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PODER JUOICIÁAIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL ·SUPERIOR DO TRABALHO 

NO'l'~fl TAQUIGRÁFICAS DA 52a. SESSÃO ORDINÁRIA 

DA 

PRIMEIRA T1.ffiMA DO TRIBUNH SUP'ERIOH DO TRA'RAT.HO 

Realizaàa em 10 «e d~zembro 4e 1 963 

Presentes: Srs. Aetol!o Serra, Fre 
sidente; RÔmulo Cardim, Bezerra àe 
Henezes, Lima Teixeira e FiÚza Li
ma, ministros. 

& 

O Sr. Preeià!'!nte - !i;a.venlio número let;al, ieelaro aberta a 

sessao. O sr. secretário vai proceder à leitura ia ata da 

Última sessão. 

O Rr. Recretário- (Lê a ata). 

O Sr. Presi~ente - Em disoussio a ata. Aprovada. Passamos 

à ordem do dia com os processos de a~avo. 

0 Sr. Secretário - PROCESSO rf!! 4q8/63 - Relator: MiJlistro F 

zerra de Menezes. A~avo ie instrumento àe à!'!s,acho ào Pre 

siàente ia 4a JCJ. ia Gu:a.nabara. IlttereBssti o e- Calç~à0s Bot 

zal!l Ltia. e Jos~ Ceraoisimo. 

orou proceàeJa.te a reolamacão, mantida ~ tlecisão n0 jul~:;ome•t 

ie embar,ros. - A Da deoiEao iuterpos a empresa.reourso 

ta, ma~ ~tão requereu trasla,lo ti o jul,;ameltte, apeJtae 

ferido e em o r1 eep:>.cho •e !ls. 5· 1 que iiz o ae;""ui.nte: "Iaie! 

ro o recurso ••• (lê)". E' o relatÓrio. 

O Sr. Pre!'!Her.tt" -Em discussão. 'EAoerraàa. Com a palavra 

0 relator • 
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O Sr. Jlf"v,erra «~e HeneZI"R - Sr. Presidellte, r.Je,-o provimento 
, 

ao a~ravo. A em~resa dl"ixou de requerer o traslaào ào aeor-

aão RecioAal e ào prÓrprio recurso de revista, não ~ossibil~ 

tqcio, u:sim, como aee111tueu a Proeurl!.àoria, o Jtrovime.llto do 

açavo. 

O Sr. Presiàente - Há àiver~eacia? 
A 

Nep.do provimento ao ap!. 

lo, •os ~êrmos io veto ào relator. 
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10 12 1963 - -
o Sr. Secret<Írio - PROC 

Jezerra de Menezes. AI 

teressados: DISTRAL S/A 

LINA LOGA .i'O (DR FRANCISC 

O Sr. J;;ezerra de :lieneze s 

••• (lê o relatÓrio). 

ESSO troMERO 892/63 - Rale. tor :.!in ia tro 

de despacho do TR'l' da 2a. Região. In

(DR JQ,\0 ciATISTA OLl\t"'EiRA RWAHO) e IL. 

O A'IADAZ). 

A Junta considerou provada a faltr 

o Sr. Presidente - E.'A d iacussão. Encerrada. 1'en'l a palavra o 

3r. Rala tor. 

0·-Sr. Bezerra de !!e""~,;eg 

O Sr. Presidente - Há d 

::telllent e. 

O Sr. Secret;ri o - PRC•C 

~rc Bezerra de Menezes. 

Interessados: LABORATÚRI 

Ne~o provimento. 

ivercência ? Ne.;;ado prcvi•:ento unânl-

'ESSO K0;;IJRO 1.022/63 - Relator !Unia -

AI de despacho do TRT da Ba. Recião. 

ACRES) e RAIMUNDO NONA ro 

O LEPETIR S/ A ( DR JOSE Rlbl!.l.!AR ALVIM 

DA SILVA. 

O Sr. Bezerra 1e Menezes 

cadência do pedido ••• (1 

A Decisã~ da Junta deu pela impro

ê o relatório). 

O Sr. Presidente - E:a d iscusaão. Encerrada. Te::1 a Falavra o 

Sr. Relator. 

O Sr. 3ezerra de ;.[enezes 

trata-se de prova. (Lê) 

O St>.Presidente - HÓ. di .. 

nl~idade. 

O SI". Secretário - PROO 

RÔ~J.lO Cardim. AI de des 

sados: VENERA VEL IR:.1AL DA 

NIOR) e .·:ARIA D.\ GLORIA 

r.:. o (DR O[U!JNDO DESSAA). 

N101s têr::>.os er:t que posta a questão, 

• Necc provimento. 

ver~êneia ? Ne;:;ado ;rGvimento· par una 

ESSO rrC.WC 8§4/63 - Relator !Jin1str 

paeho do 'I'RT da la. Ret,iê:o. Interes -

DE u. S. DA FH .. -.;,J11A (DR DAVID SILVA .nJ 

PEIXOTO .. L~o•!EDE e RAFCA JORGE DE CARVA 

OSr. RÔ"Tlll@l C" rdi -:t - o • ~ 

Jrooesso;lrincipal, eocro se ve ·do tras 

lado de fôlhas 7. ••• ( 1 ê o rala tÓI'io). 

O Sr.Presidente - .E.:l dl seussão. Encerrada. Te:r a palavra o S • 
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o Sr. RÔ::mlo Cardlm A lei não conlna pena de deserção ••• {lê 

Ne.zo provlnento. 

O Sr. Preside~te -

nemente. 

O Sr. Secret9r1G -

RÔ:rru.lc Cardlm. AI 

resoados: J. IrA'.IAR 

e BENEDITO VICENTE 

Ha' dlverae~ncla ? • • Nee;ado 1Jrovllllent o unanl-

PROCESSO NG .• IERO 979/63 - Relator ;.!lnistre 

de des;,acho da 13a. JCJ de são Paulo. Inte 

ACÂ TEXTIL L'l'DA ( 1E VICE1J T"l.l DEPAULO TESCARI 

(m AG~/OR :tiARRETO PARENTE). 

o Sr. Rônulo Ce.rdlr.1 - O despacho a~ravado é do se~lnte teor: 

(lê o rela tór lo). 

O Sr. PrPs, r'le1i te - E:a discussão. Encerrada, Tem a palavra o 

Sr. Relator. 

O Sr. Hô=le Cardln - As decisÕes foram proferidAs e!:l face do 

1Ue encontrar tlill pro 

O Sr.Presidente -
:1ent e. 

O Sr. SecretGrio -
pma Teixeira. AI 

vado ... (lê). Uet;o provlmentca. 

Há dlvercênc la ? Ne;:;ado provlment o unânim~ 

PRCC ESSO troi.i.EflO 35/63 - Relator lJlnht r o 

de despachg dlil TRT da 8~. Re;:,lãe>. Interes-

3ados: JOÃO FLORIND O BARbOSA E aJTROS (00 J, PIRES LLIA) e SE~ 

•:.AZCNIA E DA AD.UIHS'lRAÇÂO DO PCRTO DO PAR~ 

IVA). 

IIÇO DE !TAVEG, DA Al 

(DR JOÃO ALLERTO PA 
~ 

J Sr. Lima TeiY·eira Diz o despacho acravado, folhas 125/127 

(, ~ -e o r ela tÓrio). 

P Sr.Pre!lidente - E:n dlscuss~o. Encerrada, 'l'em a palavra o 

Jr, R ele. ter. 

J Sr. Lima T'e ixei ra 
~ 

J.o'ace a dlvergencia jurisprudencial, dot 

rovlnen to ao agrav o para subida da revista com as cautelas d 

'el. 

J_ Sr.Presidente - Há diverGência ? Dado provimento, por una 

tl!:lidade. 
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O Sr. Secretário - PROc-:s~o N2 611/63 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de instrumento de despacho do Sr. Pre 

sidente do TRT. da la. Região. Interessados: Amphrysio Iri

neu Peixoto e outros {dr. Ulisses Riedel de Resende) e JÓque 

Clube Brasileiro (dr. Alo!sioHoreira Guimarãs). 

O Sr. Lima Teixeira - O despàcho agrav~do, de fls. 57, do Pr 

e-iderte do Tribunal Regional da la Região, esclarece que o 

recorrido eventualmente realizou corridas noturnas; pagando 

a seus empregados diárias acrescidas de um adicional 4e 50~. 

(Lê). E' o relatório. 

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

o relator. 

O Sr. Lima Teixeira - Sustento a mesma tese defendida no bri 

lhante parecer do douto procurador. ' No que concerne a gen! 

ralid~de do problema, está certa a interpretação, o excepci~ 

nal não é permanente. Todavia, na espécie, a questão é ou-

tra. A modalidade do serviço era excepcional, tornou-se nor 

mal. (Lê). Dou provimento. 

O Sr. Presidente - Ministro relator, há jurisprudência 

da a respeito. O Pleno tem decidido por unanimidade. 

o Sr. T,ima Teixeira Quem 
, 

empregado. - recorre e o 

o Sr. Lima Teixeira - Nego provimento. 
• 

o Sr. Bezerra ne Menezes - Também nego provimento. 

o Sr~ Prel'!idente 
, 

- Essa materin está superada. Nem nesta 

Turma há divergência. V.Exa. mantêm o voto? 

O Sr. Lima Teixeira - Nego provimento. 

O Sr. Presidente - Negado provimento ao apêlo, por unanimid 

de. 
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O Sr. Secretário - PROGESSO N2 401/63 - Relator: Ministro 

Bezerra de Menezes. Agravo de instrumento de despacho 4a 

la. JGJ. da Guanabara. Interessados: Antônio Lourenço da 

Silva (dr. A. Junqueira Ferreira) e Roberto José Marcolino. 

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

procedente a reclamação. Houve o recurso de fls. 12 e a de 

cisão foi m~.ntida. A revista, cujo traslado não foi pedido 

••• (lê). E' o relatÓrio. 

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

o relator. 

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

O Sr. Presidente - Há divergência? Por una.nirlidacie, negado 

provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - PROCERSO Nº 793/63 - Relator: Ministro 

Bezerra de Menezes. Agravo de instrumento de despacho do 

TRT. da 2a. Região. Interessados= Aço Tersima S/A (dr. Lau 

do de Carvalho Cimino) e Pierre Saiu (ãr. Paulo Joeé No€Uei 

r a da Cunha) • 

O Sr. Bezerra de Menezes - O Tribunal Regional,por unanimi

dade, de acÔrdo com a Procuradoria Regional, manteve a deci 

são da Junta. A revista é interposta sob fundam~nto de que 

foi violado o art. 32 das instruções baixadas pela emprêsa. 

tste, somente êste, o fundamento da revista, por isso mesmo 

indeferida. (Lê). • Interposto o a.~avo, A Procur'ldoria da 

o parecer de fls. 3, dizendo o seguinte: (lê). • E' o relato 

rio. 

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

o relator. 
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O Sr. Bezerra de Menezes - Alega a emprêsa apenas violação 

do art. 3º das instruções por ela baixadas, o que não dá c 

bida à revista. Nego provimento. 

O Sr. Pr~sidente - Há diver~ência? Negado provi~ento ao 

recurso, por unanimidade. 
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8 

O Sr, 

F'iuza 

' Secretario 

Lima, Revia 

- PROCESSO'N2 ~ 677/63 - Relator: Ministro 

or: Ministro Lima Teixeira. ·Recurso de revi -

ta de docisão do 

(DR. CARLOS EDUAR 

'l'RT da 2a, R~gião, SUPERMERCADOS .PEG-PAG S/A 

DO GOMES DE SOUSA SANTOS) e OSVALDO CANCIOSO 

ALDO SARA), DA SILVA (DR, os v 

O Sr. Fiuza Lilll8. 

opina pelo -nao co 

provimento do rec 

o Sr. Lima Teixei 

o Sr. Presidente 

o sr, ·relator. 

o Sr. Fiuza Lima 

bunal, 

O Sr. Presidente 

. . .;. 
- Menor nao aprendiz, A douta Procuradoria 

nhecimento, rejeição das prel~inares e não 

urso; t o, relatÓrio, 
~ 

ra - De acordo, 
. -• Em discussao, Encerrada, - Com a palavra 

- Não conheço em face do prejulgado dêste Tr -

-Contra o voto do.Ministro RÔmulo Cardim, a o 

conhecido do rec urso, 

o Sr, Secretário 

Fiuza Lima,· Revis 

ta de decisão do 

- PROCESSO NQ 3 731/63 - Relator: Ministro 

or: Ministro Lima. Teixeira, Recurso de revis 

TRT da la, Região. RIO LIGHT S/A - SERVIÇOS . . . . 

DE ELETRICIDADE E C/,RRIS (DR. Or.IÂR DE CARVALHO DUTRA) e AliTON O 

( DR. CJ,RLOS ARNALDO SELVA). BATISTA PEIXINHO 

o Sr, Fiuza Lima 
• a disposição do e 

- Trata-se de empregado-reserva, que,ficando 

mpregador, quer receber as diferenças a que . 
se julga com dire 

~ ... , 
ito ... (le),]; o relatorio. . 

o Sr, 

o Sr, 

o Sr. 

cial,. 

o Sr. 

o Sr, 

o Sr, 

Lima Teixe 
~ 

ira - De acordo, 

Presidente 

Fiuza Lima 

Lima Teixei 

Presidente 

Fiuza Lima 

- Em discussão. Encerr~da, 

- Conheço, em face da divergência jurisprude -

, 
ra - Tambem conheço. 

Bá divergência? Conhecido, por unanimidade 

- No mérito, nogo provimento, Junta e Tribu-
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nal Regional ~ecidi ram acertadamente. 

o Sr. Lima Ta ixe ira ' - Tambem •. 

o Sr. Presidente- ' " Hii divergencia? 
' 

o Sr. 
" . Romulo Cardim . - Há. Li hoje, pela manhã, acÓrdão do co 

lendo Supremo Trib ~,al, afirmando, por unanimidade da votos, 

' que os reservas qua ndo ficam a_espera de determinado trabalho . 
' " so tem direito ao s alário m!nimo e não ao salário que percebe 

Do maneira que dou provimento. quando em trabalho. 

o Sr. Presidente - A 

Voto com o Ministro Romulo Cardim. 

o Sr. Bezerra de '!t!e nezes - Com o relator. 

o Sr. Presidente - Prevalece o voto do relator, acompanhado d 

revisor e do Minist ro Bezerra de Menezes. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 3 913/63 - Relator: Ministro 

Fiuza Lima. Revisor : 1tlnistro Lima Teixeira. Recurso de revia 

T da la~ Região. ALD4ENTÍCIAS MARTDI3 LTDA 

OCK LOBO) e SAVÉRIO JOS~ BRUNO (DR. WALDE-

ta da decisão do TR 

(DR. EUGENIO R. HAD 

MAR A. CHAER). 

O Sr. Fiuza Lima -

-maça o contra seu em 

O ora recorrido iniciou na Junta uma recla 

pregador •.• (lê). ~o relatÓrio. 

o Sr. Lima Teixeira "' -De acordo. 

o Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. 

o Sr. Fiuza Lima - ' Conheço do recurso, que esta fundamentado. 

o Sr. Lir.ta Teixeira - Conheço. 

o Sr. Pres !dente - Há divergência? Conhecido, por unanimidade 

o Sr. Fiuza Lima - . . "' No merito, dou provimento,de acordo com o 

parecer da douta Pr ocuradoria ••• (l;). Dou provimento para jul 

gar improcedente o . • pedido de horas extraordinarias. 

o Sr. Lima Teixeira 
A 

- De acordo. 

9 

o Sr.- Presidente - Há divergência? Dado provimento para julg r 

improcedente a rec lamação, por unanimidade, nos t êrmos do vot 

do relator. 
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O Sr. SecretRrio - PROC ESSO NQ 648/6? - Relator: Ministro Lii 

nistro Bezerra de Menezes. Recurso de ma Teixeira. Revisor: Mi 

revista de de c! são do TR 

INFANTTI. LTDA. (DR. TARC 

GONÇALVES ( DR. ABEL NASC 

T da la. Região, A QUERlDlllHA MODAS 

IZO LOUREIRO MAIA) e VIRGINIA BOLDAIN 

lMENTO DE MENEZES) • 

o Sr. Lim!l Teb:eir!l. - (F 

o Sr. Bezerra de Menezes 

o Sr. Presinénte - Em di 

o Sr. Lima Teixeira - Nã 
• dos trazidos a colação n . 

{lê). 

O Sr. Bezerra de Menezes 

em face do . -acordao dG fl 

cimento. 

o Sr. Lima Teixeira - Op 

o sr. Presidente 
, 

- Ha di 

:r.~!dade. 

O Sr. • Secretario - PROC 

L~ Teixeira. Revisor: 

de revista de decisão do 

lHJNES (DR. RIO BRANCO PA 

az o relatÓrio). 
A 

- De acordo, 

scussão. Encerrada, 

o conheço da revista, eis que os julg -

ão atritam com o do Tribunal Pleno, •• 

- ~ediria a V.Ex~ que verificasse, s 

s. 38, a Procuradoria opina pe~o conh -

-!na pelo nao conhecimento, 
A 

vergencia? Não conhecido, por unani-

ESSO NQ 2 629/63 - Relator: Ministro 

Ministro Bezerra de Menezes. Recurso 

CANA S/A (DR. IRIAD MESK 

TRT da 2a, Região, EVANTI.TON AQUINO 

RANHOS) e DID~STRIA DE EMBALAGEUS AME I

I). 

