
PODER .JUCICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR 1 DO TRABALHO 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 40a. SESSÃO ORDINÁRIA 

nA 

TERr,EIRA T1ffiMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

PresentPs: Srs. Hildebrando Bisa
&'lia, Presj.fiente; Tostes Mal t:J., 
Delfim MorPir~, Luiz Menoesi,Char 
lee Mor i tz, miRürtroe; Celso Nen':: 
de e Carpintero, proourarlor; Jol'lé 
Barbosa, secretário. 

§ § § 

' O Sr. PrPsidente - Havea(o numero le~:al, lieclaro aberta a se 

eao. O l!lr, l!lecretário vai proceder à leitura da r<.ta da ses

são uterior. (Lida a ata). Em discU .. "'!'I~O. Aprov:o.(a. - Co~ 

sulto aos !'Ira. a!ivo,t'lldos presentes ee têm preferência a soli 

citar. 

O Sr. Aàvo.ra<i o e a rt>eorr!!nte - Sr. Presiiente, queria fazer 

um pedido de adiamf>nto ào Proces!'lo n2 3 359/63, de que é reJ· 

tor· o mimistro Luiz Menossi. A razão é JPOrque se trata d~ 

proQesso volumoso e de matéria relevante de direito ' e ao pu 

de tomar eoll.heeimento io !rocesso há J>Oueo. Che,ruei a fazer 

um memorial· Fara ser entre~ue, mas dt>viào à exicftid9de de 

tempo someate h~je pude completar. Pediria, então, a(iame•

to para a Última seesao dêste ano. 

sult~ria o sr. relator. 

O ~r. Lui?. Menossi - Não vejo iRconvenit>nte. 

CVG/ 



PODe.R JU01C1ÁF'tl0 

.JUSTIÇA DO TRAeALHO 

,.RISUNAL SUP.!:."IOR DO TRABALHO 

/cb 13.20 1 

O Sr. Pre~idente -- Fica, então, adiado para a Últit:a sessao 

de deze:1brJ. 

(O Sr. advoõ&do pede preferência para o Proc. nQ 4304) • 

• O Sr. Presidente - Deferido. Vau:>s passar a ::.rdeu1 do dia. 

O Sr. Secretário :.. PR<lCESSO N!l 4304/63 - RR Relator: l.lin1.!!, 

tro Delfilll lbreira - Revisor: Ministro Tostes Malta - Recurs:> 

de Revista .de decisão do TRT da 4a. Região - Sl7. AHERICA TJmR S 

TRE ~!ARÍT:MoS E ACIDEHTES (Dr. Edgard Sena) e EL"LER ALVES P 

PÉTUO (Dr. F. Talsia D:>rmell). 

O Sr. Delfim l.!:>rl'ira - A tese pr!nci;·a:l que se discute neste 

processo é a da prescrição de diferenças salariais, dec~rren

tes de se~tença normativa ••• (lê). A Procuradoria é pelo c~ 

nheciment::., ::JB.S despr.)vinent~ de anb:>s os rec\ll'sos. E' o re

lat5rio. 

O Sr. Tostes Malta -
.. 

De acordo. 

(Usa da palavra o Dr. J:lsé Narciso ;)r!L;Jond). 

O Sr. Presidente - E~ discussão. Encerra~a. Tem a palavra 

Relator. 

O Sro. :::lelfim M:>reira - Van•.)s examinar 
.. 

primeiramente, o da emrresa. . - . 
E de ser con..'hecido tao-soment· 

no que se refere à preliminar de prescrição ••• (lê). 

O Sr. Tostes Molta - Co~ o Relator. 

O Sr. Presidente - Há divergência? Conhecido, e~ parte, o 

- reours::>. Te:n a palavra o :lelat!>r. 

O Sr. Delfim Moreira - • • Quanto a parte relntiva ao que o aco!. 

dã::. oha1:1a de ajuda de cus h... {lê). :reg:> pr:>v1;aento • 

O Sr. To'!tes !.falta - • E meu v::.to. 

O Sr. Presidente - - . .. Ha di vergenc ia? Por unanhddade, 

da a preli:únar e, c::>naequentc:·:ente, ne,;ado pr:>vinento 

curse. Tet1 a palavra o Relator. 



PODeR JUOICIÁfltiO 

jUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUI'IAL SUPE.~=;"IOR CO TRABALHO 

/cb l3.2o 

O Sr. D~lfim lhrl!!ira - Recurs') do reclar.w.nte.-

l 

N:> que diz 

respeit:> a:>s h~n:)rári:)s advocat!ci:)s, nã:) indic:)u o rec:)rren-

te nenh~ arest:> ••• (lê) •• 

s 



•• POOI!R JUCICIArlillO 

JUSTIÇA. DO TAAI!ALHO 

TRIBU,.IAL SUP~~IOR DO TRABALHO 

3-12-19 6 3 1110 13.30 
' 
OSr, Delfim ;.Ioreira - (continua lendo) - Não cenheço. 

o Sr, Tostes Mn 1 ~n 

o Sr, Presidente -
aidade1 

o recurso 

OSr. Secretário -

De acôrdo, 

Há divereência ? 

d o e~~tpre;;;ado. 

Nã·o conhecido por unani
' 

tro H1ldebro.ndo Bis 

PRCCESSO NÚ !ERO 1.267/62 - Relator l!lnis

á~llo., Ai de despacho do Presidente do 

Interessados: AL..'i'REUO AL:!EIDA E SOUZA ( DR 

IRA) e C Ol1D0111NI O DO EillF1C I O IGU ASSU ( DR 

TRT da la, Rec;ião, 

dlLTON LEOPOLDO 110': 

EDUARDO COSS'3::IERLI) • 
O Sr.Presidente - O venerando acÓrdão rec tonal, fêll~as 4 7, 

••• (lê o relatório ) , E:-.1 discussão. E:_'lCerrada. O acirdão da 

Turma -na o serva pro. c o,- fl.guração da di veri!,ênc ia •• , (lê) • Ne;;o 

ergênc ia ? ~!e<. a do p::o ovl•terto :por unani:ni-J;~rovi!ue · tg, Há di v 

dade. 

O Sr, Secretário 

trc Luiz ;.renoss 1, 

- PaoeEsso ll'O:mRO 132/63 - Relator ;.unte -

AI de despache do Presidente do TRT da Ga. 

Re5;ião, Interessad os: FP..Al!CISCO GARCIA :::>::: SCXJZA (IR :;OA!I.l:::t -

T"..!lJIDOS J.IORUo.SY S/ A. GES PAES GALI:7DO) e 

O Sr, Luiz ;.renos si - Inconfor::JB.da co:J o despacho,,, {lê ore-

latóri o). 

osr. Presidente - E:n discussão, Encer!'ada. Te:n a lJalavra o 

Sr, Relator, 

O SY~. ÚliZ ;.renoss i -Como se vê do traslado de fÔlhas 8 ••• {lê 

Uec;o provimento, 

O i:lr. Pre 9 irl.en t:e - Há diverGência ? liecado provi::1en to por urv 

ni:-:tidade. 

O Sr. ' Secretario -
Luiz llenossi, 

PROOESSO ~~?!ERO 202/63 - Relator M1n1str 

e despacho da 13a, JCJ de S, Paulo. I~tte

ES líET1LICAS (DR HA:.ULTO:l JOSE AND:tADE) e 

!ti d 

ressados: COHSTRUÇtl 

GIDSEPE l'AS~ALI. 



POOI!R JUOICIÁP!IO 

.JUSTIÇA DO TAAe..&.LHO 

TRIBUNAL SUPE.PiriOR DO TRABALHQ 

- - mb 

o Sr. Luiz r:enossi - O a:..;r'.lvo de instru.:terto contra despacho 

do Presidente da •• • (lê o relatÓrio). 

o Sr. Pre ~!.r'!. e" l: e - Em discussão. Encerrada. Te~ a palavra 

o Sr. Relator. 

o.sr. Illiz :,renossi - Nego provi~ento. 

o Sr. t',.e~Vle:-t'l 

mente. 

- Há divergência 'l Ue;:;ado provi::1en to unânime 
I 

O Sr. Secretário - PitCCESSO NltJERO 773/63 - Relator .. :llnls -

AI de despacho da lOa. JCJ de s. Paule. In

t:x::}UCA DE FUNDIÇÜE3 GERAIS S/A (m JOS~ COS 

TER JOSfí: RESENDE). 

trg Tostes Mal ta. 

teressados: soo. T 

TA FERREIRA) e ';!AL 

o Sr. 'l'os tes !nl tn - Insiste a B.Jravante ••• (lê o relatório). 

Em discussão. Encerrada. Te:1. o. palavr-a o o "'r. Presidente -
Sr. Relator. 

o Sr. Tostes JJ!J.l ta- -Verifica-se ~ue a ora a:..;ravante ••• (lê). 

Dou provimento. 

o Sr.Presidente - Há dlvercência ? ])}do provi~ento por unani 

:-1iaaae. 

o Sr. Secretárh - PRCCESSO Nl1::IDO 836/63 - Relator Ministr 

la. AI de decisão do 1RT da 2a. Reeiãe. In 

S/A IND. TEXTIL IlH'OJm'I.DORA ~ COr1f:RCIO e 

Hlldebràndo Bisát;l 

teressados: RU:.;LEX 

ANEL.! ... GANDI E n Ui:). UU'i· 

O 31'. Pre~1aen L e -
(lê o relatÓrio). 

para que suoa a r e 

Provido o a:;;ra v o, 

pestiva a revista, 

o ;;; r. Secretário -
Delfim :.toreira. AI 

sados: ROOCRD Im. 

il. revi;: ta foi done:..,aàu face à 1nfor:naçãl.l ••• 

~ discussão. Encerrada. D~u provi~ente 

v1s~a, dada e. d1vergêncle.. Há divercênola 

unânlc.emente, para ctuc, se cons1dero.da te::1 -

a Juiz se l'ronunoie, 

e ;.!A RIA IRACE•IA P..O 

PROO ESSO Nl'J IERO 838/63 - Rale. tor Minlstr 

de despacho do m·r dtl 2a, Rec;ião. Interes 

DE .:ATERIAL AU rO,,!O...,IL!S·I'ICA (DR J/'.J. :.!OTA) 

SA E Or'.IROS ( DR VI ~OR HUGO DEUIZ DA SILVA) • 



PODf!R JUOtCIÀ~IO 

.JUSTIÇA DO TR.tld~ALHO 

TRIBUNAL SUPE~IOR DO TRABALHO 

w.b 13 • .?0 
o s r, D lfi e m :ore 1 r a (Lê o relat~rio). 

o Sr .Presidente - Em discussão, Encerrada. Te~ a palavra o S 

Relator, 

O Sr. Delfir.1 ':!orei ra 

lado das peças ••• (1 

Lirli teu-se a a;;;ravante a pedir o trss 

ê). Nego provi:nento. 

O Sr,Presid'ô'nte - # A 

Há divergencia ? Nesado provimento por u 

ni11idade, 

O Sr. Secretário -
Luiz Uenossi. AI de 

sados: scc. Uitf.S. DE 

PROOEsso 1ro:.mw 861/63 - Relator :untstr 

desfs.Cho do TRT da la. Recião, Interes

AGRCHO!<!IA (Dr'1 PANTAL:&~O jLANC RINALDI) e 

O'l'AVIO PARAISO). ANTONIO 3ARSOSA (r:R 

o ::; r. Luiz ''lenossl - O agravo de instru:•ento interposto,. ,{lê 

o rolat~rio). 

o Sr. Presidente - E~ discussão. Encerrada. 'I'em a palavra 

Sr. Relator, 

O Sr, Luiz Menos si - Oo:no se vê da raz~o de fQlhas ,,, (lê). 

:feg;o provimento. 

O Sr, Pre slrlen te - Há divergência ? Nec;ado provimento por una 

nimidade. 

O Sr. Sec,..etárl" -
Delfim :.!orelra. AI d 

PROOESSO trú .. !ERO 873/63 - Relator 1lin1str 

e despacho do 'IRT da. la. Re[iãra. Interes

LOi:I;JO FRANÇA & CIA (DR CARLOS DATlSTA) e 

LIVE.CRA (DR VAli F, :r.ARTIHS), 

sados :CONFEli'ARIA CO 

-lONÇALO SAi.!PAIO DE o 

O Sr, 

lf'icou 

Delfi:n .foreira 

demonstrada a 

E::t sua r.tinuta o acrava.TJ.te alegou que 

diverzência ••• C1ê c• relat~>ri~). 

O '='r, Presid•mte - Em discussão. Encerrada. Tem a pnlavra o 

Sr. Relator, 

O .;r, Delfim :Joreire. bem assinalou o despacho aeravado ••• 

( lÔ). H eco provir.ton to, 

o Sr. Presidente - Há diver.::;ência ? Necado proviLleute,unâni-

:J.e:.:~ente. 

