 V. AcÓ!•cl:i'o entendeu que não 

se aplica o disposto do pa1•Úgrafo Ú..'1ico do :l.l't.-142··· (1;)." 

O S1•. MinistJ.•o Pe1•es J Únio1• - Quundo o empregt<do sai espontu-

neamente, V.EXa. concede? 

O S1•. Ministro PJ.•esidente - Concedo. 

O S1•. Minist1•o Hildeb!•ando Bisagl i a - É questão ele interpreta 

ç:i'o. Eu, por exemplo, não concedo. 

O Sr. Ministro Jeremias M:ll'l'ocos - Voto com o Minist1•o Re-
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visOl', "data venia 11 do Relatol', porque evidenciar-se-ia um 

Pl'e juÍzo ptll'll o emp1•egado, porqunnto êle na tw•al!:Ente teve ~ 

cessidade, precisou aposentar-se naquela data. O empregador 

• te1•ia ficado con Ul!10. vantagem que se1•ia de 3 tll!lses, ate o 1111 

pa1•a as fé1•ius. Ent:i'o, essus fél'ius deveriam ser proporclo -

n..·\is • 

O S1'. Mlnlstl'O Vlctol' Russomano - Essas férius forun lnstituf 

. . 4 dus pel:l Lei n. 5.107, e const::l do par::lgl•afo unlco do nrt.l2 

• Foran criadas essas ferias proporcionais corto fOl'r.l::l de inde--

niznç:i:'o ao empl'egado que rui' o gozou rérl~w, en l'az:lo do 
~ 

cisivo de iniciativa do enpregado. A lei veio com esse objeti 

v o. ~unndo o empregadOl' toro u iniciativa da rescis:lo 

de ao enpregado de conpletal' o pe1•Íodo aquisitivo, cabe inde 

• • • nizm• essas ferias, porque o dil'elto u fe1•ias so existe dep:>i 

de um uno. N:i'o conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Os Ministros Relator e Jereclus 

M:ll'rocos conheceo pelu al:f.neu b e d:i'o provimento p:1ra resta-
~ 

belecel' a decisão de Pl'ir.Jeira Instancia; os Ministros Revi-

sOl' e Hildebrando Bisagliu rui' o conhecem. Havendo enpate, fi

ca adiada a decisão para qunndo houve "quol'um". 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2965(69 - Relator Ministro 

Fortunato Peres Junior. Revisor Ministro Raymundo de Souza 

Moura. Recurso de Revista de decisão do TRT da ?a. Região • 

COMPANHIA DE CIGARROS SOUZA CRUZ e JOSÉ RIBAMAR FEITOSA 
, -O Sr. Ministro Peres Junior - O V. Acordao Regional enten -

deu que não ficaram comprovadas as faltas atribuidas ao re

corrido, empregado estável ..• (lê). É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente - De acÔrdo. Em discussão. Encer-

rada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Peres Junior - Matéria de fato. Não conheço 

da Revista. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Há divergên 

cia? Por unanimidade, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3036/69 Relator Ministro 

Fortunato Peres Junior. Revisor Ministro Raymundo de Souza 

Moura. Recurso de Revista de decisão do TRT da 2a. Região • 

SOCIEDADE TECNICA DE FUNDIÇÕES GERAIS e MANOEL GUARDA PE

REIRA. 

O Sr. Ministro Peres Junior - O Egrégio Tribunal Regional en 

tendeu que o cômputo, em favor do recorrido, do primeiro p~ 

riodo em que trabalhou para a recorrente ••. (lê). Opina a 

douta Procuradoria Geral pelo conhecimento e desprovimento 

do recurso. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente - De acÔrdo. Em discussão. Encer-

rada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Peres Junior - Conheço do recurso. A prelimi 

nar emerge das considerações feitas ••• (lê). 

O Sr. Ministro Presidente - Inexistem as nulidades arguidas 

porque não citada a de coisa julgada ••• (lê). Conheço do re

curso, no mérito, pela divergência. Conheço apenas no mérito. 



7.4.70 

PODER JUOICIARIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNA~ SUPERIOR DO TRABALHO 

SSO/JFB 16,35 -2-

, - , Ha divergencia? Por unanimidade, conhecido o recurso, no me 

rito, por divergência. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Peres Junior - Quanto à validade do recibo , 

dou provimento. Embora tenha ficado entendido que o recla·

mante não recebeu tudo o que lhe era devido ••• (lê). 

O Sr. Minfstro Presidente - A decisão recorrida negou eficá 

cia à quitação anterior porque não pagas as quantias devi -

das ao reclamante ••• (lê). Nego provimento. Por maioria, ne

gado provimento à Revista. Vencido o Relator, designado o 
, -Revisor para lavrar o Acordao. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3098/69 - Relator Ministro 

Fortunato Peres Junior. Revisor Ministro Raymundo de Souza 

Moura. Recurso de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. 

JOSt VIANA MARÇAL e INDUSTRIA E COMÉRCIO DUCOR LTDA. 

O Sr. Ministro Peres Junior - O V. AcÓrdão Regional enten -

deu comprovado que o recorrente vinha trabalhando de modo 

desidioso, e condicionou a prestação de serviço ••• (lê). to 
relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente - De acÔrdo. Em discussão. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Peres Junior - Não conheço da Révista. 

O Sr. Ministro Presidente - Exclusivamente matéria de fato. 

Não conheço. Há divergência? Por unanimidade, não conhecida 

a Revista. 

O Sr. Secretario - PROCESSO N9 3126/69 - Relator Ministro 

Fortunato Peres Junior. Revisor Ministro Raymundo de Souza 

Moura. Recurso de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. 

VOLKSWAGEN DO BRASIL S/A e ARLINDO DALAROVERA E OUTRO. 

O Sr. Ministro Peres Junior - Trata-se de Recurso de Revis

ta em que se sustenta que o duodécimo de décimo,terceiro sa 
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lário não pode ser computado para o cálculo de indenização. 

Opina a douta Procuradoria Geral pelo não conhecimento ou 

desprovimento. E o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente - De acÔrdo. Em discussão. Encer-

rada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Peres Junior - Não conheço. 
, 

O Sr. Ministro Presidente - Materia do Prejulgado n9 20.Tam 

bém não conheço. Há divergência? Por unanimidade, não conhe 

cido o recurso. 
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O Sr. Secretário • PROCESSO l!A IU!. - '31 66/69 • Relator: W.-
# 

niatro Fortunnto p,rea JUnior. Revisor: Ministro Raymundo de 

Souza Moura. Recurso de Revista de decisão do TRT da 2• !te

pão. S/A INDUSTRIAS REUNIDAS FRANCISCO JdATA.RAZZO (Dr. João 

Carlos de Vilhena Nunes) e HERONDINA FERREIRA CAMPOS (Dro Dé

cio Silveira D'Elboux). 

o Sr. Ministro Peres JÚnior - O v. Acórdão Regional enten -

deu que o recorrente tinha o direito de transferir a recorri

da ••• (lê). t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente - Confirmo. 
N 

Em diacussao. Encer -
rada. Tem a palavra o Ministro aeletor. 

# H 

O Sr. Ki~istro Peres JUnior - Hao conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço. 
# .. 

Materia toda de 
-

fato. Rá divergência ? Unânimemente, não conhecida a Revista 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ RR - 2 177(69 • Relator: Mi-
. 

# niatro Fertunate Peres Junior. Revisor: ~nistro Raymundo de 

Souza lloura. Revurao de revista de decisão do TRT da 4• Re• 
.. 

gião. TEODORO LUIZ FEm'.EIM FILHO (Dra. ll.enita llaria Hullen) 

e COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA E!.tTli.ICA (Dr. Ervi.m de llatoa 

aoth). 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - O v. AcÓrdão Re~onal enten

deu que o adicional insalubridade, na forma do Decreto•lei nQ 

~89/67, sÓt é devido a partir do ajuizamento da reclamatÓria 

t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente - Confirmo',. Em diacusaio. Encer-

rada. Tem a palavra o Ministro aelator. 
# 

O Sr. Ministro p,res Júnior - Conheço. 
• .. A 

O Sr. Ministro Presidente - Conheço. H& divergenc1a ? Unànim! 

mente, conhecido o recurso. Tem a palavra o Ministro Relator 
. . 

O sr. Ministro Peres Júnior - Nego prQVimento ao recurso. 
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O Sr. Ministro Presidente - Também nego provimento, Há di-.. .. 
vergencia T Unanimemente, negado provimento ao recurso, - .. 
O Sr. Secretário • PROCESSO NQ ~ - 3 316/69 - Relator: Mi-

' 
• nistro Fortunato Peres Junior, Re~isor: Ministro Raymundo de 

Souza Moura, l'tecurso de ltevista de decisão do TRT da 2• :rte

gião, BANCO DE SÃO PAULO S/A (Dr, Roberto Daltino) e ODEVA • 

NIR ALVARENGA Dl'tSI (Dr, Homar Cais) , 

O Sr, lU.nistro P'eres Júnior - Sr. Presidente, o V, Ao' ordão 
• Regional entendeu que o aumento coletivo de salario que entro 

em vigor no decorrer do aviso-prévio ••• (lê), ~ o relatório •. 
O Sr. Ministro Presidente - Confirmo, Em discussão, Encerr 

da, Tem a palavra o Ministro l'telator. 

