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' Havendo nur~ero legal declaro aberta O Sr, Presidente - a 

-sessao. ' ' ' O sr. Secretario procedera a leitura da ata da ses 

são anterior. 

O Sr. Secretário - (Lê a ata), 

O Sr. Presidente - Em discussão. Não havendo objeção está 

aprovada a ata. 
~ 

(Os srs. Advogados requerem preferencia para os 

processos nQ 245/64, 738/64 e 890/64) 

O Sr. Presidente - Deferido. Srs. ministros, antes de ini 
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ciarmos os julgamentos, quero me congratular com a Turma :Pe
lo aniversário do ministro Thelio Monteiro. ~ uma data mui

to grata para todos nós, porque não é possível um companhei

ro melhor e mais completo que Thelio Monteiro. Essas mesmas 
~ . 

qualidades ele reune como _magistrado; e um juiz completo. 

• • Logo,e motivo de regozijo para a Turma o aniversario de S.EX, 

como também o do nosso Secretário, dr. Eros Tinoco ?!arques J 

que é um dos homens mais prÓprios para o desempenho de sua 

função que encontrei em ~inha vida. Dou como unânimemente 

aprovado êsse meu voto de congratulações. 

(Chega o ministro Peres JÚnior) 

o Sr. Thelio Monteiro - Sr. Presidente, os meus agradeci-

mentes pelas generosas palavras de V,Ex6 e de meus caros co-

legas. Nada mais tenho feito do que procurar corresponder 
~ 

à confiança que rro depositaram quando vim para este Tribunal 

ou melhor dizendo desde que ingressei na Justiça do Traba

lho. Agradeço a V,Ex& e aos meus caros cole.gas, de coração, 
. . 

essas generosas palavras e ao mesmo tempo tambem me congratu 

lo pela passagem do natalÍcio do nosso Secretário dr. Eros 

Tinoco !.!arques. 

O Sr. Presidente - Vamos passar ao pregão dos processos. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 2lt'226h - Relator: Ministro 

Bezerra de Menezes. Revisor: !.!inistro Thelio Monteiro. Re-

curso de revista de decisão do TRT da li Região. Interessa

dos: B.anco Boavista S/P. e Sindicato dos Empregados em Esta

belecimentos Bancários do Rio de Jan~iro. 

O Sr. Eezerrá de Menezes - Sr. Presidente,· a t:M 8& JCJ do 

Estado da Guanabara julgou o Sindicato carecedor de ação pe-
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la decisão de fls. 137 entendendo que dos autos não consta 

a autorização ou assinatura de cada~~ dos reclamantes ••• 

(1~ ). ~ o relatÓrio. 

c • 
• i 
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O Sr. ?r,•f'i'lcnte - Cm:l n paJ.nvra o rcla:tor. 

O Sr. -e~..;crrl"l "c lllcncZe!! - Qucr·J acentuo.r, · con·J relat•Jr, q_u 

já tive op·::>rtum.üade de nc prJnttnclar no sentid·::> de ••• (1~) 

ll.> entant•J, doi;; der- nen pr·::>nunciamento s forru;;. nl t crados pel 

Tribunal l'lenJ, . Conne-;·J do rccurs·J pela di.vcrr;ência. 

) 

,·_. 
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O Sr. • ' A F residente - ha di v ergencia? 

o c. Cem ~. r:e.la vr" ~ rch ter. 

O :>r. Bezerr!l de kenezes- A !Jf'elinin~r ce nulidaC\e fei re-

' ' -jeitl;!é!a, cem., salientei ne reJat.rie, rel:l ecerdae que jul-

,;eu es em'wlaar;as decJaJ'g t!,rie. não teu realmente e mener 

funnr.r.~ente. Rejeib a preliniMr de nulit"ade. 

O Sr. TÓlh ll~nteire - T~r.iiiÓ:c. rejeite. 
, ~ 

Preside~ - ::!l. C:ivergencis? Re je i ta dE o. ::-r elimina r 

de nulids C' e, unânir:tcuente. C~n 11. pele vrs. • relatar. 

O :3r. Bezerra c'e l··eneze s - De ~rit~s, r;recise ler.iltR> r que 

se tro t~ ~e CUl"l.primente ie scêrde sindical. A lei é expre s 

st. r~nde, ne :perá;rafe Única da nrt. 872 d!~ ~.nseltdaçãe, 

êste peãer se Sinc'icll te <ile rleiteer a cumprimente de senten 

çn caletiva 11U acârl',es cele·ars. das pen~ nte n Justiça de Tra

'r;slh•. Est!Í exercende e Sindice te um :f'&.culuie recenhec1-
I I .... r.l 

ds em lei, tal c ene alias ex:"!'esD:"tJente js ceci~liu ·oS te •ri 

~:.m$11, e c;,m t'!ecis&s ::rontids. pela e,;ré.~lm Supre1a<·, O:Crillunal 

8 SS IICi!l.c'.os. 0 'l'rillu:r 1 Sur;erier C1 ~ ':'rP- h.~ 1!-,a. ~~5G~r'iu '! 3311'1 

C~lil a chancela C!" e;,;r~ulc• Su:re 'a :'rlleun~ 1 ••'ec'eral. Nõ a te 
. , , 

nh• • r;ue eltel'lJ-r, a- ~;~ateria e u·enhãéi,;a. N ea têrt'l~S de 

" T' . , O ~. elig l'.\enteira -A cr:.teria acha-se re,;ulsr:fl .'~la art. 

872, paráGr&fe Únice é'n Gansnlicaçi• css 1eis da Trl'llaaDa, 

!'ll'3sia1litan!!a à ent1dac'e sinC'.lc<?:l, inrle:_:>enc1entenente ils tm 

nifestsção •u autare;a das .!J&Jeres d• nssc·dnc'• CU::lt'rinenta 
~ 

c' e a c a rã a, de e e ci si a n or rn ti w , na turs lncn te s. a tingi n(~• 

ess8 iniciativa 11 entici'lde sindical, àqueles que se r.t~nifes 
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t~ !"!.n c ontracoess11 inicia tive. , pena i:npart" r, se aft:it ir c o 

mo possível !Ut9.dura sini!.lca l. No c'"lsra houve ~.s.nifests çe o 

, - - ~ ~ em. sen tine c en trnri o a int erven'<s. • cu in e i c~ te, lia t~.<ral-

- A - -m·~nte a ~ect3n; e.'ltes ne.o atin ).1'1: ;o~r'l•1~ nao hs.via intere..!!. 
n 

se ou por çualfluer circunstancia, por essa intervenç.Çi'• do 

sinc:licn to. Mas àqueles que nãe se manifestaram lie UDI!l foro: 

expressr. etll rels ção a essa l!l:ssistência do sindic" tO>, a essa 

iniciativa. d, Sinc'l ica to, a é'ec!.seo ll'l e e prevn lcc.er. Ac~m-

O !:}r. Presidente - R ela t •r e revi ser negam provimento a r e-

vista. 
, A • 

Ha C.ivero.;encia? Nel:\do provit:l<'lnto a revista, r•r 

una n irni ci.e rl.e • 
/ 

O Sp, Secretário - PROCESSO Nll 788/fu - Rü'l t~r: Ic':inistro 

l<'iuza Li!:Ul. 

s• Cl.e r~vt.,tn '1e eec~s5e r' • Tft':' ds 1'· R~.;iã•. In!:~Nlss~"•s: 

Jes!Í Leartll. Cle Lir"P (Dr. Silvéria J.i, r' os Sant"s) e c·~~ J,;i

nci:>'• e Flu:.1inense r'e Laticini:)s (Dr. Jayl..le t:~uiz ele Ara~e 

D~t'luer). 

O Sr. Fiuza Lil:l"' - Sr. rresicilent~, a hll 5"' Junt~ !'e '-'oncil1~ 

" , . 
~ori~s, ei-

feren -;u 
, A - A 

f e se 1~ ri.;,, n• a t erm•s c'!'. illlCl s~;;: ( le). 

ris. 

O. s,., lo'iuza Lim -Sr. Presid.ente, vou acem):9nhar • •rilhan

te parecer àe ilustM.ds Pr•curad._r Carl•s Af•nso l<'ra~a. C•

nheç• do recurs• p•r entender c:;ue estsí fundamentaà •• 
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juisrrur!en eis c i tA o "'r. 

Ga. • 

O S-_. I?"~'~.S'-~ ~nL_e - · .. '_.: r_ iv·~r~:.nc"'"' ""· :~ .. n 1·ec'r'~ - r "~~ni··"..:.rl. ,. _. ~- -•' m - _,, ~ -• L • , • ~. C~''• 

.., ~ L , Q. r. riuza iWI -Na nerita, d:au previment~ r:arr- -que as au 

tas tnixem r'!S '"r~t:un'll Re_;isnt>l rnr~ CJUO jul,;ue • ;-;érltõ> r~ 

r.co • inicia e a rró_-ri• Tri""un~ 1 Re..,ia:1.9.1 -e~~>n':03cea, st" " 

rer~<"lil er" 11:Í:C!Il.iL'.t, teve-:;e a:·ur~r e;;l execuçao. Assi1:1, 11 

~ I , ' 
r~cursa ca·.;;::.vel, na r;JI!'U entender, e ' ~!"t'.in~ri~>. Par isso 

cursa c~'..:i-vcl é~ :.1"{,1nária. Aceu~..,n.ho • v-t• t:; r<:~"tt'r. 

tra r~l~ t•r, vau llllnter s élecisãa. Aliás, tenha sic:a venci 

de nA Turr~a. Entenne, _caDta • Tri!wnal Ke~ianl'll, que a· ve. 

' A ' se::;. s~ peln se circunstlilncia·. r.e a pe.rte silenciar, • q~-

~na inicinl nÓs entenderL;.os juc ~ r-Jcurse cn;;,ivlll ~ ) ar 

C' inf !'i •, as Juntr s j~.r.-"' ~ s jul..;nrã • r e c ..ll' 3 :t C! e eH:· ar _;t1s. De 

das. A refere:1cis re 'lUa :;·e>uve u:-i per~"• f'e ru.nunt~ r'e 49fo 

tn~-.éu c«us::: espécie. J,;ps 111 pr'.ra r'e "l.tc.cr:b c'e 4o% é res 

,:c junLo r' r, 62. O er.;:-re L? r' a fi> i ni::; ... er;.snc1.) era 2 i' e 9 r;;::ltll 

' 
.;.·-_; 
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f!"J.e se tiv~sse n<> cn1c;.lle C'esse pef~.c'•, verficsr-se-is que 

êle nse atin;;e r~is t'!e seis vêzes • s.-:J.árie "-lÍni•·:" c'a Re.oiii ,, 

I' ele clrcu::~st;nc!.s. c' e • recln r.l!lnte tl!l.e ter, ne. inici"'-1, cle

cl~>.r:::r'a D CJ..!!!IntLU"J C:• :'ec'ida, n!i'e é s\,lficientepare que coi'ea 

recurs• trt',in!Írie. O Triiilun.•l no,;ieml, par un~niLli<'&de, 

nãa cenheceu d• recurse, entendonc~t, a neu ver, cta acêrt•, 

e!àl.lrra il:Íquii'a • ,,ediàe, perfcitauente cclculáve1, cer.11 se 

v~ .. , ( 1;). De fsrlll!! que d.,. tn veniq iilas ; 1.:!': pensam em c en-
, 

trarie, ne,;111 r.rsvir.l!!nt• a o r e curse. 
.. 

O Sr. TÓli• l!ente: ir• - C;n; ~ rel!lt •r e revisel' c' e a c!lrclf' 

o Sr. 1"resiõente -·l•rSoc-se trawsse ee fi'estaçiies venci.-

A 

· nh• e. cHve r1:encil1. P•r m leria Gl.e VI tts, f ai d~de previmen 

ta ~ • r e curse ~ ra que es fõl utes oa ixem a • Tri\unP.l Re.; ienal 

e Ôste decida • recurse Cl\lle •ràin:Íri• c•m• lhe parecer de 

d!.reite. 

O Sr. SecretÁrh - FR0C~3SO 112---ª.20/fu - Relat•r: lêinistr• 

Télia d!l Cnsta J.:.nteire. Revis ,r: l!inis tra I''ernF-nt'.s N•llre-

.;a. Recu:-:a de revls tn de >lecls; c) i' e ':'RT toa 3ª ll:J ~iã "· Ir 

tereass.~1;;s: Cia. f.e Se,;".lt'!IIS l.!in.<l.s-Hrasil (llr. C~lio G)ynt!Í; 

e R11ierte P&nseca Fornannes e eut1•as (Dr. Wil~•n Ce.rnelr• 

O Sr. Télie !.l•nteir• -Sr. l'resinente, entenrleu • <>.c~rri• 

n s·''• l'residente -De ~circ!o. C•a a J1!lavre • gr; a.~7ei!1J.ile 

(Usa eis. palavra • adv•..;adB roc:rronte). 
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(Usa na palavra o anvoga,lo) 

O Sr. PJ'esHPnte - :Ehcerraila a discussão. Com a palavra o 

relator. 
, ~ 

O Sr. Telio Honteiro - Sr. Presii1ente, .[lara aqueles que, 
A , -

como eu, sobre a materia em discussao, entennem que a gra-

tificação de jun~o concedida pela emprêsa correspondente 

' exatamente aquela ~e ornem legal, consubstanciada na Lei 

4 090/62, a revl3ta está justificada em ambas as alÍneas 

do permissivo legal. Para outros, na alÍnea ~, porque a-
, N H A , 

corrlaos divergentes sao citados sobre a materia em discus-

-sa (,. Cor>~eço. 
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O Sr. Presidente - V~u conhecer, apenas, na letra ~ d~ per 

missiva legal, porque entcnd~ que não h~uve violaçã~ de lei. 
, ~ 

Ha divergencia? 

O Sr, Bezerra de Menezes - Conheço nas duas letras. 

O Sr. Presidente - Conhecido ~ recurs~, por unanimidade, 

Tem a palavra o Relat~r. 
, 

O Sr. Teli() M~ntdr~ - Procura-se saber se a gratificaçã~ 

• c~ntratual, tacitamente ajustada, habitualmente paga, antes 

d~ advenb da lei 4090/62, e que tl.nha o cunh~ natalino, po-

de des~brlgar o reclamado de novo pagamento,,, (lê). Dou 

provimento, para julgar impr~cedente a reclamaçã~. 

O Sr. Presidente - O brilhante advo:;ado, na sua sustentação 

fêz referência, se não estou enganado, a dois acÓrdãos da 
, 

Segunda Turma, esposando a mesma tese do Sr. Minl.str~ Telio 

Monteiro, que ag~ra pr::>feriu seu v~to, admitind~ a compensa

çã~ da gratificaçã~ de fim de an~ com a prevista na lei 4090. 

fi~s, quero acentuar quq em t0das decis5es nesse sentido, te-

nho sid~ vot~ divergente, acompanhado pelo Ministr~ Fiuza L.! 

ma. Entendo que a lei, quando fala em rem1meração, nã~ fala 
, 

em salari~. Se a lei assegurasse a gratificação, sem dizer 

indepenfientemente da rem1meração a que faz jus, eu admitiria 

-a c~mpensaçao. 
, , 

Mas, entend~ que a remuneraça~ abrange sal~ 

rio, gratificaçã~ e tud~ o mais que o trabalhador recebe, E 

se a lei nã~ distingue, ao juiz nã::> é dado distinguir, senã~ 

aplicar a lei. Nã::> d~u mai~r imp~rtância à interpretação 
, 

historica,a que aludiu o nobre advogado, do projet~, quando 

se inciciou na câmara, pel~ então Deputado e, h~je, ilustre 

Senad~r pelo Estado d~ Ri~, Aarã~ Steinbruck. C~loc::>-me i~ 

passivelmente dentro da lei. A lei diz que n~ fim de cada 

an~ o trabalhad~r terá direit~ a uma gratificaçã~, indepen -
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dEntemente da remuneraçao a que faz jus. Se fala em remune 
~ , 

raçao, e c~m~ se falasse em vencimento e ordenado; abrange 

tudo. • Por iss~, nego provimento a_Revista. 