6 



POD!!R .JUDICIÀPI!IC) 

.JUSTICA DO TRAE!.A.LHO 

TRIBUNAL. SUP.E,_.IOR 00 TRAiiiALHQ 

O Sr. Secretário - PnC:CESSO NO r:ERO 899/63 - Relator Mln1str 

Tostes .r.Blta. AI de despacho do Juiz de Direito da Co:1!l.rca c 

de Apare c ida. Interessados 1 J:IA.ULTON L'JCIO GALVÃO NUHES e 

EDSON AGOSTIHHO LOPES ( DR WALlffi I!t!EODO.'l.O). 

' O Sr. Tostes Malta - Inala te a ~ravante no cabl111ento da re-
A , 

vista ••• (le o relator!&). 

s p - ~ O r. residente - E::1 d1scussao. Encerrada. Te:a a ;:;alavra o :; 

aelatCI)r. 

O Sr, Tostes :r!al ti'\ - O que se vê da dec !são trasladada é que 

a despedida ficou provada ••• (rê). 



PODER JUOICIA.RIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

, RIBUN.A.L SUPE.:C.IOR CO TRABALHO 

3-12-1 963 ocs 13,40 

O Sr. Tostes Malta - (Continua lendo). Nego provimento ao 

agravo. 

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

provimento ao aeravo. 

O Sr. Secretário - P~OCE~SO Nº 929/61 - Relator: Ministro 

Delfim Moreira. Agravo de instrumento de despacho do TRT. 

da 3a. Região. Interessados: Leiteria e Churrascaria Campo 

nesa (dr. Hesick Mussi) e Maria Leonor e outros (dr. Edson 

Grego). 

O ~r. Delfim Moreira - Aleea a agravante que nao podia o 

juiz Presidente do Tribunal Regional reconsiderar o despacho. 

que havia recebido a revista ••• (lê). E' o relatÓrio. 

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

o relator. 
') 

O Sr. Delfim Moreira - Defende a agravante a tese de que a 

competência para denegar recurso de revista está afeta ao 

Tribunal Superior e não aos Presidentes dos Tribunais Regia 

nais. (Lê). Assim sendo, nenhuma discrepância há entre o 

aresto invocado e a decisão regional. Nego provimento. 

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

provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 3 750/61 - Relator: Ministro 

Luiz Menossi. Revisor: Ministro Delfim Moreira. Recurso de 

revista de decisão do TRT. da 4a. Região. Interessados: Di-

mas Rruno Leite e outros (dr. Augusto Portugal) e Padaria e 

Biscoitaria Três Estrêlas Ltda. (dr. Ciriaco S. Rosa). 

8 



PODER .JUOICI....,RIO 

.JUSTICA. DO TRA.SALHO 

1RIBUI"JAL. SUPEF..IO~ CO TRABALHO 

O Sr. Luiz Menossi - O Tribunal Regional da 4a Região deci

diu que o empregador pode deduzir do salário de seus empre-

gados as utilidades que lhes fornecia. Entendeu mais, que 

com a vigência dos novos n!veis de salário m!nimo, a utili-

dade que anteriormente não era computada podia passar a sê-

lo. (Lê). E• o relatÓrio. 

O Sr. Delfim Moreira - De acôrdo. 

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

o relator. 

O Sr. Luiz Menossi - Conheço em face da decisão da excelsa 

côrte. 

O ~r. Delfim Moreira - O recurso nao foi conhecido por esta 
' . Turma, mas o eere~~o Supremo Tribunal Federal acolheu o re-

curso extraordinário e dete~inou que esta Turma conhecesse 

do recurso de revista ~o tocante ao decreto que instituiu 

o nôvo salário m!nimo. (Lê). Obedeço à decisão do Supremo 

Tribunal, embora sabidamente ilegal, d<~cisão que afirma que 
' -os acordaos do Supremo Tribunal servem para fundamentar re-

vista. Conheço porque obedeço à decisão do Supremo Tribuna • 

' A o O Sr. Presidente - Ha divergenc~a? 

O Sr. Tostes Malta - se o Supremo Tribunal determinou que a 

Turma conhecesse do recurso, a questão do conhecimento está 

fora de discussão. 

O Sr. Delfim Moreira - Quis manifestar minha opinião. Deela 

rei que conhecia apenas em !ace da decisão do Supremo. 1 
O Sr. Luiz Menossi - Eu disse que conhc~cia da revista em fa 

ce da decisão da excelsa CÔrte. 

O Sr. Tostes Malta - Discordo, data venia, nos dois pontos. 

9 



POOER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRf.r.9ALHO 

1RIBUNAl.. SUPci"'-IOA DO TAASALHO 

A primeira questão já está superada. - , O TribunRl nao tera 

mais nada a dizer sôbre o conhecimento. 

O Sr. Presidente - Tinha que declarar que a matéria já foi 

julgada pelo surremo Tribunal Federal. 

O Sr. Tostes Malta - O relator acaba de dizer em seu voto 

que conhece em face dR decisão do Supremo Tribunal. Conhe

cido já está. Terá que entrar logo no mérito. 

O Sr. Delfim Moreira - E• uma questão de respeito à hierar-

quia. 

O Sr. Tostes Malt~ -A questão do conhecimento já está sup! 

rada. A segunda fica sem sentido, sem objeto, porque o re-

visor já declarou que são considerações pessoais. 

O Sr. Delfim Moreira - Apenas disse que o Supremo Tribunal 

não podia votar desta forma, contra a lei. 

O Sr. Presidente - Conhecida a revista, face à decisão do 

Supremo Tribunal Federal, com restriçÕes, quanto à fundamen 
tação, do ministro Tostes Malta. Com a palavra o relator.-

0 Sr. Luiz Menossi - Dou·provimento para julgar procedente 

o pedido. Não está sujeito à vigência sessenta dias apÓs 

nos novos nÍveis de salário mÍnimo. Por outro lado, a juri 

prudência já se encontra até superada. 

O Sr. DelfiM Moreira- Já há prejuleado. !Dou.provimento. 

Emface do prejulgado, acompanho o relA.tor. 

O Sr. Presidente - Ministro Charles Moritz, numa das Última 

sessões o Tribunal estabeleceu prejulgado quanto à vigência 

do salário mÍnimo. Há divergência? Por unanimidade, dado 

provimento à revista para reconhecer direito ao salário mí-

nimo, na forma pleiteada, face ao prejuJ.gado. 

O Rr. Luiz Menossi - Ainta tem outro pedido. Com rolação •1 

10 



PODER JUOICIÀRIO 

JUSTICA DO TRABALHO 

1RIBUNAL SUPi!!.õ-.tOA CO TRABALHO 

se~undo pedido: nao é lÍcito ao empre~dor que fornecia aos 

empregados utilidades ••• (lê). tsse procedimento constitui 

alteração unilateral do contrato de trabalho ..• 

O Sr. Delfim Moreira- Dessa parte eu não conheci nem a Turm • 

Nós conhecemos só sôbre o salário mÍnimo~ no recurso dos re 

clamantes nao consta nem lei violAda nem invocam jurispru

rlência divergente. 

O Sr. Presidente - V.Exa. nao pode conhecer dessa matéria. 

O Supremo Tribunal Federal, no ncÓrdão, já reconheceu devi

do. NÓs não podemos novamente restabelecer. Foi conhecido 

em razão do.acÓrdão do Supremo. O relator vai manter seu 

entendimento? 

O Sr. Tostes Malta - V.Exa. podia esclarecer? 

O Sr. Delfim Moreira - Os reclamantes recebiam um quilo de 

pão, utilidade, e o Tribunal entendeu que êsse quilo de pão 

fornecido pela emprêsa era utilidade compensável e assim de 

cidiu. Os reclamantes nao se conformaram, recorreram, mas 

nao citaram lei violada nem jurisprudência quanto a êsse as 

pecto, apenas sôbre a questão do salário mÍnimo é que apre

sentaram acórdãos divergentes. Como o Supremo Tribunal de

cidiu apenas sobre a questão do salário minimo, a Turma não 

conheceu quanto ~ essa questão da utilidade, não podemos to 

mar conhecimento. 

O Sr. Tostes Malta - Claro. 

O Sr. Luiz Menossi - Com o revisor. 

O Sr. Presidente - Há divergência? Como proclamado anterio~ 

mente, dado provimento à revista para reconhecer direito ao 

pa~amento do salário mÍnimo na forma pleiteada, unânimement • 

ll 



POnER .JUDICIÁRIO 

J'J::. TlCA DO TFlllEALHO 

lRI~U""A.L SUPi-IOR CO TRABALHO 

CVG/ 13,50 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 1 003/63 - Relator: Ministro 

Luiz Menos si. Revisor: Ministro Delfim Moreira. Recurso de re

vista de decisão do TRT da 3a. Região. RÊDE FERROVIÁRIA FEDE

RAL S/A (AD. DR. DtLIO TAVARES) e JORGE DE HELO (DR, BOANERGE 

B. CASTRO). 
~ 

O Sl". Luiz Menossi - Interposto o recurso pela empresa contra 

o venerando acÓrdão do TRT da 3a. Região, que julgou proceden 
~ ~ # 

te ••• (le). ~o relatorio. 
' ,.. 

O Sr. Delfim Moreira - De acordo. 

O Sr. Presidente - En discussão. Encerrada. 

O Sr. Luiz 11enossi - ~Jão conheço, desde que não foi demonstra 
~ . ,.. 

da a violaçao nem mesmo divergencia jurisprudencial • 
• O Sr. Delfim Moreira - A douta Procuradoria arg!H uma prelimi 

nár sÔbre rateio de custas. Rejeito a prelimihar. Agora, 

# -quanto aos aspectos do recurso, tambom nao conheço. O Tribu-

nal Regional bem analisou a situação ... (lê). Não houve essa 

prescrição. Os acÓrdãos que a emprâsa considera divergentes 

não se podem aplicar ao caso dos autos ~smo porque a matéri 

de apuração de datas é. de fato. 

O Sr. Presirlente - O sr. relator como se pronuncia em relaçã 
• a preliminar levantada pela Procuradoria ? 

O Sr. Lui:>: Henossi - Rejeito a preliminar. 

O Sr. Presidente - Por unanimidade, rejeitada a preliminar 1 

vantada pela Procuradoria e não conhecido do recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 1 235/62, - Relator: Ministro 

Luiz Menossi. R visor' Ministro Delfim Uoreira. " . 
O Sr. Luiz Mel"'ossi - Peço inversão na ordem, sr. Presidente. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 1 346/62, - Relator: Ministro 

Luiz Menos si. Revisor: Ministro Delfim Moreira. Recurso de r.-

12 



POr"'>EA .JUDIC!4Rt0 

JU~ T!ÇA DO TRABALHO 

TRI~UNAL SUPE~'·IO~ DO TRABALHO 

vista de decisão do TRT da 6a. Região. USINAS BARÃO D~ SUAS

SUNA S/.A e MANOEL JUV~'!ICIO DA SILVA (DR. DJACI M. FLORENCIO). 

O Sr. Luiz MAnossi - A revista interposta pela emprêsa contra 

o veneranco acÓrdão do TRT da 6q, Região, que julgou da ine

xistência do abandono, por falta de ~nimo ••• (lê). to relató 

rio. 

O Sr, Delfim Moreira- (Lê o revisÓrio), 

o Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. 

O Sr. Luiz J.1enossi - Conheço. 

O Sr. Delfim Moreira - Também conheço, em face da decisão de 

agravo, quo candou subir a revista, 

O Sr. Presidente - Por unanimidade, conhecido. 

O Sr. Luiz MAnossi - As testemunhas ouvidas comprovaram que 

o empregado tentou voltar ao serviço ••• (lê), Nego provimento 
... 

O Sr. Delf'im Moreira - Não houve o animo de abandonar o em-

• prego; nego provimento. 

O Sr. Tostes Malta - O sr. relator passa em revista a prova 

testemunhal. A mim não interessa o que as testemunhas õisse 

ram o sim o que diz a sentença. -A sentença afirmou que nao 

houve abandono de emprêgo ? 
... , 
Este e o fundamento. 

O Sr, Delfim Moreira - ~le tentou voltar ao emprêgo. Está 

provado pelo depoimento das testemunhas. 

O Sr. Tostes Malt:a - Êle obteve alta ? 

Os .... Delfir.! Moreira - Êle sofreu uma suspensão. Depois da 

suspensão, tentou voltar ao emprêgo, conforme o Tribunal Ro 
... 

gional julgou provado. Ele provou que na localidade em que 

trabalhava, •• (lê). Nego provimento. 

u! diverge"ncia? • O Sr. Presidente - ~ Negado provimento a re-
... 

viste~ wnanimemente. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 1 62~/(3 - Relator: Ministro 

Delfim :.l:oreira. Revisor: Ministro Tostes Malta. 

13 
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O Sr. Delfim !.!oreira - Peço inversão da ordem, para que seja 

chamado no segundo expediente. 

O Sr. Secretqrio - PROC"8SSO N~ 1 747/63 - Relator: Ministro 

Luiz Menossi. Revisor: Ministro DelfimMoreira. Recurso de re 

vista de decisão do Dr. Juiz de Direito da Comarca de 1~tão. 