O Sr. lfiniatro Peres JÚnior.- Não conheço do recurso, Não ho_!:! 

ve p~ento das custas fixadas na sentença. 

O Sr, Ministro Presidente . -• Tamb em nao conheço, A:s custas 

!oram estabelecidas, e ela !oi vencida na Primeira Instância, 

Há ~ivergência ? 
.. .. 

unanimemente, nao conhecida a l'tevista, 
.. 

O Sr, Secretário - P~CESSO NO l'tl't - 3 346/69 - ltelator: M!-
, 

n1stro Fortunato Peres Júnior, Revisor: llin1stro l'taymundo de 

Souza Koura, lteoursc de l'tevista de decisão do Tl'tT da 2• l'te-

gião, IND!JSTRIA HET.AL!J:rtGICA SÃO CAETANO S/A (Dr, Eraste Se>!; 

res Veiga) e HELENA FORNACIAl'ti BORGES (Dr, José V1ter1o Moro) 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - , - -O Y, Acordao entendeu nao ju~ .. 
ta a dispensa da recorrida, a qual faltou ao serviço tres di-

as, porque não tinha com quem deixar a !ilha .... (lê), A do_!:! 

ta Procuradoria opina pelo conhecimento e provimento do rec~ 

so, t o relatÓrio, 

O Sr. Ministro Presidente - Contirmo, Em discussão. Enoer-

rada.·Tem a palavra o !tlnistro l'telator. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - , 
Conheço da Revista, O v. Aoo~ 

dão entendeu comprovado que a referida funcionária . não · ·, "" 
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apresentava bons antecedentes funcionais ••• (lê)~ 

-:;-

O Sr. Ministro Presidente - Não houve dosagem da pena, mas 

o exerCÍcio do direito da Segunda Instância de apreciar a tal 

ta cometida pelo empregado ••• (lê). Não conheço. Por maioria, .. ~ 

nao conhecida a Revista. Vencido o Ministro Relator, redigira . .. ' 

o Acordão o Ministro Revisor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO RR - 3 37?/69 - Relator: Miri.i_g 

tro Fortunato Peres Júnior. Revisor: Ministro Raymundo 

za Moura. Recurco de Revista de decisão do TRT da 8a. 

de So.Y, .. ' 

Regiao. 

WILTON BENTES (Dr. Julio de Alencar) e RAUIDNDO NUNES LOPES. . , .. 
O Sr. Mlplstro Peres Junior- O Egregio Tribunal nao conheceu 

do Recurso Ordinário, por~ue o recorrente não efetuou o 

sito do valor da condenação ••• (lê). g o relatÓrio~ 

, 
depo-

O Sr. Ministro Presidente - Confirmo. Em discussão. Encerrad 

Tem a palavra o Ministro Relator. 
, 

O Sr. Ministro Peres Junior - Conheço da Revista. 
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O Sr. Ministro Presidente - (Continua lendo) - Dou provimen

to para determinar que o Egrégio Tribunal "a quo" conheça do 

recurso e julgue no mérito, ccmo de direito. Foi feito o de

pÓsito na Secretaria. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - V. Exa. entende viola

do o Art. 899, "caput", e considera formalidade secundária o 

depÓsito no Banco Nacional de Habitação? 

O Sr. Ministro Presidente - Sim. Unânimemente, cc.nhecido o 

recurso pela alinea "b" e dado provimento para determinar que 

o Egrégio Tribunal "a quo" conheça do recurso e julgue no mé 

rito como dà direito. 

O S•·. Secretário - PROCESSO N9 3 420/69 - Relator: Ministro 

Fortunato Peres JÚnior. Revisor: Ministro Raymundo de Souza 

Moura. Recurso de Revista de decisão do TRT da 2a. Região 

COPAMERICANA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO (Dr. Edvaldo Muniz) e 

WILLIAN NAUFEL (DR. João Sylvio Wolichyn). 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - O v. AcÓrdão Regional entendeu 

comprovado que o recorrido era simples vendedor, recebendo pa . 

gamento mensal ..• (lê). É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Confirmo. Em discussão. Encerra-

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Peres Junior - Não conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecimento da relação de emprê

go em face da prova. Não conheço. Há divergência? Unânimemen

te, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1 397/69 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. AgEavo de Instrumento de despacho do 

TRT da 6a. Região. JOSÉ ALEXANDRE DE ASSIS (Dr. Djalma Gon -

çalves Raposo) e CIA. AGRO INDuSTRIAL DE GOIANA (Dr. J. For

nellos Filho) . 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Julgado o autor care-



7/4/70 

PODER JUOICIÀRIO 

-JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR 00 TRABALHO 

/HAMN/SCL 16,45 - 2 -

ceder de ação porque deixou o sertiço da reclamada e do litis 

consorte há mais de cinco anos. Passou, depois, a fornecer ca 

na à usina, mantendo •.. (lê). A douta Procuradoria opina pelo 

não provimento. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O único julgado aponta 

do como oriumdo da Justiça do Trabalho, a fls. 66, é de Tur

ma dêste Tribunal Superior do Trabalho e os dois outros nao 

informam a procedência .•• (lê). Nego provimento. 

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

gado provimento . 

• , •11 ., ., ., ., ., •11•1 •11 ., .,, ., ., 
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o Sr. Sacratnrio - PROCBSSO no 1 426/69 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de despacho do 

TRT da 11 Região• ALIETE PEREIRA LIMA e EDITORA MACIEL LTDA, 

(Drs. Jorge de ArmÍjo Silva e Carlos Monteiro Heil). 

O Sr. Ministro Hi1debrando Bisaglia- Julgado intempestivo o 

Recurso Ordinário da reclamante, porque proferida a sentença 

em audiência em 

maio, o recurso 

30 de abril, emb~ra juntada a ata 

deu entrada em 16 de maio. (Lê). A 

em 5 de 

douta Pr.Q 

curadoria opina pelo desprovimento do recurso. ~ o relatÓrio 

O Sr. Ministro Presid~nte- Em discussão. Encerrada. Tem a p. 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia- Nego provimento ao Agr, 

vo. Indiscutível a·entrada do Recurso Ordinário da reclamada 

em 16 de maio de 1969 ••• (lê). 

O Sr. Ministro Presidente- Há divergência? Unnnimemente, n~ 

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO no 2/70 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de despacho do 

TRT da 11 Região. JOCY.EY CLUB BRASI!>'SIRO e ALFREDO PAULO BL. 

DY. (Drs. Aloysio Moreira Guimarfies e Ulisses Riedel de Rese1 

de). 

o Sr. 1-!inistro Hildebrando Bisaglia- Uma gratificação ern 

paga ao reclamante por cunulação dos cargos de datilÓgrafo e 

vendedor ••• (lê). A douta Procuradoria opina pelo não provi

mento do Agravo, t o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebr:1ndo Bi~aglia- Matéria de prova bem 

denegada. Nego provimento. 

O Sr. Minwtro Presidente- Há divergência?.Unnnimemente, n~ 

gado provimento ao Agravo. 
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O Br. Secretário - PROCESSO na 1 407/69 Relator: Hinistro 

Peres JÚnior. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 21 

Região. JOlO ALBUQUERQUE PEREIRA e TRANSPORTADORA AURORA LTDA 

(Drs. Yolie Mendonça Giannotti e Norma Jorge Kyriakos). 

o Sr. • Ministro Peres Junior- O V. AcÓrdão Rogiona~ entendeu 

que o reclamante não tem direito a ocupar a função do Auxilia 

do Caixa, porquanto não exercia exclusivamente essa função e 

sim, executava diversas tarefas ••• (lê). A douta-Procuradoria 

opina pelo desprovimento do Agravo. t o relatÓrio. 

c Sr. Ministro Presidente- Em discussão. Encerrada. Tem a pa 

lavra o Relator.· 

O Sf. l{inistro Peres JÚnior- Nego provimm to ao Agravo, pois 

está o mesmo despido de fundamentação. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO na 31/70 - Relator: Hinistro Pe

res Júnior. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 4• 
Região, CLEONIR BRAND~O DOMINGUES e TRANSPORTADORA MAYER S/A 

(Drs. Helio Alves Rodrigues e CirÍaco Nunes da Rosa). 

O Sr. Ministro Peres JÚntor- O v. AcÓrdão Regional entendeu 

que a dispensa do agravante foi justa e evidenciada, tendo em 

vista seus atrasos ao serviço. O agravante recorreu, dizendo 

que seus atrasos eram ••• (lê). A douta Procuradoria opina pe

lo desprovimento. ~ o relatÓrio. 

O Sr~ Ministro Prestnente- Em discussão. Encerrat'!.a, Tem a Pll: 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior- Nego provimento ao Agravo. 

S • ~ ~ t O r. Ministro Presidente- Ha diverge.ncia? Unanimemen e, ne-

gado provimento ao Agravo. 
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O Sr, Secretárto - PROCESSO no 34170 - Relator: Ministro Pare 
, . . ~ 

Junior. Agravo de InstrumGnto de despacho do TRT da 2~ Regiao 

S/A INDdSTRIAS REUNIDAS MATARAZZO e ODALfCIO PEREIRA DA SILVA 

(Drs. José Maria de Castro Bérnils e Luiz Lima éunha) 

O Sr. Ministro Peres JÚnior- Trata-se de Agravo de Instrunen 

to em que se sustenta o cabimento da Revista, eis que cornprov 

da a prática de falta por narte do empregado. Tendo .havido êr 

ro na apreciação.,, (lê), t o relatÓrio. 

