
PODER JUOICIÁ~lO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL. SUPERIOR DO TRABALHO 

llOTAS TAQ.UIGRÂFICAS DA D~CI!IiA-PRI!:IEIRA SESSÃO ORDIIIAAIA 

DA TERCEIRA TURl\1A DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 21 de maio do 1 968. 

Presentes os Srs.: Arnaldo Sussekin 
Presidente; JUlio Barata, Tostes Ma 
ta, Luiz lllenossi, Rodrigues Amorim 
(convoca~o), Ministros. 

Procurador: Dr. Dirceu ae Vasconcel 
los Horta. 

Secretário: Dr. Dalton Luiz Pereira. 

O Sr. Presidente - Havendo nÚmero legal, declaro aberta a Sos 

- ... , .. . 
sao.~discussao a Ata, cujas copias se encontram a disposi-

' N # # 
çao dos Srs. Ministros, do l\tl.nisterio Público e dos Advogados. 

- -Nao havendo impugnaçao, declaro-a aprovada. Foi retirado da 

Pauta face ao impedimento do ministro Relator, o Agravo de Ins 

trwnento 258/68. H~ preferência a requerer? 
... 

(Os Srs. Advogados requerem preferencia para os processos 

n2s )54/68 e 84/68). 

O Sr. rresidente • Deferidas • 

• O Sr. Secretario - PROCESSO N2 354/68 - Relator: Ministro JUl 

Barata - Revisor: Ministro Tostes Malta - Recurso de Revista 

de decisão do TRT da 2a Região - CIA.NITRO ~UÍMICA BRASILgiRA 
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(Dr. Domingos Barone) e JOSÉ RUBIO e outros (Dr. Almir Pazzio

notto Pinto). 

O Sr. Julio Barata - Pelo AcÓrdão, de fls. 163, f'oi decidido 
H A H 

que: primeiro, nao ocorreu força maior, pois como tal nao se 
.. 

define a conjuntura economico-financeira; segundo, os emprega• 
, ' H dos estaveis, dispensados, f'azem jus a reintegraçao, porque 

' 
houve apenas cessação parcial de atividade; terceiro, não de 

ser arquivadas as reclamações dos que não compareceram ••• (lê) • 
.. 

A douta Procuradoria Geral opina pelo não provimento. t o rela 
, 

torio. 

"' O Sr. Tostes Malta - Da acordo. 

O Sr. ~residente - Tem a palavra o ilustre Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. Domingos CentOla) 
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o ~r. ~residente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

lator. 

o Sr. Julio Barata - Sr. Presidente, no tocante ao problema 
N H # 

reintegraçao ou da indenizaçao dobrada e que foram aduzidos 

P 
# N A 

julgados divergentes. ortanto, so em relaçao a este ponto co 

nheço do recurso. 
N # ~ 

O Sr. Tostes Malta - Realmente, nao anotei se ha divergencia. 

Mas a primeira questão, ser caso do arquivamento, não do con

fissão, não sei se, nesta parto, foi invocada a lei apenas ou 

jurisprudencia. Como, no caso, faltaram depois da contestação 
N 

não conheço por êsto ponto. TelnbÓm não conheço pela fÔrça lllltil:s'l 

porque o Dr. Advogado excluiu essa parto. Ouvirei do Sr. Rola 
' N tor, agora, se conhece quanto a indonizaçao • 
• 

# # N 

O Sr. Julio Barata - Entendo que ha Acordaos divergentes, no 

tocante ao problema da reintegração ou da indenização dobrada 

" O Sr. Tostes Malta - O conhecimento, ainda que pela divergon-
, 

cia, importaria em provimento, nos t~rmos de varios pronuncia 

~ontos desta Turma. 

O Sr. Julio Barata - Não necess~riamente • 
• • O Sr. Tostes Malta • Se a Turma e coerente ••• 

O Sr. Julio Barata - A atitude do provimento ou não proviment 

dependeria da escolha da tese. 

O Sr. Tostes 1úUta - Acho quo não; é uma questão de coe~ncia 
, , , H I 

A Turma vem entendendo que, se esta fechado, e logico. Nao se 

. só .. o.;Dr. Advogado funcionou na Junta; é uma omissão, não veri 

fiquei. 

O Sr. Julio Barata - Não funcionou. 

O Sr. Tostes Malta - !s fls. 122, há uma afirmação - matéria 

de í'ato - de que os serviços continuaram, não houve extinção 

dos serviços em. que estavam situados os empregados. 
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O Sr. Presidente - O Dr. Advogado, da tribuna, disse isso,que 
, 

tambem sustenta a recorrente, pela voz do seu patrono,que hou 

ve fechamento de estabelecimentos do produção. !ates emprega

dos não trabalhavam nesses estabelecimentos de produção,porém 

num departamento de serviços gerais. Reduzida a atividade 

entidade empregadora, pela extinção de alguns - , , de produçao, tornou-se desnecessario o numero de empregados 

nos departamentos não extintos, em que trabalhavam os recorri 

dos. Essa a tese do Dr. Advogado. 

O Sr. Tostes Malta - Então, havendo af'irmação de que trabalh 
' 

vam em serviços que não foram extintos, para tirar disso a 

lação era preciso que o Dr. Advogado tivesse fUncionado em 

" meira Instancia e, constatado isso, imediatamente e procur 

esclarecer os fatos no Recurso Ordinário, para que 

Regional corrigisse e mostrasse a impossibilidade, porque 

ve o decréscimo oe serviço. Ams isso não foi feito. O que 

ta• • • fi - -de pe e a a rmaçao de que os serviços nao foram extintos, 

não encontro a divergência. 

O Sr. Julio Barata - Sr. Presidente, fiquei impressionado, d 

fato, cem as palavras de Dr. Advogado porque, posta a questã 
" . , nos termos em quo a cclcccu, realmente a soluçao lcgica seri 

- " " a indenizaçao em dobro. Mas bem fez o Revisor em chamar noss 

atenção para o quo se encontra às fls. 122 - sentenga da Jun 

" ta em que sele: 11A reclamada encerrou suas atividades ••• (lê' 
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O Sr. Julio Barata (Continua lendo) - A decisão que o AcÓrdão, 

de fls. 122, manteve foi essat "Não se trata, no caso 

ta, da hipÓtese prevista nos arts. 502 e 497 da Consolidaç~ • 
, N , 

O Acordao e muito conciso. 
.. 

Conheço por estes fundam 

tos. 
, , N 

Acho que ha Acordaos divergentes quanto ao problema de 

reintegrar ou conceder a indenização dobrada, em casos seme -

lhantes. 
,. 

O Sr. Prcs1donto - Havendo divergencia, tomarei os votos. 

O Sr. Luiz Menossi - Acompanho o Relator. 

O Sr. Rpdr1 gpos Amorim - Acompanho o Relator. 

O Sr. 
, .. 

Presidente - Tambem acompanho o Relator pela divergen 

cia que S.Ex•. assinalou existir. Contra o voto do ReVisor , 

conheceu-se da Revista. Tem a palavra o Relator. 

O §r. Julio Barat' -

lo princÍpio geral de 

, 
Em meu voto quanto ao merito, guio-ID! 

, 
que e preferivel ao empregado a manute.n 

N A 
çao do emprego. Realmente fiquei abalado pelas palavras do J:r. 

, 
Advogado mas, diante do que esta nos autos, tenho que concl 

, 
com o que esta escrito, negando provimento ao recurso. 

O Sr· Tostes Milt, - Tudo o que partiu do fato, admitido co 

mo certo, de que os serviços continuaram, e sendo 
, 

taveis - os outros receberam indenização simples - tenb> 

manter a sentença. Acompanho o Relator. 

o ~,. LJ.l~ I tllng~U11 - Acompanho o Relator e o Revisor. 

O Sr. Rodrigues Amorim -
.. 

Sr. Presidente, com a devida venia, 

vou dar provimento ao recurso para que sejam indenizados osem 
, 

pregados estaveis, na forma da lei, porque, evidentemente, c 

forme demonstrado nos autos e lido pelo Relator, a parte 

bril da emprêsa foi afetada substancialmente com a extinção de 
, , .. 

varios estabelecimentos, e os empregados tambem tem que ser & .. 
fetados. Mandar reintegrar por que ? Para nada. "Data ve 
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dou provimento ao recurso. 
, , 

- A materia e, a meu ver, bastante controver .. 
A lei, em seus arts. 497 e 498, diz "sem ocorrencia 

.. orça maior", ao se referir a "fechamento de estabelecimento 
.. - , filial, agencia ou supressao necessaria de atividads". Tudo 

- - , conceituar esta expressao "supressao necessaria de a 

se se deve entender como supressão parcial de uma ati 

Vidade. Na realidade, o que ocorreu foi que o departamento 

serviços gerais ou manutenção, onde ficam os eletricistas, me . ., , , 
canicos, etc. -- se serao ne9essar1oe em maior ou menor numero ... 
tal a atividade produtora da empresa seja maior ou menor. 



PODER ..JUDlCIÀRtO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

21/5/68 13,25 -1-

O Sr. Pl'csjdcntc - (Continuondo) - O quo ocorreu 6 que, rco1, 

nontc, cst6 oflrDodo no sentcnço, tol solientou o Advoc;odo,qu 

houve reduçõo do otlvidodc produtoro, trozondo coi:1o coro16rio 

o ncccssidode do reduzir os sorv:i.ços de nonutcnçll'o. I.Ios o lo i 

nll'o folo en reduçl1o de otividodc, folo en supressõo de otivi

dode. De nado quo, no dúvido,- c reconheço que o not6rio en

sejo dúvido - pernoneço cmJ o interprotoç!!o que oté hoje t<>n 

sido dedo d lei, no s<>ntido de que o despedido do est6vol, n5 

se trotando do extinç!Jo de enprâso, estobc1ccinento, filiol o 

o13ênciD, só 6 poss!vc1 havendo suprcss!!o de otividodc. No co-

so n!Jo houv<> extinçl1o, houve reduçllo do otividode. Quiz o lc

c;islodor posslvelncnte ossc13uror, no hipótese do nceQssidode 

de rcduçllo de otividode, o pernonêncio dos est6vcis, con o de 

pedido dos nil'o cst6veis. Esto tcrio sido o l.ntenç!Jo do lo i. A 

interprctoçtl'o quo ot6 hoje vl [\oro e tcn sldo odotodo 6 nesse 

sentido, c nelo tlc nontcnho, ocoJJponho o ilclo tor. Centro o v o 

to do !.:inistro Rodric;uos AnoriJJ, no3odo proi!Tincnto d tkvisto. 

O Sr. Socrct6rio - PROCESSO Nç 84/68 - Relator: J:in1.stro Ar -

no ldo Sussekind. Revisor: r,:ini stro Julio Boro to. Recurso de R 

visto do dectsGo do lo. JCJ de Santos. CIA. DOCAS DE SANTOS 

(DR. Eraldo Aurelio Fronzeso) e AURORA CHINI GIANGIULIO (DR. 

Klous Henge) • 

O Sr·. Presidente - A Revisto é interposto do raspei tóvcl sen -

tonço do Junto, quo jul.:<;ou prineiro, devido o sol6rio-doenço 

dos pril:Joiros qlllinze dias de ofostOJJonto do onpro[lodo, porque 

otcstodo o crú'ernidode pelo IAPM; segundo devido o sol6rio-f~ 

l:J!lio no pcr!odo do stonbro do 1 964 o 15 de junho de 1 966 •. 

(lê). o lilnistério P6blico opino pelo n!Jo conhcclcil:Jcnto do D 

pêlo. :e o rclotório. 

O Sr. Julio Boroto - De ocôrdo con o relotório. 

(Uso do polovro o Dr. Ruy Bessone). 
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O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. O § zo do art. 

24 da Lei Orgânica de Previd;ncia Social esclarece que o auxÍ-
• • lio-doença e concedido mediante exame medico por parte da Pre-

,. 
videncia, e o regulamento, explicitando essa norma, estabelece 

A # # , 

que esse exame medico e previo. Mas tanto a norma legal, como 

a regulamentar, refere-se a auxÍlio-doença, isto é, 
# H A 

cio que e concedido pela instituiçao de Providencia Social. 
• e # 

mo se ve do processo e afirmado pelas instancias ordinarias ' 
para concessão do aUXÍlio-doe • • esse exame medico foi realizado 

ça pr;viamente em relação ~quele benefÍcio previdenciário. 
• • que se discute e se a incapacidade afirmada nesse laudo medic 

.. 
do Instituto de Previdencia, realizado o exame quando do req 

rimento do auxÍlio-doença, pode atestar, com efeito retro-ope 

rante, a incapacidade do empregado. • No caso, o laudo medico 

firma essa incapacidade. A incapacidade ocorrera desde tal 
.. . .. 

ta, desde o afastamento. A consequencia sera, nao pelo art .. ,. 
24 de Lei Organica da Providencia, mas pelo art. 25, que . , 
mina que o salario-enfermidade e pago durante o afastamento d 

• empregado e o Decreto-lei no 6 905, mais antigo, ja 

que essa obrigação patronal resulta da prova de incapac~ 
, 

ta preferentemente naquela ordem prioritaria; em primeiro lu 

gar, médico de instituição de Previdência Social. Não creio 

que se possa examinar a tese do recorrente no sentido de qu 
, 

o atestado, o laudo medico, melhor falando, do Instituto d 
A ' Providencia Social, que atesta a incapacidade preterita do se 

gurado, como empregado, Viola ou não as normas legais. Por 

so que a Revista, neste ponto, vem com argüição de violação 

art. 24, que concerne, não a salário-doença, mas 

a auxÍlio-doença. De maneira que não conheço, nesta parte, d 
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Revista, visto que não há violação do art. 24, que é citado, 
• de vez que o art. 24 -- volto a sublinhar -- diz respeito a 

,. _/ ,.. , 
concessao do aUX111o-doença e nao do salario-doença, que foi 

, - _f , 
reclamado. Quanto ao salario-f~lia, a tese e interessan -.. , 
te, mas nao vejo tambem porque conhecer. O ilustre Advoga-

, jJJ , N 

do, alias, adiantou-se dizendo: "Dir-se-a que os Acordaos ~ .. , 
rolados nao concernem a inquerito arquivado." 
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O Sr. Presidente - (Continuando) - Reoloonte, dizeo os ores

tos apontados como divergentes que - suspenso o contrato do 

trabalho - não persiste o obrigoç8o patronal de pegar solório 

fao!lto, Certo. A suspensão do contrato de trabalho, apenes 

mantém o vinculo eopregot1c1o, mes neL1 a obrigação de pagar so 

l6rio subsiste. Cono o salhrio-fao!le é acessório, supleoento 

de natureza essisntenoial, é devido por fórça do oontroto.Oco 

re que, no coso, trato-se de inquérito pore demitir empregado 

estável, e e suspensão foi feito prev1ooente áro ôase fim. 

gundo e lei, julgado procedente o inquérito, reconhecido e e 

cuseção, o resolução contratual retro~e 8 dote do suspensõo,o 

no coso, nenhum selario-fem!lie seria devido. Mos, o oposto se 

dé, quando não julgado procedente o inquérito. No espécie, o 

inquérito n1ío chegou e ser julgtJdo, erquivedo e requerimento 

da emprôse, em virtude de morte do requerido. Quer-me perecer 

que o efeito desse arquivamento neo pode ser igual so de pro

cedência de eeuseçeo. Ele se oprox1ma, por enelogto, oo do 

procedênc1e do inquérito, porque do inquérito n1ío resultou n~ 

nhuoe resoluç1ío contratual; precisamente porque es hipóteses 

sõo diferentes, os erostos arrolados, o meu ver, n1ío são oon

flitentes, nõo conheço do Reviste. 

O Sr. Julio Berete • Aooopsnho V.Excel8nc1e. 

O Sr. Presidente - Hé diverg8nc1e? 

O Sr. Rodrigues A1:torim - Conheço do emblls os hipótese. Nõo s6 

e do solêr1o-fem111o como e do concessão do licença por onte

cipaçeo. 

O Sr. Tostes Melte - Se é exato que o inquérito nõo chegou eo 

f1o, menos exato é que ficou e empresa 1mposs!bll1tedo de pr2 

vnr oquelo falto, dete~:tlnsdoro do inquérito. Pergunte-se:por 

isso, ele vai ficar onerado com o pogsmento do salário que si 



PODER .JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR CO TRABAL-HO 

21/5/68 MB /Á!HA ,JSF 13,40 

oente seria devido, reconhecido o inôcêncie do eopregedo? 

O Sr. Presidente - Usei e reciproco de que só não seria devid 

se provado o ocusoçeo, Achei que néo hovie d1vergênc1o. Não o 

fi~ne1 o tese no oérito. 

O Sr. Tostes Malte - O arquivamento se procedeu o requeriL1ent 

mos seria tembén detel'l!linedo sem o requerilnento, No reelidade, 

ele ficou, cone norte, 1mpossibil1tedo de prover o feto, e 

vai ser obrigada e pogor o que não devto. Conheço de Reviste, 

O Sr. Presidente - Esqueci de focalizar ésse ole1nento em home 

negeJJt ao Sr • .Advogo do que, se!Jpre con 8 c la reze e o brilho he 

bituel, rossoltou o questão do credor do obrigação do sol6r1o 

fen!lie, Tenho ponto de viste, não sei oo certo ou errodo, d1 

forente daquele que costUL,eiremente tenho ouvido, não só·eo v 

tos c01:1o do tribuno toob6m. Entendo que o credor de obrigação 

é o enpregedor. O salário 6 devido pelo empregador, não pele 

Prev1dÔnoio, No Previdêncio Social existe epenos funcionando 

une Ce1xe da Cmnpenseçí!o dos contribuições quo os ompregodore 

recclhem, pare o fio de garantir o pagamento dentro de ll1ll s1s 

te1~a de solidariedade reciproco de todos, pera ev1 ter o ont1-

scleçõo dos emprogod1s casados e COl~ filhos,fundo êsse que é 

1ncomun1c6vol com o receito de Previdência Soc1ol. ~le apenes 

é gerido pelo Previdência Social, mos é reol!Jente formodo, ox

clus1vemont~, das atribuições dos enpregodores, poro o fim os

peclel de garantir o cunprim.ento do obrigação patronal, que -é 

e do pegar o selôrio-femilia como suplemento do solório. A que 

ta•, pode-se dizer, é eoadêmics porque, no realidade, se é o 

Fundo qye paga, o Cl!lpregedor, seja neste caso ou em todos os 

outros, não será meis ou menos onerado com o condenação, de ve 

quo o condenação oo solrio-fon1lte so1r6 por olvorá do Juiz. 

Quis apenas sel1entor &sso ~~ com o fim do ressaltar o 
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tese pore futuros exenes. Entendo que é credor do obrlgaçeo, 

n!o o Previdênclo Soclol • 
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o Sr. Presidente - (Continuando) - Êle usa o Fundo, constitui 

dos das contribuiçÕes de todos os empregadores, que ~ incomu

nic~vel com a Previdência Social por que não pertence ~ sua r 

ceita. 
, , 

O Sr. Julio Barats - O Instituto e o depositario. 

O Sr. Presidente 
, 

o depositario e gestor do Fundo. 
., 

Ha ou-
~ 

tra divergencia? Contra os votos dos hiristros rtodrigues AmQ. 

rim e Tostes !•;alta, não se conheceu da Revista. 

O Sr. Francisco da Costa Netto C.&avogado) - Sr. Presidente, P.!!. 
A 

la ordem, Pediria preferencia para. o rlecurso de jevista n2 •• 
. ' 

~092/67, de que V,Exª e rlelátor. 

O Sr. Presidente - Deferido. 

O Sr. SecretáriQ. - PrlOCESSO N2~ 092/67 - .'1-elator: Einistro Ar. 

naldo Sussekind. J.evisor: Einistro Julio Barata. J.ecurso de 
, 

Revista de decisão do TrlT da 3ªdegião. 

1E EINAS GEi:U.IS e I'l.'ú DA SILVA :::lúli/tUE. 

BhNCú DE CrlEvlTv REAL 

(Drs. Tulio M.Lopes e 

\·!.Carneiro Vidigal) • 
, ~ 

O Sr. Presidente - Revista manifestada contra Acordao rlegional 

' que concluiu que, no caso, a remoção do bancario, com mais de 

- ' dez anos de serviço, nao correspondia a necessidade do servi-

• ço, tornando-se, por isso, anti-social e ferindo, desnecessa-
, ... , . 

riamente, um bem jurídico da mais alta substancia, que e o dQ. 