CLARTIIDA ROGATTI (DR. LUIZ MARTINS CELL:O e SILVIO GALIAUI (D , 

MANOEL O,J. FILHO). 

O Sr. Lulz Menos si - Os recursos interpostos ... (lê). t o re-
, 

latorio. 
,.. 

O Sr.Delfim Mnreira - De acordo. 

O Sr. Presiélente - Em discussão. Encerrada. 

O Sr. Luiz Menossi- Conheço. 

O Sr. Delfim Moreira - Conheço. 

O Sr. Presidente - Conhecido, por unanitnidade. 

O Sr, Luiz !.Ienes si 

teou apenas o aviso 

dou provimento para 

lariais, 

,.. 
- Como se ve da inicial, o recorrente ple -

prévio .~.(~ê). Por tais fundamentos, l 
excluir salarios retidos e diferenças sa 

,.. 
O Sr. Delfim Moreira - De acordo. 

O Sr. PrAsinente - Por unanimidade, dado provimento para o 

fim de excluir da condenação salários retidos e diferenças s -

lariais. 

O Sr. Secretário - PROCESSO ~~G 2 262/.§.2- Relator: Ministro 

Luiz Menossi. Revisor: Ministro Delfim Moreira. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a. Região, CIA, NITRO Q.UÍr.!ICA 

BRASILEIRA (DR.JOS~ J. PINTO JR.) e CRISTOBAL GOJ.!ES MARTI

NEZ (DR, JOÃO R. CAMARGO), 

O Sr. Luiz Monossi- O acÓrdão do Tribunal da 2a. Região ••• 

(Lê). É o relatÓrio. 

O Sr. Delfim Moreira - De acÔrdo. 

O Sr. Presinente - Em discussão. Encerrada. 
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O Sr. Luiz Menossi - Não conheço do apÔlo. O recorrente pre

tende apenas reexame de prova. Não é npontade. violação de. 

lei e os arestos e.pontados não se afinam com a espécie ••• (lê). 

Não conheço. 

O Sr. Del fim Moreira - Também não conheço. 

O Sr. Pr.,'lii'IAnte - Há diverg;ncia'1 não conhecido, por unani 

midade. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO Ng 2362/63 - RR - Relat~r: Mlnis

tr:> Luiz Men:>sai - Revis:>r: r.Iinistro DelfiJU :Joreira - Recurs:> 

de ]evista de decisií:> da 26 JCJ de PÔrtll Alegre - 3/A. J;!OIUHO 

RIO GRAIWSNSE (Dr. CL:>vis N. Ssnbs) e IVA:TIH JOSt DB AL:n> 

D,~ • 
A 

O Sr. Luiz Men:>ssi - A Junts. c::.nden::>u a e1apresa a paear ao 

el!lpregad:> aviso prévi::~, c:msiderancb que os contratos de expe 

riência a prazo certo ••. (lê). • • E o relatDrio. 

O Sr. Del fie i'.!'lreira - Essa questã:;, r .. en devia ser di se L! tida 
, 

.... e .-. , 
aqui, p)rque a c:mdenzaça'J sobre avise. rrevl:> 

.. 
e a, Revista s::.-~ 

.~ te:·ia superad • bre retroatividade da lei 4090. Tra~:~-se de 
, , 

E ID r e vis Jri o, 

O Sr. Presidente - ~ di:cussão. EncerrAda, Tem a palavra 

o Relat:>r. 

O Sr. Lu~ z iilenoslli - C:mheç:> d:> recursJ, porque ap:>nc\lda j~ 

" risprudencia cUvergente. 

O Sr. D"llfim. :.~:>rei r~ - C:mhecer c:>;'lO'i' A Revista versa tii'o-

' .. f somente s::.bre retroati~idade da lei 4C90 •.. (lê). 

O Sr. Luiz Menossi - (Consutla os autos) Tem razii':>. uã: 

c::.nheço do recurs:J, 

O Sr. Presidente - Há divergência? F"'n o.nanimldade, nso f:Ji 

c:Jnb;cida a Rev~sta. 

O Sr. Secret'r1o - PROCESSO N!! 2364/63 - RR. Relat:Jr: iUnis 

tr:> Luiz J.!enoss!. - ~ev1sor: :.!inlstro Dalf1m :.breira - Recurso 

de Reviste. de decisão da 9a JCJ de S. Paulo - :TILTV': PIUSlO 

(Dr.-Rio Branc:l Paranhos) e CIA. il~~SlLEiRA DE FIAÇlO (~ 

:Jari a Aparecida Cesar.). 

O Sr. Luiz Menos si - O recurs:J ve:1 contra t'!ecisão da 9a .JCJ 

-de S. Paulo, que julgou impr:>cede~te s reclsmsçao, p:>r ter o 1~ 

:::la::w.nte c::.,·,et1.d falta grave ••• (lê). A Pr::>ctl.I'adoria é pelo 
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/ob 2 

-na o pr :J vi :~e n to do re curso. :;;;' o rell!~rio, 
A o Sr. Delfim l.breira De acordo. 

o Sr. Prenidente - ~ diccussão. ~cerrada, Tem a palavra 

Relat:Jr. 

o Sr • Lul:z Menos si - ~nexiste de~?nstrada qualq~er violação 

a dlspnltivo expres ' -s::> de lei,::>u acordao diver&ente citado. 

:lã :1 conheço. 

o Sr. Dt~lfiffi r.:ore ira , -Ta:!lbem 1u o c :mheç o. 

o Sr. Presidente - Há divergência? Por unan:\:nidade, nã::> f::> 

c:>nhecida !I Revista. 

O Sr. secret6rio - p, ~OCESSO }Tll 2435/63 - RR - Relator: ~linis

evisgr: Ministro Delf1ll1 .. l..,reira - Recurso tro Luiz Menossi - R 

de Revista de decis -
ROUPAS E Co~.:. LTDA, 

o Sr. Luiz r.len.,s>li -

ci':mal n::>turno, hora 

desctms:J se~r.anal e p 

Pr ::>c urad ::>ria ' pelo e 

' o relat:>rio. 

o Sr. J:lelfin Moreira 

o Sr. Presidente -
o Relator. 

() Sr. Luiz llenossi -
o Sr. Delfim M:>reira 

o Sr. Presidente -
unanimidade. Tem 11 

O Sr. Luiz ;~en?ssi -
gado. Com a rec1uçã 

rual • •. (lê). ~lan te 

to ao recurs?. 

o do TRT da 2& Resiã::> - 1!AGAZIN SAUADAES 

e LUCI PURSIHv F:CIXOTO, 

O Tribunal co>;denou ao pazamento de ad. 

s extras, c5liJ.puto de temp::> assiduldada, 

agtuaento e::: d:)br? d::> rep?uso ... (lê). A 

conhecimento e proviner.to do recurao. E' 

De ac~rdo. 

Em disc~ssio. Encerrada. Tem a palavra 

C::>nheç?. 

• Tambem conheço. 

Há divergência? Conhecido o recurso,. por 

palavra o Relat?r, 

Q.'l&nto ao a.dc:l.::>nal nc:>turn::> jtÍ 11& prejul 

o de h~ras n~turnas o trabalho da h?ra no· 

nho o julcado roonrcidn, n•oando provl'''l 
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O Sr. Delfire ;.brelr!l - Dou parcial provir:ento, p:>rque v:>to n 

• sentido d:> ~~ntp eM d:>oro e nao em tripl:>. 
, 

to, ha prejuleado. 

O Sr. Tostes i:!alta - Com o R8 visor. 

O Sr. Charles Jbri tz - Com o Revisor. 

O Sr. Presidente - Acompanho o Relator. P:>r mai:>ria, dado 

parcial pr:>vir.ent·) a:> rec'"!'S:J, par!! re.nuztr o descanso a:> dÔ

bro. Redi~lrá o acÓrdã:> :> ministro r~vis:>r 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 2057/63 - Rq R e l.a to r: Mini,!! 

tro Luiz Menossi -Revisor: l.linistro Delfht Moreira -Recurso 

de Revista de decisão da 10a JCJ de São Paulo- FR~UORIFICO A~ 

• ;DUR DJ JRASIL S/A e LUZIA RIBEIRO LH!A. Ad~ad.:> o jult;;a::~et 
t:> eu vi:t!:flude de ertpate :>cDrr~do na v:>'• ação ••• (lê). J 

O Sr. Luiz :.re:1ossi - Trat.a-se de 13g salário em contrat» apr 

zo. 

O Sr. Presidente -
, , 

A hipotese e de c::mtrato a ~azo. r .. c~tl 
se é devido o 132 s~lári:> quando expira êsse_c:>ntrato antes d 

deze:c:bro? 

O Sr. Ch!!rle s ;,lori tz - -V11to pelo nao ra:,amento. 

O Sr. Presidente - P$r maioria, conh~clch e dado provlt.lEinto 

- . 
a~ recursJ, para julgar improcedente ~ reclema~ao, Redigira 

. - " acordao o aevisor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3Q85/63 - RR - Relator: Minis

tro Luiz Menossi - Revisor: lUnistr:> Delfilll l'!orelra - Recurso 

de Revista de decisão da 9!3 JCJ de S. Paul~õ~ - CIA, WTICI!'AL n· 

TrrA11SP,):\TES C,lLET::VOS o JüSZ R.)DRI:i :JES .i::IRITO E OUTROS, Adi: 

do em virtude de empate ocorrido na votaçã:> ••. (lê). 

O Sr. Luiz l.len:>ssi -
~ 

Feriado si;:tples JU e1:1 d:.bro. 

O Sr. Cbnle s l~or1 tz - Com o Revisor. 

j8 
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O Sr. Presidente - Por n•al:>riu, c::mhecido e dado pr::>v1:~ento 

ao recurso, para r~d~ ir a condenação A 

a'.:> p&[.:amen to e r.> dobro. . . ~ 

Redieira o acordao o Revisor. 
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- - J.4.10 

osr. Secretário - {OCESSO N\tãERO 4.475/6 3 - Reln tor :.linls-Fi 

tra Delfim :.;ore ira, 

cisão da JCJ de s. .L 

OVERL.!\.KD DO BRASIL S 

adiado El:ll virtude de 

O Sr, Delf'im .. ioreira 

contrato experi::~en ta 

o Sr. Presidente - :.r 

recurso para jul~ar. 

dão o Sr, Relator, 

O Sr, Seoret•~rio -
tro Luiz :.fenos si. R e 

:J; ' Revisor :.Iinistro ostes :.Ja.lta. I1R de de-

ernardo. do ca::~po. Interessados: VHLLYS 

/A e ':IALDE..lAR ~OOHA DA SILVA. Jul;:;nmer.t o 

e .. ,pate no conhecil!lento ... (lê). 

Grat ificaç Üo de lla ta 1 é indevida nG 

1 a prazo certo. (Lê o relatório). 

atéria conhecida, P~r ~aioria provido o 

inprocedente a recla~1ação. Redi.;irá o acó 

suo do TRT da la. 

PHOOESSO JW;iEt;:O 2.h59/63 - Relator dini.JI 

visor Ministre ::::>elfi:J. .. lareira. Ri1 de deci 

~ião. Interessados: .!A•JAZIN SEGA!:lAES. R O!!. Re. 

PAS E co:.!, LTDA. (D:i :2't:R!iAI:DO PIH.AGLE) e LUCl PURCINO PEIXO

OUZA). TO (m LAURZITI::o S 

o Sr, Lntz ,;len~s ~i - Vltiêncl.a do salário m!nl.~o. ~ o relató-

lt'1o, 

o ;;; r. Delfl.ll1 i.!oreira De acôrdo. 

o Sr, Presidente - E ~ discussão. R.cerr~da. Te~ a palavra o 

Sr. Relat OI:', 

O ;,r, Luiz '·:!e nos si - O recurso é da emprês'l., NÜo conheço fa-

pe ao Jireju4;s.do, 

R i:lr. Delfim . .!ore ira De acÔrdo • 

b ..>r,Pre.~ide'!'!te -
fio o recurso, face 

b Sl", Secr,.,t~r1c -
rro 1'ostes iiÍtl.lta. 

~ecisão da JCJ de 

l'RADA DE FEfu10 (DR 

Há dl vergência ? Un!~nL.1emente n::Ío conheci-

a 

R o 

Ju 

o pr e ju l::;ado • 

PROCESSO NG.l.ERO 2.489/63 - Relator Minis

visor i.!lnistre E1ldebrando 5isácl1a. RR de 

ndia!. Interessados: CIA P.\ULlS'LA DE ES -

J 

DR MOACIR DE :!ALA). 
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- -
~· Tostes !:!'\ l ta -
c1onal ••• (Lê o rela 

o ~r. Presidente -
a palavra o Sr. Rela 

Recoru1ecido ao e~regado o direito ao ad 

tório), 

De acêrdo. E~ discussão. Encerrada. Tem 

ter. 

o Sr. Tos te~ l!a lt a - Hão conheço de ambos os recursos. (Lê) 

e ac~rdo. llá diver~ência ? Não comheoiy o Sr,Presidente - D 

dos ru:1bos os recurso r., unS.nimemente. 

o Sr. Secretário - E,RCCESSO mtlERO 2.587/63 - Relater Mini.!!, 

tro Iuiz Menos si. R 

cisão do TRT da 2a. 