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

lavra o Relator, 

O Sr. Ministro Peras Júnior- Nego provimento ao Agravo •. 

O Sr, Ministro Presidente• Há divergência? Unânimemente, na , 

do provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO no 1 350/69- Relator: Ministro Je 

remias Marrocos. Agravo de Instrumento de despacho do TRT de 

2! Região. BRAULINO DO NASCIMID1TO E OUTRO e FRIGORÍFICO WIL 

SON DO BRASIL S/A. (Drs. Agenor Barreto Parente e Nelson Fla 

net ·JÚnior). 

O Sr. Ministro JeremiM Mnrrocos- vários empregados da agravt 

da, alegando prestação de serviços em condições insalubres ••• 

(lê), O recurso não mereceu apoio da douta Procuradoria. t o 
, 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias ~larrocos - Válido o laudo pericial , 

porque não impugnado tempestivamente. Acontece, ainda, atri

buir a lei competência ao SSHT .•• (lê). Nego provimento ao 

Agravo. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1 295/69 - Relator: Ministro-

Raymundo de Souza Moura. Agravo de Instrumento de Despacho -

do TRT da 2a. Região. SARKIS JOlO FILHO S/A - INDÚSTRIA DE 

FELTROS E CHAPÉUS S/A (Dr. Rogério Lauria Tucci) E ANTÔNIO -

RIBEIRO E OUTROS (Dr. R. Corasolla). 

' O Sr. Ministro Presidente - Denegado seguimento a Revista 

por falta de depÓsito. Interposto o presente Agravo de Instru 

mento, opina o Ministério PÚblico pela confirmação. t o rela 

tório. Em discussão. Encerrada. A reclamada nao efetuou o de 

pÓsito a que estava obrigado, nos têrmos da Lei n9 5 442/68 • 

.. (lê). Há divergência? Unânimemente, negado provimento ao 

Agravo, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 24/70 - Relator: Ministro Ra~ 

mundo de Souza !'loura. Agravo de Instrumento de despacho dó 

TRT da 4a. Região. A.B. OLIVEIRA REPRESENTAÇOES LTDA. ( Dr. 

Maximiano Carpes dos Santos) E DOMINGOS SANGINETO DA SILVA -

(Dr. Agenor AntÔnio Balbinotti). 

O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão Regional julgou carac

terizada a relação de emprêgo. Vindo a reclamada com Revista, 

foi a mesma indeferida, por falta de fundamento legal. Inte~ 

posto o Agravo, opina o rtinistério PÚblico desfavoràvelmente. 

t o relatÓrio. Em discussão. Encerrada. Nego provimento. 

divergência? Unânimemente, negado provimento ao Agravo. 

, 
H a 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 30/70 - Relator: ~linistro Ra~ 

mundo de Souza Moura. Agravo de Instrumento de despacho do 

TRT da 4a. Região. HEITOR SOt[ZA PASCOAL E ELIAS PEDRO ZOGBI

(Dra. Marilena Karam Zogbi). 

O Sr. Ministro Presidente - Revista denegada por falta de e~ 

quadramento legal. Interposto o Agravo, opina a douta Procu

radoria pelo não conhecimento, por intempestivo. É o relató

rio. Em discussão. Encerrada. A notificação foi expedida a 

10.11.969. Na forma da Súmula n9 16, deveria terminar o pra

zo para o Agravo a 17. Não conheço. Há divergência? Unânime

mente, não conhecido o Agravo, por intempestivo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 55/70 - Relator: l'fdnistro Ra~ 

mundo de Souza Moura. Agravo de Instrumento de despacho do 

TRT da 2a. Região. CEIB~. COMERCIAL S/A (Dr. Gilberto de Mel 

lo Pereira) E ABEL DE BARROS FROTA (Dr. João José de Almeida 

Lima). 

O Sr. J..!inistro Presidente - Revista denegada por falta de 

fundamento. Interposto o Agravo, opina em contrário o M~nis

tério PÚblico. É o relatÓrio. ~n discussão. Encerrada. Não 

transcritas as razões de Revista, nem a decisão Regional re

corrida. Insuficientemente instruido o Agravo, nego provimen 

to. Há divergência? Unânimemente, negado provimento ao Agra

vo, por insuficientemente instruido. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 58/70 - Relator: ~·linistro Ra~ 

mundo de Souza Moura. Agravo de Instrumento de despacho do 

TRT da 2a. Região. CAPI - CENTRO DE APERFEIÇOANE't.'TO E PREPA 

RAÇÃO INTELECTUAL E CURSO ANDRÉ DREYFUS (Dr. Gilberto de 

Mello Pereira) E JORGE KRIGORIAN (Dr. Mário Carvalho Jesus). 

O Sr. ~~nistro Presidente - Revista denegada por falta de 

fundamentação. Interposto o Agravo, a douta Procuradoria o

pina pelo não conhecimento, por insuficientemente instruido. 



PODER .JU01C1ÁAIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR CO TRABALHO 

PPB/ZG/EAO 16,55 - 3 -

É o relatÓrio. Em discussão. Encerrada. O respeitável despa

cho agravado tem por bem caracterizada a inexistência de fun 

damento para a Revista. Insuficientemente instruido o Agra·

vo, nego-lhe provimento. Há divergência? Unânimemente, nega

do provimento ao Agravo, por insuficientemente instruido. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 69/70 - Relator: Ministro Ra~ 

mundo de Souza Moura. Agravo de Instrumento de despacho do 

TRT da la. Região. CIA. PROGRESSO DE VALENÇA (Dr. Léo Ribei

ro de Souza) E LEOCÁDIO DANAZIO DA SILVA E OUTROS (Dr. Darn

ley Leal Noreira). 

O Sr. Ministro Presidente - A decisão Regional rejeitou a 

preliminar de cerceamento de defesa, por considerar que os 

fatos imputados aos requeridos são os constantes da versão a 

purada pelo processamento de fls. 5/9. Pelo não provimento,o 

parecer da douta Procuradoria. É o relatório. Em discussão • 

Encerrada. Inexiste o alegado cerceamento, conforme claramen 

te demonstra a decisão recorrida. No mérito, trata-se exclu

sivamente de matéria de fato. Nego provimento. Há divergên -

cia? Por unanimidade, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 120/70 - Relator: ~dnistro Ray 

mundo de Souza Moura. Agravo de Instrumento de despacho do 

TRT da 5a. Região. ITAPO.li: EMPREENDIMENTOS S/A (Dr. Ernani Du 

rand) E CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA (Dr. Rabi Rezedá) 

O Sr. Ministro Presidente - Revista denegada sob fundamento

de que a intimação da sentença foi entregue, por via postal, 

no endereço do reclamado, em 29 de março de 1 969. (Lê). In 

terposto o presente Agravo, opina em contrário a douta Procu 

radoria Geral. É o relatÓrio. Em discussão. Encerrada. Nego 

provimento. Há divergência? Unânimemente, negado provimento-

ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3 761/69 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Fortunato Peres Ju

nior. Recurso de revista de decisão do TRT da la. Região. RI

TA CARMO GONDIM -SITIO S~O JOSÉ (Dr. Pedro Antonio Barbosa Can 

tisano) e ANIBAL GONÇALVES DIAS (Dr. Elias Wrotscavsky). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Enquanto a sentença da 

MM. Junta, examinando a prova, concluiu pela existência de mm 

contrato de empregado doméstico, exercendo ocupações no âmbi

to residencial .•. {lê). Opina a douta Procuradoria Geral pelo 

conhecimento, mas não provimento do recurso. É o relatório. 

O Sr. Ministro Peres Junior - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussao. Encerrada. Tem a pa_ 

lavra o Relator. 

O S•. Ministro Hildebrando Bisaglia - Com a douta Procurado

ria, conhecendo da Revista, porque violado o art.79, letra a 

da Consolidação e também, como declarado no despacho que de

terminou a subida do recurso •.• (lê). MeritÓriamente, dou pro

vimento ao recurso, para restabelecer a decisão de Primeira 

Instância. 

O Sr. Ministro Peres Junior - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Unânimemente, conhecido o recur

so, pela divergência e, por maioria, dado provimento ao mes

mo, para restabelecer a decisão de Primeira Instância, venci-

do o Ministro Revisor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1 922/69 - Relator: Ministro 

Fortunato Peres Junior. Revisor : Ministro Raymundo de Souza 

Moura. Recurso de revista de decisão do TRT da 2a. Região .. 

ANTONIO DONANTUONI (Dr. Rubens de Mendonça) e S/A IRF MATARA~

ZO (DR. João Carlos de Vilhena Nunes) 

O Sr. Ministro Peres Junior- O V. AcÓrdão Regional entendeu 
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justa a dispensa do recorrente, porque comprovado que foi sur

preendido dormindo em serviço. É o relatório • 

. - .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-. 
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O Sr, Ministro Presidente - De acôrdo. Em discussão. Encerra-

da. Tem a palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Peres Junior ·- Matéria de fato. Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Há divergên

cia? Unânimemente, não conhecida a Revista. 