' micilio da pessoa, (L~) • ' Contra-arrazoado, opina o Xi~iste-

rio PÚblico pelo seu não conheci~ento. É o relatÓrio. 
A 

O Sr ,__JQJ.io_ Ba.ra t.s - De acordo. 

O Sr. Presid~ - Tem a palavra o Dr. Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. Francisco daCosta Netto). 
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O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Conflito jurisp~ 

dencial inocorre da sua alta procedência, não podem, por fÔr

ça de lei, fundamentar Revista na Justtça do Trabalho ••• (lê 

Não conheço, assim, da Revista. 

O Sr. Julio Barata - Também não conheço. 

Q Sr, Presidente - Há divergência? Por unanimidade, não se q_ 

nheceu da Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ liltJ/68 - Relator: Hinistro 

Tostes Malta. Revisor: Ministro Luiz Menossi. Recurso de Re-

vista de decisão do TRT da l!! Região - JORGE HONTEIRO e PET 

LEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS (Drs. H. Junsen Machado e RobeJ.: 

to Siqueira). (Adiado o julgamento em virtude de empate ver~ 

ficado na votação ••• (lê). 

O Sr. Tostes Malta - Trata-se de conhecido caso do empregado 

de bloco-tarefa. O meu fundamento foi o seguinte: Com a int~ 

venção no sindicato passou a emprêsa a contratar o serviço. 

O Sr. Julio Barata - Conheço o processo. Meu entendimento é 

no sentido de considerar o empregado como da Petrobrás. 

O Sr. Presidente - v. Ex!! já votou na Turma e no Pleno nesse 

sentido. 

O Sr. Julio Barata - Voto acompanhando o Ministro Tostes Mal 

ta. 

O Sr. Presidente - Por maioria de votos, vencidos os Hinis

tros Presidente e Rodrigues Amorim, deu-se provimento à Re

vista para restubelecer a sen~ença originária. 

o Sr. Secretário - PROCESSO NQ 2 276161 - Relator: Ministro 

Arnaldo Sussekind. Revisor: Ministro Julio Barata. Recurso 

de Revista de decisão da 18! JCJ de São Paulo - EDITORA VALO 

RIZAÇlO S/A e DURVAL ORLANDI (Dr. Antonio Muscat). 

o Sr. Presidente - Alegou o reclamante, na inicial, ter sido 
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contratado para trabalhar como vendedor com salário fixo de 

150 cruzeiros novos mensais e comissão ~e 20% sôbre as vendas 

efetuadas ••• (lê). O Ministério PÚblico opina pelo não conh~ 

cimento do apêlo. t o relatório. 

O Sr. Julio Barata - De acôr do. 

O Sr. Prestdente - Em discussão. Encerrada. O reclamante ap~ 

nas confessou que não efetuara qualquer venda. A conclusão 

da Junta não entra em testilha com sua confissão ••• (lê). 

Não conheço. 

T , -O Sr. Julio Barata - ambem nao conhGço. 

Q Sr. Presidente - Há divergência? Por unanimidade, não se 

conheceu da Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 3 981/67 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão da JCJ de Campos - ODILON COSTA e FRANCELI

NO NOGUEIRA DOS SANTOS (Drs. José Maria Siveira e Wàlter da 

Silva). 

O Sr. Julio Barata - O reclamado foi revel, embora regular

mente notificado. Mantida a sentença em grau de Embargos, a 

Revista insiste no fato de não haver sido notificado pessoal 

mente o reclamado. A douta Procuradoria opina pelo não co

nhecimento. t o relatÓrio. 

O Sr. Tostes Malta - De acôrdo, 

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

Relator. 

Q Sr. Julio Barata - A sentença de Embargos responde clara 

e plenamente às razões da Revista. A notificação foi ratir~ 

da pela pessoa que habitualmente recebia a correspondência 

do recorrente, e êste lev.ou dois meses para atender à noti

ficação. Não conheço do recurso, que não atende aos pres;.."" 
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supostos legais. 

O Sr. Tostes Malta - Com a devida vênia, vou conhecen e dar 

provimento ao recurso. O fato de ser postal a notificação 

não exclui o princÍpio de que a citação é pessoal, deve sem

pre haver a certeza da notificação pelo réu. No caso, essa 

correspondência não foi entregue no domicÍlio mas retirada 

na agência, o que evidencia que não havia distribuiçãp pos

tal. O carteiro, que faz as vêzes do Oficial de Justiça, de! 

xou de constituir o elemento pelo qual o Juiz d~ como certa 

a citação. Se não sabe o réu que vai ser acionado, de manei

ra a correr à agência para buscar a citação, não podemos a

firmar que esta se fêz no prazo, apenas porque alguém de sua 
I " ,. , 

fam~lia foi a agencia retira-la. 

O Sr. Julio Barata - Peço vênia para ler a sentença de Emb~ 

gos a que me referi no meu voto: "Permanece elidida a reveli 

pois, pelo documento de fls. 12, vê-se que foi a correspondq_ 

cia retirada. 

O Sr. Preéidente - Retirada no prazo? 

O Sr. Julio Barata - Dois dias antes. Curioso que essa sobr1 

nha, encarregada de buscar na agência postal a correpondênci 

recebeu a notificação, e êle teve dois meses para comparecer. 

Temos de atender aos usos a costumes da praxe do interior. 

O Sr. Luiz Menossi - Com o Relator. 

O Sr. Rodrigues Amorim - Sr. Presidente, no caso, quando a 

distribuição existe e uma terceira pessoa se encarrega de a 

nhar na agência, persiste d dÚvida: teria ido ou não? Nesta 

dÚvida, acompanho o Revisor. 
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O Sr. ~residente - Se a correspond;ncia não tivesse sido apa

nhada no prazo capaz de ensejar o comparecimento do reclamado - . -eu nao teria duvida em anular a inst:ruçao. Mas ela foi apanha 

• da pela pessoa que, segundo a sentença de Embargos, et a enca.!: 

rogada de fazê-lo em nome do reclamado. Face a essa afirmação 

acompanho o Ministro Relator. Contra os votos dos Ministros 

visor o Rodrigues Amorim, não se conheceu da Revista. 

O Sr. ~cretârio - PROCESSO Na 3 692/67 - Relator: Ministro 

naldo Sussekind - Revisor: Ministro Julio Barata - Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 7& Região - INTERBRASIL, TRANSPO 

TES, CO!,:fHOIO E REPRESENTAÇOES LTDA e DANILO DE ALENCAR FILHO 

O Sr. Presidente - De in!cio, peço desculpas à Turma por ter 
• 

escrito um relatÓrio longo. A Revista é manifestada contra o 
• N ~ 

Acordao Regional que rejeitou a exceção de incompetencia arg -
da pelo ora recorrente, por entender provado que o reclamante 

exercia o cargo de gerente da filial da empresa como seu empr -
gado e não o de representante comercial com mandato ••• (lê).Co 

, . ... 
tra-arrazoado o recurso, opina o Ministerio PUblico que dele 

não se conheça. ~ o relatÓrio. 
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O Sr. Julio Barata - " De acordo. 

O Sr. rresidopte - Em discussão. Encerrada. A Revista merA 

ce conhecimento, em parte. Vou ler a minha justificação por-
, N 

que ha violaçao da lei alegada. A fronteira entre o contrato 

mercantil, representante comercial, e o contrato de trabalho, 
• tem ensejado viva controversia·na doutrina a refletir-se na 

jurisprud;ncia ••• (lê). Nesta parte não conheço da Revista, 

pois inocorreu a pretendida violação do art. 30 da CLt, face 

~prova produzida e ao concernente ••• (lê). Conheço 
, 

porem 

do recurso quanto ~ violação do art. 482 e ao conflito jur~s-
' N prudencial relativamente a interpretaçao do art. 70 da Lei nO 

605. Como conheço por violação da lei, prossigo na leitura cb 

• • meu voto. Ja a sentença ordinaria reconhecera que o reclam~ 

te negligenciara ••• (lê). Conheço da Revista no ponto da fill 

ta grave. 

O Sr. Julio Barata - Concordo plenamente com as considerações 

de v. ExA., e me reporto ao AcÓrdão do Supremo tribunal Fede

ral no caso do Cortume Carioca, em que se tecem considerações 
A 

muito esclarecedoras sobre a possibilidade de ser o empregado 
, 

diretor ou socio de firma. 

O Sr. Presidente - Conheço por violação do art. 472, justa 
A 

causa, ato faltoso, e pelo conflito jurisprudencial sobre a~ 

muneração do repouso. 
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O Sr. Julio Barata - (Consulta os autos) - O AcÓrdão está às 

fls. 500. Não vou conhecer da Revista porque entendo que o! 
, - -cordão nao reconheceu nas faltas, de que foi acusado o empr~ 

gado, aquela intensidade de que fala a lei, em relação 

faltas de empregados estáveis. 

O Sr. Pre~idente - Não se trata de empregado estável. 

' as 

O Sr •. ~~lio B~r~ta- "Apesar disso, as apontadas faltas não 

se apresentam com a intensidade que lhes empresta a recorrell 

te, tanto que o recorrido ••• (lê}". Meu voto é não conhecendo 

do recurso. 
, 

9. Sr •. Pr.~s.ideA~ - Quanto ao repouso semanal, V. Exª tambem 

não conhece? 

Q_2~.~1o Barata - Não. 
, -O Sr. Tostes Malta - Sr. Presidente, se diz o Acordao que se 

portou com negligência o empregado, e êsse fato é insuscetí

vel de discussão ••• 
A , , 

O Sr. Presidente - ~le não e estavel. E' gerente. 

O Sr. Tostes Malta - Então, reconheceu a Instância ordinária 

um procedimento que autoriza a demissão de um gerente. Quem 

manteria no lugar um· empregado, gerente, -e por isso mesmo 

S. Exª salientou não poderia nunca ter a estabilidade, a in

denização dobrada - sabendo ~le que não pode ser desidioso ? 

De modo que encontro o motivo. Acompanho v. Excelência. 
A 

O Sr. Luiz Menossi - Se era do conhecimento da empresa que 

êle se deslocava da agência onde era gerente e ia tomar co -

nhecimento dos fatos na agência central, a emprêsa tinha co

nhecimento disso, e êle ainda queria ficar sabendo como andã 
, # h - , 

vam os negocios na propria gerencia. Acho que isso nao e fa! 

ta grave. 

O Sr. Tostes Malta - A emprêsa sabia dêsses atos? 

o Sr. Julio Barata - Não se pode ter em dÚvida que foi a rel 
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corrente, emprêsa, que procedeu ••• (lê). 

O Sr. Presidente - Disse que os diretoras iam fiscalizar. Po~ 

tanto, estava sempre a par do que se passava. Não diz que t~ 

nha conhecimento dos atos faltosos. Gostaria de esclarecer~~ 
~ ~ 

primeiro, prova nao revejo, e ambas as Instancias declararam 

que o gerente agia com negligência no exarcicio das suas fun

ções. Não importa saber o ato de que foi acusado. Não revejo 

prova, seja para inocentar, seija para condenar empregado. Se

gundo, a lei não exige intensidade senão para estável. ~le não 
' . e estavel. 
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O Sr. Presidente - (Continuando) Terceiro, me parece fundameu 
, ~ 

tal um comentaria que fiz, certa vez, sobre a conceituação do 

atos faltosos. Dizia eu, no meu livro, que o mesmo fato pode 

ser, ou deixar de ser justa causa para rescisão do contrato d 

trabalho, conforme a atividade do empregado, conforme a funçãq 

conforme o ambiente, e dava um exemplo: um determinado nome, 

que não deve ser usado - um palavrão - dito num restaurante, 

evidencia falta grave, mas no serviço de bloco da estiva, po

demos considerar justa causa para despedida um empregado sol

tar um palavrão? O direito consuetudinário há de ter muita fÔ 

ça na conceituação da falta grave. No caso, tratava-se de um 

gerente. Então, a negligência se caracteriza. A lei não fala 

nem em desidia habitual, fala em desÍdia. A simples negligên-

, - . - -cia e razao para a resc~sao, nao indenizada, do contrato de 

trabalho. Mas, continua a divergência. 

O Sr. Rodrigues Amorim - Com o Relator. 

O Sr. Presidente - Conhecida, por maioria, em parte, a Revis

ta. No mérito, quanto ao ato faltoso, reformo a decisão para 

considerar justa a despedida do empregado. Indevidos, portan-
, . 

to, indenização e aviso-previa. ~o que tange a remuneração do 
, 

dias de repouso compulsorio,de que trata a Lei 605, confirmo 

porém o decidido ••• (lê). Em conclusão, conheço e dou provi

mento parcial à Revista, para excluir da condenação as verbas 

alusivas ao aviso-prévio e indenização de antigtli.iade. 

O Sr. Julio Barata - Nego provimento. 

O Sr. Presidente -Havendo divergência, tomarei os votos. 

O Sr. Tostes Malta - Com o Relator. 

O Sr. Luiz Menossi - Com o Revisor. 

O Sr. Rodrigues Amorim - Com o Relator. 

O Sr. Presidente - Por maioria, vencidos o Revisor e Ministro 

Luiz Menossi, deu-se provimento à Revista para excluir da cou 
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danação as verbas alusivas ao aviso-prévio e indenização de 

antigüidade. 
, 

O Sr. Secretario - PROCESSO NC 3903/67 - Relator; Ministro A~ 

naldo Sussekind - Recurso de Revista de decisão do TRT da 1~ 

Região - JOCKEY CLUB B1ASILEIRO (Dr. Carlos c. Santos) e AMA3_ 

DO ROQUE: FóR'·UNDES (Dr. Ulisses R. Rezende). 

O Sr. Presidente - As instâncias ordin~rias jul~aram proceden 

te a reclamação, condenando o ora recorrente a retificar a d~ 

ta de admissão do reclamante de 1'5 de junho de 1948 para 8 de 

agÔsto de 1947. Denegada a Revista, na qual foi renovada pre-
A # # 

liminar de prescrição ••• (le). O Ministerio Publico opina p~ 
, , 

lo conhecimento e não provimento. E o relatorio. 

O Sr. Julio Barata - De acÔrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. A divergência é m 

nifesta, razão por que conheço da Revista. 
, 

O Sr. Julio Barata - Tambem conheço. 
# A o Sr. Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, conhecida 

, 
a Revista. Nego-lhe, porem, provimento, pois entendo, tal co-

, ~ 

mo o venerando Acordao recorrido e a douta Procuradoria Geral, 

que a argüição de prescrição do direito de ação não pode ser 

deferida, pois tratando-se de retificação de anotação na car-
, , 

teira profissional, o entendimento pacifico e a de que o pra-

zo prescricional s6 começa a fluir ••• (lê). Nego provimen1D. 
, 

O Sr. Julio Barata - Tambem nego provimento. 
# A 

O Sr. Presidente - Ha divergencia? 

O Sr. Tostes Malta - O empregado teve sua carteira anotada. 

Estava em seu poder; mais de dois anos depois pediu a retifi

cação. 

O Sr. Presidente- Muito mais de oois anos. 
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o Sr. Tostes I.:ol to - N õo creio que êssc sejo o coso coberto p~ 

lo Prejule;odo. 

o Sr. Presidente - Nll'o falei CI::t Prejulgado. 

o Sr. Tostes Molto - o 

prccodor o cortciro, 

cnprc[1;odo stJbio, quando lhe anotou o Cll 

uo o tel::tpo ontcrior de serviço nll'o oro q 

reconhecido cono de di rcito. Isso oro indiscutfvcl. Entll'o, êlo 

tinha os dois anos por 

do carteiro do efeito, 

o reclonon. Isso de scpnrar tJ nnotoçll'o 

acho inposs!vcl. s6 se onoto o carteiro 

poro produzir o efeito do conttJscn do tcnpo. Entffo, neeova o 

notoçõo, fôssc ôlo sou cnprccodo. Dccor

prescrito. 

cnpree;odor, CO!:J"'CSSO O 

ridos dois o nos, cst6 

o Sr. Luiz llfcmossi - N iro divirjo, 

o Sr. Rodrigues Anorin - Con o dlverg6ncio, 

o Sr. Presidente - Por unoninidodc, conhecido o Revisto o, por 

l:!Oioria, vencidos os !1 in i stros Tostes I!ol to c Rodrigues AL;ori· 

no (5o do provil:Icnto. 

O Sr. Sccrct6rio - PRO CESSO N2 257/68 - Relator: illinistro Ju -

inistro Tostes riolto. Recurso do Revisto lio Borota. Revisor: !5 

de doc1s5o do TRT do 2 o. Roe;i11o. JOS/; VALENTINO (DR. Rio Bron 

MATARAZZO (DR; Josó Carlos V, Nunes). 

elo Ac6rdtro de fls. foi cstobclccido quo 

co Poronhos) c S/11 IRF 

o Sr. Julio Boroto - p 

o recorrente COl::tcteu r alto grove, de insubordinoçll'o. A Revisto 

o psicológico poro justificor o t:olto ••• 

pino pelo n5o conhecincnto. _g o rolo t6r • 

alego quo houve o 6'nil::t 

(lô). A Procuradoria o 

o Sr. Tostes !Eolto - D c ocôrdo. 

o Sr. Presidente -&! discussffo. Encerrado. Ten o polovro oRo 

lotar. 

o Sr. Julio Baroto - A no tório ó de provo. A fol to foi coili'cs-

soda. As concSlideroçõcs do Acórdõo nostr01:1 bc1::t que ntro houve o 
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buso do poder por 

o Sr. Tostes lJol to 

o Sr. Presidente -

cido o recurso. 

O Sr. Secret6rio -

do Sussekind. Revi 

to de decisffo do 8 

e SOVETERIA NEVADA 

o Sr. Presidente -

que concluiu: "A s 

causo por obondono 

1~AC fi,!NS ;SF -2-

porte do ei::tprêso. NO' o conheço. 

- NO'o conheço. 

HÓ di vorgêncio? Por unonil:Jl.dode, nffo conhe-

PROCESSO nº 75/68 - Relator: ~inistro Arnol 

sor: Uinlstro Julio Boroto. Recurso do Revi!!_ 

o. JCJ do Porto Ale(l;ro. JQ];O I.::ENDES RODRIGU 

• 

A Revistv é I:wnl.fostodo contra o sentenço 

cntenço nõo reconhece pràpriononto o justo 

do m::tprêgo, nos openos por fôrça do jó cit~ 

do art. 478, liL'lit 

do despedido ••• ( 1€ 

ou-se o consideror cot'lo nõo provado o vlega

). A Procurodorio ppino pelo conhocincmto e 

sto, ~o rolotórlo. provil:JEmto do Revi 

o Sr. Julio BotJoto 

o Sr. Presidente -

que est6 fundonent 

o Sr. Julio Boroto 

o Sr. Presidente -

o Revisto. Dou-lho 

- Do ocôrdo. 

En discussll'o. Bncorrodo. Conheço do Revisto 

odo. 

Toi::tbén conhcç o. 

Tribunal, nos târn 

H6 di vcr,sôncio? Por unonii::tidodo, conhecido 

provii:J<mto consoonto jurl.sprudôncio dêsto 

os do porccer do ilustro Procurador Korcos 

s", fls. 80: 11 Enborv son pretender onolisor 

ou proviiJonto ~ Revisto poro julBor proocdcn 

xclu{dos os porcclDs quitodos GJ:l oudiôncio. 

Bendrl.on 11 1n vorbi 

o provo ••• ( lê) " • D 

te o roclonoçiJo, o 

o Sr. Julio Boroto 

O Sr. Presidente -

r10nto oo recurso, 

dos os porcolos qu 

- Do Dc5rdo. 

Hó divorgôncio? Por unoni~:~l.dodo, dodo prov,!. 

poro julsDr procedente v reclD!::toçtro, cxclu!

l. tDdas OIJ Dud\t&ncio. 
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o Sr. SecreMrio - PROCESSO NQ 165/68 - Relator: !iiinistro Ar -

noldo Sussckind. Revisor: l.iinistro Julio Barata. Recurso de R.2, 

vista de dec1s6o do 19o. JCJ de SO'o Poulo, S/A INDUSTRIAS REU

NIDAS F. MATARAZZO (DR. Nilce Vieir!l de Oliveiro) o ANA DE IlA-

TOS MAC,i;DO ( DR, !lo rio de Coro valho de Jesus). 