TAvAC OS IHDUS TlUPLI Z 

SCACCIATA E OU'IROS ( 

O Sr, Luiz !.!enC's~1 -
o relatório), 

o n 
~r • Delfim Moreira 

evisor Ministro Delfi::l <oreira. RI! de de-

Re.:;ião, Interessados: S/A BRASILEIRA DE 

AJOS SABRAT (DR AI:TCUIO P. FILHO) e DARIO 

IR AFRANIO A, IYJAR'l'E). 

Interposto recurso pela reclamada ••• (lê 

De acôrdo. 

o Sr,Preside'lte - E: ~ discussão. Exerrada. TEm a palavra o 

Sr. Relato r. 

O Sr. Iuiz idenossi - Inexiste de~onstrada qualquer violação 

da lei ••• (lê). Hão conheço. 

O Sr. Delfi:1 :.lareira De acôrdo. 

O Sr,Presidente - Há di verl;gnc ia ? Não conhec ide, unânimeme_!! 

te."Q 

O Sr. Secretário -
tro Luiz :.lenG>s si. R e 

sao do 'IRT da 2a. Re, 

visar :Unistro Delfim :roreira. RH. de dec1 

:;1ão. Interessados: bENEFICIA:.mNTO DE 

NEWTON C. RABELO) e JOI:O GONÇALVES (DR FIOS S. JOS~ S/A (DR 

AGEIHF s. PAREN1'E). 

o J r. Iuiz •danos si - Interposta a revista pela e;.tprêsa ••• (lÔ 

o relatério). 

o Sr. DeU1n i.!oreira De acôrdo. 

21 



• 

PODeR JUDICIA~IO 
~ .JUSTIÇA DO TRA!!ALHO 

TRISUtJAL SUPZ.PtiOR ·CO TRAiilALHQ 

J..4.10 

O Sr. Presidente - E1n discussão. Encerrada. Teo a l•alavra 

o ::;r. R ela to r. 
. ~ 

O Sr. Luiz i.!e.:'lossi - Face a juriaprudencla a;>ontada, conheço 

O Sr. Delfim .. :oreira - De acôrdo. 

.;, f' O r. ~esldente - &. divergência ? 
. ~ 

Conhecido,unanioemente. 

Teo a palavra o Sr. Relator. 

O s r. Luiz Menoasl - Neso provi:nento. 

O Sr. Delnon !oreira - Matéria de fato. Cont o Relator. 

2~ 



---, 

PODER JUOIC~ARIO 

.JusncA oo TRAeALHo 

1RIBUNAL SUPShiOR 00 TRABALHO 

3-12-1 963 ocs 14,20 

O Sr. Presinente - Há divergência? Por unanimidade, negado 

provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 3 034/63 - Relator: }linistr 

1 Luiz Menossi. Revisor: Ministro Delfim Moreira. Recurso d, 

revista de decisão da 18a JCJ. do Estado da Guanabara. InteJ 

ressados: Sanches - Bassi Limitada (dr. Isaac Munia) e Haria; 

de Lourdes de Almeida Santana. 

O Sr. Luiz Menossi - Recurso interposto pela reclamada con

tra decisão da 18a Junta de Conciliação e Julgamento do F.s- I 
tado da Guanabara, que julgou procedente a diferença snlari 

al por não ser a reclamante aprendiz. DaÍ a revista. E' o 

relatÓrio. 

O Sr. Delfim Moreira - De acordo. 

O Sr. PreAidente - Em discussão. Encerrada, Com a palavra 

o relator. 

O Sr. I,uiz Menossi - Jurisprudencia ultrapassada. Não conh 

ço. 

O Sr. Delfim Moreira - Também nao conheço. 

O Sr. Presidente- Menor não aprendiz, 
, 

Ha prejulgado, Não 

conhecida a revista, por unanimidade, 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nº 3 212/63 - Relator: ~~nistr 

Luiz Menossi. Revisor: Ministro Delfim Moreira, Recurso d 

revista de decisão do TRT. da la. Região. Interessados: Con 

servadora Fluminense Ltda, (Dr. José Maria P. Silva) e Ma 

noel Clemente (dr. Talstoy c. Klein). 

o-·sr. Luiz Menos si - Interposta a revista pela emprêsa ••. 
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E' o relatório. 

Delfim Moreira- De ncôrdo, 
I :o Sr. PrP-sidente - Em discussão. Encerrada. Com a palavra 

o relator. 

O Sr. Luiz Menossi - A reclamante nào aponta em seu recurso 

qualquer aresto divergente. Inexiste violação legal, como 

pretende, eis que não apresentada'; •• (lê). Não conheço, 

O Sr. Delfim Moreira - Também não conheço. 

O Sr. Presidente -

lnhecida a revista. 

Há diver~ência? Por unanimidade, n~o co-- , Nao ha outro recurso? 

o Sr. Luiz Menossi - Não, 

o Sr. Delfim Moreira -Eu não vi, são contra-razões. 

o Sr. Luiz Menossi - Isso eu disse. 

o Sr. Delfim Moreira - (Consulta os autos). Não há outro re 

curso. 

o Sr. Presidente -En tão retifique-se a papeleta, 

o Sr. Luiz Menossi - Porque juntada as contra-razões antes 

do recurso. O recur 
, , A 

so e so da empresa. 

o Sr. Presidente - N ao conhecido o recurso_,por unanimidade. 

PROCESSO N2 3 315/63 - Relator: Ministro o Sr. f'ecretário -

Luiz Uenossi. Revis 

revista de decisão d 

or: l'linistro Delfim Uoreira. Recurso de 

a 2a. Jcj,.de Juiz de Fora. Interessa

dos: S. A. Fazenda da Floresta (dr. Edflio A. Assad) e Henri 

que Reginaldo e Joaquim Vicente da Costa Filho (dr. Francis

co A, M. Rineiro), 

O Sr. I,uiz Menossi - A decisão proferida pelo Juiz da Junta 

de Juiz de Fora entendeu devido o décimo terceiro salário ta -, 
bem aos empre~ados ruraic. (Lê). 

, 
E' o relatorio. 

10 Sr. Delfim Moreira -De acôrdo. 
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0 ~r. Pre~icente - Em discussão. Encerrada. Com a palavra] 

o relator. 

O Sr. I,uiz Menos si - Inexiste vi o laçao de dispositivo de le • 

Não conheço. 
, 

O Sr. Delfim Moreira - Tambem nao conheço. 

O Sr. 
, A 

Presidente - Ha divergencia? -Por unanimidade, nao co-

nhecida a revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 3 325/63 - Relator: Ministr 

Luiz Menocsi. Revisor: Ministro Delfim More ir;·. Recurso d 

revista de decisão da JCJ. de são Caetano do Sul. Interes-

sados: Foglan - Comércio e IndÚstria S. A. e Alcindo Teixei 

ra de Souza e Jorge da Luz PÔrto (advo~ados Haroldo s. Abre 

e Mário Silva Brandão). 

O Sr. r,uiz Menossi - Insur~e-se a reclamada contra decisão 

da Junta de são Caetano, que entendeu ser o adicional de pel 

riculosidade incorporado na remuneração para efeito do paca. -
mente do décimoterceiro salário. (Lê). E• o relatÓrio. 

o Sr. Delfim Moreira - De acôrdo. 

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

o relator. 

O Sr. Luiz Menossi - Inexiste qualquer violação de dispositi 

vo expresso de lei e os arestos apontados dizem respeito à 

indenização e nao ao décimo terceiro salário. Não conheço. 

O Sr. Delfim Moreira - Não houve infringência de lei. A Jun 
1 

ta decidiu que o adicional de periculosidade, para efeito d, 

pagamento de gratificação de Natal, se incorpora. Não conhe 

ço. 

o sr. Presidente - Há divergência? Não conhecido o recurso 

por unanimidade. 
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o Sr •. Secretário - p ROCESSO N2 3 349/63 - Relator: Ministro 

Luiz Menos si. Revia or: Ministro Delfim Moreira. ! Reourso 

de revista de decisã o do TRT. da 2a. Re,ião. Interessados: 

Sociedade Técnica de 

r eira) e Mário José 

Fundições Gerais s. A. (dr. José c. Fer 

Ribeiro (dr. Guntes w. Gottschalk). . 
O Sr. Luiz Menossi - Interposto o recurso pela~prêsa, contr 

acórdao do egrégio T 

tou a preliminar e c 

ribunal Regional da 2a. Região, que reje_ 

onfirmou o julgado por não haver prova• 

da falta grave. (Lê ) . , 
E' o relatorio. 

o Sr. Delfim Moreira - De acôrdo. 

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

o relator. 

o Sr. Luiz Menossi -

ção de lei e a juris 

o Sr. Delfim Moreira 

- de lei e a emprê çao 
na o exame dos do cume 

o Sr. Presidente - H 

o Sr. Tostes Malta -

o Sr. Delfim Moreira 

examinou os document 

Não conheço do recurso. Inexiste viola 

prudência nao se afina com a hipÓtese. 

Também não conheço. Nao houve viola

sa não protestou, em razões finais, pelo 
ntos juntos na fase prÓpria. 
o A a divergenci~? 

Não protestou? 

- A sentença diz que é nulo porque não 

os apresentados na audiência. 

-O Sr. Presidente - H á divergência? Por unanimidade, nao co-

nhecida a revista. 

O Sr. 
, 

Secretario -

Tostes Malta. Revis 

curso de revista de 

bara. Interessados: 

des M. Souza) e Cond 

PROCESSO N2 3 366/63 - Relator: Ministro 

or: Ministro Hildebrando Bisa~lia. Re-

decisão da 16a. JCJ. do Estado da Guana-

Carlindo André dos Santos (dr. Archime

ominio do Edificio CalÓgeras (dr. Harol-

\do de Melo). 

l 
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PODER JUOICIA.RtO 

.JUSTIÇA DO TRA.EALHO 

1RIBUNA\. SUP~~~IOFI CO TRABALHO 

O Sr. Tostes )'!alta - Recorre-se da sentença que admitiu a 

compensação da gratificaçao de Natal no pa~mento decorren-

te da Lei 4 090. (Lê). E' o relatÓrio. 

O Sr. Presidente - De acôrdo. Em discussão. Encerrada. Com 

a palavra o relator. 

O Sr. Tostes Malta - Conhecer do recurso apenas porque se 

diz violada a lei, data venia, não faz sentido. E, muito 

menos, conhecer para negar provimento. Revista conhecida 

pela letra B tem que ser provida ou, então, o conhecimento 

resultou de equivoco, pois que náo houve violação literal 

da lei ou do julgado normativo, como se pensava. Neste ca 

so nao ocorre tal violação, estando mesmo a sentença de acÔJ 

do com a jurisprudência dêste Tribunal, ,pondo em destaque ~l 
sentido da lei. Generalizar a medida ja c· em uso nas suas a ti 

vidades ••• Creio que depois disso entrou uma p~t~çao de del 

sistência. (Consulta os autos). Não. O que ha e uma peti 

O que -"'oj ção do recorrido juntando um recibo do recorrente, •~ 

corresponde à desistencia. tsse o meu voto. 

o Sr. Presinente - De acÔrdo com o relator, só com certas 

restrições quanto à fundamentação. V.Exa. afirma que a re-
• 
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" vista que for conhecida pela letra B, deve ser fatalmente pro 

vida. Discordo de V.Exa. nessa fundamentação. Há possibili 

dade de se conhecer da revista pela violaçâo da lei e negar 

lhe provimento. várias vezes ocorre tal fato. 

O Sr. Tostes Malta- V.Exa. faria um obséquio se me desse l 
exemplo. 

o Sr. Presidente -Nulidade. Se V.Exa. deixa de fazer uma ·"" 

j.proposta de conciliaçao, há violaçao da lei. 

l 



3-12-63 

POnER JUDICIÁRIO 

JU::.TIÇA DO TR!!.eALHO 

,RIHUN~I. SUPi:;..;.IOR DO TRABALHO 

CVG/ 

O Sr. Presic1ente- (Continuando) No entanto V,Ex'! poderá dei

xar de decretar a nulidade, sob alegação de que houve preju:!.-' 

zo e, neste caso, conhecer da revista por violação. 

O Sr. Tostes Malta - 11 Data vania", se entendo que não houve 

nulidade, então não coru1eço. O exemplo de V,Ex~ não serve, 

Quanclo V.Ex~ tiver um outro, ficarei grato por retificar meu 

ponto de vista. Até lá mantenho êste entendimento: revista 

co~~ecida pela letra b) tem que ser provida. 

O Sr. Presidente - Discordo desta fundamentação. Não conheç 

porque no caso se trata do 131:1 salário e a gratlfica~Õ:o que 

a emprêsa concedià anteriormente era condicionada ••• (lêl. 