O Sr. Srcretário - PROCESSO N9 1 925/69 - Relator: Ministro 

Fortunato Peres Junior. Revis,~r: Ministro Raymundo de Souza 

Moura. Recurso de revista de decisão do TRT da 2a. ReFi~o 

CIA. CALÇADO CLARK (Dr.Victor de Castro Neves) e DOMINOOS SOR 

BARA E OUTROS. 

O Sr. Ministro Peres Junior - O V. AcÓrdão Regional entendeu 

desnecessária a pericia para apuração de fôrça maior, porque 

a inexistência desta decorria dos próprios têrmos da contes

tação em que se apontam dificuldades que integram o risco do 

negÓcio.(Lê). A douta Procuradoria opina pelo provimento do 

recurso, no sentido de que o crédito dos autores, quanto a 

todos os seus aspectos .•• (lê). É o ralatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Confirmo. Em discussão, Encerra

da. Tem a palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Peres Junior - Conheço da Revista. A recorren

te apontou farta jurisprudência, no sentido de que o indefe

rimento da prova acarreta cerceamento de defesa. Além disso, 

tendo sido expressamente contestado o tempo de casa ••• (lê) • 

O Sr. Ministro Presidente - A fôrça maior àecorre dos pró -

prios têrmos de defesa. Inexiste o alegado cerceamento. A 

despedida foi reconhecida em face da prova. Cabivel, assim , 

a condenação no aviso-prévio. Conheço do recurso, quanto ao 

tempo de serviço e salário, pela alinea b. A matéria foi con 

testada, ao contrário do que consta do AcÓrdão Regional ... (~ 

Dou provimento a~recurso, para restabelecer a decisão de Pri 
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meira Instância. 

O Sr. Ministro Peres Junior - É meu voto, 

- 2 -

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

nhecida a REvista, quanto ao 
I , 

tempo de serviço e salario, e da 

do provimento para restabelecer a decisão de Primeira Instân

cia. 

© ~r. Secretário - PROCESSO N9 1 987/69 - Relator : Ministro 

Fortunato Feres Junior. Revisor : Ministro Raymundo de Souza 

Moura. Recurso de Revista de decisão do TRT da 2a. Região . 

IBICATÚ AGRO INDUSTRIAL S/A {Dr. José Roberto de Camargo Opi

ce). e PEDRO VIEIRA {Dr. Sebastião Nei dos Santos), 

O Sr. Ministro Peres Junior - O v. AcÓrdão Regional decidiu 

que as dificludades decorrentes da politica econômico-finan

ceira do Govêrno Federal não caractereizavam fÔrça maior .•. 

(lê). A douta Procuradoria opina pelo conhecimento e despro

vimento do recurso. É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Confirmo. Em discussão. Encerra-

da. Tem a palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Peres Junior - Não conheço do recurso. O V. A

cÓrdão recorrido resumiu o problema , dizendo que a politica 

econômico-financeira do Estado não caracteriza fôrça maior ••• 

{Lê). 

O Sr. Ministro Presidente • Não conheço. Há divergência? Unâ

nimemente, não conhecida a R~vista • 

. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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o Sr. Secret'ario - P~OCESSO Na ~ 2 697(69 - ~elator: 141 -

nistro ~aymundo de Souza Koura. ~evisor: Ministre Hildebran• 

do Bisa~ia. ~ecurso de ~ev1sta de decisão do TnT da 2• Re-
" 

gião. 'l'OYOOO DO BRASIL S/A • FIAÇÃO E TECEr..AGlUI (Dr. Luiz Gi· 

sa) e BRAULINO EDUABDO CALHEI~OS (Dr. Francisco Amaral Gonç!! 

ves de Carvalho). 

O Sr, Minhtro Pre11idente • O Tribu.'lBJ. ~eg1ona.J. julgou -JlllO 

caracterizada a falta grave. O ~clamante recorre de ~avista 

•• • (lê). A douta Procuradoria epina pelo não conhecimento o 
'" 

deaprovimento. ! o relatSrio. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia 
... 

- De acordo, 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. A de -
- ' # -ciaao recorrida circunscreve-se a materia de fato, Nao conh~ 

ço. 

O Sr. Ministro H1ldebrando Biaaglia - Não conheço, 

O Sr. Ministro Presidente 

não conhecida a ~vista, 

- n!. ,. ..... divergencia ? 
.. 

Unanimemente 1 

O sr, Seoret'ario - PflOCESSO Ng ~ - 2 889/69 - ~elator: 141 -
nistro Raymundo de Souza Ucura. ~evisor: Ministro Hildebran

do Bisaglia. ~curso de Revista de decisão do TltT da 2• ll.e-
N 

gi&Oe SUELI DE llOl'lAES E CAPI - CENTRO DE APE1tFEIÇOAMEN'l'O E 

PMPARAÇÃO INTELECTUAL (Drs. Albertino Souza Oliva e Gilberto 

de Mello Pereira). 

O Sr. Ministro Presidente • • O Egregio Tribunal do Trabalho 

da Segunda negião entendeu não devidos o aviao prévio por se 

tratar de despedida indireta; a gratificação natalina, pelo 

mesmo motivo • • • (le). A douta Procuradoria opina pele 
N 

nao 

• conhecimento do recurso da re e conhecimento e provimento, em 

parte, da ~avista do autor. f o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisa$li& 
,. 

"" De acordo, 
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o Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. ~e-.. curso da reclamaila: a liM. Junta mandou dar c1enc1a da senten• 

' ça as partes, o que !'oi cumprido conrorme se verifica a t1s • 

87/88. (Lê). -Nao conheço do recurso da reclamada. 

O Sr. Ministro Hildebrand.o B1sagl1a ' -~uanto a procuraçao e -
tudo o maia, concluG, também, não conhecendo. 

O Sr. Ministro Preoidente 
, .. .. 

• Ha divergencia ? Unanimecente, 

-nao conhecido o recurso da reclamada. ~ecurso do empregado : 

Inexiste a nulidade, pela a decisão recorrida adotou expres!! 

t 4' ~ t da t (T f:) o C nh .o-JDen e os ... unnamen os aen ença. ...., o eço ...., recurso 
~ 

relativamente à grat1!'1caçãonaaaina pela a1!nea "b"• Dou 

-provimento para julgar procedente o pedido de grat1!'1caçao ~ 

toJ.ina, cab!vel na despedida indireta. S~ dou a gratinca.ção 

O Sr. Ministre Hildebrando B1sagl1a • mão conheço pelo Art 

487, mas conheço pelo Art .• 312 da Lei 4 090 para de!' e rir a pa• 

ga da gratificação natalina. 
, .. 

O Sr. Kin1atro Presidente - Ha divergencia ? Conhecida, u• 
~ .. ' -nanimemente, a ~vista apenas quanto a grat1!'icaçao natalina, 

M o 

pela al.1nea "b'1 e dado provimento· para julgar procedente o P!, 

didG da dita grati!'icação, ca~!vel na despedida indireta. 

O Sr. Secretário - P~OCESSO ma ~ • 3 129/69 - ftelator: M1-

n1atro Fortunato Peres Júnior. ~ev1sor: Ministro :rtapmundo de 

Souza !doura. ~ecurao de ~eviata de decisão do TRT da 211o ~e-

gião. JOSt MENEZES DE SÂ E OUTJ!OS (Dr. Pedro Dada) e PEl'IFU

l'I.ADORA DE METAIS S/ A (Dr. Paulo Leme da Fonseca). 

O Sr. Ministro Peres Júnior . . -• O v. Acordao ~e~onal entendeu 

que o rato de a .. . 
recorrida ter concedido grati!'1ca~oea, varia• 

~ 

veia de epGca e de importância, em 1 964 e 1 966, e haver pa-
-

go um abono de térias em 1 965, não gerou para os recorrentes 

o direito ao recebimento da gratificação nos anos seguintes • 

(Lê). A douta Procuradoria opina pelo não conhecimento ou 
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não provimento do recurso. i o relatÓrio. Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente " -- As Insta.ncias julgaram nao 

juatada a gratificação. • Mataria de fato. -Nao conheço. 
.. .. -divergencia ? Unànimemente, nao conhecida. 
-

a-

O Sr, Secretário - P~CESSO NA xa - 3 184/69 • ftelator: Ml• 
. -• niatre Fortunato Peres Júnior. ftevisor: Ministro ftaymundo de 

Souza Moura. ftecurso de lteviata de decisão do Tl'lT da 3a fte• 

gião. SEBASTIÃO ltAMOS LAGE (Dro Wilson Carneiro Vidigal) e 

MINEMÇÃO MOMO VELHO S/ A (Dr. Massa.niello Lo Ca.nçado) • 

O Sr. Miniatro Peres JÚnior . -- O v. Acordao Regional enten -

deu que o reoorren~o tem direito à equiparação que preten

de porque o paradigma não exerce, normalmente, funçÕes idên~ 

caa às suas • • • (lê)·. IJáa conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Presidente -- Nao conheço. 
. ,. 

Ha dlvergencia 

Por unanimidade, não conhecido. 

