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NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 23~ SESSJO ORDIN1RIA

DA TERCEIRA TURMA DO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Realizada em 24 de setembro de 1 968.
Presentes os Srs~:Tostes Ma!ta,Presidente; Delio Maranhao \Convocado), Luiz Menoss1, Càarles
Moritz e Floriano Maciel, Ministros.

,

Secretario.• Dr.Dalton Luiz Pereira.

*****************
,

,

w

O Sr.Presidente - Havendo numero legal, esta aberta a Sessao •

•
do Sr,Ministro Luiz Menoss1,
A Turma se regoslja com o retorno
A
i a regimental aos processos
ja- restabeleci do, e dara~ preferenc
em que

~

Relator ou Revisor o Ministro Floriano Maciel que,com

tanto brilho, substituiu o Sr.Ministro Luiz Menossi, e que faz

..

agora a cortezia aos Advogados de renunciar a sua preferencia.
De maneira que os Drs. Advogados poderão requerer e, na ordem
em que os seus processos constarem da Pauta, serão apreciados •

.

(Os Srs. Advogados pedem preferencia para os processos n02 450
2 114/68 e 2 123/68).
O Sr.Presidente - Na ordem em que estão os processos em Pauta
serão chamados. A Ata está na tribuna, ~ disposição dos Advo
dos, e nas Bancadas para os Ministros. Se não houver objeção ,

,

esta aprogada.

o sr.Secretário - PROCESSO Ng

? 450/67 - Relator: Ministro To
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estes Malta. Revisort Ministro Floriano Maciel. Recurso de Re
de decisão do TRT da

za

Região. Cia. Nitro-Qufmica Bras!

e João Elias da Silva e outro. (Drs.Arthur Pucciarello e
Pazzionetto Ponte- Advogados). Não participa o Ministro
Menos si.
~

A

A

'

orientaçao economica do Governo, imposta assim a reintegra""

.

#

.

N

ao aos empregados estaveis e indenizaçao aos demais. Confirma

a a sentença, argüi a recorrente nulidade do julgado pela •••
(lê). O douto parecer opina pelo acolhimento da nulidade ou pe
a confirmação do V.AcÓrdão.

t

o relatÓrio.
( Chega o Procurador Dr.sento Se• Gravata') •
•
~~~~~~~~~~1 - De acordo.
~~~~~~~~

- Tem a palavra o Dr.Advogado~

(Usa da palavra Dr.Domingos Centola).
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O Sr. Floriano Maciel - De acÔrdo.
O Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr. Advogado.
(Usa a palavra o Dr. Domingos Centola).
Q Sr. Presidente - (Consulta os autos). Em discussão. Encerra
Em face da certidão - nós sabe1nos como essas certidÕes não di

sem nada - em face da omissão, o Presidente do Tribunal mando
,

que a Secretaria informasse e diz o Secretario: "Dando cu:npri
,

mento ao respeitavel despacho, informo que a proclamação do j
gamento se deu conforme a certidão de fls. 90. 11 Os componente

.

'

.

foram Presidente e Juizes; Presidente: Juiz Jose Teixeira Pen
•
teado, Decio
Carlos Figueredo, Alcino Carlos Bandeira Lins •••
(lê). Então, digo eu: a afirma~ão do recorrente, de que oresultado proclamado não correspo.1dia aos votos proferidos,
•
foi instruida
pela informa,ão de fls. 12?, cuja certidão retr

ta as anotações da papeleta de julga.ue 1to. Dessa maneira,aind
que verossÍmeis, não se podem aceitar as explicações dos reco
ridos quanto ao desdobramento da votação, porque, realmente,
,
,
sendo sete Juizes, e o Presidente nos ::iegionais so votanio em
caso de empate, êste era impossivel, da maneira que, preliminarmen~e,

acolho a nulidade.

o

Sr. Floriano Maciel- Parece-me que a barreira da-nulidade
,
,..,
,
intransponivel: sete. Empate numa composiçao de sete nao e po
,
sivel, de maneira que e flagrante a nulidade, pelo que acampa
;.,.

.

nho o voto do Ministro aelator.
O Sr.

Presiden~

,

h

- Ha divergencia? Por unanimidade, conhecida

a Revista e acolhida a preliminar de nulidade, voltando assim
A

os autos ao Tribunal "a quo" para novo julgamento.