Acanpanho S.Ex! na conclusão, não conhecendo da revbta. Há 

civerg~ncia? Não conhecida, por unanim~ade, a revista, 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nl:l 3 412/63 - Relator: ML~istro 

Delfim Moreira. Revisor: Ministro Tostes Malta. Recurso de r -

vista de decisão do TRT da 5a. Região. BANCO CO:!, e lliD. DE 

MINAS GERAIS S/A (DR. FERl!ANDO GOILHEIDffi GASPAR) e REINALDO 

SANTANA DE OLIVEIRA (DR. WALTER DA SILVEIRA). 

O Sr. Delfim Moreira - 14enor não aprendiz. Diferenças sala

riab a partir de 11:1 de fevereiro. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Tostes Ualta - De acÔrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. 

O Sr. Delfim Moreira - Não há infringência legal. •• (lê). t 
urna questão de recibo de plena e geral quitação. Não conheço 

O Sr. Tostes Malta - l~o conheço. 

O Sr. Presidente - Não conhecido, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nl:l 3 43g/63 - Relator: Ministro 

Delfim Moreira. Revisor: Ministro Tostes J.:alta. Recurso de 

revista de decisão do 6a, JCJ de S. Paulo. JIARC INA DO.:.l SANTOS 

LTh'IA (DR. FRliNCISCO RANGEL PESTANA) e ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE 
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POr> E~ JUDICIAR!O 

J•_i~ roÇA DO TFl ~eAU-10 

'Rlt-1U,.IA,L SUPe.:--JO~ CO TRABALHO 

S.PAULO (DR. EDWAN ALVES). 

o Sr. Delfim lloreira - Foi a reclamante condenada a pagar ao 

, ( ~ '· , perito grafotecnico 10 mil cruzeiros ••• le). E o relatorio. 
~ 

O Sr. Tostes Malta - De acordo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Enc.errada. 

O Sr. Delfim Moreira - A revista encontra justificativa tão 

somente na parte referente a honorários de perito. Há acór

dãos divergentes. Conheço. 

O Sr. Tostes Malta - Conheço. 

O Sr. ?residAnte - Conhecido, por unanimidade. 

O Sl". Delfim 1!oreira - Tendo sido a ação julgada procedente 

em parte ••• (lê). Dou provimento em parte, para excluir àa 

condenação os honorários do perito. 

O Sr. Tostes Malta - "Data vania", a reclamação foi jul~;ada 

procedente. Nego provimento. 

O Sr. Delf:bl Moreira - quem recorre é a empregada. Dou pro-
• 

vimento em parte para isentá-la do pagamento de honorários d 

perito, porque ela foi vencedora na ação. 

1 O Sr. Presidente - A obrigação do pagamento do perito é da 

quele que a requereu; pode ser reembolsado a final. Peço vi -

ta. 

O Sr. Luiz hlenossi - Peço vista. 

A 

O Sr. Gharles Moritz - De acordo com o relator. 

O Sr. Presidente - Suspenso o julgamento, ante o pedido de 

vista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N~ 2 4q7(63 - Relator: ~inistro 

Tostes Malta. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recur

so de revista de decisão do TRT da 2a. Ree;ião. IIANOEL AMBRÓ

SIO FILHO S/A TIW. e COM. (DR. ÂNGELO OLIVEIRA) e VICENTE LE 

hlE DA SILVA ROCHA (DR. TERTO ALVES CASTRO). 

O Sr. Tostes Malta- (Faz o relatÓrio). 
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POnE R .JUOICt t..RtO 

JU::::.fiÇA 00 Tflô.BALHO 

1 RI~UNAl. SUP~~·IOR DO TRABALHO 

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

O Sr. Tostes !.~alta - Não se discute validade de recibo, 

realmente pagava a recorrida ••• (lê), 
, , 

porquj 

fato.! 

Não corlheço. 

Isto e mataria de 

O Sr. Presidente - O recibo não existe e tudo o mais é matá-

ria de fato, •. (lê). Também não conheço. -Não conhecido, por 

unan 1m idade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO UI! 3 557/63 - Relator: Ministro 

I.uiZ Menos si, Revisor: Ministro Delfil:l Moreira. Recurso de rt 

vista de decisão do TRT da 2a, Região, JOSt FUNGARIN (DR. AL

MIR P. PTIITO E BRASITAL S/A DfD. e COM, (DR. ADOLFO NARDY). 

O 3r. Luiz 1\fenossi - Interposta a revista pelo empre~;ado con-~ 
tra o acÓrdão do Tribunal Regional de s,Paulo que negou direi 

' " ( A ., to a rescisao indireta do contrato de trabalho ••• la),~ ore-
, 

latorio, 
A 

O Sr. Delfim hloreira - De acordo. 

O Sr. Presinent~ - Em discussão. Encerrada, 

O ST'. Luiz Mopossi " Os acÓrdãos apontados dizem Nspeito ape 

nas à faculdade do empregado pleitear a rescisão do contrato 

e continuar no emprêgo •• , (lê). Não conheço. 

, " 
O Sr. Delfim Moreira - Tambem nao conheço. O empregador cha-

mou o empregado de vagabundo e êle continuou a trabalhar. Me

ses depois é que veio com a ação. Não há atualidade da fal-

ta. 

O Sr. Presidente - Há divergência? " Por unanimidade, nao co-

rlhecido do recurso, 

O Sr. Secretário " PROCESSO Nll 3 648/63 - Relator: 1!inistro 

Luiz Menossi. Revisor: Ministro Delfim Moreira. Recurso de re 

vista de decisão do TRT da la, Região, ANTÔHIO CYPRIANO LOPES 

I (DR • .JOS~ P. MARTINS) e RIO LIGHT S/A SERVIÇOS DE EL;';TRICIDAD 
I 

I E CARRIS (DR • .rosf..: M.c. CASTRO). 

I 



POnE.R .JUO!CIARIO 

JU~ T•CA DO TR_....eALHO 

1 Rit:iU,..~Al. SUP~'"'IOR 00 TRABALHO 

O Sr. Luiz~lenoss 1 - A revista é interposta contra o venerando 

acÓrdão ~o Tribunal da la. Região, que negou a equiparação 

pleiteada, por não ter o r~clamante as condiçÕes exigidas pel 

( ~) "" , lei ••• le, ~o relatorlo. 

O Sr. Delfir.1 Mor'lira - (Faz o revisÓrio). 

O Sr. Presinente - Em discussão. Encerrada. 

O Sr. Luiz Menossi - Não conheço. Não é apontada jurisprud~n 

ela. 
• , H 

O Sr. Delfim Moreira - Ha acordao do Pleno. Conheço. 

O Sr. Luiz !llenossi - Eu me equivoquei. Conheço. 

O Sr. Tostes Malta -Qual a tese ? 

O Sr. Delfim Moreira - Equiparação. 

O Sr. Presidente - Há divergência? Conhecido, por unanimiàad , 
, 

O Sr. Luiz r.lonoss i - Utr.a vez comprovado que o reclamante e 

mais antigo que o paradigma, como se vê do venerando acÓrdão 

merece êle equiparação, eis que o tenpo de serviço, de que 
H , H 

trata a lei, nao e na funçao. Dou provimento para julgar 

procedente a reclamação. 

O Sr. Delfim Moreira - Conto na função. Ne~o provbento. 

O Sr. Tostes Malta - Conto no e1:1prêgo. 

O Sr. Presidente - Tanbém acompanho o relator. Conto o temp 

na casa. 
A 

O Sr. Charles Moritz - Conto no enprego. 
• O Sr. Presirlente - Por maioria, dado provime:1to a red.s ta 

para determinar a equiparação pretendida, 

•J. 
tl. 



POO!!R JUOICIÁPUO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

'TRIBUNAL SUP~kiOR DO TRABALHO 

/cb 1 

O Sr. Secrl"tsT'i!l - PROCESSO Nll 3669/63 - RR - Relat:lr: .,'iinis

tro Delfiat lbreira - Revis~r: i'.!inistr:> Tostes Malta - Recurso 

de Revista de decisão d~ TRT da 2• Regiã::~ - LUIZ LA!TZUELO (Dr 

José AntÔnio Perrone Netto) e CIA. FARl{AC:fl:UTICA :>RJA~JON D 

BRASIL S/ A (Dr. Manoel Esteves Ga11nski). 
A 

Transferencia da empreGad~. Aceitou 
A 

o reclamante a transferencia conforme c~nsta da carta de fls. 

7 .. . (lê). A Pr!lcuradoria é pel!l não c~nhecioento. E' o 

relat6rio. 
A 

o Sr. T!lstes Malta - D3 ac!lrdo, 

O Sr. Presidente - ·~discussão. Encerrada. Tem a palnvrn 

Relatli)r, 

O Sr. Delfim M~reira -
, 

A tese versada nas raz~es e de fato e 

de prova.,. (lê). Não c:mheço. 

O Sr; Tostes Malta - , -Tambem nao conheço. 

O Sr. Presidente -
, A -

Ha divergencia? Nao conhecido o recurso, 

por unani m5 dad e. 

O Sr. Secretário - F~·1C:SSSO Nll 3689/63 - RR - Rehtor: lünis

tro Luiz J.!en~ssi - Revisor: Ministro Delfim Moreira - Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2• Recião - VIAÇÃO COMETA S/ 

(Dr. José Ramos Brito) e ViALDr;:.!AR XAVIER (Dr. 

o Sr. Luiz Menoss1. - A Revista interposta pela reclamada, cor 

tra ac6rdão do E&réeio Tribunal da 2a. Região, assegurou êste 

' - , ao recliHlS.nte nviso previ~, indenize.ça.1, ferias pr~p~rcionais, 

h:Jras extras, adici~ne.l noturno, po.ga;::ento dobrarb do trabe.lh 

e•n rep:Juso ... (lê). ' A Procuradoria e pelo pr:Jvimento percia 

do recurso. 
, , 

E !l relatorio. 

O Sr. Delfim :bre ir!\ - ... 
De acordo. 

O Sr. Preslden' e - Em disC'ussão, Encerrada. Tem a pale.vrao 

Relator. 
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POD!R .JUDICIÀ~IO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBU,.JA\. SUPShiOR DO TRABALHO 

/cb 2 

O Sr. Lu1 z Menossi - A recorrente ap::mtou aresto divergente 
.. 

apenas n~ ~ue ten;e a~ paga~~nt~ no repouso ••• (le). Conheç 

apenas nessa parte. 

O Sr. Delfim !.breira -
, 

Ta1nbeL1 c :mheç o. 

O Sr. Presidente - Há divergência? Conhecida, eL1 parte, a R 

vista. Tem a pel~vra o Relator. 

O Sr. Luiz r.:enossi - não co~tprovada a falta e não há n:>a au 

tos pr:lvo. de sua existência... (lê). Nego pr::>vimento. 

O Sr. Delfim !.breira - Dou provimento, er.~ parte, para exclui 

da conden~qão a parcela referente ao repouso. 

O Sr. Pre~l~t'!nt" - Os l.!inistros Tostes Malta e Cherles :I?ri-

tz votam C:lm o Rev~sor. Eu acompanho o Relator. Por l'l&ioria 

dado pr~vinento ao reoursQ 1 para reduz!r a o~ndenação na par-

te cl:J repous :> re!'ll.lnf'rado. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 3918/63 - R~ - Relat:Jr: ~linia

tro Luiz :.renossi - Revisor: Ministr-::. Delfim lJ:>reira - Recurso 

de Revista de decisão da 19a. JCJ de S. Paulo - PARISLÃ LTDA. 

(Dr.Ibraim Calichmann) e AUGVSTA SOARES BATI30SA IDr. Paulo 

CORNACCFIIENI). 

o Sr. Luiz lY!en:>ssi - o recurso vem interposto c~ntra dec:l.são 
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da Junto. que confirr!oU 11. revelia, por na:> ter seu ndv:>:~ado, r1..! 

mo adiada a audiência •.• (lê). A Pr:>cn.rad:>ria é pelo conheci 

mento e i~provi~ento do recl~so. E' o relat;rio. 

O Sr. Delflm Moreira - " De acordo. 

O Sr. Preg-!~ente - Em d:l.scussão. Encerrada. Tem a palavra 

o Relator. 

O Sr. Luiz Menos si - Não· conheço. 

. -Tnubeu na o conheço, porque a Junta de 

prazo ao advocado para apresentar sua condição de preposto e 
A A 

ele nao o fez. 



POCER JUOICIÁRIO 

.JUSTIÇA DO TRAB.A.LHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

/cb 

O Sr. Presidente - H~ divergência? Por unanit'J.dade, nao foi 

c~nhecida a Revista. 

O Sr. S~cret~rio - PROCESSO Nl2 3960/63 - RR - Relator: 1Jinis -

tro Tostes Malta - Revisor: Ministro E1ldebrando J3isagl1a - Re 

curso de Revista de decisi~ da 12:J. JCJ de S. Paulo - SOlHA M'A

RIA DELARMELiliDA (Dr. Carlos Eduardo Curiá) e LABOS. FARMA

C~LTICO VIC . ..,l'I'E A:.!ATO"' USA.FARJ.IA S/ A - (Dr. Geraldo Prado). 