O Sr. Bezerra de Menezes -
, 

D~ relatorio apresentado, e tar 

bé~ da sustentaçãJ oral, verifica-se que essa gratificação 

- e para mim p~ucJ importa o seu batism~ - ainda que de Na 

tal, se estivesse condicionada à frequência, produção,lucro 

da enprêsa, ou outro qualquer titulo, eu admitiria a não co 
~ 

pensaçao. Mas, no caso, foi dada c~mo pura e simplesmente 

com~ gratificação de Natal. A lei não teve em vista impor 

emprêsa ·um 11bis in idem". - , Dar duas gra~ificaçoes e estabel 

cer o 142 salário. 11 Da ta venia 11 , entend~ que é uma gratifi 
~ , 

caçaJ perfeitamente compensavel, tal como decidiu o Relator 

O Sr. ~iuza Lima - Peço permissã~ a V. Ex& para adotar, no 

meu voto, a brilhante argumentação de seu v~to, ~anõo dis

c~rd~u do Relator, a quem considero ~1dóss mais perfeitos 

juÍzes do Trabalh~ neste Pais. Ainda não consegui modifi-

car meu pensamento a respeito, p~rque entend~ que essa gra

tificação que o trabalhador vinha recebeddo, já estava no 

seu "Jrçamento, dentro de suas despesas que, relativamente 

c"Jm a inflação sempre crescente, embora diga "J G"Jvêrno todo 

~s dias que está procurando dminui-la -
, 

alias c"Jmo dizia 
A 

Governo anterior - na verdade, cada dia que se passa tudo 

encarece. Quando nã~ é "Jficialmente, é através da fraude, 

da burla à lei, desde ~ aluguel de habitação do trabalhad~r 

até às coisas mais necessárias à vida, com~ alimentaçã~, me 

dicação e vestuário. Quant~ a essa questã~ de diminuir 

132 salário, pagandc-J em duas partes, tudo no momento é po 

si vel. Para armar o balão de ensaio, se faz em qualquer c 
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A 

p~ a experiencia. Na rEalidade, o empregad~r tem sempre os 

meios possíveis para buscar recursos. • Pelo menos, ate ho-

je, parece ser assim, pois o Banco do Brasil tem fornecido 

' numerario para pagamento. Acompanhei a sustentação brilha 

te do dr. advogado, que tanto fal~u em Jesus Cristo e o Eva· 

gelho, tanto citou a Biblia e os ApÓstolos, lá também está 
, 

escrito que o forte deve sustentar o fraco, porque so assim 
,.. , , - -
ele~ alcançara) o rumo do ceu, senao nao entram na porta es 

' c eu. treita do No orçamento do rico sobra o ~e falta no 

do pobre. Por isso, acompanho v. Exl.!. 
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O Sr. Peres Júnior 11Ds.ta venia 11 de V .E.."'!:&, coerente com os 

votos que tenho proferido, acompanho o relator .. 

O Sr. Presidente - Dado provimento ao recurso para julgar 

improcedente a reclamação, contra os votos dos ministros re-

visor e Fiuza Lima 
" O Sr. SllcretÁrio - PROCESSO N2 183.L2k- Relator: Ministro 

Fiuza Lima·. Agravo de instr=nto de despacho da JCJ de l~o

va Iguacú. Interessados: Fábrica de Tecidos Cachambi Ltda 

Izaias Schapirowich (Dr. Vicente de Paulo Galliez) e Esther 

Esmeraldina AntÔnio. 

O Sr. Fiuza Lima - !.!enor não aprendiz. O agravante discute 

nas razÕes ••• (lê). ~o relatÓrio. 

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

o relator. 

O Sr. Fiuza Lima - Sr. Presidente, vou acompanhar o parecer 

da Procuradoria d!l lavra da drll Emiliana Martins de Ãnclr ade·, 

"' !ia realidade algu..'ls procuradores vem se manifestando no sen-

tido de certas e determinadas diligências que não result~ e~ 

"' nada, só trazendo prejuÍzo às partes que fic~u na dependen-

cia dos julgamentos, quando esta Justlça deve ser dinânima, 
, 

rapida. !lego provimento. 

o Sr. Presid~nte - , "' Ha divergP-ncia 1 Negado provl~ento ao 

agravo, por unanimidade. 
,-

o Sr. Secretário - PROCESSO Nl! 409/64 - Relator: .Ministro 

Fernando .Óbrega. Agravo de instrumento de despacho da 5~ 

JCJ de São Paulo. Interessados: Fábrica de Vassouras e Es

covas 11 são José 11 (Dr. ~ntonio Saturnio Fernandes) e Benedito 

--

1 •;; ., 
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Gama (Dr. Afonso Navarro), 

O Sr. p.,..esidente - Trata-se de revelia não elidida. A par 

te não CO!!!pareceu à audiência e não se fez representar ... (lc) 

~ o relatÓrio. Em discussão, Meu voto é o seguinte: A pre~ 

~inar não tem cabimento, A outra reclamação foi arquivada ••• 

( A) Ha' divergeAncia ? le • bego provimento, Negado tr ovimen-

to ao agravo, por unanimidade, 
r 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nl! 636/64 - Relator: Ministro 

Bezerra de "'enezes. Agravo de instrumento de despacho do 

sr. Pr~sidente do TRT da 1 1 Região. Interessados: Floriano 

Salles Souza (Dr. Joel Mayrink J;eves) e Frota Nacional de 

Petroleiros (Dr. Petic;uar de Carvalho Veiga)'. 

O Sr. Bezerra de i.!enpzee - A 17" JCJ da Guanabara, por U.'1a 

nimidade, julgou improcedente a reclamação tendo o Colendo 

Tribunal da 1" Região, sem divere;ência, negado provimento a 

apêlo. Diz o acÓrdão do Tribunal a fls. 50: 11 Não são devi-

dos os Salárioe ... (lê), 
. , 
"' o relatorio. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Com a palavr 

o relator. 

O Sr. Bezerra de i:!enezes - Em verdade nao havia base legal 

para o pagamento de salários atrasados. A rescisão do con a 

to de trabalho do reclamada ocorreu, •• (1; ), 1'1ee;o provimen 
~ 

to, 

O Sr. Presidente -
# A 

na divergencia ? 1iegado provimento ao 

recurso, por unanimidade, 
/ 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nl! 695/64 - R9lator: Ministro 

Peres Júnior. ~gravo de instrunento de despacho do TRT da 

11 Região. Interessados: Orlando Duarte Santos e outros(Dr 
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José Geraldo Ribeiro Bellino) e Panair do Brasil S/A (Dr. Va 

ler i o Rezende). 

o Sr. Peres Júnior - (Lê). ~ o relatÓrio. 

o Sr. Presidente - E m dlscussüo. Encerrada. Co~ a palavra 

o relator. 

Sr. Peres • o Junior-

clamante se amparou a 

O Sr. Presidente - H 

recurso, por unanimid 

O Sr. Secretário - p 

Tbe li o Monte ir o. A.gr 

da 1 6 Região. Inter e 

Ltda (Dr. Lourival Ba 

n. a. ;.roura Brasil). 

o Sr. Thelio !~onteiro 

Nego provimento. O decreto em que o re 

ssegura que o horário ••• (1;), 

. "' a divergencia ? Negado provimento ao 

ade. ,...-
ROCESSO Nll 698/64 - Relator: ~linistro 

avo de instrumento de despacho do TRT 

ssados: Importadora Exportadora Jades 

cellar) e Sebastião Cosme da Costa (Dr. 

(lê). r. o relatÓrio. 

o Sr. Presidente - E m discussão. Encerrada. Com a palavra 

o relator. 

o Sr. Thelio Monteiro Da simples leitura do venerando 

lê). tlego provimento. acÓrdão Regional •.• ( 

o &r. Presidente - H . - "' a aivergencia ? Negado provimento ao 

recurso, por unanimid ade. 

O Sr. Secretário -

• Fer_nando Nobrega. 

da 2a. Região. São 

do Brasil S/ A (Dr. 

recido da Silva e 

O Sr. Presidente -
lei 4 090 ••• (le). -

/ 
PROCF.~SO Nll 710/64 - Relator: Ministro -

Ag ravo de instrumento de despac'1o do TRT 

ulo. Interessados: FrigorÍfico Armour 

lo de Oliveira Basilio) e Geraldo Apa

ro (Dr. Agenor Barreto Parente). 

Pa 

E o 

out 

A revista conflita com o regulamento e a 

~ • o relatorio. 
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O Sr. 'l'r,,~irl~nte - I::! discussão, incerrada. :Para min, a 

revista er,t!( fun<Janento.da. Dou yrovinento ao ngravo, para 

mandar subir a r:.:vüta com ns cautell:ts da .lei. Há. diver-

t:ência ? Dad·J provi::~ento ao a.e;ravo, para nnndo.r subir a re 

vi o ta c•J:t:l an caute!as da .lei, uninimomente ~ 
~ 

O Sr. SocrcMrio - 1'1'!0Cl:SSO J'"!t 754-/64- Jtelat·Jr: l'J.intstro 

?6rcs Jt1nior. J.:;rav·J d c imtrm:1ento de dc::lj,laCh·J do TJtT da 

51 Rcr;ião. IntercotJados: Fri,orifico São Francisco S/J. (Dr. 

José Teixeira) e José G;üdin·J G·J!lefl (Dr. Or!and·J da liat:~. e 

Souza) 

O Sr. J',~res Jó.nior - O arcst·J rc:;iJnal ne:;ou n exist~ncin 

da litispendência invocada pe!o ora ae;ravante ••• (lê). :E' 

o re!at6rio. 

O Sr. ?'residente - J:n discur,sio. Encerrada. Coa a yalavra 

o Sr. 1"éres Jltnior - ll'et;o pr·JVinent·J 0.·.) aenvo. i liD.téria 

ol:l debate é apenas de fato e de pNVa ••• (lê). l"ct;o pr·JVi-

a~r::~vo, por unanimidade de votos. 
/ 

O 3r. SecrcU.ri•l - 1"'lt0CiSSO J'"lt BH/63 ltelator: JUnistro 

:5c:!:erra de Mencze"·· .4:ravJ de in:;trurn.ento de dcepach•J do 

TJtT dn 14 Re,;iã·:>. Int erc ~r, a dos: J t".yne Y·Jniz de .Arat;Üo de 

LT6es Daquer e Cio.. ~rasileira do .Artefato:; de ~orra.cha. 

O ~r. J'lc~crr" ~le lleneze~ - Sr. l'ru~idcnte, ·a Jm Junta do 

:i:!lte<Jo da lTu.an:abara. deu. lJcla j_)rocedência da rcclll.r..a~íio ce!:l 

divcrf;ência, jul,ando . ·' o :l'cit·J ll revali:l. ... (lê). I' o 

rclat6rio. 

O Sr. Frc~i~ente - ~ discussão. ~ncerrada. Co!:l a palavr.1 

,, relntor, 

'n 
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O Sr. 1lcr.erra de l~eneze!'l - Diz o ncórctã·J citado: "I' de ee 

aplie~tr a pena de rcveli:J. quando 11 parte, devid aunent e no ti-

! ' d ( A lf 1c::.1. a, !az-sc representar por um advor;ado que ••• le). Dou 

vroviJ:IentJ no ar;r:wo p~ra nnndar :subir a revista co.ll as cau. 

tel~.s.d::~ lei. 

O Sr. !'r·'~>ii!ente - 1L1 divcr,!;ência ? Dad·J provi.llentJ a•J a-

. ,:rav·J pl'lrst n~tndar subir .:t revista C·J.l:l as c~mtelas da lei. ,.. 
O Sr. Sccret~rio - :PJtoCiSSO !f2 878/6.1, !telator: Ministro 

Téli·J lbnteiro. Ar;r:;v·J de in:>trtl.lllent·::> de dcspnch·J do T:!tT da 

l'rllieira Rctii·::>. Interesradon: Sebastião de Oliveira (Dr. 

l:duard•J Crnr.) e Gráfic::t Siio Luiz (Dr. :E,lison de .l~tiar) 

O Sr. THi•J lhnteiN - Inc·::>n!ormndo co.m •J de!lynch·J denut;a-

tório, ar;ravJu de instrument·J o rccl:uUl.nte prctendend•J de-

~:wn.!>b.r !unõ.a.llcnt:!i.do oJ o. pêlo::> • • • ( 1 Ô). J:' o r ela t6rio. 

O Sr. !'residente - In discusl!ào. l:neerrada. Cvn n !Jnlavra 

o relnt·Jr. 

1 •; 
• 

o Sr. Téli·J li!·Jnteirv - Fundou-se o e,ré.:;io Tribunal "a quv', 
~ 

c•:>no raz11.o de deeidir,n·J depoimcntJ do próprio rcclaiUIIlte n 

sentido de se:mpre exercido. a fun.,ã·J de cncadernador ••• (lê) 

A 

O S .. . 1 t - t:!..t.. l. i ? , r. r r c!' 1' cn c w:t é 1 vcrr;~nc n . 

votos. 
/ 

ar;ravo, p·:>r unanil:tidade de 

O Sr. Secretário -~!~~O~Ci~?~)S~O~N~~~9~0~2L/~6~~ Rclat·Jr: Ministro ~e-

zerra tle Jlleneze:s. Ar;r' vo de instrumento de despach·) doJ TRT 

d~ 11 :!tut;iÔ:o. Intcrcn!'ado::>s: 1!.odol!o Au~t!lto L·Jb•J de Vascon

ccloo (Dr. Luiz rle Castro e Costa) e Fundação da Casa l'O!JU

lar .(Dr.Hunberto 1. ?iraglbc ~-~alhãea). 
~ 

O Sr. 1!eserra de Menezes - Trata-so de :vedido de equi)litra;a• 

s~larial ••• (lê). ~·o relntório. 

O Sr. :Pro!"i'1ente - ~ discussão. Encerrada. Con n palavra. o 
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O Sr. ~~..;err~ 'lc llcnc!:cs - Sempre fui favorável que o tcnpo 

de serviço !Ôs:le; rc~lncnte, apurad·J nt\ !un,io, coll·J suo ten

ta a doutl.\ lrocuradoria e co::Jo nfirna o ac6rdão trasido a co 

hjo. !'ropÔc •J prcjtllt;ado nesse sentido. ·O eu·J nã·J ' êste. 

O Tribunnl decidiu q_ue o clnprct;atlo não exercia as ncr.lltU:l :ru. 

tÕcs d•J paradit;ma ••• (lê). Ikt;o provinent•J. 

O Sr. 1'rer:i4cnte - Há divert;ênein ? Itc,:ado pr·JVir.tent·J ao a 

:;ravo, por unaninidndc de votos. 
" O Sr. See1·ct~.rio - J'ROC'Ti:SSO ]{Q 965/64 Relator: llinistro Té 

liJ· Jb:1teiro • .1&r:.l.VJ de instrunento de' tlcspnch·J d::t ll ltc:ião. 