O Sr. Presidente - A Revisto é nonlfostada contra sentença quo 

tornou sen efeito o suspons6o oplicor oo reclononte. Pretendo 

o recorrente o onuloçllo do processo desde a instruçllo, porque 

tcr-se-ill coroctcri zado o cerceanento de defeso ... (lê). Contra 

-arrazoado o rccurs.o, opina o Mintstério Público pelo nO'o co -

nhecit:~cnto. :S o relatório. 

O Sr. Julio Boroto - De ocôrdo. 

O Sr. Presidente - ~J discuss~o. Bnccrroda. A jurisprudência 

opo11todo, ~s fls. 33/34, justifico o conhcch1ento do Revisto • 

Conheço. 

O Sr. Julio Boroto - Conheço. 

o Sr, Presidente - H6 divergência? Por unonii:Jidode, corlhecido 

o recurso. Desde loe;o, cobo ocontuor que nO'o h6 no Ato de fls. 

7 c 8, atinentes ~ prineiro oud1ênc1o, referência o qualquer 

COI:lpronisso do recorrente, en trozer o tcstct:lurlh.o ..• (lê). A 

violoçO'o 6 potente. Anulo o processo o portir do Ato de fls.l2 

O Sr. Julio Boroto - De ocôrdo. 

O Sr. Presidente - "16 divergência? Por unoninl.dode, deu-se pr.Q. 

vinonto a Revisto I poro o nulo r o processo o portir do Ato de f s. 

12. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1 670/67 - RclDtor: l;;inistro J!:!, 

lio Boroto. AgrDvo de InstrutJonto do despacho do TRT do 5a. R.2_ 

BiO'o, ROBERT DURAND (DR. Ernani Durond) e ANTONIO PEREIRA DO 

NASCIMENTO (DR. Tondick Rezende), 
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O Sr. Julio Boro to - O Ac6rdll'o recorrido proclonou o oxisttln

citl do rcloçll"o de onprG(3o. Troto-se de trobo1hodor rurol con 

longos onos de serviço. A Revisto teve seu seguincnto obstado 

pelo despacho de fls. 10 11 in fine", que se lê: "Ntl'o existe no 

Acórdll'o recorrido o trecho citado pelo rocorrcntc .•. (lê)". Dot 

o Agorvo, quo o Procurodorio entende nll"o ncrccer provii:J<mto. :m 

o rGlotório. 
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O Sr. Presidente - En discuss!l'o . .ii:nccrrodo. Ten o po1ovro o R.2_ 

lotar. 

O Sr. Julio Boro to - Ante o provo, f o· reconhecido o reloçi:!o 

de el:Jprêe;o. O Acórdll'o oduzido nos rozõcs do Rcv' sto n!!o se odo 

to oo coso ... (lô). Por fundoncntos do despacho recorrido nego

do proviecnto ao Agravo. 

O Sr. Presidente - H6 di vcrc;ôncio? Por unont1~Idodo, nego do pr.Q. 

viucnto so Agravo. 

O Sr. Sccrct6rto - PROCESSO Nº 125/68 - Relator: fHnistro Ju -

lia Borota. Agrovo de Instruncnto de despacho do TRT do lo. RQ. 

giõo. CIA. SOUTEX DE ROUPAS(DR. Carlos Otavio Xovier) c SINDI

CATO DAS OFICINAS ALFAIATBB, COSTUREIRAS E TRAPA NAS INDUSTRI 

DA CONFECÇltO DE ROUPAS E DE CHAPEUS DE SE:r.l1-IORAS DO U:STADO DA 

GUANABARA (DR. Everoldo Morttns). 

O Sr. Julio Boroto - O .ri:e;réc;to Tribunol " o quo" entendeu CO!:t-

potente o Justtço do Trobolho poro jule;or açtlo de cobronça in

tentado pelo sindicato poro hover parcelas do sol6rios o ôle 

destinados por sentença noi'1:1at1 vo. A douto Procurodorto opino 

pelo provinento do Ae;rovo. ~ o relatório. 

O Sr. Presidente - ~J discussõo. Enccrrodo. Tco o polovro o Re 

lotar. 

o Sr. Julio Boroto - Sr. Presidente, j6 enoti voto contrlirio o 

ponto-de-visto do Acórdtro recorrido, IJOS eu reconheço que ôsse 

voto 6 isolado, o o Acórdtro recorrido est6 en hornonio Cotl o j 

risprudôncto. Nego provincnto oo Ae;rovo. 

O Sr. Presidente - H6 divergência? 

O Sr. Rodrigues Ano r in - Sr. Presidente, nll'o ouvi bct'l. 

o Sr. Julio Boroto - Eu explico, Sr. Presidente. o sindicato 

tinho quo recolher dos cnpr"R:odos UI~. pogo1~e•· t r~ d ~~ ·' ., L1 o, por orço o 
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acôrdo nornotivo e1:1 Dissídio Coletivo, de porcelos de sol~rios 

e o onprogodor devio pog6-los oo sindicoto. A dccisO'o recorri

do entendeu COJJpctente o Justiça do Trobolho poro jule;or oçl!'o 

de cobronço. o ponto-de-visto que esposei é quo questões desso 

noturezo slJo do cot:Jpctôncio do Justiça COIJUI:J. 

O Sr. Rodrigues A!Jorila - AlitSs, 6 neu ponto-de-visto. 

O Sr, Julio Boroto - Mos entendo que nl5o é o jurisprud5ncio do 

Tribunal e, por isso, cu nego provin<mto. 

O Sr. Rodrigues Anor11:1 - Dou provii:Jento. 

O Sr. Presidente - Contra o voto do Ministro Rodrigues Anorin, 

negado provinento oo Acrovo. 

O Sr. SecreMrio - PROCESSO Nº 169/68 - Relator: l.íinistro Arna 

do Sussckind. Revisor: Minlstro Julio Boro to. Recurso do Rovis 

to de decisõo do JCJ de S/5o Caetano do Sul. CIA, NACIONAL DE 

AÇO BRASILEIRO {DR. Jos6 Corlos Duortc de Castro) c RAIMUNDO 

DUTRA. 

O Sr. Presidento - Invocando recibo de quitoçõo assinado pelo 

rcclononte, recorre o onpr6sa do sentenço que o condenou o po -

gor grotU'icoçllo notolino plci tcodo neste processo. O fiiinistéri 

PÚblico opino pelo nllo conhccinento do opêlo. :e o rclotório, 

o Sr. Julio Borato - De ocôrdo. 

O Sr. Presidente- En d1scussll'o. Encarrado. Conheço do Revisto, 

foco os arestos opontados o fls. 35. 

O Sr. Julio Baroto - Tll!~bón conheço. 

O Sr. Presidente - Hó divergência? Por unonin1dodo, colúocido o 

Revisto. Decidindo o lct!e;io, ocentuo o rcspoitóvol sentença re 

corridll: "Pretende o rcclorJodD 11bertor-se quDnto o o ploi teado 

no inicial nedionte Dpresentoçõo do docuJJentoç!Jo de fôlhos. Ou

vido o rccloz:zontc, ele~ou tre to r-se do poe;anento de seldo de se 
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16r1os. Quonto !J porte contr6rio ... (lê), Nodo o ocrescontsr !J 

orgunontoçlfo e, roportondo o tê o os fundo1:mntos do sentonçD, 1112, 

go provinc nto Do recurso. 

o Sr. Julio Borota - Do ocôrdo. 

O Sr. Presidente - H6 divergônci~? 

c 
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O Sr. Tostes Malta - Não houve acôrdo? 
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O Sr. Presidente - A sentehça que examinei diz que não é tra~ 
sação. Alegava o reclamado que não sabia explicar a razão da 

quantia, insinuando que se tratava, portanto, de transação. 

O Sr. Tostes Malta - Existe algum têrmo nos autos que diz ser 

acôrdo? 

O Sr. Presidente -Vou ver, (Consulta os autos). A sentença~ 

nalisando a prova diz que não se pode chegar à conclusão de 

que era transação. Da{ por que votei nesse sentido. Trata-se 

daquele recibo impresso em que o reclamante: ••• 11data em que 

foi rescindido o meu contrato, até então existente 

O Sr. Tostas Malta - Logo, não hà acôrdo. 

• • • (lê)," 

O Sr. Presidente - t recibo com uma linguagem meio oblÍqua, H 

divergência? 

O Sr. Rodrigues Amorim - Sou vencido, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Contra o voto do Ministro Rodrigues Amorim, 

negou-se provimento à Revista, ~a qual se conheceu, yor unani 

midade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 220/68 - Relator: Ministro 

Arnaldo Sussekind, Revisor: Ministro JUlio Barata. Recurso de 

Revista de decisão da 15i JCJ de São Paulo - COTONIFfCIO GUI

LHERME GIORGI S/A e DOLORES llfORENO PERRUCA (Drs. Claudio Ant,g 

nio Restaine e Rubens de Mendonça). 

O Sr. Presidente - Insurge-se u emprêsa contra a sentença que 

a condenou a complementar a remuneração das férias do redlam~ 

te, que devia ser calculada de acôrdo com o salário-hora em ~ 

gor, no momento da concessão ••• (lê). O Ministério PÚblico o

pina pelo não conhecimento da Revista, salientando quo a juri~ 

prudência é pacifica no sentido da decisão recorrida. g o relã 
; 

torio. 
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O Sr. Julio Barata - De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. A sentença recor

rida foi proferida em 13 de outubro de 1 967. Destarte, sem 

prévio depÓsito da condenação, não é possível o conhecimento 

da mesma. Não conheço. 

O Sr. Julio Barata - Também não conheço. 

O Sr. Tostes Malta - t lÍquida a importância da condenação? 

O Sr. Presidente - ~. 

O Sr. Tostes Malta - De acôrdo, 

O Sr. Presidente - Por unaüimidade, não se conheceu da Revis-

ta. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 167/68 - Relator: Ministro 

Julio Barata. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 1• 

Região - OTRALAR S/A ALVENARIA E REVESTIMENTOS e JOIO LUIZ PE 

REIRA (Drs. José Maria Pinto da Silva e Braulio Domingos). 

(Não participa o Ministro Tostes Malta). 

O Sr. Julio Barata - O AcÓrdão de fÔlhas reconheceu a relação 

de emprêgo, fixando as datas de admissão e de dispensa, limi

tando a 17 dias os salários retidos, e autorizando a compen-
-• 

sação ••• (lê). A douta Procuradoria Geral entende nüo mera-
~~ 

cer provimento. ~ o relatório, 

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

Relator. 

o Sr. Julio Barata - O despacho agravado deve ser mantido. O 

AcÓrdão conclui após o exame da prova pela relação de emprêg 

Matéria de fato, não suscetível de revisão. Nego provimento 

ao Agravo. 

O Sr. Presidente - Há divergência? Por un~\imidade, negado 

provimento ao Agravo. 

o Sr. Secretário - PROCESSO NQ 216/68 - Relator: Ministro 
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Julio Barata. Agravo de Instrumento de despacno dô TRT da lê 

Região ,. R~DE FERROVIÁRIA FED~AL S/A EFL e EDSON ~lAIA PORCIU 

CULA E OUTROS (Drs. Miguel Hop~in e Florisvaldo Parahyba). 

O Sr. Julio Barata - O despacho agravado às fls. 34, serve de 

relatório. Trata-se de reclamação dos empregados da Leopoldin 

para haver o pagamento dos aumentos decorrentes da Lei 4 863 

de 1 965, na base de 35% ••. (lê). O parecer da douta Procur~ 

doria é pelo provimento do Agravo • . t o relatÓrio. 

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

Relator. 
• N 

O Sr. Julio Barpta - Nego provimento ao Agravo. Os Acordaos ~ 
N H , 

duzidos na Revista, nao abrangem o caso e, por isso, nao ha 

conflito jurisprudencial. 

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

provimento ao Agravo. 

O Sr, Secretário - PROCBSSO NQ 251(68 - Relator: Ministro 

Arnaldo Sussekind. Revisor: Ministro Julio Barata. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2ê Região - THARCISO MORAES e FÁ 

BRICA DE APARELHOS E 1-lATERIAL EÚTRICO FAME LTDA. (Drs. J. C. 

Martins de Souza e Johannes Dietrich Hecht) • 
• O Sr. Presidente - Trata-se de lnquerito para apurar falta 

grave julgada procedente nas duas Instâncias, sempre por una

nimidade. A falta grave considerada provada ••• (lê). O Mini~ 

tárlo PÚblico opina pelo não conhecimento do apêlo. ~ o rela

tório. 
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O Sr. Julio Boro to - De ocôrdo. 

O Sr. Presidente - En discussõo. Encerrodo. Nll'o conheço do Re

visto nos tÔI'I3os do porecer do ilustrodo Procurodor Woltcr Cog 

pos de lllneido. Troto-se de folto &rove juleodo provado o, co.u 

foi'!~e oqui se diz, o único aresto opontodo troto de ••. (lô). Es 

to to1::t'6~n o ncu entendinento. 

O Sr. Presidente - H6 divereôncio? Por unoninidodo, nll'o se co

nheceu do Revisto. 

O Sr. Socret6rio - JaROCESSO N2 253/68 - Rclotor: i.ll.nl.stro lle -

noldo Sussekind. Revisor: r.an~stro Julio Boroto. Recurso de Ro 

visto de decisõo do TRT do 2o. Resiõo. E:MPRt;:SA DE ONIBUS VILA 

EULINA (DR. Jobonnos Dietr1eh) e PEDRO CARDOSO (DR. Jooquin de 

Alno ido Bro go) • 

O Sr. Presid<mte - Revisto nontfestodo contro o Ac6rdll'o Regio

nal que considerou injusto o despedido do roclononte, porque ê 

te vendia rifas no ponto do 1'1ibus c nõo no recinto do enprôso, 

nll'o tendo gravidade os expressões usados quando chDIJDdo o pres 

tor esclorocinento oo chefe do tráfego .•. (lo). Contro-orrozoo

do o recurso, opino o Ministério PÚblico que dôle se conheço o 

que se lhe negue provil:l<mto. ~ o rolo t6ri o. 

O Sr. Julio Borato - De oeôrdo. 

O Sr. Presidente - Os orcstos de fls. 100/.1.01 justificon o co

nhcciDcnto. Conheço. 

O Sr. Julio Boroto - Cou~cço. 

O Sr. Presidente - IM divere;ôncia? Por unonlnidode, conheceu

se o recurso. O V.Ac6rdõo Rce;ionnl reconheceu o ocorrência dos 

fotos que notl.vnron o despedido do recorrido o, oo nini1~isor 

os seus efeitos poro ju'!.eor procedente o reclnnoçõo, dispropou 

do oricntoçi!o jur!Jlsprudcnciol. Dou provinento poro jul::;or 0 re 
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clonoçõo iiJproccdcntc. 

O Sr. Julio Boroto - De ocôrdo. 

O Sr. Presidente - H6 divcrc;âncill? Por unoninidode, dodo provl 

L1cnto 8 Rcvist!l poro julc;or ii:lprocodcntc o rcclonoç!!o, 

O Sr. Secret6rio - PROCESSO N2 225/68 - Relator: Ministro Ju -

li o Boro to. Agrovo de Instrunento de dospocho do TRT do lo. R,2. 

giffo. FRANKLIN RODRIGUES E OUTROS (DR, SUET~NIO 11;ACIEL PEREIRA • 

o EDITORA PAULO DE AZEVEDO LTDA (DR. Celso de Albuquerque Bor

f>c to) • 

O Sr. Julio Boroto - O Acórdffo de fls. entendeu configurado o 

fôrço nolor OIJ coso de incêndio COIJ o dostruiçffo totol do ost.!!_ 

bclecimmto. A douto Procurodorio opino pelo seu provinento. :m 

o rclotório. 

O Sr. Julio Boroto - "Doto vento" do douto Procuradoria Gorol, 

ncc;o provincnto o o Agrovo. As doc111õos c i todos no Revisto dcz1 

ou rcspei to a co sos concretos que nil'o se idontificon cm:1 o prQ_ 

sente. Neste, foi rcconhcêido o f'ôrço noior •.• (lê). A rcvisfio 

do not6rio de foto scrio ogoro iiJposs{vol. Nego provinento oo 

Agrovo. 

o Sr. Luiz Menoss1 - A 1r1previdêncio qtllo se ten usodo aqui riõo 

porque o eiJprêsa f'oço seguro ou torno o f!lzor seguro noior,tJDS 

siiJ dentro do cstobolecinento. A l.11providênc1e pode ocorrer der 

tro do pr6pri~ cnprêso por fol to de extintor, Dou provil:tento p 

r o l:IC lho r CXOL10, 

o Sr'. Julio Borota - O incêndio nl!o oro culposo. Trotovo-so do 

un ostoboloch1CI1to grófico c houve dcstruiçi!'o totol. S poctfi-

co que o enpr€so n6o teve quo lquer culpo no evento, 

O Sr. Presidente - "Doto venio" do Relator, ttmb6n vou ocoJ:~po-

nbar o divergêncio, porque o jurisprudêncie ten-so inclinado n 



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL. SUPERIOR DO TRABALHO 

21/S/68 MB/LSO/ÉF -3-

sentido do quo o incêndio nlfo é no ti vo de :fôrça IJO ior pore o o 

f'ei to do reduzir os indenizações do enpree;edo porque, do duos, 

UL10 t ou o enpree;odor nlfo fêz o seguro no t1ontonte CIJ quo deve

rio fazê-lo e, onttro, o1 h6 inprovidôncio qua exclui o rozll'o 

:fôrça noior, ou fôz o seguro no volor ncessârio e, 6 coberto t 

tolnente do prejuízo rcsul tonto do incêndio. Con o prcstoç1l'o 

seguro êlc ocorre a indcnl.zoçil'o. A oltcrnottvo do seguro to:bol 

ou nô'o total é senpre no sent:1do de que o indenizoçlfo por tnte 

r o 6 devido o o e!:Jprcgodo. Por isso, vou oconponhor o di vere;ên

cto, fazendo subir o Revista pare nclhor c:x:aiJO. 

O Sr. Tostes Molto - Con o divergência. 

o Sr. Rodriaucs AIJorin - AcmJponho o Relator. 

O Sr. Presidente - Centro os votos dos Ministros Relator c Ro-

drie;ucs A1:1orin, dedo provimmto oo Agrovo poro nondor subir o 

Revisto poro nelhor exDI:lO. RcdistrO o Acórdll'o o Ministro Luiz 

r.ienossi. 

O Sr, Socret6rto - PROCESSO Nº 255/68 - Relotor: P::inistro Ar -

noldo Sussekind. Revisor: Ministro Julio Boreto, Recurso de RQ. 

visto de decislfo do TRT do 2o. Regi6o. S/A INDUSTRIA 8 COMtR

CIO F. l1IATARAZZO (DR. José Carlos C, Olivetre) o ALOISIO F. MA 

TOS (DR. Rubens Coborl de Rodrigues). 

O Sr. Presidente - Alegando êrro conspícuo no oprecfloçõo do 

provo do quol tcrion dolirodo os Instó'ncios pcrcor:l!idos, recoE, 

rc e enprêso da dccis!lo que considerou injusta o despedida do 

rcclonontc sustentando s Revisto que o rcscisll'o fôre t1ot1vede 

pelo boixo produçõo do enprcgodo, .. (lê). Opino o W!intstório P~ 

blico pelo n!lo conhecincnto do recurso. JJ; o relatório. 