O Sr. Tostes Malta - Arglll o recorr~;nte nulidade da decisão d} ~ 

E-u1barg;:,s, porque cabÍvel ? Recurso 0rr'!lnário com:J interposto 

• • • (lê). E' o relnt6rio. 

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

a palavra o Relator. 

O Sr. T:Jstes Malta - Conheço do recurso, 11data. venia" do pa-

recer e acolh:~ a nulidade... (lê). E' neu voto. 

O Sr. Presidente - Efetivalllente, o valor da reclar,laç:lo foi ar 

titrado pelo juiz com a conco::odânc!a das -;Jartes. C:~;uo acentuo 
, . ~ 

o Relator, trata-se de mataria de ordem publica e nao cabe ao 

juiz alterar a alçada. Acoupanho o Relator. ' A lia divergenciar 

Por uno.ni::J.idade, conhecido e provido o rec:.l!'so, para ac:>lher ~ 

nulidade e determinar :> julgoment:> do recurso cono Ordinário. 

O Sr. Secr~tário - PROCESSO :Til 3970/63 - RR - Relator: tc1in1B

tr:> Luiz Men:>ssi - Revisor: Ministro Delfim Wore!ra - Recurse 

de Revista de decisão da 11• JCJ de S. Paulo - JJSÉ COLDEMi3F.nG 

(Dr. Arger.1iro Gomes) e ANTO~trO JOSÉ DE JLIVEIRA. (Dr. L!nc:>l 

de S:>Usa '!ale). 

O Sr. Lut~ Menossi - O recurso de Revista, p·:>r all!ba.~ as pc.rte 1 

interposto, contra decisão da J~;ta, que jUlgou procedente, e~ 

parte~ a reclamação ••• (lê). A Pr'Jcurs.doria é pelo nio conhe

Cir.lento e não provimento do recurso da recls.~nda e conhecirnen 

to e pr:>vimcnto do recurso do c~preeado. 
, . 

E o relat·Jr1o. 



POC'IER JUOICI.A.RIO 

..JUSTIÇA DO n'l.'\eALHO 

1RIBUI'o1Al. SUP.ao:..roR DO TRABALHO 

/cb 

O Sr. Delfim M"'re1r."l -
.. 

De e.cólrdo. 

4 

O Sr. Presidente - ~ discussãn. Encerrada. Tem a palavra 

o Relator. 

O Sr. Luiz Menossi - Recurso da reclamada. - Não p:>de ser c 

nhecido o recurso. Realtlen~e, c::.ndenada que foi a':> pagacento 

inferior de C~ 20.000,00 ••• (lê). Não conheço. 

O Sr. Delfim Moreira - , -Tsmbem nao conheço. 

O Sr. Presidente - ná 0ivergênc1a? Hão conhecido o recurso 

da recla~dda. Ten a palavra o Relator. 

O 3r. Luiz Menos si - O reclamante foi condenado nas custas 

n? prit:te1.ro·julgamento não as pagou e delas não ficou isent:> 

(lê). não conheç:> r'!:> recurso, por dmsrt::>, desde ::> jult;a ... 
cento dos E~bsrgos. 

0 Sr. Delfim l!<Jreira - Co~1 :> r~l3 t :~r. 
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- -
o Sr. 

ta do 

O Sr. 

POCI!R JUO!C!.Í.~!O 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUl'JAl. SUPEF!IriOR CO TRABALHCil 

l!lb 

Presidente -
reclamante, un 

Secretário -

J..4,50 

tro Luiz Menos a i. R 

Há divercência ? Não conhecida a revia

ânimemente, por deserta desde os embare;os 

PROCESSO mt.;mo 4.l'i2/62_ - Relator Minis 

evisor Ministro Delfim hloreira. RR de de-

111a. I 11 teressados: ESCRITÓRIOS DE CO!lScisão da JCJ de Bras 

TRUÇCES E ENGENIDRIA 

JESUS GONÇALVES Nf,SC 

I!XJAL S/A (DR AR1URO LlUZZI) e ANTONIO DE 

I.m::TO (DR JOSE OSCAR PEREIRA). 

O :>r. Iuiz Menos si - A revista iaterposta pela recl~~da cen

a ••• (lê o relatÓrio). tra decisão prolatad 

o .,r. DelfiM Meretra De acôrde, 

o Sr. Pres1r1ente - E~ discussão. a1cerrada. Tem a palavrso 

Sr. Relator. 

O .::Ir. Iuiz l.len os si - Não há violação da lei, (Lê) Não co -• 

nheço. 

o Sr. De 1 fi.r.t :,!orA ire. De acQrdo. 

o Sr.Presidente - .. "" ~~ ... " llii divert;encia · Hao conhecido,unanime:ne!l 

te. 

o sl". Secretário -
tro Tostes lii!ll ta. R e 

decisão do 'lRTda 2a 

TA'•!PARIA (DR CID VAR 

( DR RI O 5RAl!C O PARA!! 

o Sr. rrn~tP.~ ;.!!11 f-~ -
(Lê o relatÓrio). 

o Sr. Presiden~e -
a palavra o Sr. Rela 

P'lOC ESSO N\J:;IERO 4, 308/6 3 - Relst or :Unia 

visor :~1n1stro Hildetrandc> Biságlia. RR d. 

• Rec;ião, Interessados: CIA NACIONAL ES

GINAN) e Lt>ZARA APAREX::FA ALVES FEimEIRA 

HOS), 

Reforr.1ru o Re,::ional a decisão da Junta •• 

De acÔrdo. E~ discussão. Encerrada. Tem 

tor, 

o Sr, Testes Malta - Rejeito a preliminar de deserção. (Lê). 

Não conheço do recur so. 

O .Sr. Pre sl.<'len te 

preliminar e na o 

-
co 

D e acôrdo. Há diver~ência ? R6 jeitada a 

nhecido do recurso, unâninenente. 



• 
POO!!R .JUOtClAAtO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAl. SUPEPfiOR CO TRASALHQ 

- -
o sr. Secretário -
tro Tostes Malta. 'Re 

de decisão do TRT da 

~Ull:AS S/A FABRICA m:; 

CISCO JOÃo :1EP o:.rocrE'r 

mb 

PROCESSO W:JERO 4.453/63 - Relator ;.ani!!_ 

visor :Hnistro H1ldebrando .biságlla. RR 

3a. Re:,ião. Interessados: DE:.!ISA DEll''rZ 

TRATORES (DR :.lAURO SILVA AL'.lEIDA) e PRAl·: 

O (IR EDSDr! GRIDO). 
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o S1". To9tes ~.:.•11 t 9. 
l Pretente o recorrente seja:.1 devidos os 

salários ••• (lê ore latório). 

O ::>r. Presidente - De acôrdo. E~n discussão. Encerrada. Tem 

a palavra o Sr. Rela tor. 

- . O Sr, Tostes !!alto - Ainda que nao rubricado,ha ~ carlmb~·do 

pro toe olo ••• (lê). 

~anto ao recurso, n 

Rejeito a arL~ição de deserção. (Lê). 

ão conheço. (Lê). 

O 3!',1'residente -De ac Ôrdo • Há di vergênc la ? R e j elta1 a a 

prelir:tinar e nao co nhec ido o recurso, unânine:::ten to. 

O Sr. Secretário - PROOESSO NlJl,tERO 4.477/63 - Relator Minis 

tro Del fio :.!oreirn. Revisor I.Unistro ~·estes l·l!l.lta. RR de de -

cisão da JCJ de s. 1i ernardo do Oaopo. Interessados: WOLi\.S','lA-

GEN DO :...RASIL S/A A (IR GUSTAVO DARCI) e IlTACIO ,•OIJES DA S/ 

CRUZ. 

O Sr • Delfin '.'oT'eira A Junta jul::;ou e::t parte procedente a 

rec lai!JB. t ór ia ••• (lê o .relatório). 

o ;;; ll'ostes i.la 1 ta r. - De acôrdo. 

o ;;; Presidente r, - Em discussão. E~errada. Te~ a palavra e 

Sr. Relator. 

O Sr. Delfim :.lareira A Única aleGação da recorrente é jul 

gamento ultrn ~eH t!' ,!_ (Lê). Hão conhet;;o• 

o Sr. !!'os tes :.~a 1 tn - Ta:':ll·ém não conheço. (Lê). 

o Sr.Fresiden te - Há divergência ? Não conhecido, unânir.~e·~e.!! 

te. 

O Sr. Secretório - PRCC ESSO NiJUERO 4.485/63 - Relator Uinls 
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tr~ Delfim M~reira. Revis~r Ministro TJstes M'ilta. RR C.e de

cisã:l da JCJ. de Campinas. Interessados: IRMÃOS FARAH !JASSI-' 

LTDA. (DR. HILAS ~~ARIANTE) e MARALUC.:A RA!.!JS (DR. CARLOS !t!. ! 

LUCA). 

O Sr. Delfim Moreira - Salário mir.lmo e de menor. E• o rela 

tÓrio. 

O Sr. Tostes Malta -De acÔrdo. 

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

o Relator. 

O Sr. Delfim Moreira - A sentença recorrida nao merece pr:lTi 

menta. Nio conheço, pois há prejul~aào aÔbre os «~is as~ec-

tos. 
~ 

J Sr. Tostes Malta - De acorão. 

O Sr. Preslàente - Há diver.:ência? l\áo conhecido, unânime

mente. - Está suspensa a. sessão. 
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, -O Sr. Presidente -Esta reaberta a sessa~. 

O Sr. Se crebÍ.ri ':l - PROCESSO ~'ll 5~0((, 3 - RR - R ela br: l.!inistr, 

Delfiu M~reira - Revis:Jr: '!inhtr~ T stes Halta - Recurs:> de 

:1e lsta c1e decisã"J d:> TRT. da 2" Re,:ião - ;5A::co DO JP.ASIL S/ A. 

(dr. Aniz Aidar) e JOSft ALBERTO FRAECO .ARA?!I:IA (Dr. Granadin:> 

Gul :-1arãe s) • 

O Sr. Freslrl~>nt~ -Está c:>nv:,cad:> 'J 1Un,;str'J FiÚza Lil'la, .~or 

se ter declarado im~edido " Relott,~r, lHnistr:l T:lstes ~~ltu). 

(Che;" 1 !.!In~str:> Fiuza L!)1!') 

O Sr. Pr>es:tdente - Tem a pal11vra :>Ministro :1elabr. 

o Sr. Delfix:t 1breira - O Trlbunnl Re._;bnal rla 2• Re.:;!ã:>, !';li' 

::!Ai :>r:l.a, ne,;"Ju pro viuen tll a acb:>s os recurs:>s. O r e c:>rrld:~ 

teria direlb ao salári:> se nã? apuranas as faltas ••• (lal. A 
, 

Pr;>curad:>ria e l'el:l c:mheclment:~ d:> r e curso d;, Janc:>, pelo se 

lmpr'Jvililento e pr::>vLu;at:> d:J recurs:> rl'J e:.:.pre,;ad:>. E' ? r ela 

tirlll. 

J Sr. T?stes :~lta - De ac5rd::.. 

Guln~rães, rea;>ectlv1uente adv.,.;nc'!ls d.'ls pgrtes). 

O Sr. Presidente - Er.1 discussã:~. Encerrada. Te:.1 a :'alavra e 

Relat:~r. 

c i taçi:~ t'e at'Órdi':> rli ver,:er:te. 

O Sr< T-,.'!b~s lblta - Ta~tbém c:-nheç::>. 

' . ~ O Sr. Presillente- !Ia diver.~encia? CJnhecirl:> > recurs::l, p:~r 

unanilrld.sàe. Te1:1 a pala•JI'a :> rel~lt.,r. 

O Sr. D'3lfic 'obreira - nas raz5es de recul's:l :> Jan~., cita até 

~sse 

·~ 9 u 
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, -
ac~rda~ f~i pr~ferido en Tribtmal Plen~. Cita tambim na pe-

tição 1ncial,narrando es faltas praticadas. c.lém dar1uelas CGJ;l 

que êle tirava proveita da sua funçíi'~ de fur.ci:m&rio, para en 
cauinhar para sua firma clientes d~ ~anco, de ne6Óc1os perti

nentes a::> BC~nco, dizendo: "l•léru dis.so, infringiu o art. 508 

. . . (lê). 11 uã~ vejo p~r que se c~locar em seDund:l plan:l e 
A , 

sa alegada falta grave, quando ele citou 5 n:Jtas pr~~.lissorias 

e uru cheque sem fundos, qua f:Jr~m pr~testad~s. 

t~ a condiçã~ hunana do trabalhad~r, que se vê, 

Respeito 
o A 

as vezes, 

situ!lçãó apertada, difÍcil, tenc'a seus t!tulos pr:Jtestados. 

Mas nã:J vejo co~o ~ bancário pDssa estar nessa s~tuaçã~, por-
, 

que a lei e clara. PDr essa razã:J, él.Du pr::>vi.:~ento 110 r e-
, 

curs:>, para julgar procedente ~ 1.nq.1erito. 