Interesr,ad·Js: Fr:mcisco Ferreira !'onoccn (Dr. Helio Orlando 

Graeff) c :!:q,uipament·JO \'íaync dJ !r~1sil Sj.! (Dr. Waldyr Fran 

ci:!c·J Lei te). 

O Sr. ·Téli·J l!·Jntciro -· Dcne:ada a revisto. p·.Jr incxiotir o 

cJnflit·J de teses pela CJ:1fir;u.ra.çã.J du falti!l trnbalhinta 

por c~lpret;ado estável ••• (lê). I' o rclt\t6ri o. 

18 
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O Sr. Presidente - Com a palavra o sr. relator. 

O Sr. Télio Monteiro - A falta atribuÍda ao agravante, de 

improbidade, desclassificada para desÍdia grave, resultou 

demonstrada, face à. prova produzida ••• (lê) • H a verdade se 
, 

verifica que a falta foi co~etida e o egregio Tribunal re-

solveu não dizer declaradamente cono tendo praticado ato de 

improbidade, para então desclassificar a falta que existia 

para a de desÍdia de natureza grave, hipÓtese que, em se 

verificando, não admitia uma repetição. Nego provimento ao 

agravo. 

O Sr. Presidente - Há divergência? Negado provimento ao 

agravo, por unanimidade, 
/ 

O Sr. Secret~rio - PROCESSO N2 6 177/63 - Relator: Ministr 
, 

Bezerra de Henezes. Revisor: Ministro Telio da Costa Monte -

ro. Recurso de revista de decisão do TRT da 2a. Região. AS 

SOCIAÇÃO DE ENSINO NOVO ATENEU (DR. GUSTAVO DORIAS) e OSCA 

ALEXA REBELLO SHAITZA (DR. JOS~ SALVADOR FERREIRA). 

O Sr. Bezerra de Menezes - A Wd, Junta de Curitiba julgou 

-o reclamante carecedor de açao em seu pedido de reintegra-
- , çao, facultando, porem, o direito de promover nova reclama 

-çao, se assim julgar conveniente, para reivindicar indeni-

- > ( A ~ > zaçao, aviso previo ••• le). B o relatorio. 

O 
, ~ 

Sr. Telio Monteiro - De acordo. 

O Sr. Preside~ - Com a palavra o sr. relator. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Conheço do recurso, em face da 
~ 

di vergenc ia. 

O Sr. Télio Monteiro - Também conheço. 

O Sr. Presidente - Conhecido, por unanimidade, 

O Sr. 'Bezerra de Menezes - No tocante à preliminar de nu-

19 
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lidada, do fls. 185 e 186, não cita o recorrente um só acór 

dão para demonstração de divergência e não aponta preceito 

legal que houvesse sido violado ••• (l~). 
, 

Meu voto oro senti 

do de dar provimento ao recurso em parte, reconhecendo o di 

reito do empregado ~ reintegração, com as vantagens legais, 
, .. ,. , 

facultando, porem, a empresa o direito de abrir inquerito 

para demonstrar a causa c e , poder dispensar o empregado. 

~ -
Por um lapso deixei de fazer referonc ia a uma petiçao, de 

que determinei a juntada por linha; petição da emprêsa, no 

sentido do que, posteriormente ao julgamento do Tribunal 
,. 

Regional, este reclamante, como os demais membros integran 

tes da diretoria daquele sindicato, foi destitu1do de seu 

sindicato pelas autoridades competentes, inclusive autorid -

des militares. Entendo, sr. Presidente, complementando 

meu voto, que essa alegação por si não vale para infirmar 

os fundamentos do acÓrdão regional. Provada a falta, atra 
, , ves de inquerito competente, pode o empregado ser demitido 

, ' . Agora, sendo estavel, obviamente, ainda que provisoriamen-
~ ~ , , 

te, ~lê nao e demissivel 11 ad nutum 11
• Meu voto é no senti-

do de dar provimento, em parte, ao recurso, mantendo a re-
... , .. ,. 

integraçao com salarios, facultando a empresa o direito 

que a lei lhe assegura, de abrir inquérito para dispenàar 
._. 

o empregado. ~ meu voto. 

O Sr. Télio Monteiro - Já tenho várias manifestaçÕes em ca 

sos desta natureza, comparando a estabilidade provisÓria 

• aquela outra de ordem legal, enquanto exercente o emprega 
. e. ,.,o , 

do do mandato sindicato - que e o caso dos autos - podend 
"' , , , somente atraves de inquerito judiciario ser despedido por 

falta grave articulada e provada. No caso dos autos, co-

20 
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mo salientado pelo ministro·relator, trata-se de empregado 

investido de mandato sindical, despedido sem inquérito, co-
, ~ 

mo determina a lei e que e da jurisprudencia inclusive do 

egrégio Supreoo, A reintegração, por conseguinte,se impÕe 
A 

com as vantagens decorrentes e que a empresa faça, na for-
, 

ma da lei, abertura do inquerito para apurar a falta de que 

é acusado o empregado. Acompanho o voto de S.Ex~ o sr. re-

lator. 
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o Sr. i3ezerra. õe ruenezes -Rejeite a ;.relinlnnl' éle nul~CIBme 

O Sr. Téue Monteiro - Rejei tt a preliminar de nulie.a de. 

P 
, ~ 

O Sr. resieiente - Ha diver:;enciR? Hejoitads a ~reliminar 

de nulidaC.e, per unanimidsde, N.;:• tem nenhum funC.!l.nente, 

~\ll nt • a • méri te? 

Q. "'r. Peres Júniar Doat~ venie li:e relator e revisor, enten 
A 

de CJue as elllpre_,adP>s d• SinC:icato tetl .s direite que As3et;ur 

a lei, ni'• p11•'lence ser des:ec'.ir'~s a mu ser per fe.lta _;rBve. 
, 

rlisc•r1h ch ponte C.e vista é!11 n~ertur~ de 1ne;ueritl per. 

que es~a lei nãa _Pe·tert:11na, r eu es~a t;aM. ntia ela char:eda 

e::;tsiilics. de I'r evis.Íris, per que e prÓprill etlrre.;adt~r 11ede 

csn.'l-jecer eu desconhecer e nse b.9. nenhura l!ltri ;a rio de • sin 

dicate infsrwar • eopre.Jl.d•r de que é::elri~ento:.situHêal. 

t•, peli.0_.vir a cenltecer depois rta c:'espedida, nc. a<;<.::e tle re

cler•e Qãe que • empre~alll.e m;r,ve, que é C'êireter de si."ldice_te. 

D.a! nãt rectnh'lcer êsse direito a necessidade da allerturs. 
, 

de i."lquerib, c.:;mn neste case, em que •~erapree;ade reah~nte 

, # A , 

e esta vel, q;UAriet o le tem esta esta il ilit'.e. .-:e pr •vis•r ia. Se 

cometer falta gr~ ve, caeo a • Sindic., t• c1ern1ti-l•, m~s a lei 

t• a• recc~rs•. 

O Sr. Fiuza Lirm - P~çg vi~t-a l'FI't' verifict'll' 1 recurso d• 

recl~ rs nte. 

O ~r. 1rosi~ente - Meu vete coincide cem • vote d• relet•r 

e revisar. Suspenst • jul._~!lc1ent• emvirtu~e lile pelil.ice de 

vist~ d~ l.íinistr~ iittza Llrn9 pP!"' 
, -a ~rexlrm. sea;Jae. 

/ 

O S-r. Secre·t;;ri • - PROCS'3SO i:º 20,~/fi.· - Rebt or: :·inistra 

Bl'lz.e::'7"!l r'e Lonezes. Reviaar: J:ini:;:t:rs Tél~r i'" Gr.sta : •n-

22 
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Interesse:!r'es: Ciq. J ~-~ _}l! Fr!"' nc i se • 

O tlr. B~zerro -i~ i~enezes -Sr. Presit'ente, r. í.J: Jun':~ c~e 

• ''·irei ta 
' ' . 

~o ~v~ .... ·h• prev~•· 

.o Sr. Presidente- i;;racHsc!lssia. G"ms palr•;rB "relnt•r. 

' A c o Sr. Presiàente - rín 6iver.;encir-? •n"'llc~d;~, p•r U!'l"nini-
' 

A 

De "'Ccrr'l~ C3W r~ <'lci.lts. Preeur~c'~ 

r:i.!l Geral, ce1:t es funé'.a:~nt .. s d• !nc~rfl;, Re~i111nsl, neg• pr• 

vim'!nt.!. Nii~ é ~•ssiv5l n~:c s•; c~ntr~tte 03b'·elecer s~ mes 

rn teJJ;:>s r'ds cantl'9. t's, u~, de exr:;eriênc:i.~, r~r 1]0 c'iE~s, e 

eu~r• à e 36 meses à e vi~znc:"', seu t;l..ill isque1• ânus p~ra a eL1 

prês~, tal Cllol~ s'lli~ntac'!e n"' nc;rr:R'~ ro.:;i~nel, C'r. 11;\·r~ d:a 

O Sr. Télia l.í•ntoire- Realmente tr'2h-so c'e can:ilT@tiJ"' prll 

z• ecrt• de tr~s an.-s, rescinC!ide r'lentr~ ''r.s ;rirleircs 180 
A 

dias, 11ue a e1;1press Cllnsider.m Cit!:.~ ee experienc~s • .i;;ntie 

sãe d•is c:antr~ tes, cansiderlil.óaos es priraeires 180 El.ia s Chu• 

à e exreri;ncla, l'ln ss ilililit" ncb a eis r o nsa ser.; quaisquer ênur. 

J.!Orn • empre ;:Hhr. O ac;rdãe, que é c':o.. lsvr!! do tleser:l'e;ar . .;a

der Alv:;;r • l"erreirs da Cesta , :ttÕe a evid:ncia a nulic:e de c' e 

tais cen:trtltl3, C!lnsi,~omnc., evidente: lõlurla à lei de 1Jl'eteçã 
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•• tr!'l:>alh•. N?. can~ié'era v!Ílic'es tais centrstss. Re:J.ll:lll. 

e;a nda pr av i::Je !1 h. 

• o Sl". Presi"l~nte - He:,."'lda praviment5 11 revista, p.r unt.nlnl 

cia C!. e • 

o Sr. Secl"etária - P!loc~sso JIII 283~+ - R(!l&i.t.r: l.íinhtre 

T~li11 <!a .Casta l':anteira. 11ev::.s.>r: i.Iinistr" Fernsr.~• Neirej~ • 

ney Renell.i (Dr. sór.;l~ Huàens ;.:~ r~.;li~ne). 

Q. !>r. TÓlb i .. enteira- Ns revistf', insi~te 11 '!"ecbrl<'c'.s n• 

1-ensa: (lê).~ • reht~ri~. 

~ 

<'e ~J..Rné'·n~ <'e eLnre_;c, face à f"t''Va fa"llld~,;zic's, cuj:~ reex.~r.~ 

O Sr. Pre slc' ente , -
-.':'amille::t ne · canLeçJ. Ir'!"etr .. ativic'~ r'~ c:la 

,. A. I 
... '-ll '-t' 

Ir.,;;. n~ c:otnstência C!'\ l!'!i. 

0 S:'. bezerrn de Lenezes - De q cÔr(le. 

-.. Sr. 

;) r~CilrSI. 

~ 

una!1 i::·, :·:ente, 
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O Sr. 3ecr"t~rio - P110CESSO NO 6 736/63 - Relator: Hinis

tro Bezerra de Henezes - Revisor: Hinistro Téllo Hontei

ro - R~curso ~e revista ne 0ecisão ~o TRT õa la. Região

Instituto de Aposentaõoria e PensÕes dos Industriários 

(Dr. Eduardo Cossermelli) e Iria Rosa de Oliveira (Dr. Jo 
, 

se da Fonseca Hartins). Com vista aos Hinistros Fimza Li 
, , 

ma e Peres Junior. Adiou-se o julgamento apos votaret'l os 
, 

Hinistros Bezerra de Henezes e Fernann.o Nobrega pelo conhE 
, -cimento do recurso e Telio J.!onteiro pelo nao conhecimento. 

o 3r. Fiuza Li~a - Não conhero do recurso. 
, 

O Sr. Peres Junior- :.rantenho o pedido de vista, sr. Pre-

sidente. Ainda não estudei o processo. 

O Sr. Presidente- Fica, assim, adiado o julgamento. 

-O Sr. Secr,tário - PROCESSO NO 284/64 -Relator: l!inistro 

Bezerra de Henezes - Revisor: Hini stro ~ éHo Honteiro - R 

curso de revista ne decisão dà TRT ~a 2a, Região - Lanche 

Planalto Ltna. (Dr. J ,A. Perrone Netto) e Augusto Alves 

dos Santos· e outros (Dr. Jorge Raõi). 

O Sr. Bezerra de ~!enezes - A HH 17a. Junta de São Paulo, 

por unanimidade, julgou proce"ente em parte a reclamação 

... A Procuradoria manifestou-se pelo não conheci-

mento e não provimento. t o relatÓrio. 

T
, A 

O Sr. elio Monteiro - De acordo. 

o Sr. Presin.ente - Com a paJ,avra o r!Ol3tor pal'a o voto. 

O :Jr, B<>zer)'a ne Henez"s - A recorrente tentou funnamenta 

' o recurso em dois pontos apenas: no tocante a prova da ni 

pensa e à prova do trabalho extraordinário que as du"s de 

cis~es d•ram por demonstrarlas E-m face dos elementos cons

tantes do proce!>so ••. (lê). Sem base legal o recurso, 

A -dele nao conheço. 
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O Sr. Télio NontPiro - Também não conheço. 

O sr.Presidente - Há divergência? Não conhecido o revursc, 

por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCE31) NO 801/64 - Relator: Hinistro 
, , 

Telio da Costa Honteiro -Revisor: Ministro Fernando Nobre 

ga - Recurso ne decisão - revista - da 5a. JCJ de S. Paulc 

Banco do Comércio e IndÚstria de S, Paulo S/A (Dr. José 

Carlos da Rocha) e José Eduardo llzambuja Gabrielli (Dr. R.l.l 

bens de Hendonça). 

O Sr. Téllo Honteir..Q- Pela decisão da HH 5a. Junta de s. 
Paulo, confirmada em grau õe embargos, con~enada foi a re

clamada a pagar ao reclamante complementação da gratifica

ção de balanço no segundo semestre de 62, 1/12 da gratifi

cação de Natal ... (lê). Daf a revista, inconformana are 
- - , clama "'a com a integraçao ila gratificaçao n e balanço no cal 

culo da indenização ••• (lê). Contra-arrazoado, favur~vel 

mente ao seu conheci~ento, mas não provimento, opina a PrQ 

curadoria. 

" O Sr. Presidente - De acordo. Com a palavra V.Exa. 

O Sr. 
, . , 

Telio Honteiro - A revista esta justificada com indi 

-caçao de aresto divergente do julgado recorrido, como se 

vê a fls. 36 e 37, merecendo conhecido. Conheço. 
, 

O Sr. Presidente - Tambem. Conhecido, por unanimidade. 

Com a palavra o relator. 

O Sr. Télio Hontei"tQ.- Todavia, não merece provido: (lê). 

No caso, trata-se de gratificação il.e balanço. Portanto, 
N , ( -

na o e poss1vel a compensaçao com aquela outra, de ordem l_g 

gal, a que se refere a Lei 4 090. (Lê). Nego provimento. 

O ;ir. Presir1ente - Por unanimidade, negado provimento ao 

recurso. 