O Sr. Lima Teixeira - Pr 

parcial do 
, 

respeitavel a 

apreciando recurso ordln 

so do empregado,.,{lê). 

o Sr. Bezerra de Menezes 

o Sr. Presidente - Em di 

atende o recurso de revista a reforma 

cÓrdão do Tribunal da 2a. Região, que 
• ario, deu provimento parcial ao recur 

~ o relatÓrio. 

- De acÔrdo, 

-scussao, Encerrada, 

o Sr. Lima Teixeira 

ria, não conheço do 

- A 

rec 

despeito do parecer da douta Procurao 

urso, porque não houve violação nem ci 
~ A 

taçao de divergenc1a. . 
O Sr. Bezerra de Menezes A 

- De acordo, 



POCE~ .JUDICIÀRIO 

..JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRit3UNAL SUPERIOR 00 TR.ABALHO 

11 

o Sr. Presidente- Há diverg~ncia? Não conhecido o recurso, 

por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NR 3 411/63 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. R vlsor: Ministro Bezerra de Menezes. Recurso e . 

de revista de decisão da la. JCJ de Santos. BANCO MOGIAHA DO 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A (DR. JOSÉ CARLOS DA ROCHA) e JOSÉ BO -

ZAN (DR. CELIO RODRIGUES PEREIRA). 

O Sr. Lima Teixeira - 13R salário, Sa!da espontânea. É o reà 

• torio. 

"' O Sr. Bezerra de Menezes - De acordo, 

O Sr. Presidente - Em discussão. &Encerrada, 

O Sr. Li~a Teixeira - Não conheço, Não houve violação de lei. 
A 

O Sr. Bezerra de Menezes - Conheço. Sa!da espontanea antes de 

Cl.ezembro, 

O Sr. Fiuza Lima - Também não conheço. 

O Sr, Presidente - Contra os votos dorelator e Ministro Fiuza 
, , '-Lima, conhecido e provido o recurso, Redigira o acordao o re-

visor. 
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/ 
u Sr, 8eoretlrio - PROCESSu NR 3 417/63 - Relator: Ministro 

Lima Teixoira. Revisor: li!inistro Bezerra de Menezes, Reoura 

de revista de decisãu da 4& JCJ da GB, Interessados: Garage 

Aliança - J, s, Garrido \Dr, José Maria Martins Filho) e Ar

mando de Almeida Gregório, 

O Sr, Lima Teixeira - Trata-se de adicional insalubridade de 

vidamente ap~eciado pela DivisAo de Higiene e ~egurança do 

T ... ·abalho a fls. lu: \lêJ. !: o relat6rio, 

v Sr, Bezerra de Menezes - Ve acôrdo, 

O Sr, ~residente - ~ disousslo, ~cerrada, Com a palavra o 

relator, 

o Sr. Lima Teixeira - A despeito do parecer da Procuradoria, 

nãu conheço da revista em face da jurisprudência assente da 
• 

Justiça do Trabalho, em sua composiç~v plena, tendo a matéri 

•• constituido em prejulgado, 

O Sr. Bezerra de Menezes - De acôrdo, 

o Sr. ~residente - ~~o conhecido, por unanimidade, 

o Sr, Secretãrio - PROC~sso NR 3 óv?/63 { itelator: Ministro 

Lima Teixeira, Revisor: Ministro Bezerra de Menezes. Recur

so de revista de decisão da 13& JCJ de S~o Paulo, rnteress~ 

dos: Albuquerque, •akaska-Engenharia Ltda, \Dr, Ild&lia A, 

Martins/ e Juraci José Vieira lDr, Lonsoln de Souza ValeJ, 

O Sr, Lima Teixeira - v recursv de revista de fls, 142 pre

tende a reforma da sentença da 13• Junta de Conciliaçlo e Ju 

gamento de São Paulo que, apreciando os embargos, por unani

midade os rejeitou: \lê1. E o relatório, 

u Sr, Bezerra de Menezes - ~e acôrdo, 

u Sr, ~residente - Em discusslo, Encerrada, ~om a palavra 

relator~ 
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O Sr. ~ Teixeira - Não co~ço do recurso de revista pois 

n!o houve violaçlo de lei e os julgados trazidos à colação 

silo de Turma e do Sup~·emo·~ nãv se prestando a recurso de re

vista, 

o ~r. Bezerra de Menezes - Uom o relator, 

u Sr, ~residente - Nlo conhecido, por unanimidade, 
. / 

u Sr. Seoretirio - PROCESSO .fill 3 yhll63 - Relator: Ministro 

Fiuza Lima, Hevisor: H1nistro L1ma Teixeira, Heourso de ~ 

vista de decisão da l9~ JCJ da GB, Interessados: Café e Bar 

Fernandes Arven \Dr. Francisco Jiassá .trilho, e !.Iaura Alvez 

~rasil \Dro Hráulio DomingoS/o 

u Sr. Fiuza Lima - A ~unta a fls, ó dos autos, considerando 

ficar provadu que, realmente, o reclamante, na inicial,,, 

\l~1• E o relatório, 

U Sr. L1ma '.L"eixeira - l>e acordo, 

v Sr, Presidente - Em disousslo, ~cerrada, Uom a palavra 

o relator, 

v Sr, .ii'iuza Lima - Vou acompannar o parecer da douta rrocur.!: 

doria, v recurso nao wstá rundamentado, .ilil!.o .nouvennenhuma 

violação de lei nem foi citado ac6rdlo divergente, ~ão co-

nheço, 

v Sr. Lima Teixeira - Também nãooconheço, 

v Sr. P~·esidente - Há divergência? Nilo cvnhec1do por unani

midade, 

u Sr, Sec~·eU.rio - PROCESSO NR 3 y!:Ju/63 ~Relator: ldinistro 

Fiuza Lima, rtevisor: Ministro Lima i"e1xeira. Recurso de r 

vista de deoialoãda~JQJ de S, Bernardo do Campo. Interessa• 

dos: ~s. Polos1n1 S/A ,Dr, ~braim Calicbmanwle Marinete Ba

tista Filho, 

u Sr, Fiuza Lima - Sr, Presidente, trata-se de 1351 salário, 

aviso prévio e saldo de sal!rio, u reclamante começou a tr 

1 '·' ,, 
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balhar para o reclamado ••• \lêJ. E o relatório. 

v Sr. Lima :L'eixeira - De ac5rdo. 

o Sr. iresidente - Em disoussão. Ancerrada. Uom a palavra 

relator. 

o Sr. Fiuza Lima - Sr. Presidente, entendo que não nouve vio 

laç~o de lei nem diver~ncia de jurisprudência para que seja 

conhecido o apelo: \lê1. Nlo conheço. Mesmo em contrato de 

experiência considero devido o aviso pr~vio. 

u Sr1 Lima 'l'eixeira - De acôrdo. 

u Sr1 Presidente - H! divergência? 

u Sr. 
.~ A 

Ronn1lo Gard!m - lil.ccOontrato de experiencia, mandando 

pagar aviao pr&vio. Uonheço e dou provimento. 

o Sr. Presidente - Contra meu voto e du Ministro RÔmulo Car-

d1m, nãu cunhecido 

O Sr. Secretário -

o recurso. · . / 

PRvC~SSO N~ 3 6v6/63 - Relator: Ministro 

Rômulo Cardim. lievisors li!inistro Lima 'l'eixeiro.. Recurso de 

revista de decisao da 2&1JCJ de Santos. Interessados: Esso 

Brasileira de Petr6leo S/A lDra Frederico de Figueiredo Neiv 

e Alcides Oonzal~z \Dn Manuel Portugal Lell.o~e 

u Sr, Rômulo Uardim - u reclamante diz, na inicial, que rece 

bio. sal!rio oom adicional de periculosidade, de acôrdo em 

substituir outru empregado em serviço. v eaorit6r1o não lhe 

pagara este adicional durante o tempo em que est&ve afastado 

do seu trabalho: \lêJ. ! o relatório. 

O Sr. Lima Teixeira - Ue acordo. 

,. 

v Sr. Advogadu • .relo. ordema Sr·· Presidente, havia pedido 

verslo da pauta para que este processo fosse colocado no fim 

v Sr, Presidente - Entendi o contrário, que v. Ex•. tivesse 

pedido preferSncia para ser· chamado agora, tanto que êle est 

vo. colocado em ~ltimo lugar e para atender a v. ~x·., porque 

os advogados têm certa preferência, mandei colocA-lo em cima 
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u Sr, Advogado - Houve um mal-entendido, Se ainda fõsse poss 

vel, pedia a V, Ex•. a inversão, 

o Sr, Presidente - aão é possível porque já roi reito o rela

tório, La.ment.àvelmente houve equivoco da Presidência, mas Dlo 

posso atender a V, ~x•, v·, Ex•, nlo vai talar? 

v Sr, Advogado - ~em 1a ralar era um colega, que n!o est! 

pL·esente. 

u Sr, Fres1dente - ~ãu posso atender a V, Ex•. porque j! toi 

feito o relatório, Com a palavra o relator, Será.registrado 

o gesto de v. Ex-. para com seu colega, 

O Sr, RÔmulo Cardim - o recorrente apoiando-5e em disposição • 
_~pressa de lei dizendo que o adicional de ~ericulosidade s6 

ser! devido enquanto perdurar a prestação de serviço perigoso 

llêJ, !: o relat6rio_. 

15 
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o Sr. Lima Teixeira - D e ioi.C0r4io. 

o Sr. Presitente - HlÍ i ivergfncia ? Conhecito un~nimemente. 

Tem a palavra. o Sr. R ela tor. 

O Sr. ROnmlo Caràilll - D ou provimento,pelas razÕes jlÍ expoataa 

no voto prelimin,.,r. o ... àicion.<l &e periculosiciate .•• (18). 

O Sr. Lima Teixeira - " 

nente Procurador Brígiio 

conhecicio, conqu;:,nto -na o 

go provimento. 

o Sr. Bezerr~< àe Menezea 

o Sr. Fiuza Lima - Com 

o Sr. Presii ente - Com 

to tio Sr. Revisor. 

o Sr. ROmulc C;.rtiim - R 

o Sr. Pret;iliente - Defe 

o Sr. Secret.::rio - PROC 

tro Fiuza Lima. Revisor 

àa JCJ te Guôi.rulhos. In 

(DR MARIO DA SILVA BRAND 

MARIO PARAMEZA) • 

O Sr. Fiuza Liraa - Nio 

embri ... gaà.o ••• (le o rel.< 

Dii<ta veni~o.", à.ivirjo. O parecer to e 

Tinoco austenta: ''o recurao teve ser 

mereça provimento" ••• (1@). Aasim,n!. 

Com o Revi11or. 

o Reviuor. 

o Relator. Por raaioria, prevalece o vo 

equeiro justificação. 

rito. 

ESSO ~O 4.156/63 Rdator Minia-

Miniatro Lim;~, Teixeir ... 1'tR tle à e cisão 

teresa;o.àos: VIAÇÃO URBANA PENHA S/ A 

ÃO) e ~~RIANO OLIVEIRA DA SILVA ( DR 

t6rio). 

O Sr. Lima Teixeira - De acOrdo. 

O Sr. Pre si4J ente - Em ilis -cuss.o. Encerro<tl.... Telll & p;o,lavra o 

Sr. Rel~<tor. 

o Sr. Fiuza Lima - Maté ria te !.to. (L8). Nio conheço. 

o Sr. Lima Teixeiril. - D e acOrdo. 

o Sr. Presitlente - H~ tiverg8ncia ? Não conheciio un~nime -

mente. 

O Sr. Secret~rio - PROC 

tro Fiuza Lima. Reviiior 

ESSO W~mRO 4.385/63 - Relator 

Ministro Lima. Texieria. RR de 

16 
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l.o TRT d.a l.o.. Regi:: o. Interesaal.oa: USYEL STARÃO e CLtNICA Mt 

PACABANA. Intereu•ioa: HAJIIILTON PALERJI!O e DICO DENTÁRIA DE CO 

MAURO CASTRO E NAG 

O Sr. Fiuza Li11a -

•eu empregal.or ••• 

ALHÃES). 

( 

Na inicial àe fOlhaa o reclamante quer l.o 

18 o relatório). 

o Sr. Liru. Teixeira De acOrto. 

o Sr. Presiàente - Em àiscu1111ão. Encerrada. Tem a palavra o 

Sr. Relator. 

O Sr. Fiuza Lima - Face ~ àiverg!ncia, conheço te ambos os re 

curaoa. 

o Sr. Lim& Teixeir• De acOrào. 

o Sr. Presielente - H~ eliverg!ncia ? Conheciàoa a11boa os re -

cursos. Tem a pala vrii. o Sr. Rel•-tor. 

O Sr. Fiuza Lima - No mérito, nego provi11ento a a11bG11 oe re -

cursoa. 

o Sr. Lima '!'eixeir• De acOrào. 

o Sr. Prelilitente - H; àiverg!ncia ? 

o Sr. ROr~ulo 0ilriiTII -Peço v1$tiol. pois n•o puàe acompanhar e 
~ 

nioi.o sei •o que ae t r& ta. 

O Sr. Presijente - Aàiafla a proclamaç::o •-nte e pelilio je vista 

ào Miniatro ROmulo Carl.i11. 

O Sr. ~'iuza Lima -

nW.ero 26/1962' bas 

da a gavet•11 *"" Secr 

gor .... 

lo Sr. Presidente -
!lsuarl.eiiOil -convoc• 

te rccureo. 

-Sr. Preait.ente, tenho e11 ma os o Procesao 

tante antigo, que •e encontr .. v& atr;& àe uma 

et•ria ào Tribunal e por iaso 116 •P•receu a-

Regiatre-ae !ate epia6àia na SecretAria. A

ç:lo ào Ministro ArJ ... ro Ba.rretg P"'-ra julg"'r !a 
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O Sr. Secretário - PROCBSSO N2 189/63 - Relator: Ministro 

Astolfo Serra. Revisor: Yinistro Rômulo Cardim. Recurso d 

revista de decisão do TRT. da 2a. Re~ião. Interessados: Ar 

mando I~ácio Zagordo e Associação Auxiliadora das Classes 

Laboriosas. 

O Sr. Presidente - Vou dar preferencia em homenagem ao advo 

gado presente. Trata-se de reclamação de médico que pede 

a diferença entre o salário recebido e o salário minimo pro 

fissional, diferenças vencidas e vincendas. (Lê). ~sse mé 

dico trabalhava apenas duas horas. A decisão do Tribunal R 

rional é a seguinte: "Segundo depoimento pessoal do reclama 

18 

te, êle trabalha duas horas por dia de ·segunda à sexta:.::f'éir , 
, 

trabalhando uma hora apenas num sabado, e não n fazendo no 

sábado seguinte~ A Lei 3 999/61 ••• (lê). Essa a decisão de 

que se recorre. Da{ a revista, com apoio nas duas alÍneas 

do art. 896. (Lê). E' o relatÓrio. 

O Sr. RÔmulo Cardim- De acôrd.o. 

(Usa da palavra o ar. advogado do reclamante) 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Voto. A tese 

é a seguinte: se o médico que trabalha duas horas por dia t 

direito, em face da lei que criou o salário profissional do 

médicos, a receber o salário como se fôsse realmente mensal s 

ta. Entendo que nào. A jurisprudência tem sido remançosa 
nesse sentido, embora haja pontos de vista divergentes, POE 

que o médico que trabalha duas horas, ganha proporcionalmen 

às duas horas trabalhadas. Se trabalhasse uma hora, ganha-

ria duas. Mas não trabalhando quatro hor~s, €anha somente 

as duas horas que trabalhou. Se trabalhas2e além das quatr 
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horas mais duas, receberia as duas horas a mais como servi 

ço extraordinário, conforme manda a lei, Não conheço do r! 

curso. A decisão foi perfeita, em face dos inúmeros acór

dãos de Turmas e do Pleno. 

O Sr. RÔmulo Cardim - A sentença mqndou pa~r a diferença 

salarial entre o recebido e o fixado pela sentença. O Tri

bunal Reeional, a fls. 37. manteve. A revista pretende o 

salário integral. (Lê). Nantenho a sentença. 

O Sr. Pr~sidente - Há diver~ência? 

O Sr. Bezerra de Menezes - Sempre votei nesse sentido. Se 

há um salário minimo para oito horas de trabalho e se traba 

lha apenas quatro, faz jus ao salário minimo correspondente 

às quatro horas, 
, . , 

Se o salario m~nimo fixado para os medico 

é o correspondente a quatro horas de trabalho diário e se 

ele trabalha apenas duas, tem direito ao salário minimo de 

médico correspondente às duas horas. Acompanho V.Exa. 

O ~r. Presir.ente - Sem divergência, não conhecido o recurso 

O Sr. Secretário - PROCERSO Nº 3 990/63 - Relator: Ministr 

Lima Teixeira. Revisor: 111nistro Bezerra de Nenezes. Rec 

so de revista de decisão da 14a JCJ. da Guanabara. Interes 

sados: s. A. Noinho Ingles (dr, Ezio Baptista) e Nailde Pe-

reira da Silva (dr. Bismark da Costa Santana). 