O Sr. Secretário - P~CESSO NA M - 3 204/69 - ftelator: Hl• 
• nistro Portunato Peres Junior. ftovisor: Uinistro ftaymundo de 

Souza Koura. ftecurso de ftevista de decisão do Tl'lT da 2• fte• 

gião. BEDINELLI & IlmÃO LTDA. (Dr. ftubens Gunther) e 

APAltECIDA WRG!o NOGUEil'tA. (Dr&. Marisa ftosai) • 

O Sro Mini!tre Peres JÚnior - O V, Ac•ordão ftegional mante• 

ve a condenação da reclamada oriunda de confissão, entendendo - ,. .. que os argumentos expostos pela reeorwente nao tem força pa-- •. 
ra elidir a confissão decorrente de a reclamada ter•ae feito .. . 
representar, em audlencia, por preposto munido da necesaar1a 

.. 
carta. (Lê). A douta Procuradoria Geral opina pelo não co -

nhec1mento ou desprov1mento do recurso. ~ o relatÓrio. 
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O Sr. Ministro Prestdente- Confirmo. Em discussão. Encerrada 

Tem a palavra o RelatO'. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior- Não conheço da Revista. A recor 

rente, na oportunidade do ~ecurso OrdinÁrio, discutiu apenas 

mérito da demanda. 

O Sr. Ministro Presidente- A nulidade não consta do ~ecurso O 

dinÁrio. No mérito, trata-se de questão de fato. Não conheço. 

Há divergência?.Unâ~imemente, não conhecido o recurso, 

O Sr. SecretÁrio - PROCESSO na 3 210/69 - Relator: Ministro 

Peres JÚnior. Revisor: Ministro Raymundo Moura, Recurso de re 

vista de decisão do TRT da 21 Região, S/A IND~STRIAS VOTORAN

TIM e EXPEDITO DE MELLO, (Drs, Paulo Sérgio dos Santos Costa · 

Antônio Hermandes Moreno), 

O Sr. Ministro P~;res .JÚnior-
, 

O V, Acordão Regional entendeu 

que o recorrido, Motorista, não estava obrigado a executar as 

funções de ajudante de caminhão. (Lê). ~ o relat6rio, 

O Sr, Ministro Presidente- Confirmo, Em discussão, Encerrada 

Tam a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior- Matéria de fato e de prova. Não 

conhaço do recurso. 

O Sr. Ministro Prestdente- Tamb~l!! não conhaço. HÁ divergênci ? 

Unânimemante, nfio conhecida a Revista. 

0 Sr. Sacretnr:lo - PROCESSO n!l 3 296/69 Relator: Ministro 

Pares Júnior. Ravisor: Ministro Raymundo Moura, Recurso de re 

vista de decisão do TRT da 21 Região, JOS~ GERALDO EIRAS e ES 

PÓLIO DE ANTONIO ENGRACII EIRAS, (Drs. Aloysio Marcondes Barb 

za Farreira e José de Mello Leonel). 

O Sr, Ministro Peres JÚnior- O v. Ac6rdão Regional entendeu 

que o recorrente n5o era empregado de Antonio Engraci Eiras,, 

(lê). ~ o relatÓrio. 
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O Sr, Ministro Presidente- Confirmo, Em discussão •. Encerrada, 

Tem a palavra o Relato~. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior- Não conheço da Revista, 

O Sr. Ministro Presidente- Também não conheço, Relação de em 

prêgo provada, em face da prova, Há divergência? Unânimemente, 

não conhecida a Revista, 

O Sr. Secretário - PROCESSO nll 3 335169 - Relator: Hinistro 

Peres Júnior. Revisor: Ministro Raymundo Moura, Recurso de re 

vista de decisão do TRT da 2t Região, IND~STRIAS ZANAGA LTDA, 

e WANDERT.E:Y piNTO DE ANDRADE, (Drs, Miguel Alfredo Malufe Net 

e Almir Pazzianotto), 

O Sr, Ministro Peres JÚnl.or- O V, AcÓrdão Regional entendeu 

que não houve justa causa para a dispensa do recorrido, não 

constituindo falta o gesto do recorrido, pedindo que o mandas 

sem embora, (Lê). ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente- Confirmo, Em discussão. Encerrada, 

Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior- Não conheço do recurso, 

O Sr, Ministro Presidente- Também não conheço. Há divergên· 

cia? Unânimomente, não conhecida a Revista, 

O Sr, Secretário - PROCESSO nll 3 381!/69 Relator: Ministro 

Peres JÚnior. Revisor: Ministro Raymundo Moura, Recurso de re 

vista de decisão do TRT da 4& Região. MARIA LOURENÇO DE SOUZA 

e HERCULES S/A - F~BRICA DE rALHERES, (Drs, Jo~é Antonio da 

Cunha e Antonio Fagundes Garcia), 

O Sr. Ministro Peres JÚnlor- O v. AcÓrdão recorrido entendeu 

que "o reclnmadd tem direi to a quinze dias de férias e não a 

vinte, como pretende,, (lê)," Opina a douta Procuradoria pel 

conhecimento e improvimento do recurso do reclamar. te e provi. 

manto do recurso da reclamada, porque o mesmo foi interposto 
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por quem nffo é parte no feito. ~ o relatório. 

O Sr. Hinistro Presidente- Confirmo. Em discussão. Encerrada 

Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior- O recurso do reclamante não po

de ser conhecido, eis que o mesmo não aponta preceito de lei 

ou jurisprudência dizendo claramente que ••• (lê). Não conheço 

O Sr. Ministro Presidente- Conheço do recurso, pela divergê.n 

cia, e nego-lhe provimento, pois 

rior a seis faltas no perÍodo ••• 

, 
empregado, com numero supe -

(lê) • 

• O Sr. Ministro Peres Junior- Modifico meu voto, conhecendo. 

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

nhecido o'recurso do reclamante, pela divergência. Relator e 

Revisor negam provimento ao mesmo. HÚ divergência? 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos- Dou provimento. 

O Sr. Ministro Presidente- Negado provimento ao recurso do rQ 

clamante, vencido o Ministro Jeremias Marrocos. 
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O Sr.Ministro Presidente (Continuando) - A reclamada é Hércu

les S/A - Fábrica de Talheres , e a Revista é interposta em 

nome de Zuvi S/A - Cutelaria, estranho ~ lide. A Procuradoria 

diz: 11 Além disso , não dou muita importância, porque inexis

te violação da lei ••• (lê), Não conheço. 

Q_Sr.Mi~istro Hildebrando Bisaglia - Também não conheço • 

Q-ªr.Ministro President~ - Há divergência? Unânimemente,não 

conhecida a Revista, 

O Sr.Secretário -PROCESSO Na 3 387/69 - Relatpr: Ministro Pe-
, 

res Junior. Revisor: Ministro Raym:.mdo Moura. Recurso de Re -

vista de decisão do TRT da 4• Região .AMADO"LUG~RO MAXIMOE OU 

TRO e CIA.SIDERÚRGICA DE MOGI DAS CRUZES (Drs. Luiz Heron A -
, 

raujo e Nicanor Luz). 

O Sr.Ministro Eeres Junior - Trata-se de Rec~rso de Revista 

em q~e se sustenta ql.le as faltas ao serviço decorrente de do

ença não redl.lzem a duração das rérias dé 20 para 15 dias ••• (l ). 

Conheço e nego • 
, , 

O Sr.Mln1stro Presidente - Tambem conheço e nego • Ha diverv-

gência? 

O Sr.Min1stro Jeremias Marrocos - Contra meu voto • 

O Sr.Ministro Presidente - Conhecida a Revista, unânimemente 

' e, por maioria, negado provimento a mesma, vencido o Ministro 

Jerembs Marrocos. 

O Sr.Secretário -PROCESSO Na 3 398/69 - Relator: Ministro Pe

res Junior •. Revisor: Ministro Raymundo Moura. Rec'..trso de Re-

vista de decisão do TRT da 2& Região .S/A FRIGORIFICO ANGLO 

e ELZA BENCO E OUTRAS (Drs. Umberto de Mello Carvalho e Mario 

Barbosa da Silva). 

O Sr.Ministro Peres Junior - O V.AcÓrdão entendeu provado q 

as condições em que os recorridos prestam serviço exigem que 

a recorrente lhes forneça botas de borracha ••• (lê). to rela-
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Q_§r.Ministro Presidente - Confirmo • Em discussão .Encerra -

da. Tem a palavra o Relator, 

O Sr,Min1stro Peres JUnior

O Sr.Min1stro Pres1denteA-

Não conheço do recurso • 
~ . ~ ... 

Não conheço • Ha divergenc1a? Un,ã 

n1memente, não conhecida a Revista. 

O Sr.Sccretário -PROCESSOW 3 l.!ll/ 69- Relator: Ministro Pe

res Junior. Revisor: Ministro Raymundo MOura. Recurso de Re -

vista de decisão do TRT da za Região .ORTIZ E CIA PODBOI e 

ADMINISTRAÇÃO ,PARTICIPAÇOES E DISTRIBUIÇÃO (Dr.Pedro Dada). 

O Sr.Ministro Peres Junior- O V.AcÓrdão entendeu que houve 

j~sta causa para a dispensa do recorrente, o qual praticou at 

de improbidade , inclusive, reconhecido pela Justiça Comum .f 
, 

o relatorio. 

O Sr.~1nistro Presidente -Confirmo , Em discussão .Encerrada. 

Tem a palavra o Relator. 

O Sr.~~nistr3 Peres Junior - Não conheço da Revista, pois pr~ 
A 

tende o recorrido que houve conflito com a lei e divergencia 
' , de julgados porque a recorrida, embora confessa quanto a mat~ 

ria de fato, obteve que a reclamatÓria rôsse julgada improce

dente. 