1.6 
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.Q_:J_r. Secret~rio - P~OCE:3SO NQ 1 IJ35/6ü - Relator: Hinis

tro Télio Honteiro- Revisor: Hinistro FernandoUÓbrega

Recllrso de revista de decisão do. 'l'RT da 2a. Região - Cia. 

Gaspar Gasparian (Dr. Joaquim Ubirajara Teixeira) e Jaco

mo Castelo e outros (Dr. Sebastião A. Felipazzi). 

Q__sr. Télio Honteiro - Na revista, com apÓio na alÍnea .!! 

do permissivo legal, insiste a reclamada procedido de a

c~rdo com a Lei 4 090/62, calculando a gratificação de 

Natal conforme a remllneração percebida pelo reclamante no 

mês de novembro. Pelo sell não conhecimento e não provime L 

to opina a Prccllradoria Geral. É o relatÓrio • 

O ªr. Presi1ente -
. .. 

De acordo. Com a palavra V,Ex~ 
, , -

O Sr. Telic Honteiro -.Como salientado pelo acordao reco!_ 

rido, a remuneraçao para o cálculo da gratificação ~ a qll• 

estiv"r em vigor no mês de dezembro. (Lê). Não conheço. 
, • , A 

O q,.., Presi1ent<> - Tambem nao conheço. Ha divergencia? 

Não conhecidb o recllrso unanimemente. 
, ~ 

O Sr. Secretario - PROCE3SO 11'"1598/64 - Relator: Hinistro 

Bezerra de Henezes - Revisor: Hinistro 'l'élio da Costa Hon 

teiro - Rect1rso de revista de decisão da la. JCJ da Gllana 

bara - Harcovan Ferragens Com. e Ind. (Dr. José Correia 

Corõeiro) e José Zuza Sobrinho (Dr. Fernando Gomes). 

O Sr. Bezerra rle Henezes - (L~). InterpÕe a reclamada re 

cllrso de revista com apoio na alÍnea.!! do art. 896, dando 

como violarl.o os arts. 113, inciso 3Q e 149 ••. (lê). Ofe 

recidas contra-razões, opina a Procuradoria Geral pelo nãL 

conhecimento e não provimento. "' , J!. o relatorio. 
, A 

O Sr. Tel1o Nonteiro - De acordo. 

Q_Sr, Presi1ente - Com a palavra o relator para o voto. 

O Sr. - A ' Bezerra ile Henezes - Reclar>1açao irlen~.ica a pr.,sente 

e rlatarla de 5 de novembro de 63 fÔra dbtribuÍda ~ l-lH 19il 
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O Sr. Bezerra de Menezes - (Cena:~) - Conheç:~, pois, do r~ 

curso e lhe dou pr:~vimento, para anular a decisão proferida 

considerando preventa a jurisdição da 19• JCJ da Guanabara. 

O s~. Télio Mohteiro - Realmente, revelia, arguindo incom

petência da Junta, por prevenção da jurisdiçã:~ da 191 Junta 

da Guanabara. Apenas observo que à reclamação anterior a 
A -empresa ofereceu cnntestaçan. Com o Relator. 

O Sr. Presidente - ' A Ha divergencia? Por unanimidade, da-

do pr:~vimentn ao recurso, para julgar preventa a jurisdição 

da 19A Junta da Guanabara. 
/ 

O Sr. Secretário - PROC"SSSO N' 1603/64 - RR • Relator: Mini 

tro Télio 1bnteiro - Revisor: Ministro Fernando NÓbrega - R 

curao de Revista de decisão da 2:. JCJ de São Paulo - CONSTR 

TORA E COiffiRCIAL CHRISTIAN S/A (Dr. Ma1•co AntÔnio dos San 

tos Peçanha) e BZNEDITO FERREIRA DA HORA (Dr. José J. de 

Biasi). 

' O Sr. Teli:l Monteiro - Na Revista inãste a reclamada na n~ 

lidada d:l processo p:lr vicio de citação ••• (lê). Desfavorà 

' velmente ao conhecimento e provimento e o parecer da Procu-

radoria. ' , E o relatorio. 

O Sr. Presidente -
A 

De acord:l. Em discussão. Encerrada. Te: 

a palavra o Relator. 

O Sr. Télio Monteiro - A notificação para audiência de jul 

gamento foi enviada à reclamada para a Rua Direita, 250, 21 

andar... (lê). Não conheço. 

O Sr. Presidente - Também não conheço. ' A Ate fiz referenci 

a êsse jornal, juntada às fls. 28. Há divergência? Por un 

nimidade, não foi conhecida a Revista. 
r 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 2708/64 - RR - Relator: Mini. 

tro Télio Monteiro - Revisor: Ministro Fernando NÓbrega - R• 
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curso de Revista de decisão do TRT da za Região - IMPORTADO 

RA OY.AR ZIMlv!EIUI"MANN S/A (Dr. Jayme Borges BambÔa) e SE..l1 

GIO LAZZARI (Dr. Edson Ravena). 

O Sr. Téllo Monteiro - Na Revista argui a reclamada nulida 

de do acÓrdão recorrldo, por julgamento 11 ultra-petita 11 , na 

se ajustando a decisão aos têrmos do pedido •.• (lê). Desfa 

voràvelmente é o parecer da Procuradoria. E' o relatÓ1•io. 

O Sr. Presidente -
~ 

De ac~rdo. Em discussão. Encerrada. T 

a palavra o Relator. 

O Sr. Téllo Monteiro - Limitou-se o E. Tribunal 11a quo" 

confirmar a decisã~ da Junta.. Esta, em P"rte, a. tendeu a 

pedido ••• (lê). Não conheço. 

O Sr. Presidente -
. ~ 

Tambem nao conheço. Há divergência? 

conhecido por unanimidadà. 
/ 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 1606/64 - RR - Relator: Mini. 

tro T~lio Monteiro - Recisor: Mini.stro Fern 

curso de Revista de decisão da 16A JCJ de S. Paulo - SIDER 

GICA J. L. ALIPERTI S/A (Dr. l~esquita Barros) e JOAQ.UIM 

TEJDORO (Dr. Altivo Ovande). 

O Sr. Télio Monteiro - Trata-se de guarda, em turmas de re 

vazamento, objetivand~ pagamento de adicional noturn~, d~mir:. 

gos e feriados trabalhados, além de horas extraordinários ••• 

(lê). A Procuradoria é pelo conhecimento, mas não provimen-

to. 
, . 

E o relatorio. 

O Sr. Presidente - ~ 

De ac:>rdo. Em discussã~. Encerrada. Te 

a palavra o Relator. 

O Sr. Télio Monteiro - Pac!fic~ o entendimento no sentido 

melhor remuneração no trabalho noturn~ ••• (lê). Conheço. 

0 Sr. Presidente - • Tambem conheço. ' ~ Ha divergencia? Conheci 

do o recurso, por unanimidade. 

'{ '} , I 
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O Sr. Telio Monteiro - No qQe tange ao cÔmput~ das horas no 

turnas como de 52 1 30' 1 ••• (lê). Dou provimento a~ recur-

so, para excluir da condenação as horas extraordinárias e 

~s dias de rep~usJ~. 

O Sr. Presidente - Acompanho o Relator. Há divergência? 

O Sr. Bezerra de 1~nezes - Há, qtanto aos dias de rep~uso 

O Sr. Presidente - Dado provimento parcial ao recurso, pa

ra excluir da condenação ds de repouso e horas extras. ~uan 

to à prime ira parte, foram vencidos os Ministros Bezerra de 

Menezes e Fiuza Lilll9..-
' O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1800/64 - RR- Relator: Mi-

' nistro Bezerra de 1Ienezes - Revisor: Ministro Telio M::mtei-

ro - Recurso de Revista de decisão da JCJ de Campinas - CIA 

PAL~ISTA DE ESTRADAS DE FEtRO (Dr. Helio Campos) e LIND01 

PHO B~EDITO DA NATIVIDADE (Dr. Oswaldo Faria Ferreira), 

O Sr. Bezerra de Menezes - A MM. Junta, por unanimidade, 

julgou procedente a reclamação, com apoio na decisão de 

fls. 16 •.• (lê). A Procuradoria é pelo não conhecimento e 

não provimento. E' o relatÓrio. 
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_Q sr. Thel1o Monteiro -
.. 

De acordo. 

o Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Com a pal avr 

o relator. 

O Sr. Bezerra de Menezes - sr. Presidente, quero acentuar 

que se trata de aplicação daquele preceito que diz qne o em-

~ ' ' pregado saindo da estaçao, sendo ferroviario, ate a volta 

êsse tempo é considerado cone sendo de trabalho efetivo. ..t 

emprêsa pretende ~ue essa interpretação seja condicionada 

ao limite máximo de quatro horas extraordin~rias ••• (1~). 

Conheço do recurso. 

O Sr. Thelio Monteiro - Colli~eço. 

O Sr. Presidente - Há divergência ? Conhecido o recurso, 

por unanimidade. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Limito as horas extraordinárias, 

no máximo a quatro • :.!ando pagar as quatro horas a titulo ••. 
.. 

( le ) • 
~ 

O Sr. TheH o Monte ire - As disposiçÕes leGais têm que ser 

condicionadas como salientou o relator. Considerado o tem-

po de serviço em que o e!:tpregado se locomove, se transporta 

ao local de trabalho, sendo dêle ferroviário e por outro la 

do a lei permite a jornada normal. . • ( 1~ ) • Acompanho o vot; 

de s.Exr. integralmente. 

O Sr. Presidente - ' .. Ha divergencia ? Dado provimento em p8l-

te a revista para reduzir a condenação ao pagamento de Qua

tro horas extraordinárias na forma simples, por Q~animidade 

- Está suspensa a sessão -

--

"'i'') 
' ·'j 
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-O Sr. Presidente - Reaberta a sessao. 

(PRESE1~E O SR, M, HILDE&~ANDO BISAGLIA) 

O Sr. Presidente - Estando presente o Sr. Ministro Hildebr 
, 

do Bisaglia - o que e uma honra para a Turma - vou mandar a 

pregoar o processo em que S,Ex~ participa, 

--o Sr. Secretário - PROCESSO Ng 1 225/64 - Relator: Ministro 

Télio da Costa Monteiro, Revisor: Ministro Fernando NÓbrega 

Recurso de revista de decisão do TRT da 2a. Região. TIIDS, 

REUNIDAS VIDRETil.AS AMERICANAS S/A E INDS. REUNDAS VIDROBR.~ 

LTDA. (DR. CLEMENTE HUNGRIA) e CLÁUDIO WALTER FELIX BOCK 

(DR. WALFRIDO PRADO GUIMARÃES). A votação foi a seguinte: 

(lê). 

O Sr, Presidente - Indagaria ao sr, Ministro Hildebrando Bi 

saglia se lhe foram conclusos os autos, 

O Sr. Hildebrando Bisaglia - O processo me foi entregue na 

5a. feira, mas já estou em condiçÕes .de votar, - Verifiquei, 
. , -

sr. Presidente, que o acordao desta Turma, prolatado pelo 

Ministro Starling Soares, foi alterado, foi modificado pe

lo colando Supremo Tribunal, Pela certidão constante de 

f)ls, 227 dos autos, lê-s e: "Sem divergência, conhecido do 

recursô e, no mérito, dado provimento ••• (lê). Consta o co-

nhecimento do recurso, justificado, Houve o recurso extra 
, 

ordinario, A Begunda Turma do Colando Supremo Tribunal ma 

nifestou-se. Temos, então, que partir do acÓrdão de3n Tur 
A -ma para decidir sobre o conhecimento ou nao da revista. S , 

Presidente, devo dizer que se tivesse tomado parte no pri

meiro julgamento - sem que isto incida em crÍtica ao acÓrdeo 

desta Turma,-teria melhor especificado em que ponto seria 

conhecida a revista. Mas,a fls,~22, verifica-se que o co-
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nhecimento foi amplo, não. se fêz qualqur>r rPstrição; ; na o 

diz se foi em parte ou totalmente conhecido. . ' D1z o acor-

dão: "Preliminarmente, pelo conhecimento do recurf'o, just.!_ 

ficada em fundamentaç~o legal". Apenas isto e entrou no 

mérito, decidindo já uma preliminar, anulando o processo. 

não vejo como f'e possa deixar de conhecer do recurso e qu~ 

ro esclarecer por que. Ainda que pudesse entender diversa 

mente, o Colendo Supremo Tribun~l, em reiteredos julgamen-

tos, entendeu, "data venia" do entendimento em contrário, 

'1 ue, conhecido o rE.'curso numa parte, todo Ple está conhec.!_ 

do; tudo pode ser examinado. De maneira que cautela se i~ 

poe desde agora. Ainda que fÔsse decidido 1ue o conheci-

mento envolve apenas uma preliminar, alerto que poderíamos 

retardar a marcha do processo. Voltando êste processo ao 
Supremo, mandaria descer a esta Turma pa.ra apreciar. As-

sim, face ao exr•osto, não vejo como deixar de conhecer em 

tôdas as matérias porque assim foi conhecido enteriormen-

te. Conheço do recurso. 

O Sr. Presidente - Conhecido o recurso, contra os votos do 

relator e revisor. Com a palavra o sr. relator. 

O Sr. Télio Monteiro - Até sete ~nos etrás, sustentava a 

tese e.companhando ponderações feitas "elo saudoso Ministro 

Oliveira Lima, no sentido de que, uma V"Z superada a rreli 

minar de conhecimento, licito era ao TribQ~al renetrar na 

prova e indagar do seu acêrto, e dela, naturalmente, se fÔ 

se o caso, fazer nôvo enquadramento juridico. 
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O Sr. Télio Monteiro- (Continuando). tsre entendimento 

por mim já não é mais adotado há muito tempo. A prova re-

side no fato trazido pela recorrente em acÓrdão de 1 957 e 

um outro m11.if: recente, onde eu afirmo precisamente que re-

considero aquela manifestação que vinha adotando. Na rea-

lidade, eu ainda vacilava porque rPcentemente nest2 inztân 

cia superior,~como ponderava o ilustre ministro Eàgard San 

ches, com S. Exa.. havit?. acontecido precisamente aquilo que 

comigo vinha acontecendo. S. Exa. dizia que custou a des 

carnar dos tribunr>.is ordinários, sendo tentado a pesquisar 

tôda prova, fazer uma verificação, fnzer um exnme c1.etido 

da ma teria de fato e de. prova. Eu também custei a desen-

carnar. Vinha da Junta de Conciliação e Julgamento c·com<'-

mr>.is de seis an.os, do Tribunal Regional do ·Trabalho por 

quase des anos, onõe era licito fazer a indagação nas ins

tâncins prÓprias que examinan e reexaminam a prova, o ~ue 

não seria possivel nt~ instância superior reexaminar tÔda 

essa matéria, tornando-se em-terceira instância. Passei 
, 

a verificar os fatos tais ~ais são apresentandos no acor-

dão e verificar se na realidade a êsses mesmos fatos, o 

Tribunal percorrido deu ou não o exato enquadramento uuri-

dico. Feitas essas ponderações, Sr. Presidente, fou ape

nas reproduzir o que disse o acÓrdão recorrido para verifi 

car afinal se a êsses fatos tido como provados foi dado ou 

não o adequado enquadramento juridico. o acÓrdão recorri

do é no sentido de improcedente a alegação de não revelar 
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6 empregado aptidÕes técnicas, capacidade de direção para 

o exercÍcio do cargo no curto.perÍodo de dois meses em 

que permaneceu na emprêsa, durante o qual, em face ••• (lê~ 

Portanto, Sr. Presidente, nada mais tenho a acrescentar. 