,
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,

O Sr. Secretario - PROCESSO N!l 2 014/68 - Relator: Ministro
Charles Moritz.

Revisor:

Ministro

P~naldo

Sussekind,

so de Revista de decisão do TRT da 2B Região,
NICA BRASILEIRA e DALVA DA SILVA COSTA,

Recur-

CIA, NITRO QUÍ-

(Não participa o Mi-

nistro Floriano Maciel; participa o Hinistro Luiz Henossi),
O Sr. Charles Noritz a decisão da Junta., -

Confirmou o Egrégio Tribunal Regional
AcÓrdão de fls. 65.

Trata-se de reinte

gração imposta por mútuo descumprimento -fls. 32.

A Revista

renova a argttição de nulidade pela dispensa da prova •• ,(lê),
A douta Procuradoria opina pelo não conhecimento ou desprovi mente do recurso,

É o relatÓrio,

O Sr. Arnaldo Sussekind - De acôrdo,
O Sr. Presidente -

Tem a palavra o ilustre Advogado,

(USA DA PALAVRA O DR, DOHINGOS CENTOLA)
O Sr. Presidente -

Em discussão,

Encerrada, Tem a palavra o

Relator,
O Sr. Charles Moritz -

No que se refere a' preliminar de nuli,

dade pela dispensa da prova, a Revista não se mantem, dada

a

jurisprudência iterativa no sentido de que a alteração da polÍtica financeira não configura a fÔrça maior.,,(lê).

Neste

ponto, conheço da Revista,
O Sr. Arnaldo Sussekind -

Em inÚmeros casos tenho votado as-

sim, não acolhendo a Revista pela preliminar, de vez que sempre o que se visa é comprovar a fÔrça maior, não cerceamento
de indeferimento de tal pericia,

No mérito, entretanto, tenho

-como o Hinistro Relator,- determinado a conversão da reinte
gração em indenização em dÔbro,

No presente caso, entretanto,

não vou conhecer da Revista, também pelo mérito, porque a empregada é estável e não se alegou a extinÇão do estabelecimeu
to onde ela trabalhava, tendo sido despedida -e ressalto êste ponto - sem indenização alguma, nem pela metade,

Ilegal,
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devendo

ser

Se a emprêsa entendeu que houve fÔr-

ça maior, devia ter pago a indenização pela metade para o exer
C:Í.cio do direito de rescindir o contrato.
,
dida a empregada estavel
sem qualquer

.

Não o fêz.

-

~denizaçao,

de fato, no caso, fÔsse devida pela metade.

Despe-

.

a~nda ~ue,

Mas, não conheço

da Revista no mérito, porque o Tribunal Regional, tal como a
sentença originária, afirmou não alegada a extinção do estabe
,
lecimento onde ela, reclamante, trD.balhava e, sendo ela estavel, a conseqüência seria a reintegração.

,

Destarte, os Acor-

dãos arrolados não são divergentes, porque nem convergentes
as hipÓteses.
O Sr. Presidente -

Havendo divergência, tomarei os votos.

O Sr. Délio Haranhão -

Sr. Presidente, é questã.o de interpre

tação dos têrmos da contestação.
O Sr. Presidente -

,

Em varies processos, no depoimento pesso-

al, empregados, para evitar realizações de perÍcia, desde loA

,

go admitem como verdade o que a empresa esta afirmando, que

-

geralmente e, a extinçao do estabelecimento.

Mas isto o Revi-

sor não encontrou neste processo.
O Sr. Délio Haranhão -

Eu pediria a atenção do eminente Revi

sor porque, no depoimento pessoal da reclamante_, está dito que
a depoente trabalhava na Seção A9, que se acha funcionando
malmente. No depoimento pessoal da reclamada conste. que a
"
presa
esta, funcionando parcialmente, e no item III da contest
ção se lê:

11

Conseqüentemente, viu-se compelida a dispensar o

empregado das indÚstrias que se acham paralisadas, acontecime
to alheio a vontade dela.

Parece claro, e está dito aqui, que
,

a reclamante estaria entre as empregadas daquelas industrias
paralisadas, de acÔrdo com a contestação.
,
consta, tambem, a mesma coisa.