O Sr,Ministro Presidente - A decisão recorrida não ultrapas-
A N 

sou os termos da demanda como se verifica da lontestaçao de 

fls. 13. 

O Sr.Ministro Peres Junior - Não conheço. 

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

conhecida a Revista. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 3454/69 - Relator Ministro 

Fortunato Peres Junior. Revisor Ministro Raymundo de Souza 

Moura. Recurso de Revista de decisão do TRT da 2a. Região • 

BANCO PORTUGU~S DO BRASIL S/A e STELINO ESTETER. 

O Sr. Ministro Peres Junior - Trata-se de Recurso de Revis

ta em que se sustenta não ser lÍcito impor-se pena de con 

fissão a quem não foi apregoado •.• )lê). to relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente - De acÔrdo. Em discussão. Encer-

rada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Peres Junior - Não conheço do recurso,Não há 

evidência, nos autos .•• (lê). 

O Sr. Ministro Presidente - Também nao conheço. Há divergên 

cia? Por unanimidade, não conhecido o recureo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 3457/69 - Relator Ministro 

Fortunato Peres Junior. Revisor Ministro Raymundo de Souza 

Moura. Recurso de Revista de decisão do TRT da 2a.Região 

LAVAFACIL AUTOMÓVEIS LTDA. e SALVADOR ALVES DA SILVA E OU 

TRO. 
, -O Sr. Ministro Peres Junior - O V. Acordao Regional manteve 

a condenação da recorrente, como revel, eis que a mesma não 

se rêz representar devidamente na audiência ••• (lê). Opina a 

douta Procuradoria Geral pelo não conhecimento ou desprovi

mento. t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente - De acÔrdo. Em discussão. Encer-

rada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Peres Junior - Conheço da Revista quanto ao 

problema de não poder considerar-se revel quem manifeste de 

fesa ••• (lê). 

O Sr. Ministro Presidente - A pena de confissão ficta aplic~ 

da à recorrente, como revel, abrange tôda a matéria de fato. 



7.4.70 

PCOER JUDICIÁRIO 

..JUSTIÇA DO T~ABALHO 

TRIBUNAL. SUPERIOR 00 TRABALHO 

SSO/JFB 17,25 -2-

O AcÓrdão citado às fls. 30 está ultrapassado por jurispru

dência pac!fica ••• (lê). Conheço da Revista, quanto à segun

da preliminar, pelo AcÓrdão de fls. ·31. 

O Sr. Ministro Peres Junior - De acÔrdo com V. Excelência. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

conhecida a Revista quanto à segunda preliminar, pela diver 

gência. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Peres Junior - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - A representação da reclamada nao 

estava devidamente formalizada, pois o pretendido preposto 

não era empregado e não tinha conhecimento dos fatos .•• (lê). 

Ha divergência? Por unanimidade, negado provimento à Revis-

ta. 

O Sr. Secretario - PROCESSO N9 3482/69 - Relator Ministro 

Fortunato Peres Junior. Revisor MinEtro Raymundo de Souza 

Moura. Recurso de Revista de decisão do TRT da 4a. Região • 

METALURGICA STAIGER S/A e CARLOS GILSON STEFFEN. 

O Sr. Ministro Peres Junior - Trata-se de Recurso de Revis-

' ta em que se sustenta que o Recurso Ordinario, nao conheci-

do pela Instância Regional sob o fundamento de que o mesmo 

' foi interposto alem do prazo, na verdade, entrara tempesti-

vamente.(Lê). Opina a douta Procuradoria Geral pelo conheci 

menta e provimento do recurso. t o relatÓrio. 

O Sr. MinEtro Presidente - De acÔrdo. Em discussão. Encerra 

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Peres Junior - Conheço da Revista, tendo o 

dia 5 de junho sido feriado, e dou provimento. 

' O Sr. Ministro Presidente - O prazo para o Recurso Ordina -

rio terminou a 5/6/1969 e, como foi feriado, prorrogado pa

ra o dia seguinte ... (lê). Dou provimento, para determinar 
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que o Egrégio Tribunal " a quo" julgue o recurso como de di 

reito, por não ser intempestivo. Há divergência? Por unani

midade, conhecida a Revista, pela alinea b , e dado provi -

menta para determinar que o Tribunal 11 a quo" julgue o re -

curso como de direito, por ser tempestivo. 
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O Sr, Secretário - PROCESSO NA '5 491/69 • Relator: .Ministro 

• Fortunato Peres Junior. Revisor: Ministro Raymundo de Souza 

Moura. Recurso de Revista de decisão do TRT da 2• Restão.~ 

TES SANTANA (Dr. José Carlos de Barros Lima) e IND~STRIAS GAS -. . 
PARIAN S/A (Dr. Benedito Ribeiro dos Santos) • 

• , I • 

O Sr, Ministro Peres JÚnior - Sr. Presidente, o Acórdão ~

~onal entendeu que a recorrente não tem direito à direrença . . . , 

de salários, eis que comprovado que era aprendiz. Não conhe-

ço. 

o Sr. Ministro Presidente - Foi ju~o que era aprendiz e 

tace da prova e, enquanto aos demais t!tulos, houve acÔrdo 

~esse ••ntido toi a decisão do Re~onal, Não conheço, Há 
vergência ? 

.. N 1Jnan,memente, na.o conhecido o recurso. 

O Sr, Secretário - PROCESSO N~ RR • 3 503/69 • Relator: Mi• 

• nistro Fortunato Peres Junior, Revisor: Ministro Raymundo de 
' 

Souza Moura. Recurso de Revista de decisão do TRT dâ 2• Re -
z 

gtác,, JOio ALVES COEIJIO (Dr. Torto Alves de Castro) e RACZ 

CONSTRUTORA S/A (Dr. Newton Gonçalves Rabello)~ 

O Sr, Ministro Peres JÚnior - O v. Acórdão Re~onal enten -

-deu que a recorrente nao estava afastada por motivo de acide 

te de trabalho, e sim recebendo au:d.lio do INPS ••• 
• o relatorio. 

O Sr, Ministro Presidente • CoDrirmo, Em discussão, En• 

cerrada, Tem a palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Peres Júnior -- Nao conheça do recurso. A I 
~ . 

tancia ~e~onal, no exame da mater1a de prova, concluiu 

nio havia prova de que o recorrente estivesse afastado 

(lê). 

que 

••• 

O Sr, Ministro Presidente = O Acórdão concluiu que o empre 

51do não produziu prova alll.4lJDB. de acidente de trabalho que 
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Dheço do recurso, no que se refere ao_aviso-prévio, pela ali• 

nea E• e vou dar o voto. O Empre~o, se~o resultou do A• 
- . - -cordao recorrido, contava menos de um ano de serviço. Nessa 

- . hipotese, tem direito ao aviso-previo. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Êle pede ? ~a minhas botas 

não consta isso. 

O Sr. Ministro Presidente - "Deixou-se ainda de aplicar o ... 
preceito do Decreto-lei na 167 ••• (lê)" • 

. 
O Sr. Ministro Peres JÚnior • Trata-se de construção. t co~ 

trato por obra certa. - . A sentença nno deu attso•pravlo ? 

O Sr. Ministro Presidente - Deu tudo, e o Re~onal negou. 

O Sr. Ministro Hildeb~o B!saJl1a 
. . 

Esta me preocu,pando •.! 

aa declaração. da que houve acidente. não s~rá conf'usão da d!, 

cisão ? Hoje, no sistema le~l da Lei na 7 036, o empregado 
-

- - . e atendido pelo Instituto, porque o ae~ador e ~ proprio I. 

N.P.s. 
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O Sr. Ministro Presidente - Mas, ela provou que tinha uma se

guràdora especial nessa época e não foi encaminhado. E como 

houve uma confusão quanto a auxilio, o ·;-ribunal achou que n_ão 

havia uma prova e não podia computar. ' 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Eritão, no caso de auxf-

li o- doença ••. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos -Um esclarecimento: por,que 

a Junta deu mntegral o pedido do empregado? 

O Sr. Ministro Presidente - Porque considerou comprovado o 

acidente. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Porque considerou o tem 

po de acidente. Cabe sempre esclarecer: no caso, dou o aviso 

prévio; não daria, se fÔsse aposentadoria-invalidez. A confu-

' e generalizada .• 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecida a Revista apenas no que 

se refere ao aviso prévio pela alfnea "b" à dado provimento I 

para assegurar ao reclamante o aviso prévio. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3 518/69 - Relator: Ministro 

Fortunato Peres Junior. Revisor : Ministro Raymundo de Souza 

Moura. Recurso de revista de decisão do TRT da 3a. Região . 

ANTONIO DOMINGOS DA PAZ E OUTRO (Dr. Wilson Carneiro Vidigal) 

e CIA. FÔRÇA E LUZ DE MinAS GERAIS (Dr. Marcello J. Linhares) 

O Sr. Ministro Peres -Junior- O V. AcÓrdão entendeu que os re 

correntes não faziam jus à equiparação que reivindicam uma 

vez que o seu serviço é diverso daquele executado pelo para

digma. t o relatÓrio. Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Matéria de fato. N~o conheço. Há 

divergência? unânimement€!lo não conhecido. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3 532/69 - Relator Ministro 

Fortunato Peres Junior. Revisor : Ministro Raymundo de Souza 
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Moura. Recurso de revista de decisão do TRT da la. Região .. Rê

de Ferroviária Federal S/A - E.F.L. (Dr. Sebastião Herculano 

de Mattos Filho) e ARISTIDES PINHEIRO E OUTROS (Dr. Paulo Bru 

ce Nogueira da Silva). 