TÔda prova, segundo o venerando acÓrdão recorrido, a quem 

cabia o reexame, e no sentido de favorecer plenamente o~ 

corrido e isentá-lo de qualquer responsabilidade em rela

ção ao articulado, não justificando de forma alguma a. res

cisão do contrato de trabalho. Nego provimento. 

O Sr. Presidente - Há um conceito já hoje indiscutível, p3. 

cÍfico, de que a revista não revolve prova e nesse sentido 

tem sido sempre meus votos aqui. Eu deixo às instâncias 

ordinárias a missão de ex~minar e ~evolver a prova dos au~ 

tos. Se esta prova foi bem ou mal apreciada, a nós não~ 

be discutir senão as teses de natüreza jurÍdica. Como sem 

pre tenho feito, parto do acórdão recorrido e ~ceito os ~a 

tos descritos no acÓrdão. O acórdão recorrido o que escla 

rece no caso dêsse processo?Esclarece que o empregado foi 

dispensado. Diz o.prÓprio acÓrdão que foi fispensado por-
' 

que a emprêsa (}Ueria passar para outra, para um truste de 

vidro e o empregado era um entrave na realização dêsse ne-

gÓcio. As circunstâncias que ressaltam nesse processo im-

pressionaram muito. tsse empregado era de uma outra firma, 

empregado categorizado, em vias de comp1ete-r seu decênio 

da estabilidade.Deixou, depois de mais de nove anos, essa 

firma e veio a emprestar sua colaboraçro como técnico a um 
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outra onde assinou contrato por quadro anos. Inexplicáve 

e surpreendentemente dois meses depois a emprêsa diz que 

êsse homem tinha fracasso.do, que a produção tinha caido, 

que a qualidade da indÚstria manufatureira de vidro e a 

perfeição também, dois meses depois de ter atraido êsse 

técnico que tinha deixado uma emprêsa com mois de nove a

nos de trabalho. Diante de todos êsses fatos, acompanho 

o sr. ministro relator, negadndo provimento à revista, po 

entender que só as instâncias inferiorres podem apreciar 

prova. Deixo de me estender por:,ue a matéria não comport, 

maiores delonges. Impedido o ministro Bezerra de Menezes 

O Sr. FiÚza Lima - Em face da circunstâncie, peço vista. 
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se. O empregado firma êsse contrato, ciente de tudo que 

a cláusula de ... erminava. Começa êsse homem a trabalhar e, 

trinta dias.depois, apresenta um rela~?rio, mostra o defe 

to do forno, o defeito de fabricação -- como menciona o 

acÓrdão regional: (lê). Foi contratado em 26 de novembro 

e no dia 31 de janeiro, já no ano de 55, apresenta outro 

relatÓrio dizer.do ter encontrado o forno com excesso de 

pressão, de consumo de Óleo, o ~e comprom~tia seriamente 

a conservação do mesmo forno ••• (lê). Mas, sr. Presiden-

te, um técnico em tal situação, no curto espaço de vinte 

dias. percebe as falhas existentes e entra imediatamente 

em açao. Por que apresentar relatório? Para dizer que 

existem essas falhas? A emprêsa de nada entende. ~le, c~ 

mo técnico, que providenciasse. Diz o acórdão -- estou 

partindo dos fatos ventilados ~or êle -- êsse homem foi 

chamado para resolver o problema, trinta dias depois ain

da está em relatÓrio e a emprêsa continuando na sua angu~ 

tiosa produção. Como, então, fundar o acÓrdão regional 

que dois meses apenas não bastqvam para. mostrar , eficiên-

cia? não precisava mostrar eficiência, mas que rusesse a 

fábrica E'm condições técnicas normais. Ir<so não fêz. Diz 
o acÓrdão: "dispensar depois de dois meses e pouco, evi-

dentemente tem que haver uma razão concreta". Mas viria 

tombém mencionado pelo acordão que existia um "trust" que 

queria comprar esta emprêsa e êsse empregado, com êsse co 

trato de trabalho, com os vencimentos declarados, consti-

tuia um entrave. Evidentemente, entendo que um contrato 

·~ • 



n~~ PODER JUOICIARIO 

~~~ .JUSTIÇA DO TRABALHO 

~~..i~f TRIBUNAL SUPERIOR 00 TRABALHO 

~~~ 

24/9/64 HFB l"i ,40 - 3 

de trabalho com os vencimentos declarados não roderá con~ 

tituir um entrave à aquisição de uma fabrica de vidro. s 
, 

pnra quem não entende de "trust" teria significação o fato. 

Eu ncredito que - isso partindo do acórdão- 11 emprêsa 

usou de um direito que est~beleceu no contrF~to, rescihdin 

do o contrato. Pretende-se e~tão dizer ~ue foi em razão d 

compra da emprêsa, em fazão do ''trust"de vidro? Não. Es 

sa alegação me impressionaria se não houve~se todos êf"ses 

,..ntecedentes, a prÓpria contratação, a situação anterior 

da emprêsa e a posterior, com a entrada do reclamante, até 

que se deu a sua despedida. :ti:sses são os fatos que, na se 

qüência lÓgica, fazem a emprêsa correr 

da, de um pagamento, pela metade,. de quarenta e seis selá-

rios, se não houvesse a necessidade angustiosa de dar sol 

ção à sua atividade. Tenho verificado essa situação em vá 

rias t'mprêsas, sei que um técnico, quando falha, arrasta 

todo o sistema de uma emprêsa. ~le é técnico de fabrica-

çao. "Data venia", não encontro razão para se inquinar de 

burla o ato da emprêsa, procurando rescindir o contrato. 

Também não posso acreditar que o empregado tenha procurad 

ilaquear a boa fé da emprêsa, dizendo-se técnico. E' ver 

dade, éra técnico, mas não era o bastante para atender à 

emprêsa. Sabia o serviço que ia fazer, mas não era técni 

co para essa determinada atividade. Não houve, por parte 

do empregado, má fé. 
A 

Agora, a empresa, querendo resguar-

dar a sua produção, rescindiu o contrato pura e simplesme 

--- te. Usou de um direito constante de cláusula contratual. 

'' I .i 1 
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E' por isto c;.ue, na conclusão, P.compnnho o voto divergente 

do Ministro Peres JÚnior. 

0 ::;r, Télio Monteiro - F·eço a palavr"' para fazer uma ponde 
- . , -raçao, Ja que o proce8so nao se vai concluir nesta assent 

da de julgamento, Procurei pÔr em evid~ncia o cuidàdo de 

-nao entrar no reexame da prova. 

0 Sr. Presidente - Também fiz a mesma declaração. 

O Sr. Télio Monteiro - Não seria poss:f.vel chegar à mesma 

conclusão a que chegou o Ministro Hildebrnndo Bisarlia, se 

a mim, "data venia", fÔsse licito fazê-lo. 

40 
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O Sr. Télio Monteiro- (Continuando). ' -Parti do acordao, 

que diz: "Seria improcedente a ale,rração de não revelar o 

empregado,aptidÕes tecnicas e capacidade para o exerc.icio_ 

do cargo ••• (lê)"· Não há neg~r a F'Xistência dessa fal 

ta de adaptação, num curto per.iodo de dois meses, numa e~ 

prêsa dêsse porte. Há que se cnmpreender que, como todo 

cidadão técnico, conceituado, ciente de suas obrigações, 

tinha necessidade de fazer um relatÓrio da situação exata 

em que se encontrava a emprêsa, sob sua direção, para que 

não se lhe atribuisse err?s cometidos no passado que pudes 

sem justificar, no futuro, tma rescisão contr?tual. E' o 

que r,ualquer um de nós faria no l~ar dêsse empregado: mos 
- , t . trar a situaçao, realmente caotica, de desprest1,rrio, desse 

organização. Foi o que fêz. Não obstante, pÔs-se a bra

ços, apesar do pouco tempo que teve, como mostra o v. acó 

dão recorrido: "Durante a fase de adaptação,, a fabricação 

do vidro se revelara melhor". E a prova diria o contrário, 

se encontrasse elementos para fazê-lo. Diria que a fabri

cação do vidro se revelara pior. O acórdão, porém, n~o di 

isso. A l A Embora, esse n1vel, nao fosse o melhor. Mas, não 

era possivel, em dois meses de trabalhoce numa longinqua 

localidade de PÔrto Ferreira, em são Paulo. Continua o 

acÓrdão: " ••• determinando, com a orientação imprimida de, 

aumento de produção e alta nos preços, sendo colocado todo 

estoque por êle produzido". 

O Sr. Presidente- Acentuando, V.Exa., que isso está no 

acÓrdão. 
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O Sr. Télio Monteiro - Exato. Prova d~ boa qualidade do 

peo,1uto. Não é possivel dizer que produtos nessas condi-

ções, colocados na praça, tendo aceitação, sejam de péssi 

ma qualidade. Diz mais: "Quanto à alegação de que fregu~ 

ses puseram à disposição partidas de vidro, ou solicitado 

descontos, diz o acÓrdão que se refere à produção anteri-

or e conclui que, na realidade, havia defeito de fabrica-

ção, mas na gestão anterior à do recorrido, não se lhe po-

dendo imputar nenhuma parcela de responsabilidade. Acres

centa o ncÓrdão: "Se mais não fêz, neve-se à falta de apoi 

material, tudo isso a exonera-lo de qualquer responsabili-

dade, tudo isso a nao ensejar rescisão contratual." 

O Sr. Hildebrando Bisa~lia - V. Exa. está partindo somente 

do acÓrdão. se v. Exa. confrontar as declaraçãoes da Jun

ta local, rr.ais a par dos acontecimentos, face ao acÓrdão, 

v. Exa. chegará, diante dos fatos, a uma conclusão difere 

te. 

O Sr. Télio Monteiro - Chegaria, talvez, a uma conclusão 

àiferente se tornasse inexistente a decisão regional. 

O Sr. Hildebrando BisaP.lia - Partir dvs ilações de uma se 
. 

tença e uma coisa, partir dos fatos da sentença, para che-

gar a outra conclusão, é diferente. 

O Sr. Télio Monteiro - E' tese respeitável a que V. Exa. 

svstenta de que, sempre, em grau de revista, deva o Tribu

hal Superior não fazer abstração da decisão de Primeira I 

tância, dever conjugá-la com o acÓrdão regional plra, entã , 
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tirar uma ilação e, afinal, aplicação da lei atinente a es 

sa matéria de fato. Mas, nunca fiz isso e esrero jamais f. 

zer. Para mim, não existe mais decisão de Primeira Instân 

cia, pois a Instância revisora é o Tribunal Regional. 

O Sr. Hildebrando BisaP.lia - IPso não muda os fatos. 

O Sr. Télio Monteiro- Muda, "data venia". 

O Sr. HildehrAndo Fisaglia - Não muda, porque os fatos são 

os mesmos. Quem apura os fatos é a primeira instância e 

nao a segunda. A segunda inotância tem de partir dos mes

mos fatos. Há uma gritante divergência, pois os mesmos fa 

tos na Junta deram um resultado e no Tribunal Regional de-

ram outro resultado. 

O Sr. Télio Monteiro - 08 fatos, na Junta, resultaram pro-

vados e no Regional nao. Sem que isso importe , sem que 

possa entender como aplicável à recorrente, longe de mim 

fazer qualquer insinuação a respeito com o que vou decla-

rar, mas êsse caso me lembra, exatamente, o caso de um e~ 

pregado que às vésperas da estabilidade assina um contrato 

fa1JUloso r1e quatro anos, de&ligando-se de uma emprêsa onde -desfrutava de um padrão alto, de uma situação que poucos 

atingiram, trabaJha dois meses e, depois, se liquida com 

êle. são êsses casos que andam por ai, e que é preciso se 

acabar de uma vez por tÔdas. Isso e uma burla à lei, uma 
A 

burla ao Direito do Trabalho. Tive contacto com esse pro 

cesso e acredito que tenho minha convicção muito bem 

da e, agora, já podendo dizer -- se me fÔsse licito faze 
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que nao podia che~ar a outra conclusão, a outro result~do, 

senão àquele a que chegou o Tribunal Regional. Não é po~ 

sivel, sem causar revolta, chegar-se a um outro resultado, 

a outro entendimento, "data venia", daquele a que chegou 

o Egrégio Tribunal Regional •. Trate-se de empre~ado, de 

alto conceito, possuidor de t!tulos e conhecimento técnic 

da função. Assina um contrato para emprestar, de uma for 

ma decidida, sua colaboração à emprP.sa, recPbendo elevado 

' ' ' sn.lario, que se constituiu mun entrEive, num obstaculo a 

venda das emprêsas que se substituíram. Nada mais terei 

a declarar. 

O 8r. 11ilnebrnndo Bisn.p;lia- Desejava um aparte. v. Exa. 

sabe ~ue aprecio êsses cn.sos sempre com os olhos voltados 

para o econÔmicamente fre.co. Se nos autos pudes,.e visl~ 

brar.qualquer prova de estar essa emprêsa mancomunada com 

outrà, para fraudar a estabilidade, votaria de maneira di 

feren e. 
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o Sr. Thelio Monteiro -
o Sr. Pres1dente - Há d 

por unanimidade. 

o Sr. Bezerra de J\ienezes 

• Tra absolver a empresa~·~ 
-

dezembro. 

o Sr. Thelio i1onteiro -
o Sr. Presidente - Nega 

votos dos .tnini stros rela 

lavrar o acÓrdão o revis 

O Sr. 
, 

Secretario - PROC 

tro Bezerra de Menezes. 

Recurso de revista de de 

Também. 

ivergência ? Conhecido o recurso, 

Dou provimento ao recurso para 

ta-se de saida espontânea antes de 

Nego provimento. 

do provimento ao recurso, contra os 

tor e Peres JÚnior. Designado para 

or. 

sados: Garage Rio 

ESSO NS! 2 59.7L2J±. - Relator: Minis

Revisor: !Jinistro Thelio Monteiro. 

cisão do TRT da 2 1 Região. Interes

Ltda (nr. Granadeiro Guimarães) e 

rio da Silva Brandão). 

Branco 

Lysanias Cardoso (Dr. !.la 

o Sr. Bezerra de ltlenezes 

nimidade, julgou procede 

apenas a reclamada. Opi 

provimento do a pêlo •.• ( 

c Sr. Thelio Monteiro -
o Sr. Presidente - Bnd 

o relator. 

o Sr. Bezerra de Menezes 

• gencia. 

o Sr. TbeUo Monteiro -
o Sr. Presidente - Fá d 

unanimidade. 

o Sr. Bezerra n.e l',enezes 

A 131 JCJ de São Paulo, por tma

nte em parte a reclamação. Recorre 

nou a Procuradoria Regional pelo não 

1~). ~o relatório. 

De acÔrdo. 

iscussão. Encerrada. Com a palavra 

Co!'1.heço por demonstrada a diver-

Também. 

ivergência ? Conhecido o recurso pm 

Em verdade. corno assinala o pa-
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recer, foi decidido pela Junta e Regional a fls. 54: "Dos 

autos •.• (1!:)• Dou provimento parcial ao recurso para excl r 

da condenação a parcela concernente ao 'sa1do~, de salário e 

• adicional de horas extraordinarias. ' .w o meu voto. 

O SJ.. Thel1 o Uonteiro - Adicional por horas extras. e saldo 

de salário. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Mantida no mais a decisão recor-

r:l.da. 