O Sr. Lima Teixeira - Pretende a revista a reforma da sen-

tença da 14a Junta de Conciliação e Jul~men to da Guanabara 

que manteve, por unanimidade de votos, negando provimento 

para manter a decisão recorrida que, por sua vez, condenou 

a reclamada a pagar ao reclamante 3/12 da Lei 4 090. (Lê). 

E' o relatório, 
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~ 

O Sr. Bezerra de Menezes - De acordo • 
. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. 

O Sr. I.ir:w. Tei.xeira - Não conheço da revista por não ter havi 

do violação de literal disposição de lei, pois a sentença bem 

aplicou a lei 4 090. 

O sr. Bezerra de Menezes - Não conheço. 
# A -O Sr. Presidente - Ha divergencia? Nao conhecido, por unani-

midade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Ng 4 196/63 - Relator: Ministro 

Lima Tei.xeira. Revisor: Ministro Bezerra de Menezes. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2a. Região. CIA. MmiiCIPAL DE 

TRANSPORTES COLETIVOS (DR, JOÃO E. FERRAZ) e OTÁVIO DA SILVA 

(DR. MARCELLO MENDES DE SYLOS), 

O Sr. Lima Teixeira - Pretende o recurso de revista a reforoa 
, , - w 

do respeitavel acordao do Tribunal da 2a. Regiao, que, apre-

ciando o recurso ordinário, por unanimidade, •• (lê), É o rela-
, 

torio. 

O Sr. Bezerra de Menezes - De acÔrdo. 
, -O Sr. Presidente - Em discussao, Encerrada. 

O Sr, Lima Teixeira - Não conheço do recurso de revista, por 

nãp ter havido violação de literal disposição de lei,,,(lê), 

O Sr, Bezerra dê Menezes - Também não conheço. 

O Sr. Presidente - Não conhecido, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO wa 4 46U63 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Bezerra de Menezes. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 3a. Região. LUNDGREN IRMÃOS 

TECIDOS S/A (DR. FRANCISCO LEMOS) e JAMIL DA SIDJ A ZAIDON E 

JOS~ DE ALENCAR DUTRA (DR. WALTER CAVALIERE DE OLIVEIRA), 

O Sr. Lir:w. Teixeira - Pretende o recurso de revista a reforma 
, # w ~ 

do respeitavel acordao regional da 3a. Regiao. Trata-se de em 
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pregado balconis ta, com horário fixo.de trabalho,,,(lê). É o 
, 

ralatorio, 

o Sr. Bezerra de 
~ 

Menezes - De acordo. 

o Sr. Presidente - Em discus~ão. Encerrada. 

o Sr, Lima Teixe ira - Não conheço do recurso de revista, pois 

em verdade não h ouve violação de lei, assim como os julgados 

ão não indicam a orlgem ••• (lê). • trazido::: a colaç 

o Sr. Bezerra de Menezes - De acÔrdo. 

o Sr, Presidente - Uá divergência? Não conhecido, por unan~-

midade, 

21 

O Sr. Secretário 

ma Teixeira. Rev 

_- PROCESSO NQ 4 482/62 - Relator: Ministro L -

isor: Ministro Bezerra de Menezes. Recurso de 

revista de doeis 

ROYCE S/A a JOAQ 

O Sr. Lima Teixe 

da sentença que, 

ão da JCJ de s. Barnardo do Campo. MOTORES RO 

UIM CARLOS DE MELO, 

ira - Pretende o recurso de revista a reforma 

apreciando recurso de embargos, por unanimi-

dade, conheceu d 
, 

os embargos e no merito negou provimento, •• 

(lê). f: o relatÓ rio, 

o Sr. Bezerra de 
~ 

Menezes - De acordo. 

o Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. 

o Sr. Lima 'l'eixe ira- Uão conheço da revista ... (l;). 

o Sr. Bezerra de Menezes - O acÓrdão 
, ~ 

citado e sobre apreciaç o 
~ 

erronea da prova 

o Sr. Presidente 

o Sr. 
, 

Secretario 

Lima Teixeira. R 

de revista de de 

CHA NAZARETH LTD 

BEffiO (DR. JOS~ 

O Sr. Lima Teixe 

(Lê) • ~ o r ela tó 

• não conheço. 

- Não conhecido, por unanimidade. 

- PROCESSO Nll !t 783/63 - Relator: !Unistro 

evisor: Ministro Bezerra de Menezes. ·Recurso 

cisão do TRT da 2a. Região. ARTEFATOS DE BORR • 

A, (DR. WALTER C. SANTOS) e JOSt FIDÊNC IO RI

CARLOS DA SILVA AROUCA). 

ira- Pretende o recurso de.tls, 109 a 111 ••• 

rio, 
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O J'r. B,-.,. . .,.1'1'8 r'le 1·1enez"'"' - 1)e acordo, 

22 

O Sr. Pr-:>sidE"nte - Em discussão. !::rJcerrar!a, Com a ;.':;lavra o 

r-=lator. 
, -

O Sr. Lima Teixeira - Os acordaos citados n~o ·~onfieuram a 

'" A ,.,..- nl 
d~vergencla. 1FJO con1eço, 

O ?r. , -- Tambem nao conheço. 
, 

Hateria de fs_ 

to. 

o 3r. Presidente - Nao I)Onhecldo, por tm<Jnimidar1e • 
./ 

36J./h7 - R"l ator: ~.flnistro 

Lima 7eixeira. Revisor: Hin.istro Bezerra õ e J.íenezes. 
Rec"Ursr 

de revista rle deciseo "lo TRT da z;o Ree;ião. Int..;ressar'los: Ex-

pedito Colonhesl Bonifácio (Dr. vfalter de l:endonça Sampaio) e 

Hecânica Pee;aso - Tnr1, e Com. Ltõa. (Dr. Ibr:;im G<tlichaman), 

0 3r. Limf.l '1',-ixeir:q - Nos embareos foi mantida a deeisão reeo · 

rida: (lê). 
, , 
!:: o relatcrlo, 

o 3~. 
, 

Bezt:>rrA ·~" H<"nPZI'>S - De acor•lo, 

0 3r, Fr,.,si.rl t:>nf:, - Em •Uscnssão. ":nc,rrafla, Com a palaV1'a o 

relator, 

O Sr. LiMA T"'Jnüra - Não conheço rlo recurso. Não há viol<1çã' 

de J.el. 
, - , 

O 3r, Re·,.e,..:ra de Henezes - Dois acorrleos unan1.mes e dois par..2 

.. t' i . f ceres. .na er a fJe ·ate. 

Prusi<l•>nte - Não conheciõa a revista, por unanlmlda•lA, 
/ 

.,P..,R,.G:.::·C::..7:::;•:::;,.',2(l::.-_.::il~"~4._5.cO:::.~:::L/~6'-L'3 - R·, lato r : itl.ni ~ tro O 3r. 

Lima Teixeira, R€Visor: Hinistro Bezerra ele Hem<>zes, Reeur

so de r-evista rle decisão do TRT da 2il. Reeiâ'o. Interessar1os: 

Pacec•"s & Ci<1. T.t'!a. (Dr. Ralph Candia) e Giovanbatista Cllcr

va (Dr. 1:/alrlom1.'.'o Al.ves .TI.lnrrueira). 

0 '"• r.-tm"' 'T',-,iv~ira -O !'-to:elonal manteve a decisÜo recorrida, 
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-susto>ntan,'o <lUe a prova nao favoreceu ao recorrente, 

temunhas afirmam qu~;>: (lê). 
L , 
.::.. o relatorlo, 

.. 
O Sr_, 'BeZP1" ~a <1 e H' 1w:::e., - De a corno. 

As tes-, 

O 3r, Pr~?s1<1•mte - "2m rliscttssao, ?hcerrar1a, Com a pal!'vra o 

relator. 

O 3r. Lln1a ':'ejx,..J:ra:- Neo conhE·<$o da revista. N~o está funde-
~ , ~ -

mentada, nao ha violll~ao (1e l<cl nt-m citaçao •le juleaclo "!i ver-

Bezerra õe - .. - Duas deeisoes tm::.nitnes. 
, -

Acordao 

cit«rlo rlo :3upremo sÔbr'? a questão. i:eo conheço. 

R .)r • Presir1 ente - Não conhecido, por IJJ1<:1nimiil a<l e. 
... 

Bol'1nl n r.:>rr~i m - Estou apto a proferir !Ot;>U voto no pl'Oce~ 

so lt 385. 

0 3r. S•~r•·t~rio - FRC,~E33Q i10 4 78'i//)3 - Ro:Jator: Hinistro 

Fiuza Lima. Revisor: ~·lirüstro Lima ':eix<'>l,..a, R!Ccurso de re

vista 'le <3e•!i-.ão do 7BT r]a l!:. Reei~o. Intoc~.,ssc:r'os: Usyr;l 

3tarco e CllnJca l·lé.uca Dentária ,Je Copacahaha (Dr. Hamilton 

Fa1•:l'mo) (:')r, Hauro Gastro rle Haeal,iíães), Com vista aos ;,ani. 
A 

tros Rormlo C<•rrlim ~> .'.stolfo Serra; 
.. 

O 3r. Bornu1o C"rr1lro - Sr. Pr<?:;ldente, congr11tulo-me com.teo me 
A 

mo por t-=r pedir'lo vista rlé:st•? :;Jrocesso. Tr<!te-se <Je caso se-

melh:mt"' ao c1ue votélmos ainda há pouco, sÔbre Séll~rio rootlzl-
, , 

do fie medico qu.,. nao trabalha E>m ht•rario normal. 7'4estt- coso 

, , 
seja o numero r'le hüras que o medico tr;;balhe t>m •lireito a re 

ceber int•"el'éllm;,>nte. Votl ler desde o inÍcio. A reclam&•la <!O 
, 

testou e as suas L·str~·~unhas tamhem r1epus~;>ram nt• sentl•1o de 
' A A que o reclamante so trElbalhava tres vezes por sen1ar1a r'lurante 

A - ' tres horas e mesmo assim Dí:!O cumpria o horarlo integral. Istl 

foi ponto pacÍfico. Vem a srmt•_·nr;a "" não houv.,. contestação nl 

depoim~?nto, ao contrário: disse c1ue trahe1hava ~s seeunrl2s 1 
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quartas e sextas-feiras, <:las 14 às 17 horas e que o r1epoente I 
, . ( ") tambem trabalhava atendendo a doent•:s da recl<m;.na: 1 . .: • Is-

, t; ~. • to e o recorren e •.u.zenr:o. •• ... ç • ] ~ .... 6 ,em a SE'n,,en.a e nee.Ara, ape,..,s, 
, 

que o sal~rio do reclamante 
.. A 

deve ser fixado em tres vezes o 

sal~rio ~Ínimo pago n~ste 

tnÍn1 mo de horas trabalhadas rwlo Pmpr egado: (lê). Por isso 

a douta Frocurarlor ia Geral opina, clizendo: part=··ce-nos que !le

ve ser provido, em parte, o recurso da ClÍnica J-:~dica Dentá-

ria ~e Copacabana p8ra o fim de 
, r 

o salario nunimo prof.1ss1 
, 

nal seja proporcionAl ao numero <le horas efetivamente tr,..balh: 

das, no mf._111mo tlc duas e m• máximo <le •1uatro: (lê). 

provimE-nto, consequentemente. 

-Pelo nao 

o sr. Fiuza Lima - Heeo provimE>nto a <1mbos os recursos. 
.. -Rcmulo t::ard1.m - Estao conhecidos os rlcis, •Ms o relator 

neeou provim·"nto at's ,]ois, Dou provimE"ntu ao r.;-curso •1a re-
A 

clamarla, •le acordo com p •parecer rlEt ProcUI'é!<loria Gt?ral e de 
.. 

acor•1 o a in..-la com o j ulef!roento que ti ve!!los aeor<' mesmo a q•li, 

porque e·_;tá •Uto e confirma<1o '1Ue não trhbalhava em horário 
' A A A A ormal; som.,nt·, tres vezes por semana e t!'es horas. De acordo 

com a douta Procurarloria, manr1o pagBr proporcionRlrlente ao nú-

mero rl e horas trabalh,_H1a s 1 exe tam'O'nte como no caso anterior, 

julean•lo prejwUearlo o r-=curso •1o reel;,m,..nte, 
~ o 3-r. Bezerra ele Eenezes - Pt;-ÇO venia pANl mo•Hflnar ,~I:!U voto 

O 3r. Pr esir1 ente - 1icompanho a ,u_ vere~n,~i a. 
A 

Ttomu~.o :-:;;r.lim - A sent'o!nÇa •1lz CJ.UE" (}ltalquet• •tue seja o 

nÚm<:>'t'O rle horBs trabalha<las. 

proporcionais ao trçbalh<~•lo realizArlo, 
, , -

Re~ieira o ncor<1ao o 

" Hin1.stro Romulo (;.,r•llm. quanto ao outro recnrso? 

Q 3r. Rt•mlllo C<"•rrUm - Consir1ero pre.iUtUcarlo. 

Lâ!,. Pr'isir1ente - ?reju<licl.l•1D o Olltro recurso. 

24 
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B<czerra r'te ;.:enezes. FLvisor; HJ1ü,;tro Ast<.>1.fo s~rra. n~our- . 

so r) e l'!;Vi sta •le de,ds;Jo .rlo_ 'r,!IT d.a 211 Ree;liio. · lnt<:ress'.l'liJ:Jl 

·çlul• H.Íplco tle Stmto Amara (Dr. AlfrE~lo E. Mach:.·lo D 1 011vd.l'<~ 

e Rr:nato F€itosa Laner<la e outro; (Dr, ?aulo r1e O, e 3ilva), 

O Sr. Bezerra rle-l·i·~rtez,_.s - Por 1mord 11lld;n1"' a Junt3 ju1eou pr~ 

G~·~ent'~· a r<=c1_alllação. ?eui•>co .-1:2 flUmento <le salÍtrio l'';!sttlt<•n-
, , 
:t: ü relot.orio. 

(1 '3r • 

com o parecer da Procuradoria, 

Q Sr. Pr-:sltl.;nte - Tamllér1 ns~ conheço. Hé r~lvere;~ncJ'.I? r~~o 

COl)hecJ do, por 1Ulanim1dar1e. 

-· 

., 
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O Sr. Secret:rio - PROCESSO mtMERO 219[63 - Relator 

Bezerra llle ~!enezeil. Revisor :1-ünistro Ailtolfo Serr;;. 

Hinistro 

RR àe le 

ciil:i:o lo TRT .... 23.. Regi:o. Intere~>i•àos: CIA INDUSTRIAL SÃO 

PAULO-RIO CISFêR (DR FE~ANDO LEITE FILHO) e JOS~ IN~CIO DA 

SILVA E OUTROS (DR AGENOR PARENTE). 

O Sr. Bezerra te Menezes Orecurso gira em tOrno le aticiona 

noturno o .,revezallento ... (18 o re1at6rio). 

O Sr. Presiàente - De acOrào. Em iililcuasão. Encerraàa. Tem 

a palavra o Sr. Relator, 

O Sr. Bezerra i e r1enezes 

O Sr.Presi«ente - De acOrào. H' àivergencia ? Conheciio por 

unani~itaàe. Tem a palavra o Sr. Relator, 

O Sr. Bezerra lie Henezes- Nego proYiaento. 

O Sr. Presitente Dou provillento p •. rcial. 

O Sr. ROrnulo c .. roiim - Dou proviaento total. 

O Sr. lTeilid.ente - Prev;;.lece o voto cio Sr. Relator, ;;ocompanha 

ào tos Srs.~Riatroa Fiuza Lilla E Lilla Teixeira. 

O Sr. Secretlrio - PROCESSO ~~RO 433[63 - Rel&tor Ministro 

Bezerra te Menezeil. Revisor Ministro Astolfo Serra. RR àe ie 

cis:.o Glo 9a. JCJ àa GB. Interuila:.os: VIUVA ORLANDO TAVALTER 

(DR NELSON .aNTIDTES CUNHA) e TERESA FERNANDES (DR ULISSES RIE

DEL DE REZENDE) • 

O Sr. Bezerra te Henezea Por unanimiàaàe a Junta julgou ••• 

(1! o relat6rio). 

Osr. Presiiente 

a palavra o sr. Relator. 

O Sr. Bezerra àe Nenezea - Conheço. 

O Sr. Pr~siàente - De acOrào. H~ tiverg@ncia ? Conheciào 

un~ni!lemente. Tem a palavra o Sr. Relator. 

O Sr. Bezerra te Menezes- Rejeito a prelimin•r àe nulit~àe 

••• (Ie). No mérito, nego provimento. Reconhecera!l as luaa 
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g&i.O pelo Tribumtl ••• (1 1!). 

O Sr. Pre iiill ente - De Oi. C ôrto. H~ livergl!ncia? Rejeitaaa a 

prelirlin-.r i.e nulid&i.e e neg&to provimento un•nime11ente, 

O Sr. Secrt"t~rio - PROC 

Bezerra lle Menezea. Rev 

ESSO ~o 551/63 - Relator Ministre 

iaor Ministro Astolfo Serra. RR lle ie 

ão. Intereau.àoli: OSIRIS CAIXETA (DR 

SERGINO DB ALMEIDA (DR JAIR AJilARAL). 

ci11ão i.o TRT lia 3a. Regi 

MAURICD HORTO MOURÃO) e 

o Sr. Bezerra i. e Menezes 

te a recl:uaaçii:o ••• (li! o 

o Sr. Presitlente - De a 

a palavra o sr. Rel41.tor. 

o Sr. Bezerrii. tle Menezea 

ça lia ti.ecii;:;o e 114lnd:..r-.m 

Mo..Uria tle f-to. Ni<o co 

o Sr. Pr.-.lilili..,nt"' - De a 

un~nimellente. 