O Sr. Ministro Peres Junior- Trata-se de Recurso de Revista 

em que se sustenta que está prescrito o direito dos recorri-

' dos a lice~ça especial concedida pela recorrente desde que a 

reclamatória ••. (lê). É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Confirmo. Em discussão. Encerra-

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Peres Junior - Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Tambem conheço. Há divergência? 

Conhecida a Revista, unânimemente, ela divergência. Tem a pa 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Peres Junior - E dou provimento para julgar a 

ação prescrita. 

O Sr. Ministro Presidente - como bem decidiu o Egr'egio Tri

bunal "a quo" a prescrição foi a partir da data em que indefe 

rida a licença-prêmio e não da data em que revogada a anistia 

•.• (lê). Nego provimento. Alguma outra divergência? Por maio

ria, negado provimento à Revista, vencido o Ministro Relator 

. -e designado o Revisor para lavra o Acordao. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3 535/69 - Relator Ministro 

Fortunato Peres Junior. Revisor : Ministro Raymundo de Souza 

Moura. R~curso de revista de decisão do TRT da 8a. Região .. 

SOBRAL IRMÃOS S/A (Dr. Alfredo Faciola Souza) e ANTONIO MON

TEIRO CANELAS (Dr. José Nascimento). 

O Sr. Ministro Peres Junior -O V. AcÓrdão Regional não conhe

ceu do Recurso Ordinário porque o àepÓsito a que a recorren

te estava obrigada não foi feito na conta pertinente •.. (lê). 

É o relatório. 
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,o Sr. Ministro Presidente - Confirmo, Ea discussão. Encerra 

Tem a palavra o Relator, 
, . 

O Sr, Ministro Peres Junior - Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Conheço pela alínea "b". f a mes-
, , 

ma hipotese do caso anterior, O deposito foi efetuado direta-

mente na Junta e por ela recebido,,,(lê}~ t uma irregularida-
, ,. t de que pode ser sanda, Ha divergencia? Conhecida a Revis a, 

unânimemente, pela alÍnea "b" e dado provimento para determi-
, , 

nar que o Egregio Tribuhal "a quo" julgue no merito como en-

tender de direito • 

. o Sr, Secretário - PROCESSO NO 3 564/69 - Relator: Ministro 
, 

Fortunato Peres Junior, Revisor: Ministro R~do de Souza 

Moura. Recurso de Revista de decisão do TRT da 2a. Regiãõ, 
, 

CARLOS ALBERTO ALVES DA FONSECA (Dr, Jose Carlos de Barros L~ 

ma) e TRANQUILLO GIANINI S/A (Dra. Lilia Batori), 

O Sr. Ministro Peres Júnior - O v. AcÓrdão Regional não co~ 
, 

ceu do Recurso Ordinario interposto pela recorrente porque ~ 
, .. .. 

tempestivo. Salienta o v, Acordao quo, expedida a notificaçao 
, 

da sentença a sete, presume-se seja recebida a nove, sabado 

,,,(lê), A douta Procuradoria opina pelo conhecimento e provi 

mento do recurso. g o relatÓrio, 

O Sr. Ministro Presidente - Confirmo. Em discussão. Encerrad~ 

Tem a palavra o Relator, 
, 

O Sr. Ministro Peres Junior - Conheço do recurso, 

O Sr. Ministro Presidente - Conheço pela alÍnea 11 b11
, 

o Sr. 
, . 

Ministro Peres Junior - E dou provimento para que o ap~ 
, , 

lo ordinario seja julgado pelo Egregio Regional como tempest~ 

vo,,,(lê), Ainda rêz a prova do correio depois. A prova de que 

recebeu mesmo no dia dez! _ 
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O Sr, Ministro·Presidente- O recorrente juntou prova de que 

a notificação da sentença sômente foi recebida a lO de março. 
# A A 

Conheço e dou provimento, Ha divergencia? Unanimemente, conh~ 

cida a Revista, pela alínea "b", e dado provimento~ mesma 

para, anulando o AcÓrdão recorrido, determinar que o Egr~gio 
# 

Tribunal Regional julgue o merito, como de direito, 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 3 664/69 - nelator: Ministro 
, 

Peres Junior. Revisor: Ministro Raymundo Moura. Recurso de r~ 
' - N A vista de dacisao do TRT da Za, Regiao, Ind, de Roupas Regen-

cia S/A (Dr, José Eduardo Gomes Pereira), Acelina de Oliveira 

(Dr, Manoel Silva), 
, , - -O Sr. Ministro Peres Júnior - O v. Acordao Regional nao conhe 

# -ceu do Recurso Ordinario interposto pelo recorrente, por nao 

ter sido efetuado o depÓsito do valor da condenação, (Lê), A 

douta Procuradoria opina pelo conhecimento e provimento, g o 
, 

relato rio. 
' O Sr. Ministro Presidente - Confirmo, Em discussão, Encerra-

da, Tem a palavra o Relator, 

O Sr, Ministro Peres Júnior - Conheço do recurso e lhe dou 
, . 

provimento para que o Regional julgue o merito do mesmo, 

O Sr. Ministro Presidente - g meu voto, Há divergência? unâni 

memente, conhecido e provido o recurso para que o Egrégio Tri 
, 

bunal "a quo" julgue o. merito, como de direito • 
. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 3 674/69 - Relator: Ministro 
, 

Peres Junior. Revisor: Ministro Raymundo Moura, Recurso de r~ 

vista de decisão do TRr da Za, Região, Textil Kyriakos S/A 

(Dra. Norma J, Kyriakos), Salma FirminO Silv~ e outra. 

O M 
# , N 

Sr. inistro Peres Junior - O V. Acordao Regional entendeu 

que a dispensa do recorrido não foi justa, eis que,,,(lê), 

A douta Procuradoria opina pelo conhecimento e provimento do 
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recurso, g o relatÓrio. 

O Sr, Ministro Presidente - Confirmo. Em discussão, Encerra

da. Tem a palavra o Relator. 
, , 

O Sr. M1ni~tro Peres Junior - A .greve e um movimento coletiv 

Apenas, o empregado que deixa de trabalhar ••• (lê), Conheço do 

recurso, 

O Sr. Ministro Presidente- A· decisão recorrida julgou não 

provado que o reclamante !Ôsse provocador de greve no serviço 

da recorrente, contrariando, assim, a greve sustentada pela 
A · • I 

empresa na contestaçao. Inaplicaveis os arestos transcritos, 

conheço do recurso, pela alínea "b", e lhe dou provimento em 
~ - . . 

parte, ~a divergencia? Unanimemente, conhecida a Revista quan 

to a diferenças salariais, pela alínea "b", e dado provii;J.ento .. 
em parte a mesma, a fim de que sejam pagas as diferenças de 

sal~rio mÍnimo na base de Cr$ 195,63, vigente à epÓca da res

cisão. 
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o Sr.Secretário -PROCESSO NQ 3 677z69 - Relator: Ministro Pe

res J~ior, Revisor: Ministro RaymQndo Moura. Recurso de Re -

vista de decisão do TRT da 21 Região .CREGÓLIO ESCOLÁSTICO 

SANCHES e CIA.MUNI~IPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS (Drs.Pedro 

Dada e Paulo Noberto AntÔnio de Franco). 

O Sr.''1inistro Peres Junior -0 V.AcÓrdão entende:.t que não hou

ve nulidade decorrente de haver sido proferida decisão de Pri 

meira Instância sem,que o recorrente tivesse tido oportunida

de de se manifestar. t o relatÓrio. 

o Sr.Ministro Presidente - Confirmo , Em disc~ssão .Encerrada 

Tem a palavra o Relator. 

Q_~Ministro Peres JÍOior - Não conheço. 

~r.Ministro Presid~ - Não há base para a preliminar,uma 

vez q~e o AcÓrdão recorrido concluiu em face da declaração do 
, , , 

proprio recorrente. No merito, trata-se de materia de fato • 

Não conheço. Há divergência! unânimemente,não conhecida a Re

vista. 

O Sr.Secretário -PROCESSO NQ 3 684/69 - Relator: Ministro Pe

res Junior. Revisor: Ministro Raymundo Moura. Recurso de Re

vista de decisão do TRT da 21 Região .GENERAL MOTORS DO BRA

SIL S/A e RAIMUNDO TRINDADE DE ARAilJO E OUTRO (Drs.Emmanuel 

Carlos e Almir F. Pinto ), 
, 

O Sr.Ministro Peres Jun!2r - Trata-se de recurso em q:.te se 

sustenta q~e o duodécimo da gratificação natalina computado •• 

(lê). Não conheço. 

O St~Mi~lstro President~ - A decisão está conforme o Prejul

gado nQ 20 .Não conheço. Há divergência? Unânimemente,não co

nhecida a Re~ista. 