O Sr. Thelio Monteiro - v.Ex& mantém a decisão. Realmente, 

empregado estável, soma de perÍodos descontínuos, despedido 

em razão de ação de despejo voltada contra o empregador.,. (1 ) 

Acompanho o relator. 

O Sr. Presidente - Há divergência ? Dado parcial provimen-
A 

to ao recurso nos termos do voto do relator. 
,-

o Sr. Secretário - PROCESSO Nl! 2 629/6q. - Relator: Minis-. 
tro Bezerra de Menezes. Revisor: Ministro Thelio Monteiro. 

Recurso de revista de decisão do TRT da la Região. Interes

sados: Clemilde Hidalgo de Carvalho (Dr. Laurentino Quintão 

di) Souza) e Clinica São Bento S/ A (Dr. f.loisio João Cardoso 

Corr;a )'. 
ui 

O Sr. Bezerra de enezes - A MM 111!. JCJ da Guanabara julgo~: 

procedente em ~rte a reclamação. Da 'decisão recorre apenas 

a reclamada. O Colando Tribunal da 11 Região ••• (1~). 

relatóric. 

~6 
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O Sr. Hi1debrando Bisa~1ia- (Continuando). Poderia admi-

tir o intuito dessa emprêsa de estar mancomunada com outra 

pare. obst<>r ao empregado o direi to à ~uisição da estabi1i 

dade. Mas aqui não vejo isso. Em critério de auto-sufici 

ência, êle , reclamante, achou que poderia fazer um serviç 

~ara o qual não tinha capacidade. Hinistro Té1io Monteiro 

não encontrei, neste caso, a hipÓtese que V. Exa. concluiu 

O Sr. Télio Monteiro - O entendimento varia de acôrdo com 

a maior ou menor sensibilidade de CPda um. V. Exa. não ch 

gou à conclusão a que eu cheguei. N'ada mais tenho n dizer 

aliás o processo já está adiado em virtude do pedido de vi. 

' ta do Ministro Fiuza Lima. 

O Sr. Presidente - Adiado o julgamento, em virtude do ped1 

do de vista do Ministro FiÚza Lima. Agradeço ao i1inistro 

HildebrandooBtsaglia o seu comparecimento. 

( Retira-se o Ministro Hildebrando Bisaglia) 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 2 477/64 - Relator: Ministr 

Bezerra de Menezes. Revisor: Ministro Costa Monteiro. Re 

curso de revista de decisão da 9a, JC,J. de S. Paulo. Arno 

S/A IndÚstria e Comércio (dr. Léo Duarte de Oliveira) e 

Aristides Freitas. 

o Sr. Bezerra de r~en"z"s - 13º salário. saída espontânea, 

em 17 de junho de l 963. Recurso com apoio nas duas alÍne 

as. Recorre a emprêsa. E' o relatório. 

O Sr. Télio Monteiro - De acôrdo. 

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

r-- o ~r. Be7.erra de Menezes - Conheço. 
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O Sr. ?rcr>idcnte - :illi dis cu11sã·J. :F.;nccrrada. Co<:l a palavra 

o r ela to r. · 

O Sr. "'c .. crra ile Mrme!':cs - :E' irrecusável, C·J!lO a!lsinala a 

peti,õ:o de !.Slh:1c. 39, que d·Jis · contrato• se sueeder::Lll sen 

qualquer r-olu;;ão de c•Jntinuidade. Teruin::tdo o priJ<ciro em. 

2 de naio de ti3, c·Jl!l.c;ou·· o se,:;und·J a vit;•Jrtlr n·J dia iJle!lia

t·J.· ~stno •Jo d·Jis c·:mtn.too às !·Slhtw 32/34. ?c;o vênia pa 

ra 1 er o d csJ,Jnch J do Tri l:lUll..'tl Rc&ional que o.d:rli t iu o r c cur

s•J: "lntr:etanto, p•Jr 'àd.nitir a existênc in de dois ajustes d, 

lll0!'l!lll natnr:eza ••• (lê) ''• C·JnheçoJ,. J,J•Jis; do recurso. 

O Sr. THio H•)ntcir·J - Tal:lbén conheço. 

O Sr. :l'rn!>i<1ente - H:i ilivert;0ncio. ? Conhcci'.lo o rccurco, · 

p·Jr ua!"nirli·:lade. C·Jn n pnla vra ·J rc,l.a t·Jr. 

O Sr. ~e!!lcrra de ilenczcs - tr.l !ace da !undl!lllcnta9ã·> , rcs-

· tr,bclc~:J 11 d0cioÕ•J 'de prillcira instância. 

O Sr. Téli·~ M·)nteir•J - l:O. su::~ dcfc!la, M·J alcr;ot~ a rcclannd, 

a cxistênd:a de um s6 C·:>ntrat·J prorr·:>t;o.do ••.• (lê). J.cOJ:llJil 

nhJ o rcla t-:>r. 

O Sr. J're!>idente - Há divcr.r;ência. ? D::tdo -provir.Ícnto n·:> re

curso, a !i=! de ser restabelecido. o. decisão de ·:pril:tcirn in:s 

tBncia. 
/ 

O Sr. Se~r~t~rio - 1'1'!.0Cl:SSO 1{2 2 962/6~ :rtclator:. l!!inistro 

llezerra de V-enclles. 1tcvisor: JHnistro Télio J.i.:>nte~ro. :ltccu -

n•J de rcvi::Jta de dcc~ni·J do T:!tT da 1• :rtc:;iÍ:io. Intercnna_d·Js: 

lsp6lio de .!ntôni·:> da Silvá llesna (ad. dr. 11. Calheiro:; llon 

!J.m) c Arin) Conta c outros (ad. dr. Luiz Jor'c Ferreirn de 

Soúzn) ;, . 
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:EnttJ.d..) do. l.iti::mab!,ro. ju1:;-:m pr·.)Ccdcntc, el:l pr,rte, a. recllwa

;:ão c·.)ntrn o cs1JS1io rcclruttndo .pc1on funcJnncnto:; comrtttJnc::l 

an nco~en<a. a c t.S.tnan .tü/142, . decisão, lJOrh.nto, que exruni 

nou os Mpcct·:>s da ale!ada rescisão ••• (lê). J:' o rclat6ri • 
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'l'élio Monteiro - De 
~ 

o Sr. acordo. 

o Sr. Presidente - Com a palo.vra o sr. relator. 

o Sr. Bezerra de Menezes - Conheço do recurso. 

o Sr. T' , alio Monteiro - Tambem. (Lê). 

O Sr. Presidente - Conhecido, por unanimidade. . ~ , 
O Sr. Bezerra de Menezes - Quanto a sucessao, alem dos fun-

damentos da decisão da Wd. Junta e a do colando Tribunal 
,. 

Regional, que deram pela sua inexistend.a, estou em repro-
,. , 

duzir esse lance do despacho de fls. 190, que e bem elucià 

tivo: 11 Salienta-so que no caso •.. (lê). Dou, assim, provime -

to, em parte, ao recurso para restabelecer a decisão de pr -
,. 

meira instancia. 
, ,. 

O Sr. Telio ~!outeiro - Estou de pleno acordo com o voto do 
, 

relator. O provimento do cargo de corretor e de ato do 
, 

Presidente da Republica, a que a lei deu forma definitiva, 
, -inocorrendo a hipotese de sucessao com a morte daquele in-

vestido na função. Ora, quando do julgamento do agravo de 

instrumento interposto pelo empregado,se declarou que fico 

certo que a decisão transitara em julgado, que o contrato 

se rescindira por ocasião da morte do empregador, não ha-

vendo possibilidade de se contar tempo posterior para efei 

to de indenização, quanto mais para efeito de pagamento de 

salários por serviços que não for•am, nem poderiam ser proa 

tados. Acompanho o voto do relator. 

O Sr. PN>.9ir1ente - Dado provimento para restabelecer a de

cisão de primeira instância. 
/ , 

O Sr. Secretario - PROCESSO N2 3 294/64- Relator: Minis-

tro Bezerra de Menezes. Revisor: Ministro Télio da Costa 

Monteiro. Recurso de revista de decisão da JCJ de Jundiaf. 
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BRDiQ.UEDOS CAIÇARA (DR. NELSON SCHIAVI) e JOSÉ PASSADOR e 

GENILDO GONÇALVES DE LDIA. 

O Sr. Bezerra de Menezes - A MM. Junta julgou procedente em 

parte a reclamação, condenando a reclamada a pagar ao recla 

nw.nte ... (lê). to relatÓrio. 

O Sr. Télio Monteiro - De acÔrdo. 

O Sr. Presidente - Com a palavra o sr. relator. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Conheço do recurso, porque carac 
A 

terizada a divergencia. 

O Sr. T~lio Monteiro - Também. 

O Sr. Presidente - Coru1ecido o recurso, por unanimidade. 

O Sr. Bezerra de Menezes - No mér_ito, nada tenho a acrescer. 

tar ao parecer da douta Procuradoria, cujo fundamento peço 

vênia para ler, .. (lê), Nego provimento. 

O Sr. TÓlio Monteiro - No presente caso, mantenho a decisão, 

11 Não prestando validade ao recibo de fls. 70, que nada re

vela, a não ser a despedida do empregado ••• (lê), Nego pro-

vimento. 

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

unanimidade, 
, r6 O Sr. Secretario - PROCESSO lJ!I 3 235/ 4 - Relator: Minis-

tro Bezerra de Menezes, Revisor: Ministro TÓlio da Costa 

Monteiro, Recurso de revista de decisão da 8a, JCJ do Est, 

da Guanabara. GUANABARA PALACS HOTEL S/A (DR. ALBERTO BAR 

RETO DE MELLO) e ENI DE FREITAS, 

O Sr, Bezerra de Menezes - A hipÓtese é de contrato de ex

periência. Admitido em 2-3-64 e dispensado em 25-3-64, te. 

direito ou não a aviso prévio ••• (l~). ~o relatÓrio. 

O Sr, TÓlio Monteiro - De acÔrdo. 
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O Sr. Presidente - Conhecido, por unanimidade, 

O Sr. Bezerra de Menezes - Nego provimento ao recurso. 

Q_§r, Télio Monteiro - "Data venia" do relator, dou provi-

mento. 

·52 

O Sr. Presidente - Dado provimento para julgar improcedente 

a reclamação, contra os votos do relator e Ministro Fiuza 
, -Lima, Designado para lavrar o acordao o revisor. 

/ 

0 Sr. Secret~rio - PROCESSO NQ 3 607/64 - Relator: Ministro 
, 

Bezerra de Menezes. Revisor: Ministro Telio da Costa Montei 

ro. Recurso de revista de decisão da lOa, JCJ do Est. Guana 

bara, EDGARD TEIXEIRA BENEVIDES e REI\!INGTON RAND DO BRASIL 

S/A (DR. OTÁVIO DE CARVALHO VALLE). 

O Sr. Bezerra de Menezes - A MM. lOa, JCJ do Estado da Gua

nabara, por unanimidade, julgou improcedente a reclamação, 

com a fundru:1entação de fls. 188 e 189, dizendo o seguinte: 

(lê), É o relatÓrio. 
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O Sr, Presidente -Em discussãtt, Cem a palavra e relater. 

O ;:;r, ilezerra lie J,;enezes - Sr. Pr~slfente, ss du&s Cecisees 

se estrlàaram exc1us1vnnente n~ r.:c téri!ol de f!l te. O pr3~-:ric 

O 8r. Pree\~é'ente - .:.{ c'iv:lrg;ência'? ~'i:J cen~.ecÜ'r. a l"evisba 

J'P!' unF.nimlc'nr'e. Es:;~t~r'o n I''~'-'t" ~L!c;ue fi.,c~.rov~. c•'·l" re1 

br l'l l"~vl.s;rT • ::i':Y~~trll 'i~li9 lila C~sts :·.:entelr" u qU!I1 c~ei 
~ ~ 

rrefcrenci~, 1~:.1~11-b'Jnr:r~ r. a-.....sencls C!e S. Exa •••• 

Re;:t;e. Int~l"e'ls~r'r.s: E'ri;,rifiC'il s<o .Fr~nC:!.9CIO S/A (Dr. 

J~sé l!'e1xe1re.) o H~J.t.>r c~e Jesus (Dr. Orl11nr~~ r'!\ ::!!t!l e Seu 

zo.. 

O 3r. Fiuza Lim~ - Sr. Presidente, • despache dene;;n tÍr1e li 

fÍThas, Q.e .i>xmll sr. Desemtargad.r rresidente d• Tritunn1 da 

Primeira Regii•, diz: (1Ô). I ' ~ • rol.<! t•rie. 

O ::>r. Presiàente -3m discussão. C,m s ~1'1Vl'2. e r!.!1~t•r. 

O Sr. Fiuza Ll1111 - Sr. Presi,•ente, nã • to;~::l nenLur.ll r~zC.a fie 

' ~ 
O '1:r. Pr~~ic"~r1t~ -!i~ r,i~cr~enc1n? Iiogs.ªa r·rll~ti:~nte • 1 

O Sr, Secretárh - i'ROGE<>SO nº 226/(4 - Rel'l t•r: Ministra 
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nouAlvca 'a Silvr- e li. h!uller 3ÍA. 

A 

( 1 c ) . .;i • ~ ~! 1 ~, "t. ~r i ., . 

D A • 

e ~cape;.. 

o Sr. Presisente 3tJ. C is cus si •. 

c . onHe ça. 

O S:r. PT'e sic'l ente 

A 

vc c:~~~:S9~l~ter.cis. ~r~ sinl:i.c~:.t.J ~~ clan8o. (Lê). 

O "r. Fiuz<~ Lir.l!' - De A • 

!. Ct!rLo. 

A 

C !1.· er~e:.~. cl~.? 
... 

- !it=l O S:o. T'!"' "! aifcn te 

C 'i.l"'r""'lli ..... ,,.,.,., uncnil'lir"t:~t:"'~'"-
•• _,) ' .. • ,._ I O o o ' ..... 

tara P.a'lelle SiA. e Antenia Teixeira Pinta e .l.salas Rasa ila 

Silva. 

O Sr. Presidente - Srs. Ministras, a h1petese ó a see>uinte: 

, 
; re l!l teria. 

O Sr. Fiuzr., 11"1~ 

O Sr. fresir1ente - ;.;:;:nifsntn a C: lver(.;êncin. c.;an1ce '<~• 

O Sr. E'iuz.., Lirl' - !Va:I:li!Óm. 

O Sr. ir~.,~c'ent·= - ;Há.~iv:ergênc:!J!. ?:l':~n.i'lec.illla,. JIBI'; )lnanimi

t"de a recursa e dt~da pravimente pra excluir da cendenaçie 
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, 
õ.a evistt previa, centro 

O ~r. bezerro. 0e ···e!l•zes - JÍ. estau ha'ail1tada a preferir 

veta na pracessa 177• 

O "'r. l'resiàente - Vamas a.t;ullriil.ar, 
/ o· Sr. Seare tárie - lROCESSO Nl! 508/&, - Relatar: Ministra 

Fernanda Ne'llrega. Revisar: Ministra Fiuza Lima. Recursa d 

revista de i!ec1:iiãa da llll JCJ àe Sãa Paula. Interessedas: 

Maria Carneira llie Almeiti.a e 'l'extil Iniustrial l"ieri-Belle 

S/A. 

O Sr. Presidente - Na rev!sta se liliscute que a rocarrente 

não pratiaau ata de insu'aardinaçã'e. Nãa reae'aeu auxÍli• 

cnfere1ià.a de parque na 
, 

senten~ ariginaria, canfirca.da em 

emllarges, diz que nia era visÍvel seu estada lll.e :;estaçãa •• 

(lê). ~a relatéria. 