O Sr. Julio Boreto - De ocôrdo. 

o Sr. Presidente - El.1 discussll'o. Encerrode. Motérie de prove, 
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nifo conheço do Revisto. 

o Sr. Julio Barata - Tai:JbéJJ niJo conheço. H6 divers&ncio? Por u 

noniL'lidade, ntl'o se conheceu do Revisto. 

o Sr. Sccrotlirio - PROCESSO NQ 189/68-.. RolDtor: Ministro Ar -

naldo Sussokind. Revisor: Mlnistro'Julio Borote. Recurso do ~ 

visto do doclstl'o do TRT do 5o. Rogitl'o, CIA. ENERGIA ELtTRICA 

DA BAHIA (DR. José Lopes do Azevedo) o ANTONIO CORREIA DE SOU

ZA E SILVA (DR. Carlos Arnaldo Serro). 

o Sr. Prosidcnto - Sustento D recorrente o Revisto quo, tendo 

o ei::!prcgado de oanporeccr oo serviço por nois do 30 dlos, do.!!, 

cabe verificor se houve o "onlnus" do abandono do enprBso. O 

inquérito instourodo pela enpêso foi julgado inprooedonto, tog 

do o Ac6rdtl'o Regional deterninodo o reoclniss/Jo do recorrido, 

son sollirios otrosedos •.. (lê). O lf.inistério Póblioo opino pelo 

ntl'o oonhccinonto do recurso. ~ o rolot6rio. 
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- De acordo. 

o Sr. Presidente - ~m di~cussão, Encerrada. Conheço da Jevís 

ta, face aos arest os citcdos - fls ,4tf/45, 
, 

o Sr. Julio Barata - Tambem conheço. 

o Sr. Presidente - ~ 

Há dívergencia? Conhecida a ~evistu, por 

unanimidade. o v. , -Acordao :legional - ' decidiu a questao a luz da 
~ , 

equidade, merecend o ser confirmado. As instancias Vrdinarias 

acentuam estar pro 
, 

ta do de saude ••• (1 

b "3r, Julio Barata 

com as consideraçÕ 

ta-se de doente me 

avisou, em tempo, 

o Sr. Presidente-

' vimento a _{evista. 

o Sr. Secretário -

tes l·idta. Jeviso 

ta de decisão da 4 

C2NT~ GOhi3S, 

Q sr, TQste§ Ealta 
, 

lina a demissionar 

o Sr. Luiz 1·enossi 

o sr, Pres;!,dente -
l1elator. 

o Sr. Tostes 1-íalta 

o Sr. Luiz henossi 

o Sr. Presidente -
nheceu da Revista. 

vado que o empregado estava em 

e). Nego provimento. 

, . 
precar~o es 

- Também nego provimento. Zstou de acÔrdo 
, 

es de V.3xB, porque e um caso especial. Tr 
, 

ntal. Submetido a tratamento psiquiatrico, 

~ -a empresa, e esta nao podia alegar abandono. 
, ~ 

Ha divergencia? Por unanimidade, negado p~ 

P;:tOGESSO Nº4 138/67 - .ielator: Kinistro Tos 

r: Ninistro Luiz l;enossi. Recurso de .levis 

ll.JCJ de :Selo Horizonte. F.l!,DZ LILA e. VI-

- Sr. Presidente, caso de gr::.tific&.ção nat-
, , 

io antes de dezembro. E o relatorio. 

- De acÔrdo. 

~m discussão. Lncerrada. Tem a palavra o 

- Não conheço. 
, -- Tambem nao conheço. 

, ~ -Ha divergencia? Por unanimidade, nao se c 
, 

~sta suspensa a Sessão. 
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O Sr. Presidente - Havendo número legal, declaro reaberta a 

Sessão. 

o sr. Secretar1 0 - fROCESSQ NO 4 ??5/67 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 11 Região. WANTUIL CHAVES DOS SAl! 

TOS E OUTROS E IND~TRIA MACEDO SERRA S/A (Drs. Alino da Cos

ta Monteiro e José Benedito o. Bonfim). 
, .. 

O Sr. Julio Barata - Adoto como relatorio o que se le a fls. 

~: uos reclamantes pretendendo que a anterior rescisão dos 

seus contratos e posterior readmissão, embora recebendo naq~ 

la certa quantia, teria sido em fraude a preceitos consolida

dos, porque nunca se consolidou ••• (lê).u A douta Procurad~ 

ria Geral, no parecer de fls. que me dispenso de ler, de aut~ 

ria do Dr. Hiaty Leal, opina pelo conhecimento e provimento da 

Revista, para julgar procedente a reclamação. t o relatÓrio • 

O Sr. Tostes Malta -
.. 

De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Oliveira Bonfim) 
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O Sr. Presidente - El:J discuss1lo. Encerrado. Ten o polovro o R.2, 

lotar. 

o Sr. Julio Boroto - Sr. Presidente, o parecer do Dr. HiotY ~ 

ol diz: 11 0 recurso 6 do ser conhecido, justificado o divcre;ên

cio jurisprudcnciol, dcnonstrodo quo os recorrentes .•• (lê) • 11 

f;;cu voto é êste: 11 Pelos fundot:tantos do porecar do Procuro dor lo 

conheço do recurso, c odionto, dou provinento poro jul;:;or pro-

cedente o reclonoçtl'o. 

O Sr. Tostes r,;olto - Ao reunir ninhos natos folheéi êsto proce 

so c lcnbro até çlo quo hovio foi to o oôlculo do toJJpo do sorvi 

ço. Nos estou - foro osso porto - porfc1tononte o por, son o 

quo pedir lo visto. Nõo vou conhecer, con o dovl do vênia, po:tlqu 

o Ac6rd!lo citodo se refere o ocôrdo, nõo pedido de donisstro de 

enpro;:;sdo ost6vcl honoloe;odo nos têr1:1os do lei, ort. 500 do CD , 

portento, J:tuito onterior o Loi nº 4 066. Cunpridos os fornoli-

dedos logois nil'o opontodo nonhun vício no docummto, cstovotJ. 

rescindidos os controtos. Lcnbro-nc do tose quo sustentei, ou

sodonontc contra o opiniil'o do V. Exo., do quo nffo se conto o 

tcnpo do serviço prestado ils onprêsos do (5l'upo. Aconteceu 6 

quo vioron êssos onpre5odos o seron odni tidos, 6 onprêso do no 

no grupo. Pere;unto-se: êssc podido de dc111ssll'o honolo.::;odo con

funde-se con o rcscisll'o assistido? Entendo quo ntl'o, Entll'o, ôs

sc Acórdll'o nlío se refere o pedido de dCl3issl'fo de enproBodo es

tôvel, nO'o 6 divergente. Por outro lodo, nll'o posso dor coDo li 

ternlnente violodo o lei ou violoç!!o do norno jur1dtco pelo Oll, 

tondinento dodo do que e1:1 tois cl.rcunstBncios ocôrdo ou trons~ 

çõo correspondente €1 l.ndenizoçõo lcsol. Posso entender da nono. 

ro diferente, nos 6 uno intorprotoçõo quo nlio violo o lol. Nlfo 

conheço. 
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O Sr. Presidente - Doscjovo UJ:t csclorccinento. Troto-se de; 

rcscisll'o do iniciativa enproc;odo ou ocôrdo? 

O Sr. Tostes r.:olto - Enpre::;odo est6vc1. 

o Sr. Presidente - Nll'o se posou o indcnizoçl5o pozo ó tronsoçõo 

Exo toncnte porque foi prcnisso de sou voto. 

O Sr. Tostos Mo1to - .Enprc3odo est6vel que subnetou o hono1ogQ_ 

çt!o do pedido nos tôrnos do ort. 500. O dr. Advo::;odo est6 pro-

sente a podar6 asc1orcccr. 

O Sr. Julio Boroto - Nos tôrnos do canc~Hoç!l'o, o quo o Sr. A;! 

voe;odo do Cl:tprêso o1udi u do tribuno, est6 o ser i to o sc[luintc: 

••• 

O Sr. Pros'dante - :e tôrno de conc1li9çll'o? 'louva Dissidio? Vo 

pedir visto do processo. 
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O Sr. Julio Beroto - Hpuve UI:t processo Reclot:~onte e outros 

dois enpregodos depois de ouvidos no fo~Jo do lei •.. (l€). 

O Sr. Presidente - H6 m1 processo relot1venento !l conc111oç!l'o 

em Diss!dio. O pressuposto do voto de V.Exe. n!o prevoloce,n!l'o 

se troto de podido de deniss!l'o. 

o Sr. Tostes Melta - ~ un ocôrdo. 

o Sr. Luiz Menossi - Conheço. 

o Sr. Rodrigues Anorh1 - NO'o conheço. 

o Sr. Presidente - Vou pedir visto do processo, se possível et~ 

Meso. 

o Sr. José Benedito de Oliveir!l Bonfin - (Advogado) - Sr. Pr~ 

sidonto, para UI:t esclorocinonto sôbre t1otér1a do foto, quo coi 

cide, prccis!lL'11mte, COL1 e d6vido do V.Exs. A enprêso cstovn GlJ 

concordo to, et:t si tuoç!l'o dificU. Chot1ou todos os seus ctJprego

dos e f€z, perante o Junte, ocôrdo cot'l 6los. toso que cessou 

UI:t pouco esse dificuldade, elo precisou do concurso dêsses en

progados, !Jils, nosno ossin, nO'o conseguiu. Estando o et:tprêso 01 

liquidoç!l'o, foi levado a 15o. Junto 6 soluçõo do ocôrdo, devi

d!l!JOnte honologsdo. 

O Sr. Presidente - Suspenso o julgonento em virtude do neu po

dido do visto. Poro desobrigor o Sr. Advogado, ninho vista se

r~ Reginontol, porque na Presidência n!l'o tenho tempo; trarei n 

prôxil.'!O Sesstfo. 

O Sr, SecreUr1o - PROCESSO N!l 356/68 - ·Rolotor: ~~inistro Ju -

lJo Bazooto. Revisor: Ministro Tostes Molto, Recurso do Reviste 

do deois!l'o do TRT do 2a. Regitfo. GERÁLDO PEDROSO (DR. Rio Brall 

co Poronhos) e INDUSTRIA SEMERARO S/A (DR. Agostinho R, Jl!orque 

de Ah1e!do). 

O Sr. Julio Barsts • Msnlfests-se Rev1 sto o GL'lprcgodor paro h 
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ver horas extraordinários que o Ac6rd~o recorrido negou .• ,(lê) 

A douto Procuradoria opino pelo co~'lec:l.nento e nl!o proviiJento 

do recurso. t o rolot6rio. 

O Sr. Tostes IV:olto - De ocôrdo. 

O Sr. Presidente - ElJ discussO'o. Encerrado. Te1:1 o polovro p Re 

lotar. 

O Sr. Julio Boroto - Vou ler o parecer do douto Procurodorio: 

"Insiste-se en sere1:1 pagos horas extroordinlirios ••• (lê) 11
• Co -

nheço do recurso pelo conflito jurlsprudenciol e nego provine.u 

to. 

O Sr. Tostes Mol to - Nll'o conhaço. Diz o Ac6rdô'o que forl:l!:I pogo 

os horos extros oléi:J do 11forfoit 11
• Esses Ac6rdtros ne1J stro di -

vorgentes porque, se se fêz o cálculo, noturolnente o ofii'IJO -

çl1o decorre dêsse clilculo. No coso, fêz-se Ul:JO prcvisl1o quo nô' 

se verificou. 

O Sr. Julio Boroto - O Ac6rd1!o divergente diz: "Inposs!vel o 

pogoncnto do "forfoi t" et:J serviços extroordl.nlirlos". Con:1eço 

c nego. 

O Sr. Tostas Ilol to - Diz o Ac6rdõo: "Foron pogos olé1:1 do "forfo t" 

AcoL1ponho o l.iinistro Relotor. 

O Sr. Presidente - Hli di verG€ncio? Por unoninidodc, conhecido 

c nee;odo provll:!Cnto o Revisto. 

O Sr. Secretlirl.o - PROCESSO N9 2 363/61- Relator: !Unistro Ar 

noldo Sussekind, Revisor: PJinistro Julio Boroto. Recurso de Re 

visto de dccisl!o do ?o. JCJ de Silo Paulo. II3LIO DE MORAES (DR. 

Marcos Schworts!:JOnn) e CORTU.liíE FRANCO BRASIUIRO S,A\ (DR, F.M. 

Queiroz Fcrroz). 

O Sr. Presidente - A Revisto so fundo no corcoonento de defeso 

porque o J,lM.Junto n!Jo int1!Jou os tosteJ:mnhos do rcclononto, que 
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nll'o COI:Jporeceron ô 

çl!o, o nnistérlo 

nonto do recurso. 

o Sr. !lu H o Boro to 

o Sr. Presidente -

co conhec il:lonto, p 

co as declarações 

o Sr. Julio Boroto 

o Sr. Presidente -

nheceu do Revisto. 

o Sr. Secretlirio -
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audiência, o julgou i1:1procodonto o roclOI:JD

Público opino pelo conhecil:~ento e nll'o provi

t o relatório. 

- Do ocôrdo. 

~:J discusslio. Encerrado. A Revisto nll'o 1:1or~ 

ois o provo indeferido oro dcsnecess~rio fo

do prÓprio rcclononte. Nlio conheço. 

- Tor~bén nll'o conheço, 

H~ di vcrgêncio? Por unon11:1idode, nll'o se co-

noldo Sussoklnd. R 

PROCESSO Nº 3 490/67 - Relator: Minl.stro Ar 

evisor: r.iinl stro Julio Boro to. Recurso de ~ 

o 4o. JCJ do Guonoboro. NELSON MASSULLO ( DR. 

e VIAÇ!lO MEIER S/A (DR. F. Alberto Mullet). 

visto do docislio d 

AI'!:Jondo Monteiro) 

o Sr. Presidente -

pretou errodonente 

, •• (lê) • O Minl.sté 

opêlo. ~ o relotôr 

o Sr. Julio Boroto 

o Sr. Presidente -

tou lei nen jurisp 

exone do provo. Nli 

o Sr. Julio Boroto 

O Sr. Presl.dento -

nhecou do Revisto. 

Acentunodo que o sentença de .t~hborsos inter 

o provo, pretende o recorrente suo refol'!JO 

rio PÚblico opino pelo n!!o conhecinento do 

lo. 

- De ocôrdo. 

~J discussll'o. Encerrado. A Revisto nll'o ci

rudêncio di vore;ente. &.1 verdade, pretendo ro 

o conheço do Revisto. 

- Tonbén nli o conhcç o. 

H6 diversêncio? Por unoninidodc, nll'o so co-
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O Sr. Secretário - PROCESSO N!l364/68 - 1elator: Hinistro Jul" 

Barata. 3evisor: Ministro Tostes Malta. Recurso de levista 

decisão do TnT da 2~negião. COE?MJHIA PAL;LISTA D-:: E. DE FEaau 

e ANTENOR BI:2NIZ ( Drs .Benedito Artur Ribeiro Soares e l·:oacir 

de !-:elo) , 
~ , 

O Sr. Julio Barata - Por nao ter o Jvizo "a quo" conhecido do 
, 

Recurso Ordinario, considerado deserto, a recorrente alega,em 

grau de Revista, terem sido pagas as custas a tempo, segundo 

a sua argumentação. (Lê). É o relatÓrio. 
A 

O Sr. Tostes }jaJta - De acordo. 

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

Relator. 
, 

(J Sr. Julio Barata - No caso, e a parte que se dirige ao Judi_ 
, 

ciario apresentando recurso. O prazo para pagamento das cus-

tas é o previsn no §4!l do art,789 ••• (lê). Não conheço do re-

curso. 
, ~ 

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

O Sr. Presidente - Ha divergencia? 
~ 

Por unanimidade, nao se 

conheceu da Jevista. 
, 

o Sr. Secretario - PJOGF.SSO N040J/68 - Relator: Ninistro Juli 

Barata. Revisor: Einistro Tostes !':alta. Recurso de :tevista 

de decisão do T.iT da 6ª'Região, BANCO t;LT.l.At-:A..UNO S/A e JUÃü 
, 

PACIFICO FZ.\.HUA DOS SANTOS E OUTJ03 ( Drs. Mario jibeiro de 
, 

Araujo e Paulo de !·;oraes Pereira). 

O Sr. Julio Barata·- Confirmando sentença de Primeira Instân

cia, o acÓrdão corsiderou não compens~vel uma gratificação c_ 

dicionada com a gratificação natalina. · .a Jevista argÚi ofens 

ao Prejulgado nQ17 ••• (lê). A douta Procuradoria opina pelo n~ 

não conhecimento ou não provimento. 
, , 
E o relatorio. 

O Sr. Tostes Halta - De acordo. 

Q Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada, Tem a palavra o 
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rtela to r. 

Q Sr. Julio Barata - A gratificação que se pretendia compensar 
' "" . , , -

era condicionada a frequencia - e o que diz o acordao recorri-

do. Não enseja, por conseguinte, ofensa ao Prejulgado n017. 

Não conheço do recurso. 

ü Sr. Tostes Nalta - Em regra, essas gratificaçÕes são sempre 

condicionadas ~ frequência. É o mesmo caso da Paulista, que 
, h ~ 

temos julgadomumeras vezes. Com a devida venia, vou divergir 

porque entendo que o caso ~ do Prejulgado, e não modifica a 
~ ~ 

circunstancia de que por vezes era paga em janeiro essa grat1 

fi cação. Na prÓpria inicial se diz: "l·;ês de dezembro ou jane 

ro. Era tipicamente uma gratificação de Natal ou de fim de a

no. Conheço para dar provimento. 
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O Sr. Luiz :.:enossi - ?eço vista. 

O Sr. ;1odrir;ues ;i;aorin - Acompanho o pedido de vista. 

O Sr. ?residente - Desde lot;o aconpanho o Hevisor, isto por 

que não co~pensa gratificação de natureza diferente, nas o fa 

to de ser condicionacl.a à trequência, não desnatura a Índole 

natalina da r;ratificaqão, porque a Lei 4 090 també•• é condi -

cionada à frequência, ;)ou, no caso, a conpensacão. Suspenso o 

julcanento eu virtude do pedido de vista de dois dos SenhOl'es 

·:in i stros. 

O Sr. Secretário - FROCESJO _;9 3 7f26/67 - nelator: :inistro 

Arnaldo 8ussekind. ;~evisor: .:inistro Jnli o :::ara ta •. 1ec urso de 

:levista de declsão da F J.c.J, da :.;uanabara. SiiU ;:1 S/•• L:u:>. 

:sc;LIC/1::> e José Carlos .:odesto dos Santos. 

G Sr. ;'residente - Condcnacl.a a pa[Sar oito dias de aviso-;1rÓ -

vio, férias yro;Jorcionais, recorre a c l:Jrêsa fundatla Ccl al'es-

tos s&bre efeito da quitacão ••• (li). O 
- ,.. ,._ ,. 

ne. pelo conllecinento e nao ::rovinento do a,~elo • .; o rclatorio 

C Sr. JULIO l11:.~~h~'i~ - De acôrdo. 

O Sr. ?residente - ;.;~, discussão. ineel'I'ada. Pace aos ares -

' ~ ' tos citados as folhas 2J, con)e1o da Jcvista. 

o Sr. Julio T:arat a I I ' " 1 - l.U 1 i.:'Cil C011..L1GQ-0• 

O Sr. Lresidente - :...á div;:;r-.ência? linâni.le.Jcnte, con~1ecida a 

' . t 1 ~ Revista. ;·::o::;o-l;.JG, ;JOren, provH1en o, ta cJ:;J se veda SG!l-

C 3r. Julio Darata - Tc.rtbé;.:: ne.:..;o • 

. ;á di ver:_,ência'l ,:e:_;ad::> provi .:cnto, ~ . 
UllC.ill. -C dr. :residente 

ne~·1c1~te .. 

u :õr. 3ecretál'io - ~':1CCBS3C :_fl_LLl_5_5_ill.- Helator: .:inlstro ;IJ:' 

ualdo .. n;_ssel~iad. ::tevisor: : ~inistro Julio tarata. 11ecurso de 



POOER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

21/5/63 ., '\i ·;·-- 1 '--4 ' .. i.l 

rccla~1ar;r:o por cntc::nder que i<:e_j_stia o a:Jrer..d:i.zado .:(;tÓd:i.co 

... (lê). c ~inlstér.l.w .i,Ó~Jl.i.co op:~:--..a. ~Jolo coni.Jecir.e!lto e r::rovi . -
~.tento do ~ccu.rso, a fj_,1 de s~l"l r..:sta~_-H;lcciC.a a scntc11;;a d;:;: la. 

Ins"l:;ÉLlcia • .Ó o rclc.tÓrio. 
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0 Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Face aos presa~ 
~ , 

postos de fato admitidos pelas Instancias Ordinarias, a rtevi~ 

, - ' ta merece conhecimento, com base no Acordao apontado as fls. 

66. 
, 

Q Sr. Julio Barata - Tambem conheço. 
, h 

Q Sr. Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, conheci-

do o recurso. O que caracteriza o contrato de aprendizagem, 
, ~ 

no Direito brasileiro, alem das exigencias de natureza formal 
, . ' -e o fato de estar o menor, empregado, submetido a formaçao pf9 

fissional ••• (lê). Dou provimento para restabelecer a senten-
A 

ça de Primeira Instancia. 
, 

Q Sr. Julio Barata - E o meu voto. 
I A 

o Sr. Presidente - Ha divergencia? 
, 

O Sr. Rodrigues Amorim - Ha. Nego provimento. 

O Sr. Presidente - Contra o voto do Ministro Rodrigues Amori~ 

' deu-se provimento a Revista, pare. restabelecer a sentença de 

Primeira Instância. 