A Junt& julgou procellente em par 

relat6rio). 

cOrllo. E11 Ciscuaai<o. Encerrati.a. Tem 

- As àu&li inst~ncia& ller•m pela just! 

apun1.r e11 execução a.s horas ••• ( 11!). 

nheço. 
' 

cOrllo. H~ llivergl!ncia ? Não conhecia 

o Sr. Secret::rio - PROC 

Bezerra i.e Meneze11. R e 

cieão tio TRT lia 2a. Regi 

DIAS) e 

ESSO NtlMERO 554/63 - Relator Miniatro 

Tisor Ministro Alltolfo Serra. RR àe àe

ão. Intereaa..ào&: C.N.T.C. (D'! !-."ELSON 

S AL'TES (DR M1\.RCELO 1-!ENDES DE SILAS). ANTONIO GUIMARÃE 

O Sr. Bezerra ti.e Menezes 

ou alim ta remuneração •• 

Pagamente ti.e trablillho, se em tl~bro 

• (11! o relat6rio), 

o Sr. Prelilitl!!nte - De a Encerraia.. Tem 

a palavra o Sr. Relater, 

o Sr. Bezerr:il i.e Menezell 

o Sr. Presitlente - Eu e 

i. amo a provimento. Pxev ... 

i. o tlOiil Srs. Minilltros Fi 

O Sr. SecretO::rio - PROC 

o Ministro ROmulo C•ràim conhecemoa e 

lece o voto cio Sr. Relator, :.o.comp:;~.nha

uza Lim& e Lima Teixeir&. 

ESSO NtlMERO 558/63 - Relator Ministro 

Bezerra ll.e Meneze11. R e Tiuer Ministro Astolfo Serra. RR ti.e ie 

Int'''''''••• EDGAR GOMES (DR "1 c i silo lle TRT .... 2a • Regi -ao. 
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DEMARO FORMICA) e MULTIB RÁS S/A INDS DE APARELHOS DO~mSTICOS 

OS}. (DR OLAVO LEONEL DE BARR 

O Sr. Bezerra lie Nenezes - A Junt. julgou improceliente ~ recla 
~ (l@ o relat6rio maçao ••• 

o Sr. Presieente - De a 

a paL •. vra o Sr. Relator. 

o Sr. .l.lezerra àe Menezes 

o Sr. Pr~sident!'! - De a 

à o por unanillià•uie. 

) . 
cOrlio. Ell àiscus&ão. Encerratia. Tem 

- Natéria àe fato. N:o conheço • 

cOrào. H~ àiverg@ncia ? Não conheci-

O Sr. Secret:hio - PROC 

Bezerra àe ~lenezes. R e 

cisão lia 4a. JCJ àa GB. 

INGLii:S 

ESSO m:111ERO 900/63 - Relator Mini&tn 

Tisor Ministro Aatolfo Serra. RR •e àe

Intereuulo&: FÁBRICA TreiDOS MOINHO 

e NELSON GOMí:S DO CARNO (DR JOSt FO!! (DR EZIO BATISTA) 

SECA MARTINS) • 

O Sr. Bezerr.,.. tie Neneze:o D~cimo terceiro aal~rio, vig@ncia 

i11etiia t. .... (!e o relat6 rio). 

o Sr. Pr .. si11!'!nte - De ... cOrào. Em àiscuss~o. Encerrada. Te~ 

a palavra o Sr. Rlhtor. 

o Sr. Bezerr• de M~nezes Sem funàamento o recurso. N~o co-

n.l-:lcçe. 

O Sr. Presiliente - De a cOrao. Contra o voto tio Ministre RO 

mulo Carliim n:o conhecid o. 

O Sr. Secret;!rio - PRO 

tro Bezerra àe Menezes. 

tie àecis;o tio TRT àa 2a. 

NEZA DE SEDA S/A (DR A. 

CESSO m1MERO 1.202/63 - Reb.ter !Uni 

Revisor Ministro Astolfo Serra. RR 

Regi;o, Interessaios: TECELAGEM LYQ 

BATISTA NETO} e ZILDA NORONHA E OUTRO 

SKI). (DR ~~L ESTEVES GATIN 

O Sr. Bezerra ti e ~1enezes O Tribunal Regional por unanimi -

à;o.tie • • • (1@ o rel:..t6rio) 

o Sr. Pre&ili ente - De a cOrio. Em tiJ:scus&ii:o. Encerraàw.. Te 

a palavr01. o Sr. Relator. 

• 

28 
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O Sr. Bezerra te Menezes - O recur~o foi interpeste no tia 8 

te junho te 1962. Dentro te cinco tiaa ••• (1@). Conheço e to 

provimento p.ra baixar ao Regional, por consilerar não teaerto 

o apUo. 

De acOrio. H~ tiverg~ncia ? Conhecito e 

proTiio para b .. ixar ao Region~o~.l·, por ni:'o h~Ter a teaerção ale 

gata, un~nimemente. ~~t~ auapenaa a Sessão. 
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15.30 

Relator Mini•-

tro Lima Teixeir~. Embargoi iecl•r~t6rioa opo~tos ~ iecisão 

ia la. Turma em ~eas:o proferiia em 6 ie aetembro ie 1963. In

tereiõaaios: B. F. GOSDRICH DO BRASIL S/A :PRODUTOS BORRACHA e 

SNTONIO FACHINE E OUTROS (DRS AGOSTINHO TEOFILO TAVOLARA e CA]! 

LOS MOREIRA DE LUCA),N~o participa o Ministro Bezerra Menezes. 

O Sr. Lima Teixeira -Sr. Preaiiente, convém toaarmos Ull~ ce~ 

ta orientaç:o para evitarmo& o que ocorreu ne~te proce~so. O 

caao é fri; ... nte. Fiz UrJ relatório toll.o nUII ll<'"ntillio e a conclu 

-aao ae apre;enta outra. Vou ler, para tolliOiõ tomarem conheci -

aento. Vejamos as Notas Taquigr,ficas. Recebi o requerimente 

io Sr. Aivogaiono10 aeguintea termoa: (18), Meu pen10aaento er· 

no 11entiio àe que oa auto& baixói.IISem ~ Ju~tta ie origem, coao 

a.li'a establ!'lecia o ac6ri:o, para apreciar o mérito, poia a 

Junta conaillerou 011 recla11ante11 careceiores ie açiio. Trata-se 

ie greve pacífica. 011 empregado& ae julgaram com iireito ie 

receber oa ii;..s, inclusive o repouao ae!lio<O<ll. Em aa Not;o; Ta-

quigr.:ticaa encontramos: PROCESSO NOMERO 1.236/63 : Relator Mi 

nistro Lilla Teixeira ••• (18). Enqu01nto o Sr. Revisor entenllia 

ie rest•belecer a liecis:o t ... Junt;.., eu julg .. va que oa iii.Utos lie 

verh<m br..ixar piil.ra apreciação lia Junt:.~., Sl!'gun«o o ac6ri:Õ:o. In 

li:.~.go, a~ora, como polleremos aair lles;a ;ituação, poia vejo que 

houve engano. Meu voto é o meiõ!lo, O Ministro Salgallio·Baatoa, 

Revi10or, i' Ulla explicação e apresentou outra aolução, a qual 

a PreailiSncia anunciou co~o ~enio a io Relator. O recurao foi 

rio. 

O Sr. Pre~itente - Tem a pwl~vra V. Exa, 
I 

O Sr. Lima Teixeira - Fico ti~nte ie séria llificuliaie. O ac6f 

ião lio Regional, que m.nteve s~~e ac6rião, tiz: ea reclamante~l 
peàir&m lhe~ fOssem pagos oç iia~ que ieixaraa ie tr ... b~lh<lr,pe 
~e encontrarem e11 ~eT----- 11~)-
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O Sr. Lima Teixeira - (Continua lendo). Realmente, nesse 

particular, acho que o acórdão está bem redigido, é claro, 

evidente. De.fato êles nao podiam ser tidos como carecedo

res de ação. O que o Tribunal Re~ional da 2a. Re~ião deci

diu, não che&ou a entrar em debate, o aspecto jur!dico fico 

para a Junta decidir, apreciar. Ela não podia considerar o 

empregados carecedores de ação, teria que apreciar o mérito 

Então, Sr. Presidente, se V.Exa. me permite, houve um erro 

no acÓrdão e êste êrro é vis!vel. Começo dizendo no meu v2 

to: "Preliminarmente, devem os autos baixar à ,Tunta de o ri-

gem para apreciação do mérito ••• (lê)". 
, 

Aqui e que vem o 

êrro: "A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, 

unânimemente conheceu do recurso e lhe deu provimento para 

restabelecer a decisão de primeira instância". Sr. Preside 

te, V.Exa. vai permitir que eu reconheça este engano que as 

notas taqui~áficas revelam •. A decisão final, não é do meu 
' voto, e o do revisor, mas foi dado aqui como relator nelas 

notas que acabei de lei. De sorte que na primeira parte nã 

estão prejudicados, porque volta o processo para ser apreci 

ado o mérito. O mérito não foi apreciado. Os empre~dos 
não são carecedores de ação. Tenho a impressão, esse o meu 

pensamento, quecqui no final a decisão seria como está no 

voto, os autos devem baixar à Junta de ori~eM para apreciar 

o mérito, porque a Junta tinha considerado carecedores de 

. ação. Nantendo· o acÓrdão recorrido, êste o meu pensamento, 

o que pude colhêr, sobretudo ·com as notas taquigráticas que 

acabei de ler .••• 
I 
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O Sr. Presidente - Parece que a Tur~a mandou restabelecer a 

sentença de primeiro «rau, · Se V.Exa. manda baixar os autos 

hÚ uma contradiçao. 

O Sr •. Lima Teixeira- O voto é êste, "Preliminarmente, os 

autos devem bàixar à Junta de ori~em para apreciar o mérito 

(lê). No entanto, vem diferente. A 

Unanimemente conhe-••• 

cer do recurso e dar provimento para restabelecer a decisão 

de primeira instancia, Isso pelas notas taqui&ráficas. Vi 

sa o recurso de revista a reforma da decisão ... Qlê). O ca 

so dos autos é o seguinte: 
autos devem baixar à Junta 

realmente 
de ori!'"em. 

o relator diz que os 
o Presidente rer«Un-

ta: V.Exa. conhece? Conheço. A«ora que fiz esta aprecia

ção, termina declarando ••• 

O Sr. Presidente - O ministro RÔmulo Cardim pediu a palavra 

O Sr. Rômulo Cardim- Data'venia do ilustre relator, entend 

que isso não poderia ser feito. Há poucos dias tive uns 

embar~os de declaração e• que a ementa não estava de acor4o 

co11 a certicião. Note-se que naquele caso eu não era relato 
' 

nem revisor, não tinha notas escritas, , -Fiz um acordao como 

relator ~d hoc, não pondo a ementa, quando veio de lá coa a 

ementa, dizendo, recurso de que não se conhece; que ~e cabi 

assinar. Mas acontece que eu não era relator nem revisor. 

Neste, que acabei de mostrar ao ilustre r-elator, a certidão 

de julgamento diz: unânimemente .. se restabeleceu a decisão 

da Junta. A parte resolutiva do acÓrdao diz a mesma coisa. 

Isso que o relator está propondo a~ora, fazer outra senten

ça, não pode. Então vou dizer a se~uir. Ainda na sessão d 

hoje o.ilustre relator, levaào pelo seu espÍrito de concili 

aÇão,, pelos esclarecimentoe que recebe e as ponderações qu 

32 
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se lhe~fazem, S.Exa., duas ou três vêzes, hoje, deu esse ma 

nffico exemplo de mudar ce voto, aderindo à maioria. Hoje 

fêz questão de modificar o que estava escrito no seu voto. 

Eu mesmo tinha chamado a atençao de S.Exa, que, aderindo, 

tinha que modificar o voto porque no voto pode dizer uma 

coisa e a conclusão, outra. O ministro Sal~ado Bastos mos

trou que houve um acordo em dissÍdio coletivo, no qual se 

declarou que os empregados não tinham direito aos dias de 

greve porque não tinham trabalhado. Apesar de celebrado ês 

~e acÔrdo, eles entraram com reclamação pedindo êsses dias 

de ~reve. Então, o que disse a Junta? ~les são carecedore. 

de açao porque foi feito um acordo em dissÍdio coletivo di-

zendo que êles nao tem direito aos dias de greve. Então, 

são carecedores de açao. O ministro Sal«ado Bastos mostrou 

isso ao Tribunal, V.Exa. perguntou: Há diver«ência? Ai o 

ilustre relator devia ter dito. Data venia de S.Exa. eu vo 

to de modo contrário, mantenho meu voto. S.Exa. não disse 

nada. A decisão passou como unânime. Depois daquela expli 

cação tão clara do ministro relator, não disse naia. Então 

V.Exa. proclamou que era unânime a decisáo. S.Exa. ficou c 

lado. A decisão, então,· foi unânime. Eu, sendo relator ou 

revisor, se o revisor ou um outro juiz votar contra meu pon 

to de vista, mantenho meu voto e di€0, divirjo por isso ou 

por aquilo. M~s S.Exa. perguntou: Há diver~encia? Ninguém 

divergiu. V.Exa. declarou que a rlecisão era unânime. A ex 

plicação é esta. Agora o que não é possível, dRta venia do 

ilustre relator, é uma certidão de julgamento, que está de 

acordo com a conclusão do acórdâo, está de acordo com o que 
, 

V.Exa. proclamou, consta das notas taqui~aficas, como a~o-

ra se dar uma decisão diametralmente oposta em embargos de 
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declaração, onde se diz que os autos devem retornar à ~unta 

de ori~em para apreciar o mérito. Nao pode. Seria una de

cisão diametralmente oposta. 

o~sr. Presidente - Temos muitos processos ainda para jul~r 

O Sr. Li~ Teixeira - De outra feita concordei porque não e 

tava no meu voto. Has at;ora est~. 

O Sr. Presidente - Faço t~ apêlo a V.Exas. V.Exa. como oon 

clui? Temos mais de sessenta processos para jul~r. Vou 

prorro~ar a sessão. 
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o Sr. RÔmtuo Cardim- s.Ex~ concluiu dizendo que recebia os 
A 

embargos de declaração para declarar que tem que baixar os 

• autos a Junta 
• a fim de ser apreciado o merito. • Mas e o con-

trário do que o Tribunal resolveu. 

o Sr. Lima Teixeira - ~ Ôste meu entendi~ento, meu voto. 

o Sr. RÔrnulo Cardim- Acho qwe~o é poss!vel decidir contra

riamente, em embargos, ao que foi decidido no Tribunal. A 

certidão está de ac~rdo com as notas taquigráficas e, além 
# ~ ~ # ~ # 

disso, esta de acordo com a conclusao do acordao. Como e pos 

s!vel modificar ? 

O Sr. Presidente - Vou tomar os votos. O Tribunal restabele

ceu a sentença de primeiro gráu. Nesta altura não é posa!vel 
• modifica-la. 

O Sr. Fiuza Lima - Sr. Presidente, errar é humano. S.Ex~ dia 

se que houve êrro; não sei de quem. Nesta situação tenho que 

• ficar com o relator, na duvida. 

O Sr. Presidente - Trata-se de questão eminentemente proces

sual. Êrro material não houve no caso, porque a proclamação 

foi esta. A Única coisa que poderia constar é que S.Ex~ foi 

vencido. 

O Sr. RÔmtlo Cardim - Na pior das hipÓteses, V .Ex~ tira o vot 

do Ministro Salgado Bastos, o de V.Ex~ e o meu ••. 

O Sr. Presidente - Verifica-se empate na votação dos embargos 

declaratÓrios. Comunicarei ao Ministro Salgado Bastos para 

vir desempatar. 

O Sr. Secretário - PROCESSO U'" 4 533/63 - Relator: Ministro 

RÔmulo Cardim. Revisor: Ministro Fiuza Lima. Recurso de revia 

ta de decisão do TRT da 2ao Região. CIA. M.T.COLETIVOS e SEVE 

RINO FAVANELLI E OUTROS. 

O Sr. RÔmulo Cardim - Adicional noturno; aplicação do art. 73 

~ o relatÓrio. 
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o Sr. Fiuza Lilna - Nada a acrescentar, 

o sr. Presidente - Em discussão, Encerrada, 

o Sr. Rômulo Car dim - Sou voto vencido. Conheço e dou provime -

to, 

o Sr. Fiuza Lima 

o Sr. Bezerra de 

o Sr. Presidente 

RÔmulo Co.rdim, 

O Sr. Secretário 

Não conheço, em face,do prejulgado. 
. . , 

Menezes - Tambem não conheço, 

- Não conhecido, contra o voto do Ministro 

Redigirá o acÓrdão o revisor, 

- PROCESSO Nl! 4 677/62 - Relator: Ministro 
~ 

Romulo Cardir.l, R evisor: 1.11nistro Fiuza Lima~ Recurso de revia 

TRT da 2a. Região, BENEDITO TEODORO DO PRAZO ta de decisão do 

E I,R,F, MATARAZ zo. 
o Sr, RÔmulo Car dlm- A decisão de fls, 69, por unanimidade 

A -la improcedencia da reclamaçao do ora recorre -de votos, deu pe 

te, afirmando qu e ••• (lê). to relatÓrio, 

o Sr, Fiuza Lima 

o Sr, Presidente 

o Sr, RÔmulo C ar 

perior a 100 mil 

na e geral quita 

ria, não conheço 

o Sr, Fiuza Lima 

o Sr, Pr~sidente 

o Sr, 
, ' 

Secretario 

Astolfo Serra, R 

vista de decisão 

( DR, 'NILLIAM A, 

SIQUEIRA NETO), 

O Sr. Presidente 
, 

relatorio. 

o Srs RÔmulo C ar 

o Sr. Presidente 

A 

_- De acordo. 