O Sr. Fiuza LilTJ8 De acílroõ.a, 

O Sr. !'residente -Em e.iscuss:ia. ~ncerrail.a. O recursa na• 
, , 

esta fundamentada na preliminar. lia prejul{bnde. D~ r.eriti' 
, - , 

l:llteria cl.e fate. Naa ba atrite juris)Qt'ucdenciel. Nãa canh 

ç•. 
O Sr. ~'iuZ!I Li ma - l!ã a c anbe ça, 

.Q Sr. Presiiente -Há lliver;~ncia? Nãa canlaecida, par un!_ 

nimide de, 

O ::ir. Secretiria- PROCESSO Nl! ygo/& - Relahr: Ministra 

Fiuza Lima. Revisar: Ministra Fcrtunata Peres JÚniar, 

Recursa de revista ele ti.eclsãa da 1211 JCJ ea Guana'aara, 111 

Re~iãa. Interess:!das: Cano trutara Ferraz Cavalcanti S/A 

(Dr. Mig;uel Carlas Fa.rah) e Narcisa da Canceiçãa. 

O Sr, l<'iuza Lima - Sr. !'residente, décima terceira s•liÍria 

e avisa prévt.. O recla.:ante, admitida em 26 de agílsta fle 
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, ( ~) ~lG terceire s~ lsrie... la • 

O Sr. Presidente -Em iiscussie. Cem a palavra • relater. 

O Sr. l<'iuza Lina - Nie ceaheçe. 

o Sr. Peres gúnier - Tam•ém Dae cenheçe p•rque a revelia na 

fei eliiiia. 

O Sr. Presici.ente - Há ciiTer.;ênch? Níie cenhecili.e, per una-

ninidace, • recurs•. 
/ 

O Sr. Secretarie- PROCESSO NR 902/64 - Relater: Ministre 

Fern11nàe N••rei!)l. Revis er: Ministra Fiuza Lillll. Recurse fie 

revista de decisie d• TRT ia 4" .tíea;iãe. Interess~du: Arte 

Gráficas Rie Grande Ltda. (Dr. G.M. Centene Caril•s•l e Luiz 

Ca rli.es • (Dr l Ta li tha Carie s •). 
, 

O Sr. Presiilente -A tese cl.a revista e a seguinte: n!!.t te11 

àireit• •• s!!.larie mÍnime integral • emJ~regac1e que tru'nlha 

em herarh reciuzi!!l.e: (lê). :g • relat~rie. 

O Sr. Fiu7.s Lima - Ue acêrch. 

O Sr. Pres"tlllente - Em õ.iscusããe. Vete. Cita-se jurispru-
A 

de ceia liiver~ente, canhe ça. 

o s,... Fiuza Lima - Canhe ça. 

O Sr. 1'residente -Há d.iverGênc~? Ganhecide, par unsnim.i-

ciede. Nei;a-lhe, entretant•, )'I'•Vil%nta. O ~lupregsr1•r 11~• 

•f~receu !!URlquer pr•va e e que a e Hlfl'e 10'"Rc" e tr~ ~=s L11s sse elil 

c i si • r "'-C :to rri)A. 

, -
O Sr. PresiM.ente - Ha divergencia? Negad• pr•vimenta a• re 

curse, p•r unan imiu li. e. 
/ 

o Sr. Secretarie -PROCESSO N!! 968/§ - Relater: Ministre 

h f..: 
,) ti 
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Fernande Né•reea. Revistr: Ministre Fiuza Lima. Recurse di 

revista de docisãe ela JCJ te-Sile-'Caet».ne de Sul - 2& Re3iãe 

lf!teressades: S. A. IndÚstrioa Reunicles Franciace Mo.tarezze 

(Dr. Jeãe Carles Gle Vilhena Nunes) e Antenie Viana U.-s San

tes (Dr. Renate Carl•s da CDsta Note). 

O ::Ir. l"l"esi(lente -A tese ~ .. revista é esta: alter:! çia fie 

' herarie se tr~.bAl'a. Sustentr.-se que 1> r ecsrl"ente tin1 11. C3 

car&,.il, pr~v:l.a!D!nte cem 11 mudançe. do b.arárie. (Lê). ~ • r!!_ 

' laterie. 

O :.;r. Fiuza Lima - lfad!l a acrescentar. 

o Sr. l"resiliente - Em riiscussãe. A sentença Cio euar.:•s est 

fundamenta lia. O mais é que stãe à.e prevc.. u;;, se apenta um 

sé jult>•ch diver:-;ente. Nia c enheçe. 

0 Sr • .l"iuza Lima - Nã1> Ctnhoçe. Duas liecisees uniferuec. 

O SJ". Presiãonte -Há G.!.ver~ência? u~. c•nhecino • r ecurs•, 

unâninemento. 
/ 

Q. Sr. Se cre t!Í rl! - rnoCESSO NS! 2 777/ ª+ - R0 lnt •r: !•;foi s tr• 

Fiuza Li!'16!. RevisDr: Llinistra F~rtun5 te Peres JÚni"r. Ro-

cursa de l"'VisU. r!e decisi.i :'o 'l'.RT cl.a 1'- li.c.;iãe. Interess!_ 

é'es: Cia. te 7!"'nsp:::rtos L11letiv~s ~" Estar'lr. d~. Uu8nar..ars. 

' e t.1 =-se ,..~ . .,,:es 

A J ... . 1 r' ' ~ ~) nas Rut~a. un""" _JU ;:u .'''"·Ce ente"' reclat:Ja~o: (le • 
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O Sr. Peres Junior - De acordo. 

O Sr. Presir1Pntf' - Eln discussão. :Ehcerrarla, Com a pala-

vra o relatof, 

O 3r. Fillza Lima - Não conheço do recurso. 

O .)r. 
, , 

Per"s ,Tuntor - Ha 

tenta que a recorrida ~ 

uma prejudicial. O recorrente su· 

parte ileeftima no feito: (lê), 

Eu não conheço, f-'~1 priMeiro lugar, porque a recorrente nã' 
, ' , 
e parte no feito, Em segundo lugar, porque ha prejulgado 

contrariando a tese da recorrente, 

O Sr. F~a Lima - Eu rejeito a preliminar. 

O Sr. Télio Honteiro - Acompanho o revisor. Acolho, .ful_ta 

O 3r. Bezerra de J~enez~-
, 

O ponto de vista e o mesmo. 

-Ambos nao conhecem do recurso, apenas com funda•'lentos di-

ferentes. 

o ar. -Fiuza timâ - Eu nao conheço. 

O Sr. T~lio Honteir.J2. - llão há nulidade. -Agora, nao conhe 
, 

ço porque ha prejulgado. Então chegou à conclusão de que 

o recurso não tem fundamento em relação à preliminar e ta· 
, - , 

bem nao tem quanto ao merito. 
, 

O Sr. Bezer1·a r1e Henezes - Parece que o relator e>ta de a 
, 

cordo. 

O Sr. Fiuza Lill\â - Estou. 

O 3r. Pr<"sir1ente - Por unanimi<'lade, nao conhecida a revis 
~ ta por ser o recorrente parte ileg~tima. 

/ 

O 3r. Secretário - PROCESSO JIQ 6 17.7/62.. - Relator: }Iinis-
, 

tro Bezerra de l!enezes - Revisor: Hinistro Tel i o Honteiro 

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

ciação de Ensino Novo Ateneu (Dr. Gustavo Dorias) eqOãcar 

Alex Rebe1lo Shaltza (DT. José Sal~ador Ferreira), 

5R 
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Com vista ao Hinistro Fiuza Lima. 
, 

O Sr. Fiuza Lima - Jr. Pr~sinente, pedi vista para a pro-

xima sessão mas verifiquei que o caso não demanda grande 

observação. Há nos autos uma autuação da Associação de 

Ensino Novo Ateneu - documento importantíssimo - e u1na 

certidão de que êsse sindicato do qual fazia parte o re

clamante está sob intervenção por ter sido encontratooo-
, , 

terial subv·-rsivo e como a part\:' contraria, que e exata-

mente o reclamante, não fo: ouviria, eu opino para que se 

" faça diligencia a fim ele que a parte se manlfest•:. O do-
, , , " 

cumento merece fe publica mas e necessariili que a parte se 

defenda, o que é um direito seu, assegL:rado pela Constitue 
~ 

çao. 

0 Sr. Bezerra de Henezes - Sr. Presif!ente, ainrla nao foi 

proclamado o resultado porque o Último juiz não tinha jul 

gado. Assim, declaro-me a favor na proposta do eminente 

Hinistro Fiuza Lima, no sentido de que a parte seja noti

ficada a fi:n rl e que, no prazo de cinco dias, se manifeste 

sÔbre o requerimento e docu:nentos oferecidos pela parte, 

porque sã o documentos supervenientes. 
A 

Apenas por esse fa 
, . ' tL e que eu ad1ro a proposta apresentada. 

o s:r. Téuo '!oY'!t'"i:ro -Houve um inÍcio r\e juleamento que 

não se concluiu em virtud.e do pedido de vista do Ministro 

Fiuza Lima. S.Exa fêz uma ponderação, agora reafirmada 

pelo relator, que "e tratava i! e do·cumentos supervenientes 
, , , 

apresentai!os, e e r'le bom alvit:ee, e actnselhavel realment 
, . 

se ouça a parte contrar1a. 
, " , 

O Sr. Presi"'ente - J.íeu voto e esse tambem. 

, " O Sr. Peres Junior - De acordo. 

O Jr. Presii'l ente - Convertioo o julgamento em diligência, 

59 
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para que sEja c,uvic1a a parte contraria sobre a petiaçao e 

il ocum~ntos apresentados. 

O 3r, Secr<?t~ric - PlOI':E330 no 2 122/64 - Relator: Hinistro 

Fernando riÓl:lrega - Revisor: Hinistro Fiuza Lima - Recurso 

ile revista rle d,ocisão da JCJ de Nova Fribure;o - F~brica de 

Rendas Arp S/A (Dr. Claudio Veiga ilo Valle) e João Braga 

(dr. Rachid !·lamen). 
, , 

O Sr. Presidente - A tese da revista e de que nao e nevida 

a gratificação r1(J chama,Jo 130 salário a empreearlo que pro c' 

ve a sua apos.mtadoria junto à previdência social. J.!anife_2 

ta-se a Procurar1oria pelo não provi:nento. 
A 

Q_3r. Fiuza Lima- Deacor<1o. 

O Sl", Presidente- Não ré violação da lei. Ao contr~rio, a 

lei 4 090 1 no caso, foi bem aplicada. Hão se aponta diver 

gência jurispruilencial, não está fundamentado, Não conheçc 

0 Sr. Fiuza Lima - , -Tambem nao conheço. 

" " p t H' i A • ~'L· • r e siri en e - a d vergenc~a? Hão conheéido o recursc·, 

por unanimidade, 

O .3r. S<>crPtário - P'"lOCESSO NO 3 1 ::>Q/64 - Relator: Hinist!'l 
, 

Fernando Nobrega - Revisor: Hinistro Fiuza Lima - Recurso, 

de revista rle decisão da lla. JCJ ne 3. Paulo - Jaime J.:achíl. 

elo Filho ('!:Ir. Agenor Barf'eto Parente) e Eletru Radiobrás 

(Dr. Ab1lio J. llagalhães). 

O Sr. P'~"e"tfi<>nt.; - A revista v. rsa o seguinte: a recorren

te, na forma c1o art. 789, § 7c, r'! a Consolic'lação, rE!quereu 

isen~ão de custas, tenr1o o lll·í Juiz 5L_OUO silenciado sÔbre 

o assunto e rlecidiilo ••. (lê). l·!anifesta -se a I'rocurailoria 

pelo seu conhecimento e provi"lento. 
A 

O ::3r. Fiuza Lin.1a - De acordo, 

Q._3r. p,.esiilente - Conhe·;o rla revista. 
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0 3r-. ' Fl''"a LifT!a - Tambem. 

Co N ' • O 3r. • resiilentP - nhecido, por unaninlir1ar1e. J o merl-

to, rlou provimento para anular a decisão r1e embargos. 

Trata-se de empregado que recebia salário inferior ao dÔ

bro fio mÍnimo legal, portanto amparado pelo art. 789, 
§ 70, consolirlado .. • (1~). 

O Sr. Fiuza Lin1a - É o meu voto. 

O Jr. Pr,sidente - Por unanimidar1e, rlar1o provimento ao re 

curso para anular a decisão de embargos, na forma do vote, 

do r•:lator. 

' O Sr. 3ecretario - PRO CE 330 no 3 236/64 - Relator: Minis-

' tro Fernando Hobrego - Revisor: !iinistro Fiuza Lima - Re-

curso de revista de decisão da 7a. JGJ de S. Paulo - Nel

son Roque Faquim (Dr. Ibiapaba de Oliveira Nartins). 

o Sr. , . -Presiêi.ente - A tese e revel la na o elidit!a. Hanifes 

ta-se a Procuradoria pelo conhecimento e não provimento. 
!. , • 
.!!< o relator1o, 

O Sr. Fi,Jza Li"la - De acÔrdo. 

O Sr. Presi<lente - Alega o empreger1or que chegou cinco roi 

' A -nutos atrasado a audiencia, mas nao consl;a na ata respec-

tiva nem (Ja certirlão rla Secr,otaria da Junta , • . ( 1 ;) • i:ã • 

está fun,Jamentar1a a revista. Não- conheço. 

O Sro, FiuzB LiMa - Não conheço. 

O Jr. Presidente - !i~o conhecido o re<mrso, por unanirnica 

r1 e. 

O lr. Sec,.etário - P10CE3JO IJQ "'\ 290/64-- Relator: !Unis

tro Fernando iiÓbrega- Revisor: l!inistro Fiuza Lima - Re

curso de revista r1e decisão 0a 14a. JCJ de 3. Paulo 

quedes Banr'l.eirantes S/A (Dr. Décio rle Oliveira Albuquerqu ) 

e Zion,,r Elias França, 
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O Sr. Presin ente - Empregado que cl.eixa a empr~sa espontâ

nPamente requer o 13Q sal~rio. 

" O Sr. F!L1za Lima - De acordo. 

O Sr. Preslnente -Há diverg~ncia. Conheço. 
, 

O Jr. Fiuza Lima - Ta'llbem. 

C, Jr. Presidente - Conhecido o recurso, por unanimidane. 

G2 
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O Sr. Presidente - (Lendo) Nego provimento. 

O Sr. Fiuza Lima - E' meu voto. 

O s~. Presidente - Negado provimento, por maioria, contr 

• os votos dos Ministros Bezerra de Menezes e Peres Junior. 

O Sr. Secretári:> - PROf::ESSO Nll 2818/64 - RR - Relator: Mi-

• nistro Fiuza Lima - Revisor: Ministro Peres Junior - Recur-

so de Revista de decisão do TRT da 111. Região - THE BRAZI -

LIAN COAL Cll LTD. (Dr. Ivanir José Tavares) 

GA E OUTROS (Dr. José Fonseca ~~rtins). 

e JuS~ BRA-

O Sr. Fiuza Lima - Trata-se de contagem de periodos ante-

ri ores à read;nissão do empregado.. . (lÓ). A Procuradoria · 

pelo não conhecimento. • • E o relatorio, 

• O Sr. Peres Junior -
A 

De acordo, 

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

o Relat::~r • 

o ... .:>r. Fiuza Lima - Conheç ::>, 

Sr. • Conheço. o Peres Juni :>r -
o Sr. Presidente - • A 

H a di vergencia? Conhecido o recurso, 

pe~r tmanim:idade. Tem a palavra o Relat::>r. 