O Sr. Secretário - PJOC.ó3SO J1rQ409/68 - :=lelator: l.:inistro Ju-

lio Barata. Revisor: l•:inistro Tostes NP.lta. .iecurso de clev_ 
, 

ta de decisão da JCJ de S, Bernardo do Ca.mpo. n:DUST.-\lA'3 VlL-

LA:tES S/ A e a ~ABZLE TENAI\.A ( Drs. Luiz .ia berto Borges e 'iilande 

ley Scalebrini). 

O Sr. Julio Barata - A sentença de fls.diz que o recorrido a~ 
, - , 

sinou contrato de experiencia com clausula de rescisao reei-
, , 

proca, sem direito ao aviso-previa, mas que tal contrato e de - , , 
prazo indeterminado, razao pela qual o aviso-previa e devido". 

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

não provimento do recurso. É o relat~rio. 

O 3r, Tostes Malta - De acÔrdo, 

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

o .'lelator. 
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' ~ o Sr. Julio Barata - Conheço, face a divergencia jurispruden-

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

lator. 
... o Sr. Julio Barata - Conheço do recurso, por divorgoncia ju 

prudencial. 
A , - ~ O Sr. Tostes ~~lta - Anotei que esse Acordao e de Revista,mas 

é possÍvel que tenha havido êrro meu. Peço ao Ministro Relato 

que me esclareça. 

o Sr. Julio Barata - (Consulta os autos). Os AcÓrdãos, reahoo 
N A A - , 

te, sao de Turma e sobre contrato de experioncia. 11Nao e devi 
, ~ ... 

do o aviso-provio na resiliçao de contrato de experiencia ••• 

(lê) il• Depois: É lÍcita a cláusula de exclusão do a viso-pré-

vio ••• (lê) 11 • Não conheço. 
, 

O Sr. Tostes Malta - O Decreto-lei 229 e posterior ao contra-

to. 

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

nheceu da Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 455/68 - Relator: Ministro Tos 

tos Malta - Revisor: Ministro Luiz Líenossi - Recurso de Revi,! 

ta de decisão do TRT da 21 Região - MARIO DEd?AULA (Dr. Rio 

Branco Paranhos) e INVICTUS - RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. (Dr. Gu 

do Amaury Permica). 

O Sr. Tostes Malta - Sr. 2residonte, considerando justa a dis 
... 

pensa, as duas Instancias julgaram improcedente a reclamação. 

Cita o recorrente jurisprud;ncia sÔbre des!d1a, para sustenta 
A A # -sua inexistencia no caso ••• (le), O parecer e pelo nao conheci 

monto. f o relatÓrio. 

O Sr. Luiz .Menossi - De acÔrdo. 

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

lator. 
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O Sr. Tostes Malta - A questao e de fato e de prova. e so por 

equÍvoco teria sido recebido o recurso. Não conheço, 

I r11 ' • O Sr. LUiz ~enossi - ~ambem nao conheço. 

O Sr. Presidente - H~ diverg;ncia? Por unanimidade• não conhe-

cido o recurso. 

O Sr. Secrétário - PROCESSO NS! .;7/6$::.- .Relator: ~Ministro A..""'J. , 

do Sussekind - Revisor: ?~nistro Julio Barata - Recurso de Re

vista de decisão do TRT da 2ê Região - ORLANDO CRUZ NALIN (Dr. 

Rio Branco Paranhos) e VIAÇÃO COMETA S/A (Dr. Jos~ Ramos de 

Britto). 

O Sr. Presidente - Pretende a Revista reforma do AcÓrdão Regio 

• nal, que confirmou a sentença originaria. por entender: 
H A • 

a remuneraçao em dobro do repouso semanal em feriados e devid . ,. 
independentemente do salario correspondente a esses dias ••• (le 

-
O banist~rio PÚblico opina pelo não conhecimento. ~ o relató-

rio. 
A 

O Sr. Julio Barata - De acordo. 

O Sr. Presidente - Em discussão, Encerrada. ~uanto à remunera-
• - . , çao complementar dos dias de repouso compulsorio, a mataria es 

• ta coberta por Prejulgado, que impede seu conhecimento. Relati 

vamente ao perÍodo no qual o motorista recorrente permanece no 

alojamento. inocorre a ar~ida violação do art. 4g da Consoli

dação •• ,(lê). Não conheço da Revista. 
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• N o Sr. Julio Barata -,Tambem nao conheço. 

o Sr. Presidente - Há divergência? Por unanimidade, não se co 

nheceu da Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 401/68 - Relator: Ministro Ju 

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

ta de decisão do TRT da 61& Região - EW!CO ULTRAMARnTO S/A (Dr 

Mario Ribeiro de Araujo) e JOÃO PACÍFICO FERREIRA DOS SANTOS 

e outros (Dr. Paulo Moraes Pereira). (Pedido de vista dos Mi

nistros Luiz Nfunossi e Rodrigues Amorim). 

O Sr. Luiz bfunossi - Sr. Presidente, falei inclusive naquelas 

cem horas de gratificação da Companhia Paulista de Estradas d 

Ferro. Acontece que, antes da Lei 4 090, a Companhia Paulista 

de Estradas de Ferro vinha pagando as cem horas. Veio a Lei e 

os empregados, além da gratificação, queriam mais cem. Nesse 
A I # • caso, a empresa, que e um Banco - fala-se ate em gratificaçao 

de Balanço - depois dessa lei, continuou pagando• A lei é 

62, e ela continuou pagando, s~ deixando de fazê-lo em l 966 • 
.. . -De forma que ela vinha dando, alem da gratificaçao, horas pel 

serviço de Balanço. !sse Banco fechava o Balanço ou em dezem

bro ou em janeiro. 

O Sr. Presidente - O que me importa é a afirmação de V,Ex& de 

que se trata de gratificação de Balanço. Se fÔr assim, modifi 

co meu voto. 

O Sr. Luiz hlenossi - Disse, inclusive, nas contra-razões do re 

curso do Sindicato dos Empregados em estabelecimentos bancár 
... 

diz-se que era de Balanço, porque esse banco fazia o seu bal 

d b .. ' " ço ou em ezem ro ou em janeiro. Todas as vezes que fechava o 
• Balanço e que se acrescentavam lO% do montante percebido no 

ano. 
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- . . o Sr. Presidente - A natureza da gratificaçao o que e import 

te para mim. O Ministro Relator declarou que ela correspondia 
df # H H # a lO~ do salario anual do empregado. Entao, nao e de Balanço, 

porque o Balanço é o percentual face ao reajuste e não face ~ 

percepção salarial. 

O Sr. Tostes 1~lta - Sabemos que a gratificação de Balanço 

• condicionada ao luaro, e tambem ao falsamente chamado serviço 

de Balanço. . , 
O Sr. Presidente - Isso e outra coisa, e adicional. 

O Sr. Tostes Mal ta - Restaria o argumento do pagamento depois 
# # H A H 

da lei. Ra um Acordao deste Tribunal - se nao me engano foi R 

lator o r.!1nistro Julio Barata - reconhecendo a incompensab:tli 

dado dos banc~rioa. Depois, o Tribunal mudou a orientação, e 
... 

houve um acordo dos banqueiros no sentido de continuar pagand - , ... a gratificaçao ate que ao pronunciasse sobre isso, o que demo 
... . 

rou muito tempo. De modo que esse fato explica que varios ban 

cos continuaram a pagar. 

O Sr. Luiz Menossi - Mas durante quatro anos. 

O Sr. Presidente - No que diz respeito aos rádio-telegrafista .. 
consta de um acordo firmado sob a minha mediação. A ameaça 

{ , ... 
greve foi afastada, inclu da uma clausula no acordo, dizendo: 

11Será pago até que o Supremo se pronuncie''• Foi o que ocorreu. 
, 

E o Supremo decidiu ao contrario. Como vota o l'.!inistro Rodri~ 

gues Amorim? 

O Sr. Rodrigues Amorim - Conheço. 

O Sr. Presidente - Contra os votos dos ttlnistros Julio Barata 

e Luiz l.lenossi, conheceu-se da Revista. Tem a palavra o Rola.-

to r. 
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O Sr. Julio Barata - Tenho de me curvar ao conhecimento, da!! 

do provimento. Fui vencido na preliminar. 

O Sr. Presidente - Sim, mas se V ,Ex!!. ent.ende que não é grat,! 

:t'ica~ão natalina, pode sustentar, ainda, no mérito. 

O Sr. Julio Barata - Natalina ela é; mas a circunstância de 

ser paga em janeiro,não me impressiona. É uma gratifica~ãoqp 

vinha sendo paga todos os anos à base de lO% dos salários 

dos empregados em janeiro; embora fôsse cond1c1onada,acho que 

podia ser compensada. Dou provimento. 

O Sr. Tostes Malta - De acÔrd~. 
# A o Sr. Presidente - Ha divergencia? 

O Sr. Luiz Menossi - Sr. Presidente, vou negar provimento po~ 

• O"' .. que considero, neste caso, que eram ao l ~ sobre o montante 

percebido pelos empregados, e com a campensa~ão, automàtica• 

mente será uma redu~ão salarial. Aliás, é o que diz o AcÓr • 

dão. 

O Sr. Presidente - Contra o voto do Ministro Luiz Menossl,d~ 

do provimento à Revista para admitir a compensação das grat,! 

fleações. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NR 158/68 - Relator:Minlstro Ar• 

naldo Susaekind. Revisor: Ministro JUlio Barata. Recurso de 

Revista de decisão da 14a. J.C.J, da Guanabara. PRODUTOS THBR -
MOLP~STICOS ROSINTA LTDA e ADAIR RODRIGUES FRANCO,(Drs. Jo• 

sé Bergamo da Silva e Hélio de Figueiredo Caldas). (Não parti 

cipa o Ministro Rodrigues Amorim). 

O Sr. Presidente - ArgRindo a viola~ão das Leis 15 e 229, e!! 

tende a recorrente não estar obrigada a pagar o reajustamen

to salarial resultante de acôrdo homologado pela Justiça do 

Trabalho ••• (lê). O Órgão do Ministério PÚblico opina pelo 

não conhecimento do apêlo. t o relatÓrio. 
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A 

O sr. Julio Barata - De acordo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. A recorrente não 

cita sequer os dispositivos legais nos quais pretendeu funda

mentar a Revista. Fala, apenas, nas duas leis, e não há qual

quer violação, pois se trata de cumprimento de acÔrdo coleti

vo homologado por esta Justiça ••• (lê). Não conheço da Revia-

ta. 

O sr. Julio Barata - Também não conheço. 

O sr. Presidente Há divergência? Por unanimidade, não conh~ 

cida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 ó9/68 - Relator: Ministro Luiz 

Menossi. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da la. Re -

gião. INSTITUTO NACIONAL DE PREVID~NCIA SOCIAL e ZENITH SILVA 

BARROS E OUTROS. 

O Sr. Luiz Menossi • Sr. Presidente, a Revista foi indeferida 

e insiste 
,. 

a agravante na incompetencia desta Justiça para d! 

rimir a demanda relativa ao direito dos empregados do SAMDU 
, , p , 

ao decimo-terceiro salario. O parecer da rocuradoria e con -

trário. ~ o relatório. 

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

Relator. 

O Sr. Luiz Menossi - Nego provimento ao Agravo. 

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

viment o ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 499/68 - Relator: Ministro JÚ

lio Barata. Revisor: Ministro Tostes Malta. Recurso de Revis

ta de decisão do TRT da 5a. Região. BANCO COMERCIAL DO NORDES 

TE S/A e JOlO ALVAREZ PEREIRA E OUTROS. (Drs.Saul Quadros Fi

lho e Walter da Silveira). 

O sr. Julio Barata- A Revista baseia-se no Prejulgado na 17, 
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que considera violado. Como se vê do AcÓrdão, de fls, trata -

se de bancários que muito antes da Lei 4 090, percebiam duas 

gratificações anuais: uma em Julho e outra em dezembro •••••• 

(lê). A ~rocurador1a opina pelo não conhecimento do recurso • 

É o relatÓrio. 

o Sr. Tostes Malta - De acôrdo. 
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o Sr. Pl"esidente - l!!m discussão. J:l!ncerrada. Tem a palavra o He 

lutor. 

O Sr. Julio Barata - Não conheço. 

O Sr. Presidente - Não afirma yue é de balanço? 
H 

O Sr. Julio Barata - ~rarn duas r;ratil'icaçoes: wna, em junho,e 

a outra, em dezembro. Sobrevindo a Lei, as duas cra.tificaçÕes 

continuaram sendo pagas. 

O Sr. l'rcsidente - O AcÓrdão ai'irrnou ';!Ue a de dezembro era na-

talina? 
, . 

O Sr. Julio Barata - Vou ler a Portaria, yue esta as fls. 25, 

diz o seguinte: tto Diretor do Banco,no exercÍcio da Superinten .. , A 

d~n9ia, resolve determinar o pagamento do decimo-terceiro mes, 

instituÍdo por lei, a todos os funcion;;_rios ';!Ue, habitualmente 

' . b ( 1"') 11 •• ,. - h ja viessem a perce er... e • """' nao con eço. 

O Sr. Tostes i.íalta - Bu conheço e dou provimento. 

O ~r • .Presidente - AÍ, a gratificação é dividida em duas, V.&íl 
, 

da para excluir ambas? - - , O Sr. Tostes Malta - Nao, evidente. A do meio do ano nao e de 

Natal. 

O Sr. Presidente - Elcato. Contra o voto dos I~iinistros Luiz I.ie-

nossi e Julio Barata conheceu-se da Revista e se lhe deu prov! 

mento para determinar a compensação da gratificação corrcspon-
, ,J N - ~ dente ao see;undo semestre. Redigira g Acordao o x:linistro Revi-

sor. 

O Sr. Secret;rio - PROCJ:SSO NB 525/68 - Relator: I.ünistro Tos-

tes i.Jalta - Revisor: 1iinistro Luiz If.enossi - Recurso de Revis

ta de decisão da JCJ de São Bernardo do Campo - VOLKSJAG.C:N 00 

BRASIL 3/A (Dr. Sergio Barci) e JOSB TOSTA (Dr. Carlos Arnaldo 

Selva). 

O Sr. Tostes bialta - Sr. Presidente, o caso é da Volsk:wagen.H; 

-----~j_ - - -
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o Prejulc;ado nl2 21 em jÔc;o. Não conheço. 

O Sr. Luiz i.Ienossi - Também não conheço. 

O Sr. Presidente - Por unanimidade, não se con~1eceu da Revis-

ta. 

O Sr. Secret~rio - PROCTI:sm Nl2 2J.4/68 - Relator: i.iinistro Ar

naldo Sussekind - Hevisor: i.iinistro Julio Barata - Recurso de 

Revista de decisão do Juiz de Direito da Comarca de Anc;ra dos 

Reis - V&\OLlilE ESTALEIROS R:LIDNIDOS DO BRASIL S/ A ( Dr. José F!an 

ça Santos) e JOSÉ VALillTTINO DOS SANTOS. 

O Sr. Presidente- A recorrente ar(IÚi violação do art. 478,§ 1 

porque teria sido condenada a pagar indenização por despedida 
~ 

sem justa causa a emprec;ado que nao completou doze meses. O iii 
, , ~ 

nisterio Publico opina pelo nao conhecimento, acentuando que, 

computados os quinze primeiros·dias de afastamento do reclamru1 

te, como de enferm idade, o seu tempo de serviço ultrapassa de 

um ano. É o 
, 

relato rio. 

barata 
... o Sr. Julio - De acordo. 

o ~residente .ciJn discussão. Encerrada. 
~ 

conheço Re-Sr. - Na o da 
... ... ~ 

vista, de acordo com a Procuradoria. Efetivamente, ele nao ti-

nha um ano; mas, computados os Y.Uinze dias de afastamento, que 

~criam o sal~rio-doença e não interrupção, Ôle perfêz um ano.De 

-tnaneira l\UO nao conheço. 

~ Sr. Julio barata - Também nao conheço. 
~ 

~ Sr. Presidente - Há divergencia? Por unanimidade, não se co-

rheceu da Revista. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO NO 237/68 - Relator: Ministro~ 

naldo Sussekind. Revisor: Ministro Julio Barata. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 21 Região. I. CARVALHO 4 CIA • 

(CASA ANDRADO) E PEDRO HONORATO DAS NEVES (Drs. Victor de Caa, 

tro Neves e Terto Alves de Castro). 

O Sr. Presidente - Argftindo a violação do art. 895 da CLT 
' 

A , ""' N 

recorre a empresa do v. Acordao que nao conheceu do Recurso~ 
• dinario. Entendeu o Tribunal Regional, que manifestado o re-

curso sem assinatura do Advogado, o fato de ter sanado a irrA 

gularidade apÓs o decurso do prazo recursal ••• (1;). O Mi -
, , N ~ , 

nisterio Publico opina pelo nao conhecimento. ~ o relatorio • 
• O Sr. Julio Barata - De acordo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Cumprindo di~ 
A ' gencia determinada pelo ilustrado Relator do processo no EgrA 

~ 

gio Regional, informou o MM. Presidente da Junta as fls. 52 , 

.. • ( "> verso: "Em atençao ao respeitavel despacho ••• le •" Assim, 
~ 

conheço por violação da lei e dou provimento a Revista, para 
• que o Tribunal Regional julgue o Recurso Ordinario • 

O Sr. • Julio Barata - Tambem conheço e dou provimento. . .. 
O Sr. Presidonte - Ha divergencia ? Por unanimidade, conhe-

' cido e provido o recurso, para que o Egregio Tribunal Regio -
• nal julgue o Recurso Ordinario. 

O Sr. Soçretário - PRQCESSO NO 6ob/68 - Relator& Ministro 

Tostes Malta. Revisor: Ministro Luiz Menossi. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 21 Região. INDÓSTRIA DE MÓVEIS 

TEPERNAN S/A E FRANCISCO DE ANDRADE (Drs. Geraldo Amaury For

nica e Rubens de Mendonça). 
, 

O Sr. Tgstes Malta - Sr. Presidente, ja deferida a Revista m 
terposta de decisão que considerou injusta a despedida do re-

• corrido, reformou o douto Juiz o despacho por falta de deposi 
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to e mandou o Tribunal processar o recurso ••• (lê). O pare

cer do Ministério PÚblico é pelo não conhecimento do recurso 

por deserto ou não provimento. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Lp:J:z Mtnoss1 - "" De acordo. 

O Sr. fros1dcnto - Em discussão. Encerrada. Tem a palavrao 

Relator. 
N • .. 

O Sr. Tostes M&lta - Nao e caso, "data venia", de deserçao , 

que diz respeito a custas, mas de não formalização do recurso 
• por falta de deposito. Sustentou a recorrente, no Agravo, 

o citado despacho passou a vigorar ••• (lê); Não conheço 

pois, da Revista. 

o sr. . .. 
Luiz Menoss1 - Tambem nao conheço. 

' 

O Sr. Ha
• "" .. Presidente - divergencia ? Por unanimidade, nao se 

conheceu da Revista. 
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lio Barato. Reviso 

de decisll'o do TRT 

TRICA ( DR. Wilson 

Doue;lo s Neves) • 

O Sr. Julio Barato 

16,25 13 o -1-

PROCESSO N2 542/68 - Relator: Ministro Ju-

r: Ministro Tostes Molto. Recurso de Revisto 

da4o. Regill'o. CIA. ESTADUAL DE ENERGIA E~

Bronco) e JOS~ EDSON PASQUETTO (DR. Victor 

Aeórdil'o de .fls., q 

- A Revisto é intendtodo poro o rofoi'!:tO do 

uo jU100U Agravo de despacho quo nil'o om:tltiu 

o ••. (lê). o parecer do douto Procuradoria Ge 

hecincnto. ~ o relatório. 

o Recurso Ordindri 

rol 6 pelo nffo con 

o Sr. Tostes lilolto 

o Sr. Presidente -

lotor. 

O Sr. Julio Boro to 

leeo1s o nele prot 

ter sido ou nll'o no 

o Sr. Tostes Molto 

o Sr. Presidente -

nheceu do Revisto. 

o Sr. Secret6rio -

tos lóolto. t1ev~ sor 

do docistJo do TRT 

ANGLO (DR. Donilo 

Boroboso do Silvo) 

o Sr. Tostes ?~alto 

- Do ocôrdo. 

E!:t discussil'o. Encerrado. Ter1 o palavra o R.2, 

- Alego o recorrente apoio nos poi'l:tissivos 

onde fundDJ:tentor seu recurso. A questll'o de 

tificodo o recorrente .•. (lê). Nl!o conheço. 