- Em discussão. Encerrada, 

dim - Ao ser dispensado, recebendo quantia su 

cruzeiros, o reclamante assinou recibo de pl -

ção, •• (lê). De acÔrdo com a douta Procurado-

• 

- Não conheço. 

-Não conhecido, por.unanlmidade, 

- PROCESSO Nl! 1 050/63 - Relator: Ministro 
~ 

evisor: Ministro Romulo Cardim. Recurso de re 

do TRT da 2a, Região, ABRÃO DIB CIA, LTDA, 

DIB) e BENEDITO CARLOS MALHO (DR, CARLOS 

- A questão é de menor.não aprendiz, to 

A 

dlm - De acordo. 

- Não conheço do· recurso, 
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O Sr. RÔr.mlo Cardim - Sou vencido. 

-O Sr. Presidente - Contra o voto do revisor, nao conhecida a 

revista. " 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 2 314/63 - Relator: Ministro 
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,. 
Astolfo S3rra. Revisor: Ministro Romulo 

vista de de decisão da la. JCJ de Porto 

Cardim. Recurso de rej 

Alegre. FÁBRICA TERMO 

BRÁS DE ARTIGOS DE VIDROS LTDA. {DR. ELI RAISKIN) e BERLEI AL 

BRECHE PEREffiA. 
,. 

O Sr. Presidente - A empresa foi condenada como revel e confe -

sa quanto à matéria de fato ••• {lê). É o relatÓrio. 
,. ,. 

O Sr. Romulo Cardim - De acordo. 

O Sr. Presidente -Conheço mas nego provimento ••• {lê). 
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./ 
WT/DM 

u Sr, Rômulo Cardim - De acÔl·do, 

u Sr, ~residente - Em discusslo, Encerrada, Conheço, 

u Sr, Rômulo Cardim - Também cunheço, 

16,uu 

u Sr, Yresidente - ~ divergência? Conhecido, nego provimen 

to, 

u Sr, Rômulo Cardim - ~ego provimento porque o recurso d' os 

dados necesslrios na inicial e mostra que o empregado s6 tra 

balhou quinze dias, com o ordenado mensal de 1~ 3UU cruzei-

• 1" ros. \ e}. Estou de acordo com V, Ex•. 

v Sr, Presidente - Conhecido e negado provimento ao apglo, 

por unanimidade, 
./ 

O Sr, Sec~·etário - PRUC.e;SSU Nll 2 ~1''''63 - Relator: Ministro 

Astolf'o Serra, Revisor: M:ln1stro Romulo Card1m, Recurso de 

revista de decisão da JCJ de S, Bernardo do Campo, Interes 

sados: Motores-Rolls-Royes S/A \Dr, J, M, Pinheiro Netoi e 

Idael José vliveira, 

u Sr, Presidente - A decisão de fls. 19 mandou pagar salário 

correspondente aos dias de enfermidade: \lêJ, t o relat6rioo 

u Sr. Rômulo Cardim - De ac8rdu, 

U Sr. Presidente - Em discusslo, Ence~·rada, Não conheço 

do recurso, ~rata-se de matéria de rato, 

u Sr, Rômulo Gardim - Tamb~m não conheçu, 

U Sr, Presidente - Nlo conhecido 

u Sr, Secret!rio - PROCESSO Nll 3 

o recurso por unanimidade, 
./ 

302(63 - Relator: Ndnistro 

Astolfo Serra, Revisor: Ministro Rômulo Cardim, Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2• Uegilo, Interessados: S/A 

I. R, F, Matarazzo \Vr, Luciano Ferreira LeLteJ e Anibal de 

Oliveira Santos \Dr, Joio l~urÍcio Cardos~Jo 

u Sr, Presidonte - ~rata-se de equiparação salarial, A Jun 
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ta julgou procedente o pedidv e o Tribunal Regional confirmou 

\Lê J. E o relat6rio. 

u sr. Rômulo Cardim - JJe acôrdo. 

u Sr. Presidente - Em di scussllo. Encerrada. Há acórdão dive~ 

gente citado. Conheço, preliminarmente, do recurso. 

u Sr1 Rônrulo Cardim - Co nheço. ~stá perfeitamente fundamenta 

do. 

v Sr. P.·esidente - ná di vergência? Connec1do, por unanimida

ue h! mais de dois anos de diferença 

digma. ~~~o adoto a tese que tenha 

de. Dou provimento porq 

do empregado para o para 

:mais na funç~o do que no serviço. 

v Sr 1 RÔnrulo V ardiln -

mais de dois anos. 

'l' anto no serviço cvmo na funçll:o"'- tem 

qualquer dos dois. E4n 

u Sr. Bezerra de 14enezes - Qual o fundamento do Regional? 

v. Ex·. podia ler-r 

u Sr. Rônrulo Cardim - A 

do art. 461, por haver 

:na c:: asa e na funçllo. u 

era estrangeiro, 

revista vem invocando o parágrafo 1w 

mais de dois anos de tempo de serviço 

fundamento da sentença ~ que o outro 

os de dez anos nv ~as11. Dou provi-com men 

mento. 

v s;c1 r1·es1dente - Vou dar o esclarecimento pedido pelo ~is 

tro Bezerra de Menezes. 

u Sr1 RônruJ.o l) ardim - "J."i nna diferença maior que dois anos, t 

to na casa como na funçã 

v Sr. rre sidente - u Tri 

.c.ntão manteve a sentença 

u Sr. Bezerra de .Menezes 

(; Sr. rresidente - Agrad 

em face dos pedidos de v 

Fiuza Lima e Lima 'J."ei:x:ei 

... Sr. Secretário - PR~CE 

o. 

ounal ~egional decidiu assim: ,1&,. 

de primeiro grau. 

- .c .. çv vista. 

eço a v. ~:x:-. Adiada a proclamaçlo 

ista dos Jd:uti.stros Dezerra de Menezes 

ra. 
/ 

S~So:;O~i';:.;w;;....2'-"4""6'""'3"/.::.6..t..3 - nela to r õ Ministro 
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Ast,vlfo Serra, •-evisor: Ministro Réimulo Cardim, Recurso de 

revista de decisão da JCJ de S, Bernardo do Campo, ~teress 

dos: Wolkswagen do Brasil S/A \Dr. Gustavo R, Vieira Doria1 

e David Tejeiro Gutierrez. 

v'- Sr. Presidente - Contrato de experienc1a, .... sentença de 

fls. ll negou validade ao contrato de experiencia. Quando o 

reclamante firmou seu contrato nãv sabia executar a função: 

,lêJ, to relat6rio. 

v Sr. HÔmulo ~ardim - De acÔrdo 0 

u Sr, rresidente -Conheço do recurso porque h! acórdão diver

gente, 

u Sr, RÔmulo Uardim - Também conheço, ~stâ perfeitamente futi 

damentado, 

u Sr. Presidente - Há div~rgência? Conhecido por unanimidade, 

Dou provimento porque dou validade aos contratos de experiên

cia e ainda neste CaSOt há prova testemunhal de que ele não 
~ 

correspondia ao trabalho e a empresa lhe deu nova oport~da-

de para fazê-lo, Dou provimento para absolver a empresa da 

condenaçllo, 

o Sr, Rôrnulo Ca~mr- O contrato está a fls, 8, Vários cole

gas d~clararam que êle nllo sabia trabalhar, Só está em jogo~ 

no contrato, a deficiência, Tudo mais que ele pediu foi pago 

em audiência, como se vê de fls. ll. 

o Sr, Bezerra de Menezes·- Hà prova da justa causa? 

u Sr, Rômulo Gardim - A douta Procuradoria é pelo conhecimen

to da revista, 

u Sr, i'L·esidente - Há. prova de que não sabia o serviço, por 

isso foi dispensado, Este caso foge, um pouco, aos comuns, 

Conhecido, por unanimidade e dado provimento para absolver a 

emprêsa, também por unanii:nidade. .No caso fui acompanhado pe

lo revisor, Ministros Bezerra de Menezes, Fiuza Lima e Lima 
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Teixeira, ./ 
u Sr. Secretário - PROCESSO N2 3 4ó7J63 - Relator: Ministro 

Astolfo õ::ierra, .tlevisor: Ministro Rômulo Uardim. Recurso de 

revista de decis~o da JCJ de Campinas. 
I 

J.nte1·essados: Em111v 

aardegan e outros ,Dr, Hinaldu Gorassola1 e Cortume Cantusio 

• S/A \Dr, Carlos Mauricio Fernandes Lencastrolo 

v Sr, rresidente - Trata-se de reclamação sübre insalub~·l.da

de: ,lê,, t o relatório. 

u Sr, ROmulo Uardim - De adirdoo 

u Sr, rresidepte- Não conheço, ·~~o ha a menor rundamentaçl 

para o connecimento. v 

• 

1!1 
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O Sr. ROaulo c~riia - De ~cOrio. 

O Sr. Presiiente - H' iiTerg~nci~ ? N~o conheciào un~niaeaen 

te. 

O Sr. Secret:rio - PROCESSO NttMERO 3.470/63 Relator Minia-

tro Astolfo Serr~. ReTisor Ministro ROmulo C~riim. RR te ie

cis~o io TRT t~ 3a. Região. Interess~oi.os: GOMES OLIVEIRA & 

CIA LTDA (DR CELIO GOYATÁ) e ~ULTON FELICIANO GONÇALVES (DR DI_ 

CEU DE FARIA). 

O Sr. Presi~~nte - A recl~~~- ~legou existSnci& ie contr~to 

ie experH!ncia ••• {18 o relat6rio). 

O Sr. Presitente - Em iiscus~ão. Encerraiw. Conheço, fw.ce :t 

iiTerg@ncia, mas no mérito nego proTimento. 

O Sr. 'R~mulo Cw.rtia - l'linh;;,a notas são longas. Mas, .eatou ie 

acôrto. 

O Sr. Pre::oiàente - H' iiverg@nci~ ? Conheciio e neg~l.o preTi 

mente por unaniaitaie. 

O Sr. Secret:rio - PROCESSO NÚMERO 3.536/63 Relw.tor Minili 

tro Astolfo Serr~. ReTisor Miniatro ROmulo C~riia. RR te te 

cis:o to TRT t~ 2~. Regi:o. Interessaioli: ANTONIO ~~IA SIL

VA & CIA (DR HANÚTON JOSE :si ANDRADE) e ALBERTO N. SAJJMDI -

NHO (DR GONÇALO DE ~RAUJO PAVÃO). 

O Sr. Preliiiente- Aiecis:o ie fOlhas 68 ••• (18 o rel~t6rio). 

O Sr. ROraulo c ... rii 11 - De acOrio. 

O Sr. 'Prl"siuente - Em ii~acussi;lo. Encerr~oi. ... Conheço a;;,s ne

go provüaento. 

O Sr. ROmulo C"'riim - Conheço e tou proTi~ento. A habituw.li 

t~te n:o gera jireito em cw.so te gratificação por liberalitai • 

O Sr. Bezerr~ oi.e J'l!enezes- Com o Rel~tor. 

O Sr. Fiuzw. Liaa - Com o Relw.tor. 

O Sr. Lia~ Teixeirw. - Com o Relw.tor. 

0 Sr.Pre~itente - PreT~lece O TOtO to Ràator, por maior!~, 
Tenciào no mérito o Sr. ReTisor. 
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o Sr. Secret~rio - PRO CESSO NttMERO 3.544/63 - Relator ~tinia-

tro A&tolfo Serra. R e Ti 

Cili;O ào TRT àa 2a. Regi 

DONARIO JUNIOR) e LUIZ Jll 

lior ~linilitro R011ule Carài11. RR àe te -

ão. Intereaaaào&ç C.M.T.C. (DR JOSt 

ORENO (DR MARC~LO MENDES D~ SILO). 

o Sr. Preóliàente - P"'-gll mento ie aàicional noturno, àollingo& e 

feriatios trab ... lhal.o& ••• (lê o relat6rio). 

o Sr. R&iulo Carti11 - D e acOrto. 

o Sr. Presitlente - Em à iscuas;o. Encerrada. Conheço e àou 

proTimento, 

o Sr. Rómulo c .. r~li11 - D e acOrào. 

o Sr. l'resiliente - vota ção conheciàa. H' iiTerg~ncia e preT~ 

lece O TOtO to •·JÍnistro Bezerra àe Menezes, que retigir~ e 

ac6rà:o. POr Ili<OÍOria, n egato proTilr nto, 

O Sr. SecretO::rio - PROIJ ESSO NrtMERO 3.553/63 

tro Aatolfo Serr .... R e Ti 

cisão ào TRT li.a 2~. Regi 

FELICIO SIMÃO) e GERALDO 

sor Nini&tro ROJJUlo Carài11. RR te li.e -

:o. Interessaàos: ARISTIDES SAYON (DR ~ 

DE ARAUJO (DR RUBENS DE ~reNDONÇA). 

o Sr. Presitente -
careceàor àe ~ 

... çao ••• 

A J unta te s;o Paulo julgou o recllillilnte 

o relat6rio). (le 

o Sr. R011ulo Carti!l - D e acOrto. 

o Sr. .!:'r..,~;:itlente - E11 à 

tois recur&os. 

o ~r. "POnmlo c .. ràill - (L 

o Sr. Presitlente - H;_ i 

recurs;os. 

o Sr. SecretO::rio - PROC 

Mini&tros Bezerrlol. àe Men 

o Sr. bezerra tle M~"nezeli 

presa, m• contelit ... ç:o po 

parili.àigma exerci:.. as fun 

tro li e J"Üi. até suboràinaà 

i&cussão. incerr•••· N:o conheço àos 

e). Não conheço àe ambo& o& •pelQ&. 

iTerg~ncia ? N:;o conhecieo& •mbo& oa 

ESSO NttMERO 3.302/63 - Com Tiata aos 

ezes, Fiuza Lim• e Lim• Teixeira. 

- Sr. Presitente, a alegação ta em -

r eacrito, limit~-se a àizer que o 

ç~es te chefe àe l•borat6rio, que o ou 

o e orientato por ~le. (18), Naia f• 
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la ~ôbr~ antiguiàaàe na !unção. Tô•a a questão gier- em tOrno 

te prova. O emprega;o, em tepoimento pes~oal, •~clara ter ai& 

aimiti~o naquele pOato e que o outro er. serTente, que mais ta 

te passou a exercer a funç:o t@le, .empregato. A e~pr@&a: na ~r 
revista, vem alegar aquBle que ser~a mais antigo na funçao. Nao 

foi @ste o objeto ta contestação, nem te ~preciação. A tese 

era outra. ''Data venia", nego provimento. 

O Sr. R0111ulo Carjim - Mesmo no depoimento ae v@ que quanto @le 

entrou o outro j' tinh:ii. 4 anoa. Porhnto, 4 anos a !llai& na ca 

sa. Se êle entrou para liler suboriimo.Gi.o e ajuà;&nte do outro, 

6bvio que o outro tinha mais 4 anos na casa como na função. 
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O Sr. Bezerra de Menezes - Ne€0 provimento, 

O Sr. FiÚzQ Lima - Ne~o provimento. 

O Sr. LimQ Teixeira - Ne~o provimento. 
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16,20 

O Sr. Presidente - Ne~do provinento, por maioria, Redi~i~ 

, , -ra o acordao o ministro Bezerra de Menezes. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 3 589/63 - Relator: Ministr 

Astol!o Serra. Revisor: Ministro RÔmulo Cardim. Recurso d9 
revista de decisão do TRT. da 2a. Re~ião, Interessados: EmJ 
prêsa "D,E.D" de Transportes Uro!;entes do Rio de Janeiro Ltd • 

(dr. César Cavalcanti Lins) e Henrique runder (dr, Carlos M_ 

reira de Luca). 

O Sr. Presidente - Trata-se de pa~mento de indenização por 

tempo de serviço, complementação do aviso prévio, horas ex

tras, adicional noturno, décimo terceiro salário e térias 

vencidas, A Junta de Campinas julr,;ou procedente a reclamaç,o,' 

O Re€ional confirmou a sentença de primeiro CTau. Dai a rel · 

vista, em que opina a douta Procuradoria pelo não conhecimen 

to, E• o relatório. 

O Sr. RÔmulo Cardim - De acÔrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Passo ao voto 

A revista não tem o menor fundamento. Não conheço. 

O flr. RÔmulo Cardim - Revista tratando de verdade objetiva, 

Não conheço. 