O Sr. Tostes i.lalta - O em1ne,..,te advoeado d:J et'lpreeado fêz u

tla das melh~res sustentsç~es que tenh~ :Juvlc1~ neste Tribunal. 

S. Exl foi objetivo, expôs clara .. ente a questãa e salientou 

que a sua obstinação na disp:Jsiçã::> da inicial se referia 

tualidade da falta, c~nseq~entewente ~ perdã~. Ac::>ntece que 

recurs::> do erupregad~, salv~ engan~ neu, - peç::> a~ Relat~r 

ilustres advoGados presentes que 1:10 retifiquem nao se 

cute essa questãJ da inatualidade da falta, ~u o perdão. A 
- , tese que vem a::> Tribunal nao e essa. Trata-se de saber se 

se justifica a falta por parte do empregad::>, ::>use, n~ caso 

empregado, se justifica a SL<êples rea1b!ssã:J e nã::> a reinteGr 

çao. Desde que eu nã~ posao mais rever Lmtéria de fato, te 

nh:J que aco.·:panhar o 1\elat::Jr, p~rque en relaçii::> ao banc~rio 

falta €. rsal''!ente grave e vai alét.: da grav~dade, em ai l!!esma, 

c~m a reiteração. 

O Sr. Presid-,nh -



POC1ER JUDICIÀRIO 

.JUSTIÇA DO TR<\.eALHO 

1'RIBUNAL. SUP~;:.IOR DO TRABALHO 

/ob 

pr:m1!ls6ms. <~.'J.al o perfodo entre elas:? 

15.20 

O Sr. Delfim "'oreira - A petiçio inicial esclarece, 

neira nota pr'Jniss5ria f:~!!.' protestaCla elll 2/5/60; a se;;unda -. 
A 

A 

ag:>sto; a tercc~ra eu setenbro; a quarta em setenbro e ur• 

que sem fundos de 19/11/60. O in~~érito é de 7/3/61. A :>ut 

~ A A ·~, ' f a:). ta na:> f::> i arlr::i ~Ida pela Insta no~ s, porque ele ,/:; nu vis s 

d::> p:.ulido severa:r.ente. 

O Sr, Pres~dente - "D.tts venia", discordo. 

Ul!la fase diffcil. eu sua vida c ::> c::,·uço de te::;pJ 

o que diz a lei. Já julga;t:Js nesse :~er:tc.do cas'J id6ni:ico, e 

que os tftulos são qunse que seqÜentes, 
,. ,. 

r-: e 3 a '':e s • 

~1 



F'OOER JUOICIÀRIO 

JUSTIÇA 00 TAASALHO 

1RISUNAL SUPE.I.:.IOR CO TRABALHO 

3-12-1 963 ocs 15,40 

O Sr. Presidente- (Continuando). A primeira falta, que fo 

a principal, deu origem ao inquérito, não foi considerada 

~rave. Essa outra nao se revestiu de «ravidade bastante pa 

ra autorizar sua demissao. Data venia, nego provimento ao 

recurso do banco. 
, 

O Sr. Fiuza Lima - Inicialmente me impressionou bastante a 

tese defendida pelo ministro Testes Malta, que é um dos mesT 

tres do Direito nesta Casa, a questão da inatualidade da fal 

ta. Realmente tenho votado sempre assim, provado que houve 

sucessivas raltas e que não havia decorrência de certo espa 

ço de tempo para que viesse então a ser punido o empregado 

Foi dito pelo ilustre advogado do empregado, da tribuna, qu 

essa tese não consta dos autos. Entretanto, V.Ex?-·· tem a 

mesma opinião que eu a respeito. Mesmo que não conste, eu 

o acompanho porque nao há divergência. 

O Sr. Luiz Menossi - Com o relator. 

O Sr. Presidente - Por maioria, dado provimento ao recurso 

do banco para julgar grave a falta, passível de demissão, 

sem Ônus para o mesmo. Prejudicado, dêsse modo, o recurso 

do reclamante. Agradeço ao ministro FiÚza Lima a colaboraçNo 

no julgamento dêste processo. 
, 

V.Exa. esta dispensado. 

(Retira-se o ministro FiÚza Lima) 

O ~r. Secretário - PROCESSO N2 1 235/63 - Relator: Ministrl 

Fiuza Lima. Revisor: Ministro Delfim Moreira. Recurso de re 

vista de decisão do TRT. da 2a. Região. Interessados: Cia.J 

Nitro - QuÍmica Brasileira (dr. José Januário) e Antônio Jo 

sé e outros (Dr. '.Valter M. Sampaio). 
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O Sr. Luiz Menossi - Reclama-se neste processo adicional de 

insalubridade. O ecré~io Tribunal Regional do Trabalho da 

2a Região julgou procedente a reclamação, determin~ndo que 

a quantia fÔsse apurada em execução de sentença. (Lê). E' 

o relatÓrio. 

~3 

O Sr. Delfim Moreira - O Tribunal deu provimento ao recurso 

dos reclamantes para jul~r procedente a reclamação, manda~ 

do parar o adicional de insalubridade porque, como mecânico , 

trabalham em seção considerada insalubre. Então o Tribunal 

mandou, nesses dias, pagar a taxa de insalubridade, a ser 

apurada em execuçao. E• o revisÓrio • 

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

o relator. 

O Sr. Luiz Menossi - Eu nao vou conhec~r do recurso. O Tri 

bunal mandou que se apurasse em execução de sentença o que 

fÔsse devido. Acontece que o recurso é baseado num acÓrdão 

que diz que a taxa de insalubridade é devida da data da sua 

declaração pelo Ministério do Trabalho. Não é isso que diz 

o acÓrdão recorrido. Outro ponto do recurso é a respeito d 

fundamentação. Enquadrando-se no art. 832 da Consolidação 

••• (lê). Não conheço do recurso. 

O Sr. Delfim Moreira - Em primeiro lugar, na sua revista a 

Cia. Nitro-QuÍmica Brasileira argüi nulidade 

mentação do acórdáo em relaçáo ao art. 832. 

por desfunda

(Lê). O acór-

dão silenciou a respeito. Nada disse. Jul«ou~-procedente 

e mandou pagar o adicional a ser apurado em execuçao. Apon 

ta acórdãos em que se declara que a taxa de insalubridade 

só é devida da data da declaração pelo Ministério do Traba

lho. Depois o acórdão diz: não se referiu à maneira de cal 
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cula.r essa taxa, se sôbre o salário minimo ou nao. Não es-

clareceu absolutamente como se deve calcular, quando a maté

ria foi discutida nas razões de recurso ordinário. Depoisj 

entra no mérito, ale~ando que não trabalhavam em ambiente i 

salubre, pois desligam as máquinas quando váo concertá-las.] 

(Lê). O laudo :pericial não encontrou insalubridade. Por ti!:, 

se motivo ale~am violação dos artigos 187, ~12 e 42 da Con-

s oli<lação. H eu voto é pelo conhecimento do recurso. 
, 

Alias, 

há poucos dias jul~amos aqui um caso semelhante, de um mecâ 

nico de avião, pleiteando a taxa de periculosidade porque 
, 

trabalhava perto de inflamaveis. Caso quase idêntico. Os 

mecânicos vão ao ar, quando a máquina en~uiça, trabalham nas 

respetivas máquinas. O Tribunal, por suave~ não declarou 
, 

a partir de quando e devida n insalubridade. Considera vio-

lado o art. 832. 

O Sr. Tostes Malta - O voto do revisor se orienta no sentido 

de acolher a preliminar. Houve omissão. Vou acompanhar ••• 

O Sr. Presidente - Omissão parece-me que há. A violação é 

flagrante. 

O Sr. r.ui?. MenoRni - Em primeiro lugar, os empre~ados não pe 

diram de que data em diante. A Junta jul€OU pelo voto do·sr 

Presidente. Havia apenas um Vogal. Julgou improcedente a 

reclamação. Foi apresentado o laudo e o Tribunal verificou 

que foi constatada a insalubridade. Deu a insalubridade pa

ra ser apurada em execuçâo. 

O Sr. Tostes Malta - Desde quando? 

O Sr. Luiz:··Menossi - tie os empregados não pediram desde quan 

do, deve ser diferenças vencidas e vincendas. 

lo Sr •. Tost~s Malta -Pediram vencidas e vincendas? 
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O Sr. J,uiz Menossi - Teria que citar. da data do julgamento.! 

Outro caminho não existe. 

O Sr. Tostes Malta- Como não? V.Exa. me perdoe. Voto, ape 

nas respeitado o perlodo prescricional. 

O Sr. Delfim Moreira - ~les pedem aqui vencidas e vincendas. 

A partir de dois anos da propositura da reclarnaçao. 

O Sr. Tostes Malta - Nesta parte há diver~ência. Se o pedi 

do foi julgado procedente e trazem decisÕes no sentido de 
, 

que e devida a partir do reconhecimento ••• 

O Sr. Delfim Moreira - Jul~ou procedente a ação. 

O Sr. Tostes Malt~ - Não cabe a violação do art. 832 por ês 

te motivo. 

O Sr.Presidente - Há divergência? 

O ~r. Tostes Malta - Eu estou conhecendo pela preliminar. 

Um dos motivos era a omissão. Verifico que não houve omis

são nesta parte. Pergunto se ouve na outra, isto é, na ma-

neira de calcular o salário, como os empregados pedem na i~i~ 
cial. Então não houve omissão. 

I O Sr. Delfim Mor~ira - Vamos esclarecer êsse aspecto. (Con-

sulta os autos). Esclarecem os reclamantes que ~anhavam sa

lário minimo ••• (lê). No mérito, diz o acórdão: "Os recla

mantes não têm direito porque inexiste insalubridade no seu 

local de trabalho, nao só devido à prÓpria natureza do tra-

balho ••• (lê)". 
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O Sr. Delfim Moreira - (Continua a ler). Hão fala nada sÔbre 

a que~tão da data. 

O S», Tostes Malta - A cata foi dita pelos "vencidos". Agora, 

co~o mandou calcular ? Os empregados não pedem na inicial, 
~ , 

lnc id indo sobre qualquer sa la1•io ? 

O Sr. Luiz ]Jenossi - Êles de claro.o que ganham o m!nimo e o 

que ganham mais do que o m!nimo é proveniente r'e sentença no -

mativa, 

O Sr. TostAs !·•hlta - Então não estão pedindo sÔbre snlários. 
~ , 

O Sr. Delfim !.lareira - (Oonsulta os autos), Sobre salarios e e-

tivamente percebidos, 

O Sr. Tostes 1.!.~1 ta - O sr. relator acabou c e lnforr.JB.r que 
~ I N , ~ , 

pediam sobre o m~nimo o nao e, pedem sobre salarios efetiva-

mente percebidos, 

~) ( ~ o Sr. Luiz !.íenossi -(Le Esclarecem mais os recl&Jantes: le • 

O Sr. Tostes Malta - O que me parece é que não cabe a revist 

em relação à desfundamentação ou omissão da sentença. A 

sentença nmndou pagar salários, julgou procedente a recla~sç o, 
~ 

sem fazer ressalva. Há de se entender que julgou de acordo 

com o pedido. De maneira que não conheço pAlo 832. ~ possi 
, 

vel que o sr. revisor tan1bem mude o voto. 
~ 

O Sr. Presidente - Conheço pela divergencia jurisprudencial. 

O Sr. CharlAs Moritz - Acompanho o revisor, 

O Sr. Prflsidente - Conhecida a revista, por maioria. 

o Sr. Luiz Menossi - Sr. Presidente, nego provimento, paPa 

que seja pago o adicional de insalubridade •.• 

O Sr. Presidente - Fagar sÔbre o minimo acrescido da taxa '1 

~ 

O Sr. Delfin Moreira - Diz a sentença do primeira 1natanc1a, 
~ . o 

"A seção àa empresa em que trabalha o reclamante,., (lê), 

ltuando saem do Departam<mtj 46 vã.õ consertar máquinas, des-
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montar ro~quinas etc. 
, 

De modo que a Junta bem apreciou a espe 

ele. Restabeleço a decisão da J~~ta. 

O Sr. Presidente- V.E:x:~ como conclui ? 

O Sr. Luiz 1~nossi - Não cocl1eci, O Ministro Delfim Moreira 

acabou de ler a sentença de primeira instância, A de se~tnda 

instância deu pela existência da insalubridade. De sorte que 
, ~ ~ 

como o acordao mandou apurar em execuç~o ••• 

O Sr. Tostes Malta - Sr, Presidente, a esta altura peço vista 

O So
, • 

Sr. Presidente - foi conhecida a revista no que tange a 
A 

1nc1dencia da taxa de insalubridade. 

O Sr. Tostes lf.alta - O Ministro Delfim !.lareira nao retificou 

seu ponto de vista. 

O Sr. Presidente - Foram três votos neste sentido. 

• O Sr. Tostes l~lta - O sr. relator não conheceu da revista. 
A 

O •·Sr. Presidente - Dois votos conheceram pela divergencia 

e dois pela violação do art. 832. 