Tonbén nO"o conheço. 

H6 divergência? Por. unaninidode, nll'o se co-

PROCESSO N2 714/68- Relotor: 1.'1n'stro Tos-

: M1nistro Lui.z Menossi. Recurso de Revisto 

do 2o. Rcgiil'o. SOCIEDADE ANONHiA FRIGOR!FERO 

Apolioro) e ZILDO GERILO E OUTROS (DR. Mario 

• 

cinco anos do serv 

- Sr. Presidente, os enpregodos depois de 

iço, forot'l indenizados c rea&:ti tidos COIJ in

es no nesno funçê'o, por61:1 con diferentes sD-torvolos di.fcrcnt 

l6rios ••• (lê) • o p 

conheclnento ou nll' 

O Sr. Luiz Monossi 

orecer do douto Procurodorio Geral 6 pelo ntr 

o provinento • .S o relatório. 

- De ocôrdo. 
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O Sr. Presidente - En discussõo. Encerrada. Tm::t !l p!llovr!l o rl.!:!_ 

lator. 

o Sr. Tostes li:a 1 to - N o que diz rospaito õ rescisO"o contratual 

cinento, pois cit!ldo divere;ôncio sôbre 

ocossodo de acôrdo co1:1 o Lei 4 066 •• • (lê) 

o Revisto ~erece conhe 

efeitos do rescisO"o pr 

Conheço apenas quanto aos efeitos do rascis!o. 

O Sr. Luiz Llenossi - S r. Presidente, do ocôrdo cou o douto po-

recer, n!!"o vou conhece r do recurso. Desde que considerados os 

res&isõcs 01:1 fraudo a 
cio c i todo COIJO di vere 

lei, nO"o se podo considcror o jurisprudô 

ente ..• (lê). Houva fraudo. 

o Sr. 

O Sr. 

o Sr. 

o Sr. 

Rodric;ues A1:10r11::t - Conheço. 

Presidente - Acm :Jp!lnho o rtavisor, 11dot!l veniD" do Relator 

01:1 o Revisor. Julio Boroto - c 

Presidente - Con tra os votos dos Ministros Relator c Ro-

drie;uos A1:10ri!:J, ntro se conheceu do Rcv~sta. 

o Sr. Secrot6rio - PRO CBSSO N2 729/68 - Relator: Ministro To.!!_ 

nistro Luiz l'.lenossi. Recurso de Revisto tos Molto. Revisor: !.li 

do decisão do TRT do 2 

S/A ( DR. Gilberto Loco 

RA CAN.I!RI O. 

o Sr. 'rostos rliol to - s 

nal Regional dacisil"o p 

de antes de cinco dios 

tório Público. ~ o ral 

o. Ree;iO"o. UNI~O Drl BANCOS BRASILEIROS 

rdo de Alneido) e l.iARIA DE Ji:SUS FERMI-

r. Presidente, t:JDnteve o Egr6g!o Tribu .; 

rof'erido ~ revelia 01:1 oudiônclo reolizo-

••• (lê). O recurso tem o opoio do lZini.!!_ 

ot6rio. 

o Sr. Luiz Menossi - J.) o ocôrdo. 

O Sr. 

lotar. 

o Sr. 

o Sr. 

Prestdenta - El'l discusslfo. Enccrl?Ddo. Tcn o palDvro oRe 

Tostes lí~al ta 

Luiz U.tcnossi 

- c onhcço • 

nhcço • co 
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O Sr. Presidente - H6 divcrscSncio? Por unonh:~idodc, conhecido 

o recurso. Tcn o polovro o Relator. 

O Sr. Tostes l<iolto - Desde que estabelecido que o prazo é con

tado o partir do recebincnto do notificoçõ'o, de nehnu1:1 efeito 

6 o reoHzoçtro do oudiôncio ontea de cinco dioa. Anulo o pro -

cesso. 

O Sr. Luiz Mcnoaai - Aconponho o Relator, se 'bel:! que o Ac6rd6o 

saliente que CUI:Jpril!· a recorrente o requerer o deaisnoçl'lo de 

novo eudiôncio. Moa foi feito contro o lei. 

O Sr. Presidente - H6 divereêncle? 

O Sr. Tostes Molte - Entendo quo o prezo de cinco dica 6 cont,!!_ 

do do recebinento c nlfo de cxpcdiçlfo. A tese sustentado pelo 

Ac6rd6o 6 e de que recebendo e porte o notificoçEI'o, deve coi:JP! 

roce r poro requerer.·. 

O Sr. Presidente - Estobcleço o presunçEI'o dos 48 horas quando 

dentro do IJeSI:JO catodo, do neSl!IO rmnicipio. Notificado dent1:1o 

do nesno nunic!pio, conto o prozo de 48 horas depois de expadl 

de, porque o presunção 6 que o rccebincnto se fÔz nesse prazo 

de 48 horas. Moa ntro é esse o tese. Nlfo h6 divergência. Por u

nonii:Jidode, deu-ao provil::tento a Revtsto, poro onulor o preces-

so. 

o Sr. Sccret6rio - PROCESSO Nº 1 567/67 - Reletor: ~inistro 

Tostes !.!alto. Agrovo de InstrUL'ICnto de despacho do TRT do 2o. 

Regiõ'o. CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE sgo PAULO (DR. Fe!sol Ali 

R) e JARBAS DE BARROS CASTRO (DR. J.B. Oliveira Castro). 

O Sr. Tostes Malto - Diz o despcit6vel despacho ogrovodo que 

não citoro o oro oe;rovonte jurisprudência diverscnte c que pr~ 

tendia recx!liJinor o provo ••. (lê')·. Opina o douto Procuradoria 

Geral pelo nO"o provinento do Agravo, aollenClondo que o queat6o 
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do intonpcstividodc foi lcvontodo oponos no Recurso do Revisto 

.11! o relot6rio. 

o Sr. Prostdcntc - Eb di scussllo. Encerro do. TcL1 o polovra o Re 

lotor. 

O Sr. Tostas Malto - A funç~o descnpenhedo pelo a,grovonte nl'lo 

consto na sentença ne1::t no Aa6rdl'lo ..• (lê). Noe;o provit1ento. 

O Sr. Presidente - HtS divergência? Por unoninidodo negodo pro

vinento oo Agrovo. 

o Sr, SecrottSrio - PROCESSO N2 148/68 - Relotor: Ministro Ju -

l~o Borote. Agrovo de Instrm::tento de despacho do TRT do lo. R~ 

g10'o. BANCO DO BRASIL S/A (DR. Oscor l'llilton P. Guinor~os) e JA 

CY 11:ACHADO (DR. Carlos Alberto M. Sont 1 Anno). 

O Sr. Julio Boroto - Troto-se.de inquérito contro enpregado e.l!, 

t~vol, julgado a revelio, e cujo citoçllo foi feito por edital. 

o Ac6rdtro considerou nulo tl sentença recorrldtl, onte ~ nu lido

de do c i toçO'o inicial ..• (lê). A douto Procurador! o eni tiu poro 

cor pelo nll'o provtnento do Agrovo • .11! o rolet6rio. 

O Sr. Prosidonto - Neso provinento oo Agrovo. 

O Sr. Presidente - Hl1 divergência? Por uneninidode, noe;odo pro 

vi!J(mto Go Agrovo. 

O Sr. SecrettSrio - PROCESSO N2 232/68 - Relotor: Ministro Luiz 

Menossi. Agrovo de Instrm::tcmto de despacho do TRT do lo. Resi

ll'o. INSTITUTO NACIONAL DB PRBVIDSNCIA SOCIAL (DR. R. de Aroújo 

e f1iANOEL PEDRO L. DE ANDRADE (DR. Leionir do Oliveira IAollo). 

O Sr. Luiz ~•enossi - l'lois m::t processo do INPS relativo o Ot:Jpro 

godo do SAMDU. DcSci!Jo-tercoiro sol6rio o quo foi condeno do. NQ. 

go provi!Jonto oo Agrovo. 

O Sr. Presidente - HtS divergâncio? Por unaninidede, negtsdo pr 

vinento oo Agrovo. 
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O Sr. Secret6rio - PROCESSO Nº 274/68 - Relator: Ministro Ju

lio Boro ta. AGRAVo de Instrm:1ento do despacho do TRT do 6o. Re 

gi6o. JOS~ BEL!:iiRO DA SILVA FIVIO (DR. DjolJJ!! C. Ropôso) e CIA 

AÇUCARBIRA DE GOIANA (DR. Osnel Veloso). 

O Sr. Julio. Borot!l - O Acórd!'o considerou deserto o Recurso 0!, 

d1nério. NIJo foi requerido isenção de custos ne1:1 estos foro:o 

pagos no prazo leeol •.• (lê). A douta Procurodorio Geral 6 pelo 

nfl'o provil:Jento do Agravo. ~ o relatório. 
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O Sr. Prasidento - En discussll"o, Encerrado, Ten o polovro o R.2, 

lotor. 

O Sr. Julio Boroto - Nonhun ortsunonto, nenhUIJ julgodo oferece 

o recorrido <l!J controriadode o o Ac6rdll"o recorrido •• , (lê). Nego 

provinanto oo Agravo. 

O Sr. Presidente - Hli diver3ênc1o? Por unonlnidode, negado pr.Q. 

vinento oo Arsrovo. 

o Sr. Sccretlirlo - PROCESSO NQ 291/68 - Relator: Jll1nistro Tos

tes ráelto. Agravo da Instrunento da despacho do TRT do 6o. Re

e;ill"o, r~ANUEL DIAS LUCIANO (DR, Djel!Je G, Raposo) e CIA. AGRO 

INDUSTRIAL DE GOIANA (DR, Jol!o da Souza Letro ivsnderley), 

O Sr. Tostes Molto - Pediu o oro ogrevontc execuçõo de ocôrdo 

GIJ virtude do quol o oc;rsvodo, olén do pogor deten:Jinedo inpor. 

t6ncio, se COI~prmJatoro o ragulori zor suo si tuoçõo no Insti tu

to ••• (lô), O parecer do I.linistório Público 6 pelo proviiJcnto 

do Agrovo e, desde logo, do Revisto. ~ o ralot6rio. 

O Sr. Presidente- En discussão. Encarrodo. Tono polovro oRo 

lotor. 

O Sr. Tostes Molto - Se o coso ó de axecuçõo da ocôrdo, e rec.Q. 

nhaco o Ac6rdiio que n!Jo cobio o potiçõo cono reclonoç!!o outôn.Q. 

I:JD, nõo podia deixar da pé o decistro, sen forno, do Junto. Ex-

capcionol!:~ante, vou fazer cono nuitos vêzas foz o Sup:ceno e, 

nesta coso econcalho o Procurodorio, porque inexisto praju!zos 

ôs portas: dou proviiJento ao Arsrovo e ô Revisto poro que o l\U.i. 

Juiz aprecie o pedido. 

O Sr. Presidente - Minha única dúvida é o fon:~a, o proccsstmeu 

to. V,Exo, ten cspoldo no Suprcno que fêz isso vlirios vêzes. H 

divergência? Cm:t restrições do Presidente, que apenas provia o 

Ac;ravo, resolve a Tun:~o dor provinonto ao Agravo o, desde logo 
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~ Revisto poro que o MN. Juiz aprecio o podido quo é de exccu

çllo de ocôrdo. 

o Sr. Sccrct~rio - PROC~SSO NQ 302/68 - Rclotor: Unistro Luiz 

I:cnossi. A3rovo de InstruiJento de despacho do JCJ do Sll'o Bor -

nordo do Conpo. VOLKS\'IAGEN DO BRASIL S/A (DR. Sore;io Dorci) e 

JONNAS 1'EREIRA (DR. José i.:ocicl de Poulo). 

O Sr. Luiz J,,onossi - Sr. Presidente, nondodo inte:gr>or no inden 

zoçll'o o srotificoçll'o notoiino. Conputodo. ~!eco provinonto. 

o Sr. Presidente - H6 diversôncio? Unônil:Jcncntc, nq;odo provi 

ncnto o o J\r;rovo. 

O Sr. Sccrct~rio - PROCESSO Ng 303/68 - Rclotor: r.iinistro Tos 

tos Iiolto. Ac;rovo do Instruncnto do dospocho do Juiz de Dircit 

do Oswaldo Cruz. JMO DE SOUZA CAMPELLO (DR. Locrto J .c. Sonpo 

i o) o FABIMTO GODOI. 

O Sr. Tostes ;.;olto - Sr. Presidente, roscodo o Revisto, ologo 

or;rovonto que invertera o onus do provo poro o po(5onento do so 

16rio. A Procurodorlo opinou pelo nll'o provil1cnto do Ae;rovo. ~ 

relot6rio. 

O Sr. Presidente - Er] discussl!o • .Snccrrodo. Tc!::t o polovro o Ro 

lotar. 

O Sr. Tostes r.iol to - NO' o fêz o O[;rovonte troslodor os ro zões 

de Revisto o resto, ntl'o no ninuto do A sorvo, é que se procuro 

conprovor o divergência. Nego provinento. 

O Sr. Presidente - H6 di vergêncio? UnâniJ::tCJ:JOnte, nego do provi 

nento oo Ae;rovo. 



POOER JUD\C\ÁR\0 

..JUSTIÇA DO TRABALHO 

TR\BUNAL SUPER\OR DO TRABALHO 

21/5/68 B/V /fb1 1G,40 -1-

O Sr. Jecretário - 2\CQ::;.:,;;>o :·g 311/6] - Re1dor: .. ::inlstro Ju

lio :..:arate. A~·ravo de Instr•t::·:ento elo despacho d::J 'l'J'~· à.a .Sa.Ylc 

u Jr. Julio -~areta ... ;.)r. -:=esiclcr/cc, pe:;o inversão. 

na1do Susseldnd. ;\:_:ravo de Instrunent::J de despacho do :c:'r1' c'i.a 

do estável. Diz o ;1cÓrdi:io l'lccional que tendo co· .o ~1rovada a 

luta cor 1,oral e,'. scrvi::o ••• (rê). ,, i:'rJcuraL.or:'.a opina pel 

não provirento do apêlo. ~ o relacÓrio. &1 <li scussão. J:;ncerra 

da. o Ún:'.co aresto citado na Hevista não concerne a c. precado 

Gstável. • • (lê) • :~e~~O ;JrOVi::tcnto 80 +"[ravo. llá tliver~~ncia? U-

nânL:te.lente, ne::_ado proviuento ao ;:t~:ravo. 

O 3r. Secretário - rROC,~3SO ::P :Jhl/tiJ - :1e1ator: .~nistro Luiz 

:;enOSSi. <"[:;ravo de J:ns·crut:lent::J de despSCllO do _';i':J; da la. de -

~&TTO. 

v sr. Luiz ·:ç,:ossi - Rêdc Ferroviária Federal, recon>ecida 

incidência do ap::Js3ntado ••• (12). O parecer da lrocLll:'adoria 

' ' ' contrario. ~ o relatorio. 

a 

' e 

O Sr. Fresidente - ...:!n discussão. 2nccrrada. ':'e:1 a palavra o 

Tielator. 

0 Sr. Luiz .. :cmossi - Cabia à a[ravante de:::mstrc.r a pc1•t:tnên-

. ' ' cia do recistro, Ja que o citado e .~:esL!o de 'i'urua • . ·e:;o pro-

viuent o. 

O Sr • ..:residente - ··á dive1·~ êncla? Jnâni~:er.cente, ne:_:;ado provi 

nento ao :~:_:ravo. 
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ú clr. Secretário - FROCll:SSO ::Q 346/68 - Relator: !Iiuistro 

ilrna1do Sussekind. i\[;ravo de InstrUMento de despacho do TRT 

da 5a. Região. TR/IHSPORT,IIDOqP, íWRTE-SUL e ANTONIO SILVil SiiJ! 

O Sr. Presidente - O despacho agravado salienta que os are! 

tos apontados na Revista ••• (lê). O J:Iinistério PÚblico opi

na no sentido de ser juntad~ a cÓpia da referida decisão. É 

o relatÓrio. En discussão. Encerrada. Não acolho a diligên

cia, e nego provimento. Há diverc;ência'? Unânimemente rejei

tada a diligência e negado provimento ao ilgravo. 
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, 
o Sr. Secretario - PROCESSO NQ380/68 - Relator: Ministro Julio 

Instrumento de despacho do TRT da 7ªRegião. 

EGERJJ.L S/ A EFL e PEt,\(J PAU LV IXl NASCIMENTO. 

cante e F.Leitão). 

Barata. Agravo de 
A , 

REDE FE.i.'tUVlA;IIA F 

(Drs. Nonato Caval 
, 

o Sr. Julio Barg~ - Ja estava o processo em pauta quando en-

tregue ao 1\elator 

quanto as partes c 

o Sr. Presidente -
A 

gada a desistencia 

uma petição de desist~ncia do Agravo, por-
h 

onciliaram. Homologo a desistencia. 

alguma oposição? Por Unanimidade, homolo

requerida. 

o Sr. J)]lio Barata - Peço inversão do processo n0348/68. 

Deferido. º S;t, f.t:~iiil!lêD:t~ -
o Sr. 

, 
Secretario -

tes Nalta. Agravo 

PRQCES?Q NQ35"í/68 - Relator: ~:inistro Tos

de Instrumento de despacho da lªJCJ de San 
, 

tos. GlNi,SlO NAÇÕ ..:<:S UNI Dl,S e ANTÔ}~IO AJ'!TE--lú JÚNlO.'t ( lJrs _.l. 

Abâala Elias e Alb erto L.Santos). 
, 

o Sr. Tostes Naltc.. - Negada a Jevista por versar materia de 

fato, alega a agra vante que o recurso se apoiara nos dois in-
A -cisos ••• (le). A d outa Procuradoria Geral opina pelo nao pro-

vimento do Agravo. É o relatÓrio. 

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

delator. 
, 

o Sr. Tostes Malta - A sentença entendeu que ja estava a agrâ 

v ante ciente de qu e o agravado não voltaria a dar aulas pelo 

Nego provimento ao Agravo. preço estabelecido 

o Sr. Presidente -
provimento ao Agra 

o Sr. 
, 

Secretario -
Barata. Agravo de 

C lA. Il\' DS. B.lASIL~ 

Carlos Barbosa Por 

• 

H~ divergência? Por unanimidade, negado 

vo. 

P.lOC~S'lO F!.Pll/68 - Relator: Ministro Juli 

Instrumento de despacho do T.iT da 6?·ilegião. 
, 

DAS PO.iTELLA e ALVJUO BAil3úS .JE SuüZA. ( Lr 

tella e Armando l'íelo). 
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O Sr, Julio Barata - Trabalhando o reclamante em duas cidades, 

podia escolher o fÔro da reclamação. O ato de improbidade de 

que foi acusado não se provou ••• (l~). Opina a douta Procurado 

ria Geral pelo não provimento do Agravo. É o relat~rio. 

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

i\elator. 

ú Sr. Julio Barata - Nego provimento ao Agravo. A eleição de 

fÔro decorria da lei, e a existência ou não da falta grã.Ve d~ 

corria da prova, •• (l~). 

O Sr. Presidente - Há diverg~ncia? Por unanimidade, negado 

provimento ao Agravo, 
, 

O Sr. Secretario - P.:tOCESSO N1!410/68 - Jel&tor: Ninistro Tos-

tes Malta, Agravo de Instrumento de despacho da 2~JCJ de S.P~ 

lo, ESTABELECIIvíENTOS COV. •. rlEUl\'1 ;:,os S/ A CASA SLOPER e Miu1IA J ' 

SÉ SiiliTOS, (Drs. Queiroz aocha e Nelson Gonçalves) • 
• O Sr. Tostes Malta - Negou-se seguimento a Revista interposta 

- , ~ 

da decisao de Embargos porque o deposito fora posterior ao jul 

gamento do mesmo. Dai o presente Agravo, sem apoio do Minis-
, , ~~ , 

terio Publico. ~ o relatorio. 