O Sr. Fiuza Lima -
, , 

Nego proviment::>, para manter o V. acor-

dão recorrido. 

O Sr. Feres JÚniar - No mérito, d::~u proviment::>, "data veni 11 , 

em parte. Trata-se de questão de perfodos descontfnuos. 

O Sr, Bezerra de Menezes - O Supremo Tribunal já pÔs cobro 

à controvérsia. Com o Relator. 

O Sr. Télio Monteiro Não somo, em face do art. 453. 

O Sr. Presidente - !Tegad:> provimento, contra os votos do 

Revisor e Télio Monteiro, 
/ 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 3045/64 - RR - Relator: Mi-

nistro Fiuza Limn -Revisor: Ministro Peres JÚnior - Recur-
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so de Revista de decisão da 7a JCJ de S. Paulo - CIA. ~IDHIC 

PAL DE TRANSPORTZS COLETIVOS (Dr, Nelson Dias) e JOÃO BA 

BOSA (Dr. Argemiro Gomes). 

O Sr. Fiuza Lima - A MM. Junta, por maioria, julgou proce 

dente a reclamação, para o fim de condenar a reclamada a e

quiparar o salário do reclamante ao paradggma ••• (lê). E' 

' o relatorio. 

O Sr. Peres Junior - De acGrdo, 

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

o Relator. 

O Sr. Fiuza Lima -Nego provimento. 

o Sr. Peres JÚ:'lior - Dou provimento. 

o Sr. Fiuza Lima - No r eclw!l'.a ç ã o ' de CRs, • caso presente a e 

80 o 0001 00•o 

O Sr. Peres JÚnl.:->r - Não deu val:>l' ao pedido, porque pede 

quiparaçio. Equiparação ~ ilÍquida, 

' O Sr. Peres Junior - Ac:>lh:> a preliminar, para que o proce 

' so volte ao Tribunal Regional e seja apreciado como Ordina-

rio. 

O Sr. Fiuza Lima - Modifico meu vot:>. 

O Sr. Télio M:mtelro - As partes dio valor ao processo pa-

ra efeito de alçada. 

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

provimento ao recurso, para que os attos voltem ao Tribunal 

julgue o Recurso Ordinário, como lhe parecer de direito. 
;' 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 3123/64 - RR - Relator: Mini. 

tro Fiuza Lima - Revisor: Ministro Peres Júnior - Recurso d 

Revista de decisão da 14& JCJ de S. Paulo - RÁDIO DIFUSORA 

DE S. PAL~O S/A (Dr. Pedro Ivan Rezende) e JOÃO 

REIRA. 
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O Sr. l!'i uza L i ma 

reclamante f~i a 

de agôato de 1 9 
o Sr. Peres Júni 

o Sr. Presidente 

o Relator. 

o Sr. Fiuza Lima 

o Sr. Peres Júni 

o Sr. Presidente 

dade. Tem a pal 

o Sr. Fiuza Lima 

o Sr. Peres 
, 

Juni 

l~gado pela Just 

o Sr. Fiuza Lima 

o Sr. Peres Júni 

dem~nstra que o 

m~l~gado ••• (lê) 

O Sr. Bezerra de 
~ , 

nao dou o decim::> 

lo recibo, nao r 

" pontanea • 

. 

/cb - 3 -

, , 
Trata-se de decim~ terceirG salario. O 

dmitido em Gutubro de 54 e demitido em 31 

6!;. .. ( 1 ê) • I( o r e la tÓrio • 

" o:~r - De acord::>, 

Em discussão. Encerrada, Tem a palavr 

C~nheço, face à divergência. 
, 

or - Tambem conheço. 

Há divergência? Conhecid~, por unanlmi 

avra o Relator. 

Nego proviment~. 

or - DGu provimento. • Ha um documento h~mo 

iça. 
~ 

Isso nao imp::>rta. 
, 

or - Alem d::> mais, o dJcumento de fls. 10 

reclamante teve o seu ped:!.do de rescisão ho 

Então, não tem maia valor. • 

Menezes - Em caso de aa!da espontânea, 
, 

terceiro salario. Ainda que não desse pe 

ec~nheceria o direito, em face da safda es-
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J Sl'. Fiuza Lima - 'l'enho votado assim, Mantenho meus votos 

anteriores, Vou ler o recibo. Diz o seguinte: (lê). Faz 

a ressalva. 

O Sr. Bezerra de Menezes Realm;mte há o pedido de demis-

são. "Recebi a importância de vinte e sete mil cruzeiros cc• 

respondente a saldo de salário e férias conforme descrimina~ 
~ 

ção anexa ao orginal e pelo que dou quitação ••• (le), 
N 

O Sr. Presidente - Contra o voto do relator, dado provimen

to ao recurso para julgar !~procedente a reclamação, votando 

com restriçÕes o ministro Bezerra de ;;Ienezes. Redigirá o 

. -acordao o revisor. 

O " • ur. Secretario - PROCESm Ifll 3 127/64 - Relator: ~linis-

tro Fiuza Lima. Revisor: :.linistro Peres JÚ . .>1ior. Recurso 

de revista de decisão da 11& JCJ de São Paulo. Interessado 

Victorino ~.!art1ue s de Jesus e Narciso Grocce (Drs. Orlando Pe 

reira David e Dr& i>laria Apparecida Coimbra Cesar) e Os mes-

mos. 

O Sr. Fiuza Lima - O reclamante, com a inicial de fls I que1· 
.. 

ver do seu empregador a i:nportancia de cento e vinte e dois 

mil cruzeiros que se julga com direito em face de despedida 

injusta. • • (lê ) 

O Sr. Peres Júnior - Pela ordem. O recurso está autuado cc 

• mo sendo um so recorrente ou ambos recorrem ? 

O Sr. Secretário. -
J • 

.t: so um recor1•ente. 

O Sr. Peres JÚnior - O emprecador recorre e o eupregado: 

também. 

O Sr. Presidente - O ar. Secretário fará a retificação. 

O F T ~ (C ) A 1 t. . Sr. 'luza ~.Lma- ontinua lendo L o r e a or:co. 

66 
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c Sr. Pere~ Júnio!' De acÔrdo, 

o Sr. Presidente - EM discussão. Encerrada. Com a palavrc 

o relator. 

o Sr. Fiuza Lima - Conheço do recurso do reclamante. 

o Sr. Peres 
, 

Ju.,1 or Conheço de ambos os recurso. 

c Sr. Presidente - Primeiro o recurso do reclamante, Há 

divergência '1 Co. nhecido por unanimidade. 

o Sr. Fiuza Lima -

da lei 4 090. 

o Sr. Peres JÚnior 

o Sr. P!'esidente -
contra os votos do 

o Sr. Fiuza Lima -
fundamentado, 

o S!'. Peres JÚnior 

o Sr. Presidente -
dade. 

o Sr. Fiuza Lima -
c Sr. Peres Junior 

o Sr. Presidente -
recurso da 

... 
empresa 

-

Dou provimento para mandar a gratificaÇ<? 

Nego provinento. 

Dado provimento ao recurso do reclamante, 

s ministros revisor e Bezerra de ~enezes. 

Conheço do recurso da reclamada que est · 

Conheço. 
... . 

Há di vert;encia ? Conhecido por unanimi 

~,ego p:- ovimento. 

( T!:)o 1 i t J.n ·Jee;o prov men o. 

Há divergência ? Negado provimento ao 

• 

6 
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I 
O Sr. Secrct~rio ·- !'ROC1SSO ~Q 3 130/6~ 1telat•Jr: :W:inistro I 

. I 
.J Fiuza. Lima •. Rcvi::wr: l.íinistro !'6rcs "J\inior. ··'··Recurso de re~: 

' ' vista de decüão da 121 JCJ. de ·s. l'aulo. Interess::tdo:l: 'Ke- I 

. ! lo ti Ltda. ~ { ::l.d. dr. !'aulo de :e ri tto) e ?linio F·Jnneca 1'el

; xot-J (t:'d. dr. José Q('Lrloa. de !quino) 
; ' 

·O Sr·. Fiu!:n Lil'la - ! tese que !!e discute é. se o cnlJro:;ado, 

' ·! a dlsp)ni~no do e::1lJrC!ndor dur:.mte o per1odo de chuva, tcn 

di~eito a salirio ••• (la). E' o relatório. 

O Sr. 1'6rcs Jt1ni·Jr - De ac.Srd·J. 

-O Sr. l'rcnidentc - 1::1 diccussD.·J. J:nccrra.da, Com u j,)ll.Lnvr::~. 

o rclat·Jr. 

O Sr. Fiuza·Lina - ~ão conhe~·J_. • 
' 

•. 

O Sr. !'rc~identc A' . -
- Hú diver~()ncia. ? · ll"a·:> connccldJ o rocur-

co,. por llll."'l.J1.lll\Hitlde de v•Jtos. ,..- . 
O· Sr. SccrcUrio :._ !'ROClSSO ~Q 3 233/6~ · -Rcll:lt·Jr: llinistrv 

Fiuza Lina. Revisor: MinislOr·J Péres Jtirnor. llct:uL'rJu ae L·e

VlslOa. cte acc.J.St!O u::t 7• JCJ de S; lat<.~.u. ·lntd~L·crJ!l~~tuvs: lraãos 

Guelfi Vitr-:>arte (ad, dr. Guy de Rezende) c 11cncdito !'crcirm. 

Silva (ad. dr • .A!cnor 11arreto !'arcnte) - " O Sr. Fiuz~. Lil'!l.-t ~ SUI:lpeitsao e conseqüência. ];' o relat6ri·.>. 

O Sr. "P{res J\\ni•.>r - De ncSrd·J. ' 

O Sr. "!'rr.!'irlente -1::1 discuosão. ll:ncerrada •. Go::t a lJO.l::tvrn 

o rclnt·Jr. 

O ::>r. Fiu!la Liart - Nii·.) C·Jnhc~o. lbtéria de !ato. 

O Sr. :!'érc1'! ,J\1nior · - TaJ!l.béJ:l. nâ·J conncço dn revlsta. 
'. 

!{Üo conhecido o rccnro ; 

V·Jr Ull::lJ117.tidtÚlc de votos. 
/ 

Sccrctnrio - !'ROC~SSO ~2 3 238/6~ O Sr. .!tela to r: _líünstro 

Fiuza Lima. :!tevisor: llini:nro· :!'ércs J6n1or. ltccur:;o de re-
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vi::Jta de dccinno da ltjl JCJ do ll:st. truonnonra. Interessn-

tto a: 11.1nn 1're i tas l'tc uello ( tld. ar. <~tu· u::~s uaro.nurn du :!to-

c.u. .. ) c .L L'"'; os Szkurnik C2 • c lnà. ( nd. ar. u sni Li. Tnva-

rcn). 

u Sr. Fiuza .Li;;ut - J.. tese que oe ul:!ctüc é se a ca.vr·0.:;uan 

JUHLtt (!'JllS..i..Ó.C.t.'vu. uev.LUV O 0.UX1.l10 1:1/:l.t,CLú~U.MUC• :I' O .t:e-

u Sr. ?'é r<'! f' J1b1o ,. - De acSra•.J. 

-O Sr. 'Prt~Si.óel·,Le - b ctincu.asa•J. .IaccJ.'J.'l.l.dO.. Con a pti.J.lt.-

vrn o reJ.atuL·. 

O Sr. Fiur.a Lima - Conhe~·J, :tnce à. tiiVC<'t.êa(!ia eii.~.tü~<. 

O S1•, Fiuza Li:na - Dou vrovi.Mcnto, porque o. e::lJ.lrÔoo. ·ünwl 

cJnnecJ.nc:n;J de que 11 e;:;pre.r;o.da entava e:l cotado de ccst::t-

-;uo. J. dispenso. f·Ji injusta e teve c·J::l.O raz:Ío de ob:~tar 

aqu0.tc nux1l io previst·J nn .lel • • • (lê). E' DeU voto. 

O Sr. ~.;rc~ J11nior - "Dato. vc:lia", nce-o provincnto, de a-

cSrd·J C·.).::t o:: meus v•Jt·JO anterlo!'IJs. 

-(;ontn.çu.o O S1·. J>res i !lente - Quanto o ncser1 t lnha de 

prnsa tH.'!.bi::1. O·J e~tad·.) du e;;~prc:;n!lo. ? 

O Sr. -,6rcc, J1~nwr - Voa .ler ll sentcn;on: "C·J::l·J bcl:l eocln-
~ ~ . 

rc·Jc n scntcac<r.t rvc·n·rl!.lrt, a rcc.lnnndu no.o 'tlnno. clcacltt d·. 

c~ta!l·J e:l rtUc n recJ.::tl!ltt!Hc se cncJntrnva ••• (lê) "• .tstc é 

o ftmdancnt.) da sen'ten•a· 

O Sr. !c~crr~ ~c Menezes - ~stou com o rc.ta'tor. Dos autos 

conn'tan int1:!!er0s documentos l'l·.)stro.ncto, ll1c.luslve, o trato.-
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ncnto que havia se sulmctido a cnlJrc:;nda. ''Data venin", 

nconpo.nho o relator. 

O Sr. Téli-::> l!:Jntc].ro - Sr. l'rcsidente, precimtli'lonte J.lOr-

que o o.fa::;ta~cnt J se ver~!ica. sc~s scr~nnn o.nt cs c tleis 

sc:1anns depois, nister se fnz para nprcscnto.ç:lo do ::ttes

tado. n'Õo antes. Só n-:> noncnto exato, .Aconpttllll•J o rela-

tor, ''data vcnin'' do revisor. 

'i O 

-O Sr. 1'1'·)!' l.dentc - A Jun t::t cntcnda.t ~uc n cnlJrgnn n::to n::tbü • 

Vot·J co:;, o rev~n·:>r. Dado yrovmcnt·J a·:> recur:.Jo ynrn jul-

.:;nr procedente a rcclena,üo ,contrll os V·:>t•:>s d·:> rcv~sor e 

do !'residente. 

O Sr. ~c~rettlr io - l'l'tOCJ:SSO ]{2 3 2ü/6J, :!'tela to r: llinl.s tro:> 

Fiu:tn Linn. Revisor: 1Hnl.str•:> ~·orttmat·:> l"crcs. Intcreoso.

dos: ltccurn·:> 'Jc rcv~nta de dcc::..n;·J da 1! JCJ do ~sto.do tln 

A.rmn.d:> Cana S:m·.J S/.A (nd, dr. Sydney Junqucirn fassos) c 

M·:>acyr lbbclo de J.lnci1a. 

O Sr. Fiuz3. Li.na - .A.vin·J prévio c:t C·Jntrnt:> de eX}Jcriênci , 

I' o relatório. 

O Sr. l'ércs J1bior - De ac.Srdo, 

O Sr. l'res J.d en tn - h d in cus são. :Enc crruda, Con a pnln-

vrn V .!x•. 

1! c ' A O Sr. ill:t:'l. Lirm - onhc;o, face .. u~vcrr;cnc~a, 

vimcntJ, :mantend·:> ncmo vo:>t•)O anteriores. 

O 3r. 1'rNn~cntc - DadJ pr·.JvincntJ ao rccu.rno para jtllt;ar 

rcln.tor e ~czcrra de Menezes. Rcd~t;irá oJ o.c5rdnoJ ·.J revisor 