O Sr. Tost~s Malta-Já foi proclamado o conhecimento. Estamos 
, , 

ate no merito. 

O Sr. Presidente - Havia perguntado ao revisor se havia dive 
A A 1 

gencia. Nesta parte, tres entenderam que a mataria era de 

divergência jurisprudencial, ~uanto ao art. 832 V.Ex~ nem 
, , 

apreciou a mataria porque entendeu superada, Meu voto e no 

sentido de determinar a incidéncia da taxa de insalubridade 

sÔbra o salário m!nimo e acrescido. 
, 

Se esta e a tese que do 

. -cidiu o Tribunal, mantecl10 o acordao. 

O Sr. Delfim Moreira - Êle julgou procedente a reclamação. 

Êles pediram sÔbre salário do contrato, do que recebem atual 

tnen te. 
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O Sr. Tostes M~lta- Peço os autos. (Pausa). 

O Sr. Presidente - Voto no sentido de dar provimento parcial. 

O Sr. Delfim Moreir~ 

ve -- diz o ac6rd-ão 

Consta das mir.h~s notas: "Nem de le -

se referiu ao problema do salário mín! 
mo, Mas @le confirmou a sentença inicial, 

O Sr. Tostes Malta- Peço vista. 

O Sr. Presidente - Tamb~m peço vista. 

O Sr. Edgar Moritz- Acompanho o Revisor. 

O Sr. Presidente - Suspenso o julgamento, ante os pedidos de 

vista do Ministro Tostes Malta e da presid@ncia. 

O Sr. Secret~rio - PROCESSO Ntl}rnRO 3.439/63 Relator Minis-

tro Delfim }lareira. Revisor Ministro Tostes Malta. RR de de

cisão da 6a. JCJ de são Paulo. Interessados: MARCIANA DOS 

TOS LUlA (DR FRANCISCO RANGEL PBSTANA) e ESTAÇÃO RODOVHRIA D, 

S. PAULO \UR EDNAN ALVES). Com vista aos Ministros Hildebra 

do Biságlia e Luiz Menossi. 

O Sr. Presidente - O Sr. Relator deu provimento ao recurso 

para excluir do pagamento a p~rte d~ perícia. Efetivamente,o 

C6cl.igo de Processo Civil diz que a parte que requer deve pa 

gar. Quem requereu a perícia foi a empresa e ter~ direito a 

reembOlso nessa parte, se vencedora. Não h' falar em reembOl 

so. Se v. Exa. d~ provimento para declarar não devido o paga 

mento pela reclamante, ela foi vencida na parte referente ~ pe 

rícia, por isso que a alegação dela foi de que a assinatura 

não era su:;:., e a perícia grafotécnica apurou o contr,rio. ;t 

reclamante foi vencido neBsa parte. "Data venia", nego provi 

mente, porque se a empregada foi vencido nessa parte, embora 

a empresa recorreBse da perícia, sendo parte vencedora, a fi

nal ter' direito ao reembOlso, 

, O Sr. Tostes Malta - t o ponto de vista do Sr. Relator. Acho 

que houve equívoco. 
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I 
O Sr. Delfim Mor~ira Digo no meu voto: tem raz;o a douta Pr4> 

cur.adoria. A revist -a se encontra justificada nao apenas na 

pi<rte relativa aos h onor~rios ••• (le). 

o Sr. Tostes f.lalta- v. Exa. nega provimento. 

o Rr. Delfim ri ore i rOl Deve prevalecer a ~se do acórdão di ver 

gente. (L!). 

o 
~ 

Sr. Presidente -
perícia, terJ. dire 

Diz o artigo 59: a parte vencedora, quanto 

ito ao reembOlso ••• (lê). 

o Sr. Tostes Nalta -
gamento do perito. 

O Sr. Delfim J'vlo"eira 

gado do pagamento do 

O Sr. Presidente -
provimento, 

o Sr. Luiz Nenossi -
o Sr. Presidente -

o.- reclamante da resp -
O Sr. Secret.::rio -

tro Luiz J'vlenossi. R 

V. Ex ... estO:. icentando o empregado do p~ 

M~ntenho meu voto. Desobrigo o empre-

s honor.;:rios. 

-"Data venia", n ... o posso fazer isso. Nego 

Com o Relator, 

Par maioria,dada provimento para excluir 

onsabilidade dos honorários do reclamante. 

PROCESSO NrtMERO 1.235/63- Relator ~tlnis

evieor Ninistro Delfim ~loreiriil. RR de de 

CilikO QO TRT d~t 

BRASILEIRA (DR 

2a. 

JOS.t 

Região. Interessados: CIA NITRO QU!MICA 

JANUÁRIO) e ANTONIO JOSt E OUTROS (DR WAL-

TER SAfi!PAIO) • Com v 

O Sr. Tostes Malta-

fu&W.o, pois o recurs 

ta data em que são Gl 

tra quest;;:o, O Rel.._ 

mente, mas por outro 

istiil. ao r-!inistro Tostes MiLlta, 

Sr. Presidente, está havendo alguma con-

o a6 foi conhecido em tOrno da diverg@ncia 

evido& os adicionais. Não h~ discutir au

tor mantém o julgada. O Revisor i~ provi-

motivo, 

O Sr. Delfim Moreirii. Se é assim vou mudar de voto, para a -

tor. Nego provimento. companhii.r o Sr. R ela 

O Sr. Toste& Malta - O i<CÓrdão reconheceu devida a ti<xa apenas 

pelo tempo que fazia o serviço. A empresa discute apenas a 

·lt9 



POOI!A JUOtCIÁRIO 

JUSTIÇA DO TAA!!ALHO 

"rRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

·50 

3-12-1963 

questão da vigência. 
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dire r p;;.ra mim é si t1tação já exi atente. O 

to ~ preexistente. Coerente com votos anteriores, acornpwnho o 

Relator, 

o Sr. Presidente - Com o Relator. 

o Sr. Edgar Moritz - Modifico meu voto. A partir ta data da 

-apuraç ... o. 

O Sr. Presidente -
negado provimento. 

O Sr. Secret.l:rio -

tro Delfim Moreira, 

o Sr. Delfim Mor~ira 

o Sr. Presidentl!' -
o Sr. SecretO:rio -

tro Tostes Malta. R 

te decis;:o à01. JCJ te 

N. S. DA CONCEIÇÃO ( 

(DR CARLOS M. DE LUC 

V. Exa. continua divergente. Por m~ioria, 

Redigir' o acórdão o Revisor, 

PROCESSO NrtMERO 1.623/63 - Relator Minis-

Peço atil<mento. 

DeferH.o. 

PROCESSO NttMERO 4.657/63 Rel4tor Minis-

evisor Ministro Hildebranto Bis~glia. RR 

Americ•na. Interessados: CIA INDUSTRIAL 

DR CtCERO CAMPOS) e JOS~ PICONI E OUTROS 

ENA). 

O Sr. Tostes M:olta - Proferida a àecisão ~revelia, •• (18 o 

relatório). 

o Sr. Presidente -
a pal-.vra o Sr. R ela 

o Sr. Tostes Mal h. -

por isso que a audill 

bimento à.._ notificaç 

De acOrdo. Em tiscuss;o. Encerrada. Te 

tor. 

Conheço, mas no m~rito nego provimento, 

ncia foi designada no pressuposto do rece 

:o no prazo normal de 48 hor;;.s. (L!). 

O Sr. Presidente - Há uma preliminar que rejeito. Também ne 

iverg@ncia? Conhecido, rejeitata a pre

vimento, por unanimid ... te. 

go provimento. H.;_ d 

limin;;.r e neg01.do pro 

O Sr. Se c r e t.:.ri o - p ROCESSO mfi'ffil'lO 4.662/63 - Relator Minis

evisor Ministro Hildebranto Biságlia. RR 

S. Câetano do Sul. Interessados: FIDELl 

ARMAZENS GERAIS (DR GERALDO F.P.BASTOS) e 

SIDNEY DIAS DOS SANTOS. 

tro Toste& Malt.&. R 

te te cisão da JCJ te 

DADE S/A EMPRtSA DE 
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O'S:t'. T:>stes Malta -A ~.:erit!ssl.ma Junt!! r!!c:>nhceu devid:> o 

, ( ") , a vis:~ prev1 o... le • E• :>r el~t::>ri::>. 

0 s~. Pre~ident~ -De acÔrd~. EU discussã~. ~cerrad~. C:>m 

A 

O Sr. T:.stes !Jalh - C"Jnheço pela d1vergenc1a. 

(l Sr. Pr11sir'le'1+!' -De nc~rdo. ii!Í diver&ênc1a? C:mhec:!d" o 

0 Sr. TJstes ~.!alta - Heg:. :cr:~viwento. 

J Sr. 
, 

Eà ·.qrf. ;.::>r1 tz - Ha. D:>u :--rov!ruent::~. 

O Sr. Presidente - P::Jr .:1a1-,r1a, neb·ldo provi~ento. 

O Sr. s,.crrltári o - P~·1GB3S0 :rú:'mtO Lf. 738/63 - R ela br i.:1n l s tr 
. . 

Delfin l:!:Jreira. R8 vl!Dr ::inistro ·TJstes !!.altll. RR r> e dec1sã 

d:> TRT. da la. Reei&:~. Interessat'l~s: FAB. LATrcfuos SA'II 

(W. l.!AHOEL SILVEIRA HAIA) e PEDR~ AlTTJi•-o DE :·:n,:) OLIVEIRA 

(DR. GlJAREZ :IJ:l'l'EIRO). 

O Sr. Delfim M:~rE'ir~ - (Lê ? relndrio) • 
.. 

O Sr. T">~+.,.s :t'lltn - De acordo. 

O Sr. Pr,.si<'lent~; - E-"1 dlscussâ'>. Encerra~-:~. Te::~ a palavra Q 

Sr. Rclat">r. 

, .. .. 
O 3r. Pr!l"'ir'l~mt'! - Ra d1-:ero:;cncia? Conhecid::~, unanimemente. 

Tem a palavra ~ Sr. Relat?r. 

O S!'. Delfim ].br!'ir~ - O a test~do rr.~dico éle fls. L11. •• (lê). 

D~u pr~vi~ae~t:> pnra c c.>nslder!lr .elidida a revelia, sendo :J 1r2. 

cesso anulado a rsrtlr de fls. 7· 

·51 
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O Sr. Pres1.é!ente - Achn que :J atestnd:J oédic~ r'eve ser rreoi · 

O Sr. Lui?.. M~n9sili-- C··''·' !I. d1ver::ênc1a. 

rsr elidid! ~ r~ .. el~'l, a:.Ul!l.'1à~-se 1 prooesa:J a Rrtir ào fl 

7-

J Sr. 3e~retár1o - PROCESS·J dr:ERO 1J .]80/63 - Relabr: !an1.~ 

tr:J TJstes ;.blt:J.. Rev~.a,r: ::~n'.3tro llllc1ebrnnd:J 3~a9·:11a. 

Recurs~ ,;e re'.1sta de rlec1sa:J d:) ':'RT. da 3a. Re..;11io. Intere~ 

sadn i JES0S FERNAt~DES DA SIL'IA E JU':':l0S (DR. \'\'::LSJ:: VIDI:JAL) 

e FÁIJRICA DE CALÇADJS t.; C,'RT'!.":f': SA:·TA IIELE:TA (DR. LEONIDES 

IL FI L:; o). 

O Sr. Tntes :.falta - (Lê :J r olatÓri~ ). 

O Sr. Presiàent.e- De nc9rdo. I:m discussão. Encerrada. Co• 

a palavra o SR. RelstJr. 

J Sr. Tostes J,l!l"' - !T;";> vcj:J vi:Jl:!ÇÍÍ:J na lei. ilão C"Jnheçe. 

o 31" • H~ àiver;ência? :;Õ:Il c mhocldo 

o r e cura o, un in ime~en te • 

0 Sr. s~r.r-icqr'' - PP.OCESSO :TÚ.::mO ).02!:/6"> -Relator idb~st:r' 

Tostes :.\alta. Rev~sor: :.~lnhtr) iiil~ebrando ..lisai.~ll.a. RR 

de decusn~ r1s l]s. JÇJ. é!.e Sã? P:~,·lo. i:nteress,;cbs: JOSÉ GAR 

C:.4 DA SILVA (D:'l.. R:.',' ..>il.A':CJ P.~P..,FUJS) e FIAÇÃO E TRCSLAGEJ 

JD::!:'I'E S/A (DR. AI: I~ AI-D3R). 

5' ·) , .. 
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rio n;>roal, nã~ r~r')ibe S'ct&~ redução. (Lê). 
, 

O S!'. Preside~+'! - it.:J.teri9 ele fs;;J. Cou '.l rel:::tor. 

,'relil:l.innr e niio c mheci<i:J ~ recurs'.l, u."lÚnlmemente.- Es:>ta 

da R ps~ta, ~eclar~ e~cerra~e ~ sessa:>.-.-.-. 