O Sr. Tostes Malta - Conhecidos e julgados que foram os Emba~ 

gos, a questão da falta de depÓsito ficara superada, nem sen

do possivel a decretação de nulidade não argüida. Dou provi

mento ao Agravo, para que se professe a Revista, se fundamen

tada. 
, 

O Sr. Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, dado prQ 

vimento ao Agravo, para que se processe a Revista, se funda

mentada. 
, 

O Sr. Secretario - PROCESSO N1!475/68 - Relator: Ministro Tos-

tes l'íalta. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 111Re

gião. SOC, DE BEBILAS CidlüCA LT~A e m:JI:Ain 30UZA. (Drs. úry 

Jl!oraes e Celso Soares). 
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O Sr. Tostes Malta - As duas Inst~ncias deram pela alteração 

rescisiva do contrato. Alega a emprêsa, na ~evista indeferi

da, a omissão do V.~cÓrdão ••• (lê), É o relatÓrio, 

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

Relator, 
, 

O Sr. Tostes Malta - O respeitavel despacho, salientando esta 
, - , 

suficientemente fundamentado o V, Acordao confirmatoria da se 

tença, concluiu tratar-se de mat~ria de fato e de prova •• ,(lê). 
, -Confirmando a sentença,, c V. Acordao se refere ao depoimento 

pessoal, que representaria autêntica confissão.,,(lê), 
; ,. 

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

provimento ao Agravo, 
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, 
O Sr. Secretario - PHOCE3 30 Nlll 881/67 - d.elator: ~:inistro A!. 

naldo Sussekind. .ievisor: hinistro Julio Barata. .iecurso de 

~evista de decisão do TaT da 6ªRegião. ADrtiANO BhSTOS D~ ALB 

~UZRQUE FILHO e JOAO ALV~3 DE CAJVALHO (Drs. João AntÔnio do 
A 

Rego e Homero Freire), 
, -

O Sr. Presidente - Revi·~ ta manifestada contra o v. Acordao c1,!!. 

gional que não admitiu a prescrição intercorrente, e conside-
, 

rou o recorrente responsavel pelo contrato de trabalho do re-

clamante, rejeitando a nulidade argüida, pela falta de assinâ. 
, , 

tura dos Vogais das Juntas.,.(lê), O Ministerio Publico opi-

na pelo não conhecimento. 
, , 
E o relatorio. 

-
O Sr; Julio Barata - De acÔrdo. 

O 3r, Presidente - 4n discussão. Encerrada. A .Revista nao 

tem o menor fundamento, quanto à prescrição apontada nas deci 

sÕes da Suprema CÔrte. Quanto aos demais aspectos, não cita 
A 

nada, nem lei, nem jurisprudencia. Nao conheço. 

O Sr. Julio Barata - Não conheço. 
, A -

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

cida a B.evista. 
, 

Secretario - PJOC33SO Nll<. 652/67 - Relator: Hinistro A!. O Sr, 

naldo Sussekind, Revisor: ~inistro Julio Barata. .Recurso de 

:te vi ~ta de der·isão do Juiz de Direi to da Com2.rca de Amparo, 
, 

AG3.0-PECUú3.IA N0'3) •• SErHO:til. 00 ,,MPA30 S/ A e hANO:::L s;,I,1TlAGO, 

(Dr •. Carlos Grimaldi), 

O Sr. Presidente - Hevista manifestada contra sentença do ~J.:. 
, 

Juiz que conheceu como de Embargos o rtecurso Ordinario inter-

posto, Sustenta a recorrente que, sendo o pedido e a condenâ. 

ção de valor indeterminado, o recurso foi adequadamente.inten 
A , , 

tentado, •• (le). O Ministerio Publico opina pelo conhecimento 
, 

da aevista, a fim de ser anulada a respeitavel sentença de Em 

bargos. É o relatÓrio, 
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o Sr. Julio Barata - De acÔrào. 

o Sr. l-'residentâ - Em discussão. ~cerrada. A preliminar a~ 

gtiida pela recorri da, como bem assinala a douta Procuradoria, 

- tem qualquer f na o undamento. Rejeito. 

I.J Sr. Jplio Barata 
, 

- Tambem rejeito. 
, ~ 

o sr. Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, rejeitad 

a preliminar reque rida pela Procuradoria Geral. Conheço da 3 

arestos conflitantes. vista, que aponta 
• o Sr. Julio Barata - Tambem conheço. 

o Sr. Presidente - , .. 
Ha divergencia? Por unanimidade, conheci-

, 
da a _1evista. Ver ifica-se do processo que o reclamante, alem 

, 
do a viso-previo , d os perÍodos de indenização e tr~s gratificã 

iteados em quantia certa, reivindicou horas 

remuneração do repouso semanal, atinentes a 

rviço ••• (lê). Dou provimento para anular a 

os, determinando que o Tribunal _{egional ju 

- de Natal, pel çoes 
, 

extraordinarias e 

todo o tempo de se 

sentença de Embarg 

gue o :te curso O r di 

o Sr. Julio Barata 

º Sz:. Ec~!2l C~IJ:te -
' provimento a itevis 

minando-se que o T 

o Sr. 
, 

Secretario -
Li o Barata. Reviso 

ta de decisão do T 

NIVE.:t3lJ.JJtD3 F3Dr;3A 

Haria Isabel .lighi 

, 
nario. 

- De acÔrdo. 
, .. 

Ha divergencia? Por unanimidade, deu-se 

ta para anular a sentença de Embargos dete~ 
, 

ribunal itegional julgue o Jecurso Ordinario. 

P.WCii:>>O ~!º'< 842/67 - Relator: l:inistro J!! 

r: };inistro Toste~ l'ialta. :.tecurso de Jevi~ 

W da 3" R~gião. Fi, CU I,ClúDZ DJ: l-:3JICH'A ])A Q 

L DZ i·.ll''aS GE1;.I'3 e JOA.,LIL FIGU3IrtE;OO (Dra. 

Hoelsle). 

o Sr. Julio B;:rata 

da a gratificação 

t:.edicina da üniver 

- As decisÕes recorridas consideraram devi 

da Lei 4 090, ao empregado da Faculdade de 

si da de Federal de }íinas Gerais, por estar i 
le sujeito ao regi me da Congiidação. 

, 
Dai a .1evista que nega 

~ 
, , 

este direito, e a c ujo conhecimento e contraria a Procuradori 
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Geral. É o relatÓrio. 
A 

ü '3r. Tostes Y.alta - De acordo, 

O Sr. Presiden:t~ - Em discussão. ~cerrada. Tem a palavra o 

ftelator. 
, 

O Sr. Julio Barah - O aprece r da Consultoria Geral . da ~lepub 

ca, no Processo nOlO 587/67, esclarece bem a questão. A deci 

são recorrida penas cumpriu a lei. Assim, não conheço do re~ 

curso. 
, -

Q.2.J:..J~.§..halta, - Tambem na o conheço, 
I A -O .c;r. Presidente - Ha divere;encia? Por unanimidade, nao co-

nhecido o rlecurso. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N!l 3 89U67 - Relator: Ministro 

Arnaldo Sussekind. Revisor: Hinistro Julio Barata. Rócurso de 

Revista de decisão da 4~ JCJ da Guanabara - IBGE-SERV. NAC. D 

RECENSEAHENTO e RUTH MORAES DE AVELLAR (Dr. N. Nendes Gon~al

ves). 

O Sr. Presidente - Condenada a pagar gratificação natalina, o 

reclamante - IBGE - pede anulação da sentença, porque deixou 

de ser citado o representante legal da União, conforme estipy 

la, •• (lê). O Ministério PÚblico opina pelo conhecimento e 

provimento do recurso. É o relatÓrio. 

O Sr. Julio Barata - De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. A União é repres~ 

tada, em juÍzo, pelos Procuradores da RepÚblica mas, no caso, 
N , N a Uniao e parte, porque a açao foi ajuizada contra uma autar-

quia ••• (lê). Não conheço. 

o Sr. Julio Barata - Não conheço. 

O Sr. Presidente - Há divergência? Por unanimidade, não se CQ 

nheceu da Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 3 900/67 - Relator: Ministro 

Arnaldo Sussekind. Revisor: Nínistro Julio Barata.- Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 11 Região - LAURINO BATISTA 

e TRANSMATIC S/A INDS. E~TRICAS (Drs. Juaconyr T. Assumpção 

e Aloísio J. C. Correa). 
, N 

O Sr. Presidente - A Revista manifestada contra Acordao que, 

comentando sentença originária,' considerou provada a justa 

causa da despedida da reclamante ••• (lê). O Ministério PÚbl! 

co opina pelo não conhecimento do recurso. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Julio Barata - De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem razão o ilus-
, 

tre Procurador, Jose Paulo • O Tribunal Regional concluiu que 
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eu ato faltoso, porque utilizou veículo da 

zação ••• (lê). Não conheço. 

O Sr. Julio Barata - Também não conheço. 

o Sr. Presidente -

cida a Revista. 

o Sr. Secretário -

Julio Barata. Revi 

vista de decisão d 

JOAQUIM LOPES DE H 

R. Duarte e Yolio 

, A N 

Ha divergencia? Por unanimidade, nao conh~ 

PROCESSO Nll 4 240/61 - Relator: Ninistro 

sor: Ministro Tostes Malta. Recurso de Re-

o TRT da 2~ Região - FUNDIÇAO BO~ALI S/A e 

OLANDA E RECORRIDOS OS 1-!ESMOS (Drs. Silvio 

H. Fiannotti). 

O Sr. Julio Barata - Recorrem ambas as partes contra o Acárdã 

ve sentença de 1~ Instância, por entender de fls., que manta 

não estar provada 

A Procuradoria opi 

prêsa, conheciment 

t o relatÓrio. 

a despedida obstativa à estabilidade ••• (lê 

na pelo não conhecimento do recurso da em

o e não provimento do recurso do empregado. 

o Sr. Tostes Malta - De acôrdo. 

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

Relator. 

o Sr. Julio Barata 

manto. Por mera qu 

Não conheço do rec 

- O recurso da emprêsa não merece conheci

estão de princÍpio não está fundamentada. 

urso da emprêsa. 

o Sr. Tostes l1alta - Também não conheço. 

o Sr. Presidente -
, .. 

Ha divergencia? P<r unanimidade, N nao conhe 

cido o recurso da emprêsa. Tem a palavra o Relator. 

o Sr. Julio Barata - O recU' so do empregado aduz a AcÓrdãos 

tes. Conheço. Regionais divergen 

o Sr. Tostes Malta - Também conheço. 

o Sr, Presidente -

o recurso do empre 

Há divergência? Por w1animidade, conhecido 

gado. Tem a palavra o Relator. 
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O Sr. Julio Barata - Todavia, nego-lhe provimento. Não prova

do o intuito obstativo à estabilidade. 

O Sr. Tostes Malta - De acôrdo. No caso, não havia justa cau-

sa, sim o motivo. 
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O Sr. Julio Boroto - (Consulto os outos) - "Ao roclononte c.!!_ 

bio prover o de apedido oba to ti vo, f o to que, no coso, •.• ( lô) 11
• 

t!:sso 6 o Acórdffo, ~s fls. 72. 

O Sr, Presidente - H6 divorgêncio? 

O Sr. Luiz flionossi - Sr. Presidente ., "doto vento", vou dive!:, 

gir. Se o onpregodo tivasso conotido ole;uno folto, oindo pod2_ 

rio. julgor do forno diferente. !.:os, no coso, h5 o risco do 

negócio. O reclot:JOnte ntl'o conetGu folto olguno, o eu nffo con

cordo con o ologoçll'o do enprôso de que estivesse en dificuld.E, 

de finonco1ro. 

O Sr. Presidente - Vou oconponohr o Rolotor o Revisor. Enton-

do quo, quondo o eJ~progodo ten 1~ois de nove onos de serviço, uo 

quo1:1 tCI:l de provo r o justo no ti vo, o justo c ouso, ó o enprôso. 

O Acórdl!'o ofirno o contrórl o, o eJJprogodo ntl'o provou, 1:10s quc1. 

ter1 de provo r ó o enprêso. 1!: verdode que o Acórdõo r o z referô1 

cio o dificuldodes finonceiros, 

O Sr. Tostes 1iJDl to - l>ios nffo f o lo Ol:l dificuldodos finonceiros. 

So fôsse justo co uso, Ôlo ntro roceberlo nodo. 

O Sr. Presidente - 1!: vordodo que o Acórdtl'o so refere o dificul 

dodos financeiros, !Jios que dificuldodos financeiros sflo ossos 

que inpodo1:1 o onprõso de possuir UJJ nontonte necoss6rio ôs in

denizoÇões? Principolnonte dos J::IO!s antigos, quondo o i1:1portlln 

cio desenbolsodo h6 de ser 1:1ui to !JO ior do quo o que lo quo resul 

torio do despedido dos !::IDis novos? 

O Sr. Julio Boro to .. O quo o e1.1prêso o logo, no contestoçtro, é 

que, devido ~s dificuldodos finonceiros, elo foi obrigado o do 

pedir todos os <mprogodos nlJo est6vo1s do u1.10 soç!lo de 1:10ldo -

8GIJ ••• (lê). 

o Sr. Presidente - Todos os onpregodos ntro estóveis, doquolo 
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Fundiçll'o, foron dospGdidos. Por ôsse p:rossuposto, aconpanho o 

Relator o RGvisor. 

O Sr. Luiz Menossi - Sr. Presidc;nto, vou nudor de voto poro 

ocoJ:Jponohr o Relator o o .il.ovisor, porque oindo houve o intul-

to obstotivo ~ estobllidode. 

O Sr. Prc;sidonte - H6 divergência? Por unoniuidade, negado pr 
> 

vi!Jento o o .recurso dos O!lprcc;ados. 
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O Sr. Secret6.rio - PROC~SSO H!! 4 106/67 - Relator: l.iinistro A 

naldo Sussekind - Hevisor: i·,iinistro Julio Barata - Recurso de 

J1evista de decisão da JCJ de f..ão Leopoldo - BRUNO i.il!!LLO (Dr.G. 

Hilbk) e C,IRLOS AUGUSTO i.i~Illli S/ A. 

O Sr. Presidente - A rlevista argÚi a nulidade do jule;ado por 

cerceamento de defesa, por ter sido indeferido o adiamento da 

. "'. -audiencia visando a intimaçao de testemunhas. JJ:scla.rece a sen 

tença de l!;mbargos.,. (lê). O ;,tlnistério PÚblico opina pelo co-

-' , nhccimento e provimento do recurso • .8 o rolatorio. 

"' O Sr. Julio Barata - De acordo. 

O Sr. Presidente - i!Jn discussão • .i!:ncerrada. A Hevista não mero 

co conhecimento. Os arestos Rc;~ionais concernem a testemunhas 

~ ' que nao comparecem voluntariamente, quando se faz mister a in-

timação. ;,;as não é o caso, como acentuou a Junta. Não conheço. 

O Sr. Presidente - H~ divcre;ência? Por unanimidade, não se co-

nheceu da Revista. 

O Sr. Secretário - PJ:l.OOzSSO l!!! 4- 204/67 - Relator: j,;inistro Ar 

naldo Sussekind - Hevisor: ;,iinistro Julio Barata i:l.ecurso de 

il.evista de decisão da zc JOJ de Belo Horizonte - COif1"..i:GÇÕBS YO 

lTB LT:UA. ( úr. José Gar];os ,,;aciel) e LOUtW.SS SEJ3,1STIAilA DA SIL-

VA (Dr. H. Costa Vaz). 

O Sr. Presidente - A reclamante pleiteou ru1otação de carteira 

no T.!inistÓrio do Trabalho e, sendo neeada a relação de empr€eq 

foi o processo encaminhado a esta Justiça que julcou procedeu

te a ação por sentença de 31/1/67, e, em 5/6 do mcllmo ano, al~ 

gando ter sido despedida sem ~ysta causa ••• (lê). O I.-iinistério 

PÚblico opina pelo não conhecimento do ap~lo·. 'k o relatÓrio. 
A 

Q..ê_r. Julio Bar~ - De acordo. 

O Sr. Presidente - ~ discussão. Encerrada. Conforme assinala 
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- I A 

a sentença de &:ibal' cos, a nova reclrunaçao e conseY,uencia da 
A ~ 

que reconheceu a r e lação de empreco negada pela empresa. O pm 

zo prescricional, p ort:mto, sÓ começa a fluir ••• (lÔ). não co 

nheço da Hevista. 

o Sr. Julio Darata , -- Tambem nao. 

o Sr. Presidente - " Ha, p -divercencia? or unanimidade, nao se co-

nheceu da Revista • 

o Sr. • Secretario - PrlOC.BSSO N2 353/68 - Helator: : .• inistro Tos-

tes i1alta - rlevisor : I'Iinistro Luiz i.ienossi - Recurso de .i.evis

T da 2C HeGiÍio - .Sf!CICLOl'j;DIA B1U'l'Âi'TIU11 DO 

S LTDA; (Dr • .!!'ornando Prado Leme) e B..:!NEDI

• "~elson Le!Je Gonçalves). 

ta de decisão do TH 

IllL\SIL - :t'UBLICAÇÕ~ 

TO CO:J;LHO ABrlSU (Dr 

o Sr. Tostes i.ial ta - Sr. Presidente, nega a recorrente o direi 

to <lo reeorrido, co 
, 

brador comissionista, ao salario-repouso ••• 

( lÔ). O parecer do 1 

tição posterior, j 
A 

tava em desistencia 

.íinistério PÚl.llico é no se~tido de c,~ue a p~ 

untando prova do depÓsito e da decisão,impo! 

• É o relatÓrio. 
... 

o Sr. Luiz ~'enossi - De acordo • 

o S1,. Pre sideri te - ..:m discussão. ililcerrada, Tem a palavra o He 

lator. 
A 

o Sr. Tostes ,.íal ta - De desistencia não se trata, 11data vonia 11 , 

pois (jUe 
, 

ate retifi cou o recorrente os t~rmos do recurso, •• (lê). 
A 

Conheço do recurso, pela divergencia. 

o Sr. Luiz i.ienossi 
, 

- Tambem conheço. 

o Sr. Presidente - H# • A 
a dJ.verc;ç;ncia? Por unanimidade, conhecida 

ttevista. Tem a pala vra o Relator, 

o Sr. Tostes i.ial ta - '·•as lhe neso provimento. 

O Sr. Luiz ~~nossi 
, 

- Tambem nec;o. 

b Sr. ?residente - , -Ha divert:;encia? 
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O Sr. RodriBues Amorim - Sou vencido, 3r. Presidente. 

O Sr. Presidente - Contra o voto do J.,inistro rlodrigues .Amorim, 

negado provimento ao recurso. 
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, 
o sr. Secretario 

Barata. Revisor: 

rg .aa.mc 17,J.:O 1. 

- PROCESSO Nll';'l2/68 - Relator: lünistro Juli 

Ministro Tostes Malta. Recurso re Revista de 

decisão da 8t'.JCJ d a Guanabra. rllCArlDO LYRA COELHO e ~ISSORA 

NENTAL S/A (Drs. João Alberto Baptista Caro

Fernandes). 

DE TI<:LEV 1 SÃO CCNTl 

pos e Adolpho 
, 

Jose 

o Sr. Julio Barata - Proferida a decisão de Embargos a 5 de 

dezembro de 1967, 
, , 

so a 17 de janeiro ultimo manifestou a Revi 

ta o recorrente. A notificação.,.(lê), Entende a douta Pro-

curadoria Geral qu 
~ 

, 
for aceito, na o e 

o Sr. Tostes Malta 

o " Presidente .)f, -
Relator, 

o Sr. Julio Barata 

o Sr. Tostes :hal ta 

o Sr. Julio Barata 

foi expedida all 

ponhamos que foi r 

dias. 

o Sr. Toc;tes Malta 

o Sr. Julio Barata 

- , 
na o e reencontrado 

o Sr. Tostes kJalta 

o Sr. Julio Barata 

mas se poderia con 

- podia o prazo na o 

do o recesso, anul 

H , 

e o recurso nao e tempestivo, e se como tal 

de ser conhecido. 
, , 
E o relataria. 

~ 

- De acordo. 

Em discussão. Encerrada, Tem a palavra o 

- Não conheço do recurso por intempestivo, 

- Qual a data? 

-Em 5 de dezembro de 1967, e a notificaçro 

de dezembro. Expedida a 11 de dezempro, su 

ecebida em 12 ou 13. Então, êle tinha dez 

- Sim, mas houve o recesso. 
, . 

__ O prazo e interromp~do pelo recesso, mas 

quando o recesso termina. 

No caso eu não tenho presente a lei. 

- O recesso terminou no dia 7 de janeiro, 
, 

tar apos o recesso os dias que faltassem, e 

ser reencontrado. De maneira que, sobrevin 
, 

a-se tudo aquilo que ja se contou dos dias 

' "a quo". É o meu ponto-de-vista: explicitamente, teria que r 

correr dez dias de pois. 
, 

No dia 23 ja havia recesso. 

o S.tt Tostes l'iãltA 
- , -Mas nao e de Revista que estamos falando. 