O Sr. Presidente - Há diver€ência? Não conhecido o recurso, 

por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nl! 3 621/63 - Relator: Ministro 

Astolfo Serra. Revisor: Ministro RÔmulo Cardim. Recurso d 
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revista de decisão do TRT. da la. Re~ião. Interessados: New 

Lite IndÚStria e Comércio de Borracha S/A (dr. Ralph Monja! 

dim Proença) e Luiz Rosado (dr. Ulisses Riedel de Rezende) 

O Sr. Presidente - Comprovada a justa causa para a rescisão 

entendeu o Tribunal Rerional que o reclamante não ••• (lê). 

E' o relatÓrio. 

O Sr. RÔmulo Cardim - De acÔrdo. 

O Sr. Presidente -Em discussão. Voto. Não conheço do re-

curso. Matéria de tato. As duas decisões entenderam 

tica da falta capaz de rescindir o contrato. 

O Sr. RÔmulo Cardim- Aliás, está citado na revista um 

, 
a pra 

.J 
dão da autoria deV.Exa. O despacho que admitiu a revista 

• • • (lê). Não conheço • 

O Sr. Presidente - Há diver~ência? Não conhecido o recurso 

por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 3 700/63 - Relator: Ministr 

Astolfo Serra. Revisor: Ministro RÔmulo Cardim. Recurso de 

revista de decisao do TRT. da 2a. Região. Interessados: Pa 

niticadora Baruel Ltda. - Irmãos Anarelho Ltda. (dr. Nestor 

Balbino) e Luiz da Silva (dr. Sér€io Bastos). 

o Sr. Presidente ~ T1~ta-se de pedido de adicional noturno, 

horas extraordinárias e indenização. A Junta, a fls. 43, 

jul~ou procedente as horas extras, o adicional noturno ••• 

(lê). E' o relatório. 

O Sr. RÔmulo Cardim -De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Voto. Não conheço do re-

curso. 

O ~r. Rõmulo Cardim - As citaçóes nao entram em choque com 

o acÓrdão, que está baseado na prova, inclusive depoimento 

da reclamada, que declarou não saber qual o adicional que 
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pedia o reclamante. Não conheço. 

O Sr. Presidente - Há diver~;ência? Não conhecido o recurso, 

• por unanimidade. 
, 

O Sr. Secretario - PROCESSO Nº 3 716/61 - Relator: Ministro 

Astolfo Serra. Revisor: Ministro RÔmulo Cardim. Recurso de 

revista de decisão da la. JCJ. de são Paulo. Interessados: 

Epel S/A - IndÚStria e Comércio de Aparelhos Elétricos (dr. 

Haládio de Toledo Abreu) e José Lopes Martins (dr. José AntÕi 

nio Perrone Neto). 

O Sr. Presidente - Trata-se de salário de menor aprendiz. 

(Lê). 
, 

E • o relato rio. 

O Sr. RÔmulo Cardim - De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Voto. Não conheço do re

curso. Não ficou demonstrado o aprendizado metÓdico •• 

O Sr. Rômulo Cardim - Sou voto vencido. 

O Sr. Presidente - Não conhecido o recurso, contra o voto d 

ministro Rômulo Cardim. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 3 906/6) - Relator: Ministro 

Astolfo Serra. Revisor: Ministro RÔmulo Cardim. Recurso d 

revista de decisão da 16a. JCJ. de Sao Paulo. Interessados: 

Arnaldo Cerqueira da Silva (dr. E. s. Peixoto) e Stática.Cons 

trutora S/A (dr. Jozsir Couda). 

O Sr. Presidente - Aviso prévio, JT&tificação da Lei 4 090. 

O reclamante náo provou que tivesse sido despedido. (Lê). 

E' o relatório. 

O Sr. RÔmulo r:ardim - De acÔrdo. 

O Sr. Presidente -Em discussão. Voto. Matéria de fato. 

Não conheço. 

O Sr. RÔmulo Cardim - O recurso é tão absurdo que o recorre 

I 



PODER JUCICIARIO 

JUSTJCA DO TRAeALHO 

TRIBUNAL SUP&>.IOR CO TRABALHO 

• 48 

te só cita um acÓrdão num caso em que o reclamante era tunc~ 

onário pÚblico. Não conheço. 

O Sr. Presidente - Há diver~ência? Não conhecido o recurso, 

por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 4 688/62 - Relator: Ministr9 

RÔmulo Cardim. Revisor: Ministro FiÚza Lima. Recurso de rJ 

vista de decisão do TRT. da 2a. Re€ião. Interessados: ContJc 

çâo Sora S/A e Helena Estevam. 

O Sr. RÔmulo Cardim - A primeira decisão proferida, como se 

vê a fls. 10, ne€a validade ao recibo em que a reclamada bal 

seara sua defesa, afirmando que ao firmá-lo nao tinha a re- I 
clamante ainda dezoito anos, faltava para tanto dez dias. · 

Mandou, assjín, paotar importância superior a cento e vinte m 

cruzeiros, como diferença de salário, férias e indenizaçao. 

(Lê). E' o relatÓrio. 

O Sr. FiÚza Lima - De acôrdo. 

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

O Sr. RÔmulo Cardim- Conheço,preliminarmente, do recurso. 
I • 

O Sr. FiÚza Lima - Não conheço. 

O Sr. Presidente - Nao conhecido o recurso contra o voto do 

relator. Redi~irá o acÓrdão o ministro revisor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nº 4 772/63 - Relator: Ministro 

RÔmulo Cardim. Revisor: Ministro FiÚza Lima. Recurso de rei 

vista de decisao do TRT. da 2a. Re~iao. Interessados: Cia. 

IndÚstria e Comércio de Materiais e A€ricultura-Cicma e Al-

berlinho Batista Barbosa e outros. 

O Sr. RÔmulo Cardim - A sentença de fls. 64 repeliu a ale~a 

ção da reclamada, no sentido de não serem os reclamantes se s 
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empre~ados ••• (lê). E' o relatÓrio. 

O Sr. FiÍtza Lima - De acôrdo. 

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

o relator. 

O Sr. RÔmulo Cardim - O parecer da Procuradoria espelha a r_ 

lidade da situação, O rect~so não tem fundamento. Não conh~ -
ço. 

O Sr. FiÚza Lima Também não conheço. 
, • A -O Sr. Presidente - Ha diver~encia? Por unanimidade, nao co 

nhecido o recurso. 

O Sr. Secretário- PROCE~SO Nº 3 430/63- Relator: r1inistr 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Bezerra de Menezes. Recur 

so de revista de decisão da JCJ. de Nova I~uaçu. Interessar 

dos: IndÚstria aranfino S/A (dr. João Batista Barreto Luban 

co) e Heitor Carvalho dos Santos. 

O Sr. LÍma'Teíxeira -O recurso de revista de fls. 20 a 21 

pretende a reforma da sentença de fls. 19 verso que, aprec! 

ando os embar~os, manteve a decisão que sustenta que os em

bar~os suscitam natéria de direito. Todavia, a Junta, por 

unanimidade, mantém o entendimento que adotou, isto é, nao 

considerar se empre~ado e empre~ador estavam ou ficaram pi

entes da possibilidade da rescisão do contrato ••• (lê). E' 

o relatório. 
A 

O Sr. Rezerra de Menezes - De acordo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Com a~ pala-

vra o relator. 

O Sr. Lima Teixeira - Conheço. 
, , -0 Sr. Bezerr~ rle Menezes - Ha acordaos diver~entes, conheço. 
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O Sr. Presidente - Conhecido, por unanimidade. 

O Sr. Lima Teixeira - No mérito, mantenho "in totum." a senten 

ça recorrida ••• (lê). 

O Sr. Bezerra de Menezes - Também nego provimento. 

O Sr. Presidente - Eu dou provimento, acompanhado do Ministro 

RÔmulo Cardi~. Negado provimento, por maioria. 

O Sr. Secretário - PROCESSO UQ 1 212/63 - Relator: Ministro 

Bezerra de Menezes. Revisor: Ministro Astolfo Serra. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2a. Região. COGERAL & CU.. GE 

RAL DE LAMDIAÇÃO (DR. JOSÉ MARIA DE CASTRO BERNILS) e PAPASKI 

LES:rnK (DR. SILVIO SCHIMIDT JEAS). 

O Sr. Bezerra de Menezes - Por unanimidade, deu-se pela rela

ção de emprêgo, ; luz das provas ••• (lê). É o relatÓrio. 
~ -O Sr. Presidente - De acordo. - Em discussao. Encerrada. - ~ . O Sr. Bezerra de Menezes - Duas decisoes unanimes e dois pare 

ceras. Matéria realmente de fato. Não conheço. 

O Sr. Presidente - Há divergência? Não conhecido, por unanimi 

dade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1 216/63 - Relator: Ministro 

Bezerra de Menezes. Revisor: Ministro Astolfo Serra. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2a. Região. ADORISE BEZERRA 

LErrE (DR. JOSÉ CARLOS DA SILVA AROUCA) e BRDIQU'.!:DOS BANDEIRA -

TE S/A ( DR. D~CIO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE). 

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

a reclamação. O Tribunal negional, por maioria, deu provimen 
' 

to ao apêlo para absolver a emprêsa, considerando evidentemen e 

provado o abandono de emprêgo ••• (lê). É o relatÓrio. 

O Sr. Presidente - De acÔrdo. - Em discussão. Encerrada. 

O Sr. Bo3zerra de Menezes - Reexaminando prova, o Tribunal che 

gou à conclusão oposta ••• (lê). Não conheço. 
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O Sr, l'residente - Não conheço. Há divergência ? Não conhe 

c ido, por tmanimidade, 

O Sr. :SSO Nll 1 786/63 - Relator: Ministro Secretário - PROCE 

Bezerra de Menezes, Revi sor: Ministro Astolfo Serra. Recurso 

de revista de decisão da 

SIL (DR. CARLOS 

JCJ de Campinas. C IA. SWIFT DO BRA

ItARÃES) e SEBASTIÃO BETONE (DR. RINA F'OOT GUD 

DO CORASELLÃ), 

o Sr. Bezerra de Menezes 

titui outro tett direito 

• o relatorio. 

o Sr. Presiõente - De ac 

o Sr. Bezerra de ·M.,nezes 

o S!'. Presidente - Conhe 

unanimidade, 

O Sr. Bezerra de Menezes 

rou um ano. 

- Discute-se se um empregado que sub -

ao salário do substitu!do, .• (lê). ~ 

~ 

ordo, - Em discussão. Encerrada. 

- Conheço. 

ço. - 1~ divergência? Conhecido, por 

- Uego provimento, a substituição du 

o Sr. 

o Sr • 

Presidente • - Tambe 

RÔmulo Cardim - t 

m nego provimento, - Há diverg~ncia? 

ponto ttuito controvertido, O Tribuna 

• examinar se tera que o 8 ubstituto tem direito ••• 

O Sr. Bezerra de Menezes - Não dou o mesmo salário, quando se 

trata de substituição po 
~ 

r dois ou tres meses, mas no caso foi 

de um ano. 

o Sr. RÔmulo Cardim - Da 
~ , 

da esta c1rcunstanc1a 1 tambem nego. 

o Sr. PrAs iêlente - Negad o provimento, por unanimidade. 

o Sr. Secretário - FROCE sso Nll 1 qSo/6? - Relator: Ministro B 

zerra de Menezes, Revis 

revista de decisão do TR 

or: Ministro Astolfo Serra. Recurso de 

T da 2a. Região. PONTAL MATERIAL RO

UARDO GOMES DE SOUSA BARROS E BENEDIT DANTE S/A ( DR, CARLOS ED 

AURtLIO DE OLIVEIRA (DR. 

O Sr, Bezerra de Menezes 
• reconhecendo direito as . 

• torio. 

KALTER DE MENDONÇA SAMPAIO), 

- A Junta julgou procedente em parte, 

diferenças salariais,,,(lê), ~o rela-
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o Sr. Presidente - De ac Ôrdo. Em discussão. Encerrada. 
, 

- A Procuradoria entendeu que a mate o Sr. Bez!lrra de Menezes 

ria era de fato, mas 
, 
e P elo conhecimento e não provimento. 

Não conheço, porque a xr~ 
, , 

teria e realmente de fato. 

O Sr. Presidente -
~ 

na o conheço. - Há 

"Data venia" da douta Procuradoria, também: 

ênc ia? Não conhecido, por unanimida-diverg 

de. 

O Sr. Secretário - PROCE 

Bezerra de Menezes. Revi 

de revista de decisão da 

CIDOS COMETA (DR. AJ.!IL A 

H. MARCOS). 

O Sr. Bezerra de Menezes 

do aposentado,por tempo 
, 

relatorio. 

o Sr. Pr~s ide!'1te - De ac 

o Sr. Bezerra de Menezes 

do,não tenha atingido o 

SSO NQ 2 905/63 - Relator: Ministro 

sor: Ministro Astolfo Serra. Recurso 

JCJ de PetrÓpolis. CIA.FIAÇÃO E TE

LVES) e MARIO BERTOLESE (DR. ALPHONSE 

- 132 salário. Caso inédito. Empreg -

da serviço, em 28-8-62 ••• (16). ~o 

Ôrdo. - Em discussão. Encerrada. 

- Entendo que, desde que o emprega-

12Q mês, não vejo como possn a emprê-

sa se;t> condenada ao pag 
, 

amento do salario. 

o sr. Presidente - De ac 

dado o, 
, 

no merito, dado 

da condenação, por unani 

Ôrdo. - Então, conhecido, por unanlmi 

provimento para absolver a emprêsa 

midade. 

O Sr. Secretário - PROCE SSO Nll 2 055/62 - Relator: Ministro 

sor: Ministro Astolfo Serra. Recurso Bezerra de Menezes. Revi 

de revista de decisão do 
, 

Juiz de Direito da Comarca de Macae. 

EMPRJOSA FLUMINENSE DE EN 

BEIRO) e AMILCAR QUINAN 

llEUDONÇA) • 

O Sr. Bezerra de Menezes 

(lê). ~ o relatÓrio. 
-

O Sr. Presiõente - De a c 

ERGIA EÚ.'TRICA 3/A (DR. A. VARELLA RI 

MACEDO ( DR. RUBEM EUGÊNIO SOLA NO DE 

~ O eopragado faltou durante 11 dias ••• 

Ôrdo. - Em discussão. Encerrada. 
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O Sr. Bezerra de Menezes - Não conheço, porque a citação dos 

. - -acordaos nao serve, 

O Sr. Presidente - Ta~bém não conheço. H• ~ 

- a divergencia? 

conhecido, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCBSSO Nll 439/6? - Relator: Ministro RÔ

mulo Cardim. Revisor: Ministro Lillla Teixeira. Recurso de revi -

ta de decisão da 2a, Região, Cüt!PANHIA MUNICIPAL DE TRANSPOR

TES COLETIVOS e ABEL FERRElRA (DRS. JOÃO EVANGELISTA FERRAZ e 

AGENOR B. PARENTE), 

O Sr. RÔMulo Card1m- A decisão de fls. 88 mandou pagar adiei-
. - . nal noturno, horas extraordinarias, 1ndenizaçao, aviso prcvio 

etc. (lê).~ o relatÓrio. 

O Sr. Lim~ Teixeira - De acÔrdo, 

O Sr. Presidente - ~ discussão. Encerrada • 
... 

O Sr. Ro~ulo Cardim - Quanto ao recurso da reclamada, sou vo-

to vencido, porque conheço dele pelo art. 73 ... C1êl. 

O Sr. Presidente - Não conhecido nesta parte, por maioria, o 
~ 

recurso da empresa, vencidos relator o preside~te. 
~ 

O Sr. Romulo Cardim - Quanto ao recurso do reclamante, trata-s 

de pura matéria de fato ••• (l;). 



PODER JUDICIÁRIO 

.JUSTIÇA DO TAABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHQ 

I 
MJT/DM 16 ,LJ_u 

v Sr, Rômulo Cardim- ~Continua lendoJ. Vata venia da douta 

Procuradoria Geral, o rato da Junta e do Tribunal Regional 

terem apreciado a prova de modo diverso não constitui motivo 

para cabimento do recurso, Não conheço, 

u Sr. Lima '.L'eixeira - De rato, como diz o relator, h! uma ce 

ta dÚVida sôbre a imprvbidade,mas há ind!cios veementes de 

que houve improbidade, realmente, Vow,concluir com o relato , 

não conhecendo do recurso, 

O Sr. Presidente - A conclusão ê a seguinte: por maioria, nã 

oonhecidosjde ambos os recursos. v da emprêsa por maioria e 

o do empregado por unanimidade. Hedigira o acórd~o o reviso o 

u Sr. Secretário - PRvCESSO N• :t5tl/63 .(_Relator: Ministro Rô 

mulo Cardim. Hevisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de r 

vista de decisão da l•~JCJ de Santos. ·Interessados: Vicen~e 

Russo-Tinturaria .l<'ranoesa ,nr. Roberto Blanco} e Expedito Mo 

raia Pino ~Dr. Jorge BurnierJo 
I! e 

v Sr. Rômulo Cardim- Direrença de saláriolap~êndiz. Sou vo 

to vencido. Conneço e dou provimento. 

o Sr. Presidente - u revisor não conhece. Não conhecido o 

recurso, por maioria. v Hlnistro revisor é acompanhado pelo 

Kinistros PL·esidente, Bezerra de Menezes e Fiuza .L.ima. .Kedi 

girá o acórdão S, ~x·o I 
O Sr. Secretário - PRuC~SSU N~ 2 577/63 - Relator: Ministro 

Rômulu Cardim. Revisor: ~anistro Mima Teixeira. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2& Região. Interessados: Cerã

mica Fontinha Limitada \Dr. Carlos Foot Guimarlles Je -"pareci 

Terezinna Silva de Almeida \Dr. Rinaldo Corasella1o 

v Sr. Rômulo Cardim - Salário de menor. A m..sma coisa. Co-
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nh eço e d ou prov imanto, 

v Sr1 Presidente - u revisor não conhece, Vencido u relator, 

Redigirá o acordAo 

v Sr1 Secretário -

Rômulo Cardim, Revi 

o revisor, acumpanna~ dos demais colegas, 

PROCl!óSSO N2 2 63W6~ - Relator: l\11nistro 

ser: Ministro Lima Teixeira. Recurso de 1'!. 

vista de decisão do TRT da 2• Regilo, Interessados: On6s1mo 

;Dr. Walter de Mendonça Sampa1o1 e Freios Martins de Almeida 

e Sinais do ~rasil 
,.. 