O Sr.Secret~r.l:.2.-=.J:.llQCEf!ªO NU_709/69 - Relator: Ministro Pe

res JQnior. Revisor: Ministro Raym~ndo Moura. Rec·lrso de Re

vista de decisão do TRT da 11 Região .AMILTON DOS SANTOS ME

NEZES E OUTRO e SERVIÇOS J.tREOS CRUZEIRO DO SUL S/A (Drs.New-
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ton Marques Coelho e Eduardo Cossermelli) • 
• 

-2-

Q._§.r_, Minl,sttLe,er~~~·mill - Trata-se de Recurso de Revista 

em que se sustenta que a transferência do recorrente lhe dá 

direito ao recebimento do adicional de 25% ,conforme dispos -

to ,,,(lê), A douta Proc~radoria opina pelo não conhecimento 

ou não provimento .t o relatÓrio, 

O Sr,Mlnistro Presidente - Confirmo , Em dlsc~ssão .Encerrada 

Tem a palavra o Relator • 

.Q_§!:.J:!inistrq__~s J·1nior - Não conheço do rec·uso. 

O Sr 1 M}nistro Presidente - A Revista vem apenas pela al!nea 

b. A decisão recorrida reconheceu que houve, apenas, transfe-
A - # rencia definitiva, e nao ha base para o adicional com funda -

# A A 

manto no art. 470 .Não conheço , Ha divergencia? Unanimemen -

te, não conhecida a Revista. 

O Sr.Sécretário -PROCESSO NQ 3 711/69 - Relator: Ministro Pe

res Júnior. Revisor: Ministro Raymundo Moura. Recurso de Re -

vista de decisão do TRT da 11 Região .BtDE FERROVrkRIA FEDE

RAL S/A e SYDNEY MARQUES DA CRUZ E OUTROS (Drs. Ayrton R&be1 

roda Costa e Mario Gollart). . , -.Q_Sr,M!nistro Peres Junior - O V.Acordao Regional julgou pro-

cedente o pedido de eq'liparação , por ter ficado evidenciado 

a identidade de função entre o reclamante e o paradigma ••• (lê. 

t o relatÓrio. 

O Sr.M!nistro Presidente - Confirmo , Em discussão ,Encerrada 

Tem a palavra o Relator • 
• Q Sr.Ml-Ul~tro Peres Jln~r- Conheço. 

A 

O Sr,M!nistro etes!ãenteZ- Também conheço. Há divergencia ? 
A 

Unanime~ente, conhecido • Tem a palavra o Relator. 
, 

.Q__§,r.Mlnistro Peres J~nior - Dou pro.vimento ao recurso para 

julgar a reclamação improcedente, 
, 

2_2r.Ministro Presidente - Nego provimento.A reclamada mantem 
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quadro organizado em c ar r-eira. Q•.1ais os Hinistros q 1e acompa

nham o Relator? (PaQsa). Por maioria, negado provimento ao 
, , -rec.1rso, vencido o Ministro Relator. Redigira o Acordao o Mi-

nistro Revisor: 
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, 
O Sr. Secretario - PROCESSO NC 3 714/69 - Relator: Ministro 

Fortunato Peres Junior. Revisor: Ministro Raymundo de Souza 

Moura. Recurso de Revista de decisão do TRT. da 4a Região. 

LIVRARIA EDITÕRA PILAR S/A E RAUL MARCELINO JOSÉ FRANCISCO. 
, , 

(Drs. Bruno de Mendonça Lima Junior e Jose Walter Dolzan). 

O Sr. Ministro Peres .Iypior - Trata-se de Recurso de Revista 

em que se sustenta que o empregador pode estornar as comissis 

se o comprador ••• (lê). Opina a douta Procuradoria Geral pe-

lo não conhecimento ou improvimento. 
, , 
E o relatorio. 

O Sr. Ministro Presidente - De acÔrdo. Em discussão. Encer

rada. Tem a palavra o Relator. 
, 

O Sr. Ministro Peres Junior - Conheço da Revista, salvo quan-
, , 

to ao decimo-terceiro salario. Quanto aos demais pontos ••• 

(l,ê). 

O Sr. Ministro Presidente - Conheço do recurso, pela divergê 
, A 

c ia. Ha divergencia? Por unanimidade, conhecido o recurso, 

pela divergência. Tem a palavra o Relator. 
' , , 

O Sr. Ministro Peres Junior - QUanto ao decimo-terceiro sala 
, ~ 

rio, deve ser mantido o v. Acordao. Nego provimento. Os ho 
# A 

norarios de Advogado ••• (le). 
, 

O Sr. Ministro Peres Junior - Nego provimento. A sentença d-
, ~ 

MM. Junta, confirmada pelo Acordao Regional, merece conf:lrma 

ção, pelos prÓprios fundamentos ••• (lê). 
, 

o Sr. Ministro Peres Junior - Dava provimento, em parte, na 
~ , 

questao dos honorarios. 

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

recurso. Vencido o Relator, designado o Revisor para lavrar 
, ~ 

o Acordao. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3 764/69 - Relator : Ministro 

Fortunato Peres Junior. Revisor:- Ministro Raymundo de Souza 

Moura. REcurso de revist'l d" decisão do TRT da 2a. Região.S/.A 

DIÁRIO DA NOITE E-s/.A"D!IÁRIO DE SÃO~PAULO· (Dr. Pedro Ivan de 
.... 

Rezende ) e HERCULANO VIEIRA BARBOSA E OUTROS (Dr Julio Arau-

jo). 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - O V. AcÓrdão Regional deu pro

vimento ao Recurso Ordinário para julgar improcedente o inqué 

rito ajuizado contra os ora recorridos. Decidiu o V. AcÓrdão 

Regional que não ficou comp~~vado que o recorrido tivesse ••• 

(lê). A douta Procuradoria opina pelo conhecimento e provi~n 

to do recurso, para que o inquwrito seja julgado procedente. 

lf: o relatório. 

O Sr. Minstro Presidente - Confirmo. Em discussão. Encerra-

da. Tem a palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Peres Junior - Preliminarmente, sou contra a 

sustentação, aas, como é o próprio recorrente que pede a sus

tentação do processo, entendo que o prosseguimento da deman

da deve ficar sustado até a solu~ão .•• (lê). 

O Sr. Ministro Presidente - Aqui foi apreciada em têrmos tra 

balhista. Diz o AcÓrdão Regional : "Sôbre o recorrente pesa 

- (1~) 11 acusaçao, . . e • 

. - .- .- .-- .- .- .- .- .- .- .- .-. 
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O Sr. Ministro Presidente (Continua lendo). Dou provimento ao 

recurso para julgar improcedente o inquérito e determinar a 

reintegração do recorrente com tôdas as vantagens legais. E

la vem, pedindo sustação, Indefiro isto. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Devia ter sido requeri 

da em Primeira Instância, em Instância originária. 

O Sr. Ministro Presidente - Em face do exposto, tendo em vis 

ta, justamente, os elementos dos autos, o recorrente espera e 

aguarda que êsse Colento Tribunal, caso não suste o andamen 

to do feito ••• (lê). Há um processo criminal lá. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Então, está precluso • 
, ~ 

A propria empresa deveria ter requerido isso na Primeira Ins-

tância, tinha que sobrestar lá. Não importa que tenha ganho. 

Depois que lhe foi desfavorável a decisão é que ela pediu pa 

ra sobrestar ? Deveria ter requerido lá na Primeira Instân -

cia. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - A Junta julgou o inquérito pro

cedente, 

O Sr. Ministro Presidente - Mas, ela tinha que requerer a sus 

tação antes do julgamento, na Junta. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Mas, ela de nada recorreu. 

O Sr. Ministro Hi+debrando Bisaglia - Se o empregado recla -

mou, êle tinha o processo criminal. A emprêsa tinha que, na

quela oportunidade, pedir fÔsse sobrestada a reclamação traba 

lhista ••• 

O Sr. Ministro Presidente - Ela pede inquérito contra êle. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - E agora que ela vai so

brestar ? "Data venia", é pl.or. 

O Sr. Ministro Presidente - A emprêsa recorreu para compro -

var a improbidade. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Pior então. 

-2-

O Sr. Ministro Presidente - Como há o processo pelo mesmo 

fato na Justiça Criminal, quer que seja sobrestado. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Mas, conheço para dar provi

mento. Tirando a preliminar, conheço do recurso. t pací

fico nos autos que foram encontrados, em poder do recorri

do, bens que a recorrente alega de sua propriedade .•• (lê). 

Os bens foram encontrados lá e êles não provaram onde adqui 

riram. (Lê). A sentença diz que foram encontrados os bens 

na oficina dêles. A firma sustenta que é dela. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Aemprêsa diz que 

dela ? 

O Sr. Ministro Peres Júnior Mas êles nao prova~ , Ela nao 

provou onde adquirira. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Dizendo que é dela 

à emprêsa cabe provar. V.Exa. está invertendo o ônus da 

prdva. 

, 

O Sr. Ministro Presidente - V.Exa. conhece para deferir a 

sustentação ? Não encontro elementos para deferir, porque 

ela fêz um requerimento para sustar. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Conheço. A preliminar inde

firo. 

O Sr. Ministro Presidente - Unânimemente, indeferido o pe

dido de sustação do processo e, por maioria, não conhecida 

a Revista, vencido o Ministro Relator; designado para lavra 

o AcÓrdão o Revisor. tste o Último processo apreciado. Os 

demais continuam em pauta por ausência do Ministro Celso La 

na, convocado na Primeira Turma. Durante o mês de março 

foram julgados 224 processos ém quatro Sessões; indeferido 

, 
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um; houve desistência e devolvido um. Hoje foram julgados 

66 p~ocessos. Encerrada a Sessão, 