Nªo -sao 15 dias? 



PODER JUDICIÁRIO 

..JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

21/5/68 rg.aa.mc 17,10 2. 

Q Sr, Jul~o Baratâ ~ , é - ~sta certo, 1;.~ dias. O recesso terminou 
• a 7 de janeiro; so interpÔs o recurso no dia 17, portanto, dez 

dias depois. A Pro . " curadoria tem razao. 

o Sr. Tostes Malta - Para facilitar eu peço vista. 

o Sr. Presidente - Suspenso o julgamento, em v~rtude do pedido 

de vista do Ministr o Tostes Malta. 

O Sr. 
, 

Secretario - PROCESSO ND17~/68 - Relator: Ministro Arnal 

do Sussekind. Revi ser: Ministro Julio Barata - Recurso de Re

JCJ de S.Bernardo do Campo. CHRYSLER DO 

M.e ~UNIZ CASSETORI. 

vista de decisão da 

BRASIL S/A IND.E CO 

O Sr. Presidente - CÔmputo do duod~cimo da gratificação de Na-

tal na indenização. 
,, , -

O Ministerio Publico opina pelo nao conl. e 
, 

cimento. É o relat o rio. 
A o Sr. Julio Barata - De acordo. 

o sr. Presidente - Em discussão. Encerrada, Prejulgado nD20 

não conheço. 

o Sr. Julio Barata 
, " - Tambem nao.conheço. 

o Sr. Presidente -
I A 

Ha divergencia? Não conhecido o recurso, 

por unanimidade. 

O Sr. 
, 

Secretario - PROCESSO ND244/68 - Relator: Ministro Arn~ 

do Sussekind. Revi ser: Ministro Julio Barata. Recurso de Re 

THT da 2i!.Região. Gr.B3RTO SANTOS NOGUEI 

A DE EST~DA3 DE FBnf\0 (Dr. Edimir Samráo 

Artur Ribeiro Soares). 

viste. de decisão do 

e COr!PANHIA PAULIST 

Duarte e Benedicto 

O Sr. Presidente - Sustentando que, em se tratendo de presta-

çao de natureza sa ' ~ial, so prescreveram as diferenças anterio 
~ ' " res ao bienio, que procedeu a reclamaçao, pretende o empregad 

, 
a reforma do V .Acor dão Regiona1 ••• (1~). Contra-arrazoada 

vista, opina o Mini 
, , 

sterio Publico pelo seu conhecimento e pro 

vimento, a fim de q 
, ' , 

ue a Junta julgue o merito do Dissidio. E 
, 

o relatorio. 
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A 

O Sr. Julio Barata - De acordo, 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. O aresto aponta-
' A do, as fls.78, justifica o conhecimento do recurso. Dele co-

nheço. 
, 

O Sr. Julio Barata - Tambem conheço. 
I A 

Q_Sr. Presidente - Ha divergencia? Conhecido o recurso, por 

unanimidade. Se se tratasse de pedido de equiparação salarial 

de igual valor, seria pertinenete a tese da Revis 
, 

por trabalho 

ta ••• (lê). Por isso, nego provimento, esta pre~crito. 
, 

O Sr. Julio Barata - Tambem nego provimento. 
I A 

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

' provimento a Revista. 
, 

O Sr. Secretario - PROCESSO NQ)l2/68 - Relator; Ministro Juli 

Barata. Revisor: Jvlinistro Tostes J.llal ta. Recurso de Revista 

de decisão da 8ªJCJ da Guanabara. RICARDO LYRA COELHO e EMiã 

SORA DE TELEVISÃO CONTIN3NTAL S/A (Drs. João Alberto Baptista 
, 

Campos e Adolpho Jose Fernandes.) Pedido de vista do Ministro 

Tostes J.lialta, 

O Sr, Tostes Malta - Eu vou acompanhar o Mirdstro -ielator. Re 

almente, deixei de considerar o dia 17 de janeiro. 

S Hal i A ? p i id d -O r. Presidente - d vergencia. or unan m a e, nao se 5P 

nheceu da Revista por intempestividade •. 
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O Sr. Sccret6rio - PROCESSO N2 606;08 - Rolotor: r;llnistro Ju -

li o Boro to. Revisor: I:inf stro Tostes Mol to. Recurso do Revisto 

do dec1s!To do TRT do 2o. Roe;i!To, L~NIF!CIO MALDI S/A (DR. No -

brcgo Fernandes) e JOS.E: TENORIO DA SILVA (DR, Arn!nlo Casto Fi 

lho). 

o Sr. Julio Beroto - Enpregodo cst6vol, foi o roclO!:JOnto despe 

di do soJ;J inqu6ri to sob o oloeoçilo de fol'l::~o 1::10 ior en foco de con 

junturo econÔL1ico. A~;~bas os Instôncios recorridos noe;oron o fô 

ço lJOlor e Gorontiron oo rcclononto o 1ndenizoçflo dobrodo ,A do 

to Procurodorlo 6 contr6rio oo conhocinonto do recurso. t o re 

lotôrio, 

o Sr. Tostes Molto - Do ocôrdo, 

O Sr. Presidente - En discussll'o. Encerro do. Te1:1 o polovro o R~ 

lotor. 

O Sr, Julio Boroto - NO'o conheço do recurso do ocôrdo con o po 

recer do douto Procuradoria. 

o Sr. Tostes Molto - ToJJb6ri nilo conheço. 

o Sr. Presidente - H6 divore;ênole? Por unonil::tidode, nl!o se co-

11hcccu do Reviste. 

O Sr. Secrct6rio - PROCESSO N2 674/68 - Relotor: Ministro Tos

tes Malte. Revisor: Ministro Luiz l,:enossi. Recurso do Rovlsto 

do decisl!o do TRT do lo. Rcsil!o. ffBRNANDES DE OLIVEIRA E OUTRO 

( DR, Jory Fronço) c RBDE FERHOVIARIA FEDERAL S/A { :OR, Poulo Ro 

drigues Sobrinho). 

O Sr. Tostes Mol te - Sr. Presidente, rec011heo1do indevido o 

odioionol-insolubridodo nos tên10s do Prejulgodo n2 8, recorre 

o m:1prêso poro quo o v:I13Ôncio sojo o partir do loudo ••• (lô). O 

rani stério PÚblico 6 pelo provinonto do que lo c n1Jo prov:lncnto 

dôste. ~ o rclot6rio. 



POOE.FI: JUDICIÁRIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

2 !5/68 1 

o Sr. Luiz 1~onoss1 

o Sr. Presidente -

lotor. 

o Sr. Tostes r,;ol to 

o Sr. Luiz Monossi 

o Sr. Prosidente -

o recurso dos enpr 

o Sr. Tostes Molto 

-se o questio e1:t f 

q/1êncio o recurso 

o Sr. Luiz Menossi 

o Sr. Presidente -

so dos Ol:tpregodos 

vencidos dol.s onos 

q{lêncio o recurso 

o Sr. Secret6rio -

17 ,15;20 -2-

- De ocôrdo. 

En discussllo. Encerrado. Te1:1 o polovro o R~ 

- Conheço do recurso dos enprogodos. 

- Tonb&r1 conheço. 

Hó divorgêncio? Conhecido, por unonil:Jidode, 

egodos. 

- Dou provinonto. Nll'o nois podendo discutir 

oco do Prejulgodo nº 29, prejudicado e1:1 cons 

do enprêso. 

- De ocôrdo, 

Hó divergência? Conhecido e provido o roeu~ 

poro osseguror oos roclonontes os prestações 

ontes do reclonoçO'o. Prejudicado Cl:t conse -

do Ol:tprôso. 

noldo Sussokind. .R 

PROCESSO M2 280/68 - Relator: ~in1stro Ar -

evisor: fJinistro Julio Boroto. Recurso de R.Q. 

o JCJ do Santo Andr~. FIAÇltO ~ TECELAGEM SAl:! 

,í; ?.íortinho Rodrigues) e !'iiARIA JOS:S DA SILVA 

visto do decisO'o d 

TO ANDRE S/A ( DR. f 

O Sr. Presidente -

defeso. A Junto in 

O fuhdonento do Revisto é o cerceonento de 

deferiu o per!cio técnico requerido pelo on

a provor que os novos !ndices de produçllo ex 

1Istério Público opino pelo conheoh<ento e 

opêlo. ~ o rolot6rio, 

prêso quo pretendi 

gidos ••• (lê). O L!i1 

nO'o provinento do 

o Sr. Julio Boroto - De ocôrdo. 

o Sr. Presidente - &a discussO'o. Encerrado. Conheço do Revisto 

que estó fundonent o do. 

o Sr. Jull.o Boroto - Tonbé1:1 conheço. 

o Sr. Presidente - Hó divergência? Por umminidode, conhocido 
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o Revisto. E lhe dou provii:Jcn.to. No coso, o por1cio oro 1!:1pre~ 

cind!vel porque ~ licito õs G!Jprêsos odoptoro1:1 os condições de 

trabalho oo processo tecnológico introduzido poro nodornizoçõo 

do f6brlco. Assin, dou provit1cnto poro anular o processo desde 

o Ato de fls. 22. 

O Sr. Julio Boroto - Do ocôrdo. 

O Sr. Presidente - H6 divere;é'ncio? 

o Sr. Tostes Malta - Sr. Presidente; C!:! in6J:~eros casos tet1os 

entendido que o provo pode ser f e 1 te indcpondenteJ:JontG do por.!. 

cio, desde que trogot1 os onpregodores os ele1:1entos, inclusive 

testenunhol, pore crn:~prov.,r quol o JJodificoçffo introduzida .Sou 

vencido. 

O Sr. Presidente - Aqui trotava-se de fixar 1ndices de produ

çifo quo po ssoron " ser exigidos pelo e1:Jpr€so e1:1 foco da novo 

noquinlirie introduzide. Isso é !JOt6rio incontroverso. Elo in -

troduziu novo r1o quin6rio. quo alertou os !ndices de produç!fo 

exie;idos o os G!:Jprcgodos. A m:~prêso foi suspensa duas ou três 

vêzos porque se rebelara contra êsses novos {ndi ces. A GI:!prêso 

roquerou por{cio poro conprovor que os novos !ndicos do produ

çffo crOlJ pcrfcitoJJCnte adequados e justificáveis foco õ novo 

J:J!! qui I;~ rio. Esse períci!l foi indeferido e, 01:1 conscquênc1!!, co11 

seqllênc1o, concelodes os suspensões. O ponto vi tol do reclO!:IO

çO'o é ôsse. Nornol1:1ento nffo dou pelo cerceoJ:~onto, !:tOs neste ce 

so, de 1. o Ministro Tostes Mlo to refornou seu voto. 

O Sr. Tostes Molto - Bstou do oaôrdo con V,Exe. 

O Sr, Presidente - Por unonii:Jidodc, conheceu-se e deu-se provj. 

1:1ento " Revisto paro anular o processo desde o Ate do fls. 22. 

O Sr. Socrotlirio - PROC.t!:SSO Ne 331/68 - Relotor: Ministro Ar -

no1do Sussek1nd. Revisor: Ministro Julio Boroto. Recurso de R,g_ 

visto do doeisO'o do 8o. JCJ do Guonoboro. CIA. FIAÇ~O DO RIO 
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DE JANEIRO (DR. Jln {bal Ferreiro) c MARIA NAZJIRETH DO NASCirEEN

nseca 11ortlns). TO (DR, Jos6 do F o 

O Sr. Presidente - Absolvido pelo sentença ori ;::;in6rio foi, no 

cntondo, o e1:tprêso 

lar a suspens6o de 

o sal6rio •.• (lô). 

o Sr. Julio Boroto 

, no sentença de Ehbore;os, condenado o cenc~ 

UJJ die que opll.cou ao reclamante o o pogor 

:e o relatório, 

- De ocôrdo, 

o Sr, Presidente - Eb discusst!o. encerrada. O pedido e o conde 

quantie líquida. Inposs!vel ossiL1 o conheci

SOL1 o de pós i to o que o 1 udo o par6 grafo ••• ( lâ • 

naçll'o concernem o 

1:tcnto do recurso 

Nlfo conheço. 

o Sr. Julio Boroto - Tonbét:J nt!o conheço. 

o Sr. Presidente - H6 divergência? Por unoninidodo, n!lo se C.Q. 

nhecou do Revisto. 

O Sr. Secrot~rio -

Beroto. Revf sor: M 

PROCESSO N2 677/68 - Relotor: l5inJ stro Juli 

inlstro Tostes lãelte. Recurso de Revi ato de 

decistlo do lo. JCJ do BrosHie. LUNDGREN IID.fA'OS TECIDOS S/11 

(DR, Mour!lio Ponn o Grcbe) e JOSE ANTONIO DA COSTA (DR. Aro~do 

For ia de Lennes). 

O Sr. Julio Boreto 

et:tpregado bolconi s 

- As scntcnços recorridas ontenderan que o 

te nffo aro aprendiz, n!lo estava sujeito " o

ce, Pelo nDo conhecinento 6 o parecer do PrQ 

o tório. 

prcndizogct:l tJetódi 

curadoria, :e o rol 

o Sr. Tostes !Solto 

O Sr. Presidente -

lotar. 

o Sr. Julio Boro te 

do sentença, nt!o c 

O Sr. Tostes 1.:o1 to 

- Do ocôrdo. 

Eb discusstfo. Encerrado. Te1:1 o polovro o Re 

- Diante do provo o que chegou o conclusffo 

onheço. 

- T!!t'lbém nllo conheço. 
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O Sr. Presidente - Há divore;ênoill? Por unonl.J:Jidodo, nlfo se co-

nheceu da Revlsta. 

o Sr. SecreMrio - PRO GESSO Nº 718/68 - Rolo tor: Ml.1r~ stro Ju -

inl stro Tostes Mlll to. Recurso do Revisto 1 i o Bar o to . Rev~sor: In 

de decisão do TRT do 2 

S/A (DR. Woltcr Pf!enocc 

Pedro .Vodo ) • 

o. Ro[)iõo. INDUSTRIA BRASILEIRA DE AÇO 

i) e ANTONIO SABINO SANTOS E OUTRO ( DR , 

O Sr. Julio Boro to - o s eeclonontcs procuroren:t a poro li znçlio d 

serviço do c:mprêso, po 

coçtro ••• (lê). A douto 

curso, ~ o relotório. 

o Sr, Tostes fKolto -

o Sr. Presidente - En 

lotar. 

rque esta se recusara o p!!Jilr o grntifi

Procurodorio 6 pelo conhccinonto do ro -

Do acôrdo. 

discusst!o. Encerro do. Te1:1 a polovro o R~ 

O Sr. Julio Barato - o direito o o obr~goçt!o sffo corrolotos. 

Houvo dellcUIJpr inento d c obrigação do pouto do recorrente, o iQ 

ridos. Culpo, portonto, do Ol:Jbos os lo -subordinoçtro dos recor 

dos. A solução pelo cu 

o Sr. Tos tos i\lo lto - C 

dtl'o c i todo 6 do TUl'l:lO • 

çtro de lei. Ntro podon 

pogor. A questtro seria 

lpo redproco não 6 noc;ol. Nt!o conheço. 

on"1oço. Tenho o it~press!!o do quo o Acór-

Do mmotro quo vou conhecer por violo -

os onprcr;odos co11pol1r os m:~progodoros a 

vitol. 

O Sr. 

o Sr. 

Rodri~uos Anorin - Toobén conheço. 

tro conheço. Luiz r,Icnossi - N 

O Sr. Pro si dente - Ero grotlflcoçtro-notolino? 

O Sr, Julio Boroto - A ot:Jprêso se rccusoro o poe;or o grotifi -

coçt!o do Lo! 4 090. En tt!o, os C!Jprogodos porolizoroJ::t os sorvi-

ços portJ que elo se de 

O Sr. Presidente - F o 1 dctol'l:~inedo o porolizoçtro pelo Sindic~ 
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to ou fo1 oto do 1nsubord5noç!l'o? 

O Sr. Julio Boroto - Vou ler poro V.Exo o contostoç!l'o do on -

prôso: 11 Nornolt1<mto seu hor6rio de trobo1ho .•• (lê) 11
• 
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o Sr. Presidente N - r-: ao hÚ qualquer inforr.1ação de que o Sind1-

cato foi que r1et c:rmino u a greve? 

o Sr. Jplio Barrtª - D -o que li nos autos, parece que nao foi 

greve determinada 

prios empregados 

c cir. Presidente _____ ... - .. 
r ~a, conhecida a 

e Luiz Henossi. 

pelo 

da e 

- res 

Revis 

Tem a 

Sindicato, mas de iniciativa dos prÓ-
n 

mpresa. 

te caso, conheço da i.ievis t:-.. ?o r 7:1:Ü2, 

ta, contra o voto dos Ministros Relator 

palavra o Relator, 

o sr. Julio Baro.tã - A cho que a solução dada nao é ilegal. 

Houve culpa t 
rec~proca. 

H 

houver cumprimen na o o 

tratantes, o outro fie 

o Sr. Tostes Halta - Q 

manto? 

o ::ir. Julio Barata - N 

o Sr. Tostes l-1al t;t - A 

o Sr. Presié.er.te - De 

o Sr, Julio Barata - D 

o Sr. Presidente - o p 

fi cação introduzica na 

mo vota? 

o Sr. Julio Barata - N 

Até o CÓ~igo Civil estabelece que, se 

to da obrigação por parte de um dos cou 

a desobrigado. 
A 

uando foi feita a exigencia para o pcg~ 

o dia 22 de dezembro. 

inda estava no prazo. 

que ano? 

o ano de 1 964. 
J 

razo era ate lO de janeiro, com a medi-

lei. Estou escl~recido. O Relator 02, 

ego provimento. 

o ~ Tostes Halta D ur, - ou provimento. 

o Sr. Presidente - H& v endo divergência, tomarei os uotos. 

o Sr. Luiz Henossi ~T - .. ego provimento, 

o Sr. Rodrigues Arnorim - Dou provimento. 

o Sr. Presidente - Tam ' . bem aou provimento. Estava dentro do 
N 

roi d prazo, na o greve cflagrada pelo Sindicato, é ato de ins~ 

bordinação. Por maior ia de votos, contra os dos }:inistros Re 

lator e Luiz f~enossi ' , deu-se provimento a Revista para julgar 
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improcedente a reclamaçao. Redigir& o acÓrdão o Revisor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO ~,Q 335/68 - Relator: Hinistro Ar 

naldo Susselünd. Revisor: l1inistro Julio Barata. Recurso de 

Revista de decisão da 2ª JCJ de H terÓi. PADARIA E CO!'iFE!TA

RIA NO&SA SE!'!HORA DE FA'rn':Jl c GABRIEL J OEGE (;:JUTHTHO GOMES, 

{.1\.dvs. Drs. Affonso Luiz Valentim Filbp e Il.cr:f.sio de }ioraes 

Rego Bastos). 

O Sr. Presidente - Sondenada à revelia e mantida a respeitável 

sentcr:.ça de Embargos, recorre a r<:clamada, insistindo na justi 
A # 

ficativa da sua ausencia, conforme atestado medico apresenta-

do... (lê). O :.finistério PÚblico opina pelo acolhimento da 

preliminar mas, se desprezada., pelo provinento do a pêlo. É o 

' relatorio. 
A 

O Sr. Julio Barata - De acordo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Transcrevo, quan 

• to a intempestividade para acolher a preliminar, o parecer do 

ilustrado Procurador Jayme Gurivitz: "Intimada da decisão de 

Embargos, a 10 de dezembro, descontadas as prineiras 48 horas 

t d tifi ~ (1.) 11 para en rega a no caçao... e • Fão conheço. 
A 

O Sr. Tostes Malta - Com a devida venia, a parte foi ·apanhada 

de surprêsa. Estava presumindo que em 48 horas fÔra recebida. 

Então, quando levantada a dÚvida, deve ser intimada a parte pa 

ra comprovar. }!Ô:o dou pela intempestividade. 

O Sr. J•.1Jio Barata- Acompanho o voto de V. Exº', Sr. Presidcn-

te. 

O Sr. J"uiz !1enossi - Acompanho o voto de V. Ex!!, 

O Sr. Rodrigues Amorim - Com o Ministro Tostes Halta. 

O Sr. Presidente - Por maioria de votos, não se conheceu da Rc 

vista, por intempestiva, vencidos os !cíinistros Tostes Halta e 

Rodrigues Amorim, 