S/A \Dr, Luiz Antonio Pinto Alves,. 

v ·sr, !iOmulo Uardim - A decisão de rlso 31 diz quo o real~ 

timado, não compareceu à audiência para te, regulai~ente in 

prestar depoimento, 

maç!o Julgada impro 

e, por unanimidad., de votos, !'oi a reola

oedente: \lê), to relat6rio. 

u Sr, Lima 'l'eixeira - De aoôz·do. 

u Sr, Presidente - Em discussão, Encerrada, Com a palavra o 

relator, 

., ::>r, l<Ümulu Uardim Conheço, preliminarmente, em 1"aoe de 
. 

citaçao do act>rd!o de fls, 33. 

v Sr, Lima Teixeira - Pela letra B.• 
v Sr1 Rômulo C ardim - N!u, pela letra ~· 

u Sr1 Pr.,sidente - Conhecido,· por unanimidade, 
' 

v Sr, Rômulo 

regularidade 

Cardim -A certid!o de 1'ls. 33 verso dá conta da~ ir-

ocorri da no juleamento do processo, na hora em I 
gada a reclamação dêste recorrente, U mcsl 

tenho em relação ao recurso dos empregado 

que deveria ser jul 

mo procedimento que 

res adoto em relaçã 

a preliminar de nul 

de 1'ls. 31, seja re 

como de direito, 

v Sr, Lima 'J.'eixeira 

cer da Procuradoria 

o ao recurso dos reclamantes: llêi. 

idade para que, anulado o processo a parti 

aberta a instrução para novo julgamento, 

Estou de pleno acÔrdu, Aliás, é o pa.·e 

• Também conheçvo 

u Sr, Presidente·- Conhecido, por unanimidade, e por unanimi-
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·dade dado provimento para anular o processo a partir de fls, 

31 e que seja feita 1nstrução para nôvo julgammento. 
. ./ 

u Sr. Secretário - PRuC~ssu N2 3 225/63 - Relator: Ministro 

Bezerra ele Menezes. Revisor: Ministro Astolfo Serra. necw·so 

1 de revista de decisão da 12& JCJ da Guanabara. Interessados: 

Clube Naval \Dre Nelson Antunes Coimbra, e Mael Milhares de 

uliveira \Dr, Clodomir Ribeiro Azevedo,, 

u Sr. Bezerra de Menezes - a Junta, por unan1m1dade, Julgou 

procedente a reclamação: \~ê,, t o relatório, 

u Sr. Yresidente - De acôrdo, ~m discussão. Ancerrada. Uom 

a palavra o relator, 

v Sr, Bezerra de Menezes - Com acêrto, tal como o l'izera a 

c:Lsãv recorrida, demonstruu a douta Proou...ad-ria üeral que 

ta prel~nar nav vrocede, Diz o, parecer: "A preliminar não 

p.rocede, apenas as testemunhas demoJ:lstram.,, dê; • ~;lo contl 
... 

ço do recurso, de acõrdo com a douta ~rocuradoria uera~. 

u Sr, Presidente - Também não conheço. Há divergência? Não 

conhecido o recurso, por unani.midade, J 
.!:' Sr, Secretário - PRuC"'SSO N!! 2 623163 - Relator: Ministro 

Astolfo Serra, .Kevisor: Ministro RÔ:tmllo Cardim. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 1& Região. ~nteressados: Rêde 

Ferroviária Federal S/A \Dr. Armando SolariJ e Altam1ro Agui 

ar de Uliveira ,Dr, José Batista de Uliveira JúniorJ. 

u Sr. Presidente - Trata-se na nip6tese da aplicação da lei 

3 531 1 de 19/l/59 1 aos empregados admitidos depois da integra 

ção da .tõstrada de .L'' erro Leopoldina na Rêde .ll'e•·roviária: \ le' 

t o relat6rio, 
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O Sr. ROmulo Caràim - De acOrào. 

O Sr. Presitlente - Em àiscusa::.o. Encerraola. Tenho Totato P.! 

la aplic.-çio l.a Lei. Totii.Ti"-, conheço mas nego proTimento,· 

O Sr. ROmulo C"-r:iim - Conheço e llou. (LI!). 

O Sr. Presiàente - Moiifico m~u voto. Conheço e àou proTime~ 

to. H~ àiTergl!ncia ? Conheciào e tato provimento p•ra ii.bsol: 

Ter a emprSaa, por se tratar te empregii.ào atllitiào tepois ta 

incorporlii.ç:.:o, un~nimemente, 

O Sr. Secret,rio - PROCESSO ~~w.RO 3.407/63 Rel;o.tor Minis-

tro Astolfo Serr•. ReTisor Ministro ROmulo C•ràim. RR te te

cisão àa la. JCJ àe Santos, .Interessatos: ELICIO RIBEIRO DE 

CARVALHO (DR RISCALIA ABDALA ELIAS) e ORLANDO BERGE (DR ENZO 

PAGIANI). 

O Sr. ~resijente A sentença an~isou a proT• «os autos, in-

clusiTe àeclar•çii'o llo reclamotnte, •• (1€ o :~ela tório). 

O Sr. .u.onulo C:;..rd.i 111 - De •cO rio. 

O Sr. Presitente - Em iiscussio. Encerrasa. M~téria te fato 

N:o conheço. 

De acOrào, 

te. 

O Sr. s~cret,rio - PROCESSO NrtMERO 3.612/63 - Relator Minis

tro Astolfo Serr•. Revisor Miniatro ROmulo Cii.rtim. RR àe te 

ciaão •• la. JCJ àe Santos. Interessa«os: CIA SIDERrtRGICA PA 

LISTA COSIPA (DR PAULO SEBASTIÃO GOMES CARDOSO) 

DANTAS (DR REINALDO SILVA COELHO). 

O Sr. ~reai«ente -Declara nii. inicial que saiu ••• (1€ o rela-

t6rio). 

O Sr. ROmulo Cartim - De acOrto. 

O Sr. Presiàente - Em tiscuss:o. Encerrii.da. Conheço e tou 

proTimento p;o.ra •bsolTer a empr!sa ta contenação. 

O Sr. ROmulo Oartim - De acOrQO, 
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o Sr. Preiliclente 

proTimento, Yenc 

O Sr. Se cre t.:ri o 

mb 16.50 

- Conhecitio por un.-.nimitia.te e por m:>.ioria ci.ai 

iioil Oil Ministros Lima Teixeira e Fiuza Lima, 

PROCESSO ~~O 3.932/63 - Relator Minis-

tro Astolfo ·serr 

ci &::o •• 10•. JC 

•· ReTisor Ninistro R011mlo C .. rà.im. RR ie te -

J te S;o Pi<ulo. Interessatos: VITALINO MIRAND 

DE MATOS (DR ClRI 

NA i'!ECANICA DE F 

o Sr. Pre&itiente 

o Sr. ROmulo C;;,r 

o s r. Preilil.ente 

NlL espécie, -n•o 

o Sr. R011ulo Car 

o Sr. Presiil ente 

o Sr. bezerra «e 

o Sr. Presill..,nte 

ta iolill1ini stroilB 

O Sr. Secr"'t~rio 

tro Astolfo Serr 

cis;o ia 7;;,, JCJ 

e CIA PROPAC IND 

o Sr. .t'resiiente 

o Sr. ROmulo C<i.r 

o Sr. lr..,si<ient .. 

NCil Cloi.SO Yenciio 

O Sr. Secret,rio 

tro Astolfo Ser r 

cis::o .... JCJ ie 

TRIAS C. FABRINI 

o Sr. Presiilente 

o Sr. ROnmlo Car 

o Sr. Presiiente 

STOVÃO PINTO FERRAZ) e .HONSKA SANTA VECA OFICl 

UNDIÇÕES (DR JOSE CILENTE), 

- Diz a ~rocur,.àoria ••. (1@ o re1:.i.t6rio). 

iim - De ac8rio. 

Em iiscussão. Encerr•«•. Saíi:oi. espont~nea 

conheço. 

tim - De acOrtio. 

Há tiTerg@nciloi. ? 

Menezes - Peço Yista, 

Alih.da a proclam;~ç::o face •e&peci.ici.Qõlie Ti_! 

ezerra ie Menezes,Fiuza Lima e Lima Teixeira, 

PROCESSO NtlMERO 3.939/63 - Relator ~tinia

a, R,.Tisor Ministro ROmulo Caràim. RR de ie -

ii< GB. Interess,.tos; CLEA LOURENÇO FERNANDES 

• E COmtRCIO (DR NELSON GONÇALVES). 

Pag:.i.mento «o 132 s~l:rio. (Le o relatório 

iim - De acOr«o. 

- Em di~cuss::o. Encerr•tia. 

o Sr. ReTisor. Por maioria, ~o conheciic. 

PROCESSO NtlMF.RO 3.979/63 - Relator Minis-

a. ReTisor ~linistro ROmulo Cariim. RR ie «e -

s::e Bernario ào Campo. Interessaios: INDrtS -

S/A (DR GUY DE RESENDE) e JOSt VALERIO PARIA. 

Pagamento to 132 sal~rio. (L@ o relatório~ 
I 

sim De acOrio. 

Em iiscussão. • Encerrada. 

p r o Ti. ment o. S:oi. Íi• espont!:.nea. 
Conhoço • ••i 
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O Sr. Presiàe~te - Contr~ os votos tos Ministros Fiuza Lima e 

Lima Teixeira, preTalece c Toto io Sr. Relator, Por maioria, 

conheciio e iajo proTimento, 

O Sr. Secret.;:rio - T'ROCESSO ·m1MERO 3.932/63 - Com Tista aos 

Ministros Bezerra te Menezes, Fiuza Lima e Lima Teixeira. 

O Sr. ~ezerra àe Menezes - Sr. ~resicente, realmente tos autos 

não consta a àata ia iispensa. -O empregaio pleiteou o 132 sa

l~rio, num total de 18 mil cruzeiros. ~le ganhanüo 100 cruzei 

roa por hora, é eTiiente que n;, base i e 18 mil cruzeiros 

àeri~ ser, no m~ximo, iois meses. Do contr~rio, Sle não teri 

solicitaio 18 mil cruzeiros, teria peiiio um mes integral,que 

seria mtrlto mais. Acompanho V. Exa. 

O Sr. Pr,.si!lent,.. - N:;,o conheciio por maioria, contr<l. os votos 

àos Ninistros Fiuza Lima e Lim"'- Teixeira. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NUMERO 4.001/63 Relator Minis 

tro Astolfo Serra. ReTisor Ministro ROmulo Cariim. RR àe te

cisão ia 12a, JCJ ie GB. Interessaios: CIA FIAÇãO E TECIDOS 

COriTIANÇA INDUSTRIAL S/A (DR TOBIAS FIGiffiiRA DE MELO) e BEL~g 

RO FERREIHA DE MAGALHÃES), 

O Sr. Presiiente -Reclamação peiindo tif,..rença te sal~rio, •• 

{18 o relat6rio). 

o Sr. ROn~ulo Cariim De acOrdo. 

o Sr. Pr"sii,..nte - Em iliscuiisão. Encerraia. Não conheço. 

o Sr. ROmule Cariim De acOrli.o, 

o Sr.Presitlent"' Há iiverg8ncia ? Não conheciio por unani-

111itad.e. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO Nº 4 027/63 - Relator: Ministr 

Astolfo Serra. Revisor: Ministro Rômulo Cardim. Recurso ... ' 
de revista de decisão da JCJ. de Ponta Grossa. Interessa-

dos: s. Albach & Cia. (dr. Joel Larocca) a Aleixo ~eeba 

(dr. Ayrton Gambissi). 

O Sr. Presidente - Lei 4 090. O empre~ado saiu espontanea-

mente. E' o relatÓrio. 
A 

O Sr. Rnmulo Cardim - Saiu em 28 de maio. Saiu oom recibo 

de plena e ~eral quitação, espontâneamente, visado pelo sin 

dicato. E' o revisÓrio. 

O Sr. P~esidente - Em discussão. Voto. Conheço e dou pro

vimento, nos têrmos dos meus votos anteriores. 

O Sr. 
A 

Romu1o Cardim- Conheço e dou provimento. 

O Sr. Bezerra de Menezes - E' só décimo terceiro salário? 

O Sr. Pre~idente - só. Conhecido por unanimidade e dado pr 

vimento, por maioria, vencidos os ministros FiÚza Lima e Lil 

mo. Teixeira. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 4 109/63 - Relator: Ministr 

Astolfo Serra. Revisor: Ministro RÔmulo Cardim. Recurso 

de revista de decisão do TRT. da 4a. Re~ião. Interessados: 

Leandro Stelarski (dr. Cari Neri Bor~es) e Sul Brasileira 

de Raios X Ltda. (dr. Leopoldo Aldemiro Potter). 

O Sr. Presidente - O Tribunal Re~ional entendeu que era ven 

dedor a partir do momento em que ••• (lê). 

O Sr. RÔmulo Cardim - De acÔrdo. 

, 
E' o relatorio. 

O Sr. Presidente -Em discussão. Voto. Não tem o menor tu 

damento o recurso. Não conheço. 
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O Sr. RÔmulo Cardim- Também. O prÓprio reclamante, a fls. 

84, diz que o prÓprio reclamante se encarretou de mostrar, 

com sua declaração, a improcedência de sua reclamação, nao 

só ••• (lê). Não conheço. 

61 

O Sr. PrP.sidente - Há divergência? Não conhedido o recurso, 

por unanimidade. 
, 

O Sr. Secretario - PROCESSO NQ 3 228/63 - Relator: Ministr 

Bezerra de Menezes. Revisor: Ministro Astolfo Serra. Recur

so de revista de decisão da 6a. JCJ. de Belo Horizonte. In~ 
teressados: S/A MetalÚrgica Santo Antônio (dr. M~rino da Cos 

l 
ta e Silva) e Jesús Apolinàrio Barcelos. 

O Sr. Bezerrn. de Menezes - A Junta, por U."lanimidnde, julgou 

procedente a reclamação, considerou provada a saida do emprêi 

go e injusta a rescisão contratual. (Lê). E' o relatÓrio. 

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

o relator. 

O Sr. ~ezerra de Menezes - Não conheço. -O recurso na o tem 

o menor fundamento. 

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

conhecido o recurso, por unanimidade. 

o Sr. Secretário - PROCESSO NQ ~ 329/63 - Relator: Ministr~ 

Bezerra de Menezes. Revisor: MiniEtro Astolfo Serra. Recu~ 

so de revista de decisão da JCJ. de Taubaté. Interessados: 

João Dias J1onteiro (dr. Rubens Mendonça) e Cia. Taubaté In

dustrial (dr. Thomaz F. de Oliveira Bra~a). 

O Sr. Bezerra de Menezes - A Junta julgou improcedente o 

pedido. Interposto recurso ordin~rio, foi recebido 

dO como de embargos. A Junta rejeitou os embar&os, 

e jult;a-wt 

conside I 
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rando a prática da falta. A revista vem com apoio nas duas 

alineas, Cita acÓrdãos. Insiste na preliminar. Ale~a vi~ 

lação do art. 468 da Consolidação. (Lê). 
, 

E• o relatorio, 

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

B relator. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Há diver«ência quanto à prelimi-

nar, se o recurso devia ser de embar«os ou ordinário. Co-

nheço. 

O Sr. Presidente -.Também conheço, Há diver€ênc1a ? Conhe 

cido o recurso, por unanimidade. Com a palavra o relator. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Mas indeterminado o pedido, em 

verdade fàcilmente apurado, o recurso cabÍvel era realmente 

o de embargos. Razão por que, conhecido que foi o recurso, 

rejeito a preliminar. 

O Sr. Presidente - Também rejeito, Não tem o menor funda-

mento. Há diver~éincia? 

O Sr. RÔmulo Cardim - Eu sustento a tese de que era preciso 

fazer uma execução prévia da ssentença para ver de quanto 

era o pedido. Se o pedido era indeterminado, cabe recurso 

ordinário. - , Porque o Juiz, fazendo a execuçao, sera para ve 

em quanto andava aquêle pedido. Acho que é indeterminado. 

Neste caso cabe recurso ordinário. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Entendo que o recurso, embora in 

determinado o pedido, mas apurado fàcilmente, não tem razão 

de ser, do contrário todos os reclamantes fixariam a natur~ 

za do recurso. Bastari:'l dizer que o pedido era indetermi~ 

do. Reclamava indenização, aviso prévio, férias, nao fixa
va o quantum. O recurso cabÍvel era o ordinário. Se êle 

diz: "Nestas condiçoes ... (lê)". Não é fàcilmente apurável 
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Rejeito a preliminar, E' meu ponto de vista, 

O Sr. RÔmulo Cardim - Eu acolho. Não sei quantas semanas 

sao. Podem ser cinco meses, podem ser duas semanas. E• in-

determinado, 

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

rejeitada a preliminar. Com a palevra o relator. 

O Sr. Eezerra de Menezes - Ne~o provimento, Realmente preten 

de o recl:me.nte revisão de matéria de fato, querendo que sef 

ja a empresa condenada a pa~ar horas extras, que as duas in~ 

tâncias entenderam nao provadas, 1 
O Sr. Pr~sidente - Também ne«o provimento. Há diver~ência? 

Por unanimidade, ne~ado provimento ao recurso, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 3 522/63 - Relator: Ministr 

Bezerra de Menezes. Revisor: Ministro Astolfo Serra, Recu 

so de revista de decisão do TRT. 

dos: Eduardo Benjamin Jafet (dr. 

da 2a. Re€ião. Interessa-j 

Elcir Castelo Branco) e Jo-

sé Herculano e outros (dr, Raif Kurban). 

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

I 
procedente a reclamação, tendo o Tribunal, também sem diver 

«ência, assim entendido. O acórdão re«ional diz o se«Uinte: 

"Pelas provas produzidas verifica-se que o reclamante ••• (lê~'!··. 
E• o relatório, 

o Sr. Presidente - De acÔrdo, Em discussão, Com a palavra 

o relator. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Nao conheço do recurso, mantenho 

a decisão. 

O Sr. PrPsirlente - Também nao conl1eço. Há diver~:ência? Não 

I 

-I 

I 
conhecido o recurso, por unanimidade. 

O Sr. Secretário- PROCESSO N2 3 537/63 - Relator; Ministro 
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Bezerra de Menezes. Revisor: Ministro Astolfo Serra. Recurl 

so de revista de decisão do TRT. da 2a. Região. Interessa-

dos: Jaime Batista da Silva e outros (dr. José Carlos de I 
, , I 

Aquino) e Emprêsa Brasileira de Relo~ios Hora S/A e Relogio 

Brasil S/A (dr. Egon Felix Gottschack). 

O Sr. Bezerra de Menezes - Trata-se de &Tatificação habitu

al. Discute-se se se integra ou não ao salário. As duas 

instâncias deram pela não habitualir'.a.de. (Lê). E' o rela-

tório. 

O 8r. PrePidente - De acÔrdo. Em discussão. Com a palavra 

o relator. 

O Sr. Bezerra de Menezes - A matéria é realmente de prova. 

As duas instâncias entenderam que as ~atificaçoee não eram 

habituais. Não conheço. 

O Sr. Presidente - Também nao. Há divergência? Não conhec1 

do o recurso, por unanimidade. 
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O Sr. Prc!'idente - Tamlám nã·J conheço. Há divergência ? 

Nâ·J conhecida a revista, por unnninidade. 
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O Sr. Sccret~rio - PROCESSO Nº 3 875/o3 Iclator: ~inistro 

Bezerra de Menezes. Revisor: Ministro AstJlfo Serra. Recurs• 

de revista de decisGo da 13! JCJ da Guanalara. Interessados• 

Artur Xavier de Almeida e Osvaldo MJnteiro de Sousa (Dr. 

Hugo Bazin de l&ello) e Soe. Brasileira de Urlanismo S/A. 

O Sr. Bezerra de li.ienezes - Reclamação versand·J •J décino 

terceiro salário. Os enpregados continuOlll na emprêsa. A 

Junta não deu pela aplicação inedio.ta da lei e sim da ... (lf). 

E' o relat.5rio. 

O Sr. Pre,id ente - De acôrdo. Eo discussão. Encerrada. 

Com a palnvra o relator. 

Os~. Bezerro de Menezes -·Conheço do recurso e dou pela 

. aplica:;ãJ imediata ca lei, pora julgar procedente o pedido. 

O Sr. R.Smulo Cardim - C)ntra o meu voto. 

O Sr. Fresi"lente - C.Jntra o voJto do Ministro Rômulo Ca.rdim, 

-C·Jnhecido e dadJ prJvimeJltJ parn julgar procedente a a~ no, 

JJOndand., pagar o dácim·J terceiro salário. 

O Sr. Secrdário - PROCESSO Nº 4 135/63 Relntor: i>linhtro 

Astolfo Serra. Revisor: Minis trJ Rônulo Cnrdin. Recurso. 

de revisto. de decisão do TRT da 2! Região. Interessados: 

Fernandes Zelutini (Dr. J·Jão 11aur1cio Cardoso) e Cia. Pau

lista de Celulose Capase. 

O Sr. P.,.e,i"lente - Trata-se de pedido de pa~ament·J de in-

donizaçíio, avis.J _.Jrévio, férias • • • (lê) • E' o relatório • 

O Sr. R.Sl'ml ,, Cnrd im - Do acôrdo. 

O Sr. :Presidente- Em di:""oussão. Encorrnda. l'liio conheço. 

O Sr. R.Smulo Cr:lrdirn - rurn m::ttéria de pr<Jvn. Nn.J c·Jnheço. 

O Sr. Presidente Há divergência. ? Por unanimidade, nã,J 

c·Jnhecidr o revista. 
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O Sr. Secretário - F~OCESSO N2 4 147/63 Relator: Ministro 

Astolfo Serra. Revisor: lünistro R·Smulo Cardi:c. Recurso de 

reViPta de decisão d·J TRT da 2! RcgiÔ:J. Interossad·JS: Fiaçã 

e Tecelagem de Juta S/A (Dr. Fernando Prado Leme) c Maria 

Virtier.l c outros. 

O Sr. I'resinente - Condenada à revelia ... (lê). E' o relató io. 

O Sr. R-3:"1\ll•J Cnrdim - De ac.Srdo. 

O Sr. I'rcf'idente - Em discussã.J. Encerrada. Conheço e d·J\t 

prJvimcnt·J )!'ra anular n decisiio, p·Jrque, realmente, houve 

a prcscn-;a da cnpr.rJo~ • • • (lê) , 

O Sr. R·Smul ·.) Cnrdirn - Consta da ata r"uc o advogado estava 

presente ••• (lê). E' meu voto. 

O Sr. Presidente - Sem divergência, an1unda a decisiio para 

se processar n·)Va instru,ão c novo julgamento, como julgar 

de direito. 

O Sr. Scc,..~"ftri·' - PROCESSO N2 4 <'02/63 R·.c.latn:Minléh'·.) 

Af't·.).lf·J Serra. Revis-:>r: MJ.nistr·J l'tômu.Lo Cnrdim. Rccuroo de 

revista de dccir.ã-J dJ TRT da ~~ Região. Interessados: Drn

ea.sil Ltda. (Dr. Décio J .r. Cinelli) e 1.::-cria Ienez Alves 

(Dr. J:>ão Mnuri0io C~rdos•.)) 

O Sr. :PrN,iclente - Trata- se de ncnsa.Lista cJmissiJnistn pre 

teniJendo o repJUSJ se:aanal d.)s d·.)ning·Js c feriad•:>R en dS'tro •• 

(1;). E' o relatório. 

O Sr. RSrm.l•J C,-,rd j_!'\ • De a0Ôrdo. 

O Sr. P ··r•('i'lcnte - En 'lis -::ussíio. Encerrada. A mnt~ria Já 

é conhecida. Cc1nhc;:o e d-JU provimento. 

O Sr. R)r.mlo c,-,_rdim - Conheço e dou pr·:>vimcnto ••• (lê). 

Aplico J vot1 vcncid) do J11iz Cü.npos Bnta.Lhn. 

O Sr. Prf!f'Ülente - SoiJ.os vcnc~dos 1 aontra os votos dos Mi

nistros Bezerra de .Wenezes, Fiuza Lima e Lina Teixeira. 

Por maioria, foi negnd·.) provinentJ ao recurso. Rcdieirá o 
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O Sr. Bezerra de Menezes - Pela arde~. Sr. Prasidente, dou 
11 11 -

proviment 1 parn se apurar o quan1u::t em ex e cu ;ao. 

O Sr. Pr sidente - Entno, foi dado provinent•J ao apê,to 

-pera rnnnd· r npurnr nn execu;a·J. 

O Sr. Bezerra ''I! :Mcn,...zen - Eu dou en dôltro. Peço vista. 

-O Sr. P,.csidente - Adiadn a klroclrJ!lDÇD:J em face d·J pedido 

~e Vi!t~ do Ministro Bezerra de Menezes. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 4 259/63 Rel~.tor: Ministro 

Ast·Jlfo Scrrn. Revisor: Ministro Rôr:mlo Cordim. Recuro·J de 

revista de decisão d·J TRT da 2!1 Região. Interessados: Patas 

so c Adu'eos Quinicos dcJ Brnsil >ijA (Dr. Fernando A. de Al

meidn M:>ura) e José PinM brfíio (Dr. A.F. Cesanno Jr). 

O Sr. Prr~idente :... O roclnrnnnte pleiteiou n rescisão do 

contrato de trabalhJ p•Jr violação ••• (1:;). E' o relat'Jrio. 

O Sr. R·~h:nu.' Cardin . De II.C•Srdo. 

O Sr. Prc'"ldcnt e Em di o cus são. Encerrada. Não conhcç•:>. 

O Sr. R·S::ml·J Card im - Nâo c mheço. 

O Sr. P-n~identc Hn divcrgE\ncia ? Nâ' conhecid-J o recur 

s:>, por un·nimidvde. 

O S;•, S,..~,..etó.rio - PROCESSO N9 4 21<9/63 Relator: Ministro 

Ast.Jlf1 Serra. Revü•or: Ministro R.Smulo Cardim. R0 curso de 

rcvi,-.ta ·'c decisã·J d·J TRT dn ;<! !eeião. IntercsGa.'1os: Fcan

cisc·J Cust5cJiJ <1e Oliveira (Dr. RiJ BrancJ P· ranh-Js) e Cia. 

Uni ted Sho e Mnchinery d·J Brasil ( Dr. R·J •erto Gcr:::1anJ Frede

ricJ Burgd:>rf). 

O Sr. p-,..,,...irlrm+c - Trata- se d.e roclann~ão snlaria.L. A Junt 

J ·1gou 1~procedente e o Triltuno.l Regi)nal c·Jnfirr.wu n d.cci

~ãJ da Junta ••• (lê). E' ·J relatório. 

O Sr. R.SJ:Ju.lo Ca.rd in - De a c.Srd·:>. 

O Sr. Prn~i."lente- Em diocussÕ:J. Encerrada. Nã-J C·Jnheço. 
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-Na revista alega cercear.1ent·:J de defesa, mns nao demonstrou ••• 

( 1 ê) • 

O Sr. Prcsldente Hn divere;ência ? Não connccidn a cevist , 

por unaninidade. 

O Sr. Scc,..cttírio:l - PROCESSO N2 4 ~~0'?/b"'> Relator: M1n1stro 

Astvl!J Serra. Rcvisvr: M.inistrJ R)nul·J Co.rdim. Co:'l viata 

C.J Ministr·J Bczerr1:1 'lc Menezes. 

O Sr. Bezerra do Menezes - Sr. Presidente, a enpregada de

cl~ra que· .quando tralalhava nJ dJmingo; a cnprtlsa lhe paga-

va ._·el·J que trabolhava e ::m.is 20%. Conw acha que tem di

reito de rccelter em dÔbro por hJra tralalhada, pediu a su

plementação, alén da !vlga normal. Que têz a Junta ? Jul-

gou procedente e o Tribunal Regional negou provimento. Ape

nas, alsolveu a emprêsa na parte das férias. Nego provimen o. 

O Sr. Fiuza Lina - Nee;o provimento. 

O Sr. Li~~ Teix~irn - Nego provimento. 

O Sr. Presidente Negad•J prJvimentJ ao apêlo. Redigirá o 

ae6rd:o o M~nistro Bezerra de Menezes. 
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,o Sr. Secretário - PROCESSO Nll 2 o;;:;/6;; - Relator: Ministro 

RÔmulo Cardim, Revisor: Mi~istro Lima Teixeira, Recurso de re 

vist~ de decisão da 13a. JCJ de S,Paulo. FORJARIA, TERMEARIA 

E ESTAMPARIA FORTE LTDA. ( DR. EDUARDO T. HE~:RI) e FLÁVIO RE

VOLTA. 

o Sr. RÔmulo Cardim - A decisão de fls. 22, em grau de embar-. 
(
~., . 

gos, manteve a sentença ••• le), ~o relatorio. 

O Sr. Lima Teixeira - De acÔrdo. 
' 

' 
O Sr, Pr~eidente ; Em discussão. Encerrada. . . .. 
O Sr. Romulo Cardim - De acordo com o parecer da douta Procur -

• dor1a, conheço do recurso e lhe dou provimento, porque ja na 

. 1n1c1al o reclamante declara que so demitiu do emprêgo ••• (lê) 

O Sr. Lima Teixeira -De acÔrdo, 

P • .. 
O Sr. residente - Há divergencia ? Conhecido e dado provimo -

.. 
to:ao recurso por unanimidade, nos termos do voto do relator. 

O Sr. Secretário - PRoCESSO NS2 3 415/6;; - Relator: Ministro 
.. 

Romulo Cardim. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de 

revista de decisão da 14a. JCJ da Guanabara. DADUR COMERCIAL 

CONSTRUTORA S/A (DR. OSVALDO BARROS FERNANDES) e MANUEL NASCI 

MEllTO, · 

O Sr. RÔmulo Cardim - Gratificação da lei 4 090, versando s -

bre a irretroatividade. Sou voto vencido, Conheço do recurso 

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

do relator. 

O Sr, Secretário - PROCESSO Nll 3 616/63 - Relator: Ministro R 

mulo Curdim. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de revi -

ta de decisão da lOa, JCJ de S,Paulo, DON-TEX S/A - INDÚSTRIA 

TEXTIL (DR, IBRAIM CALICIIAMAN) e JOÃO AGOSTINHO DE Io'RErrAS 

( DR. MÁRIO GERALDO BRA(IJ[M). 

O Sr. RÔm,ilo Cardim - A decisão de fls. 23, em grau de embar-
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-gos, mantave a sentença recorrida, afirmando que nao ficara 

provada a alegação da reclamada sÔbre a relação de emprêgo ••• 

(1~). É o relatÓrio. 

O Sr. Lima Teixeira -De acÔrdo. 

-O Sr. Presidente - Em disc ussao. Encerrada. 

O Sr. Rômulo Cardim - De acÔrdo com a douta Procuradoria Gera , 

em face das citaçÕes feitas, conheço preliminarmente • 

• O Sr. Lima Teixeira - Tambem conheço. 

o Sr. Presidente - Conhecido, por unanimidade. 

O Sr. RÔmulo Cardim- Não discuto nem comento a matéria de fa 
. - . to, nem posso aprecia-la em relaçao a dispensa do reclamante •• 

(1;). Só dou provimento ao recurso nos t~rmos do parecer da 

Procuradoria Geral, pois se trata de vigia,com horário de tra 

balho de lO horas. 
. , . 

So sera devido o trabalho extraordinario 

fora das horas que excederem de 10, a serem apuradas em exe-

-cuçao. 

O Sr. Lima Teixeira - Tenho ponto de vista contrário. 

O Sr. Presidente - Por unanimidade, é conhecido do recurso e, 

por maioria de votos, vencidos o relator e o Presidente ••• 

O Sr. Bezerra de Menezes - Um momento, ar. Presidente. Desej 

saber se o Tribunal deu com acréscimo dos 20% ou não, porque 

eu mando pagar as duas horas normais, sem o acréscimo. 

O Sr. RÔmulo Cardim -
, 

Eu so dou provimento para mandar pagar 

as horas excedentes de lO ••• (lê). Nem diz, nem explicou. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Mando pagar as duas horas normais. 
A • O Sr. Romulo Cardim - O Tribunal pode declarar que da provi-

mento em parte apenas para mandar pagar as horas excedentes 

de oito, sem direito ao adicional. Sou vencido neste ponto, 

porque eu não mando pagar senão acima de 10 • 

• O Sr. Bezerra de Menezes - Mas parece que ha outros pontoo no 
, -acordao ••• 

O Sr. RÔmulo Cardim - Meu voto foi muito claro: "Não discuto 
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a matéria de fato, •• (l~). Nã outra parte, mantenho a sentenç • 

O Sr. Bezerra de Menezes - Então seria provimento parcial, ne 

tes t~rmos, mantida no mais a decisão recorrida, para evitar 

embargos, 

O Sr. Presidente - Vou fazer a proclamação. A Turma, por una 

nimidade, conheceu do recurso e deu provimento em parte ao re 

• curso para mandar pagar as horas extraordinarias simples, sem 

o adicional, excedentes de oito, mantido nos demais pontos o 

acÓrdão, vencido.s o relator e o presidente.· Redigirá o acór

dão o revisor. - Srs, Ministros, agradeço a colaboração de to 

dos, Até o dia 20 teremos ~ulgados todos os processos, deix 

do eu a presidência dêsta Turma sem nenhum processo, - Está 

encerrada a sessão, 

,'} * * 