Das razões finais
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O Sr. Arnaldo Sussekind - Firmo meu voto no sentido do que di-

-

'
zem a sentença e o Acordao,

O Sr. Délio Maranhão - Extinção da emprêsa ou de um dos seus
estabelecimentos,

A questão difere dos outros casos, porque

nos demais, de que tenho participado, há confissão; a prova

é

dispensada antes da confissão: reconhecimento pelo reclamante
dos fatos alegados pela reclamada,
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O _Sr~Dé1io Ma.rAnhR'o - ~stes fatos são a crise financeira e ex-

-

,
tinçao do estabelecimento. Mas aqui houve controversia
quanto
ao fato de

se~ão

ou

establecL~ento

ter sido ou não extinto e s

a· prova foi indeferida, Foi dito pela testemunha, •• (l~). "Data
venia 11 não, porCJ.Ue "'ele mesmo disse que trabalhava na seçção qu
se achava funcionando normalmente. E na contestação

di~se:"Con

seqüentemente, viu-se •• , (lê)". E a sentença se funda no fato pelo menos foi o que disse o Advogado, da tribuna, não tenho ç11
vida que tenha dito a verdade - de que o estabelecimento em qu
trabalhava a reclamante continuava a funcionar.
,
O Sr.Arnaldq Sus~ekind - O que diz o Acordao?

.

O §r.Dglio Maranhãg - Primeiro houve a sentença, esta ~ longa,
I
com citaçoes doutrinarias sobre força maior, e o Acordao
pare-

,

A

A

"
ce que ficou na força
maior, "A reclamada fechou e extinguiu
atividade em alguns, •• (lê)." Então, "data venia" do que
o Dr.Advogado,da tribuna, a Junta acolheu a alegação de que
ve extinção do local onde trabalhava, porque s~ se funda no
to de não ter sido extinta a empresa, e talvez, precisamente
~

isso, realmente •••
O Sr,Domingos Çentola (Advogado) - Exa, foi justamente isso
eu disse.
O Sr,Délio Maranhâq - Então a sentença não admitiu a prova,
ceitou como confessado, que houve extinção de estabelecimento,
O §r.Arnaldo Susseking - Ou melhor, achando mesmo que não havendo extinção a reL~tegração seria devida. Não entrou neste
talhe.
O Sr.Délio Maranhão - "A argüição de fÔrça maior de que participou a reclamada •• ,(lê)." Portanto, aceitou a extinção do estabiecimento, e isso dito expressamente, e aceitou que
gada trabalhasse no começo, senão não passaria a dizer nada
O Sr.President~ - f porque, se V,Exa permite, alg~~as decisÕes
N

-

A

A

-

tinham sustentaçao,a vinculaçao que fez a empresa e nao com
estabelecimento,
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~~~~~~~~~ - Não vejo como fugir ~quele dilema coloca
Advogado, da tribuna, porque se todos entendemos, e te

..

"
os entendido varias
vezes que, provado que o estabelecimento,
seção enfim onde trabalha o empregado se extinguiu, não

cab

reintegração.
~~~~~~~~~~~n~d

- Como eu votei.

- E como não há nenhuma afirmação em contr
,
de duas, uma: ou se da desde ja, por admitido que a sente
~

~

#

H

Acordao aceitara a reclamaçao e, assim, ter-se-ia

.

,

que

obhecer e prover no merito; ou se entende que, para eles,isso
ão importa desde que a emprêsa subsiste. Mas, como importa p~

,

,

"

nos, ter-se-a que acolher a preliminar e anular.
F-~~~~~~~ - A não ser que v.ExA se lembrasse de condenaN

çao alternativa.

o

- Não posso condenar alternativamente.

que os Ju!zes de Direito fazem. Não podemos rever fatos.
OS

- Mas não estamos revendo fatos. O que não

.,

posso e dar uma

sentença alternativa, se essa alternativa de-

pende de fatos a serem provados.
esteio do meu voto. ~ que, em se tratando de empregado estáve

.

a tese de força maior rescinde o contrato, mediante pagamento
pela metade. Mas ela despediu o empregado estável sem qualquer
pagamento.
O sr.Déllo Maranhão - O fato de não ter pago aos empregados

,

d&

ao empregado o direito de ser reintegrado, se houve
a
,
,
extinção, porque e isto que esta na lei. Acompanho o Relator.

não

O Sr.Presidentf.l - Deduzo do seu voto que, tendo acolhido, ser
para •••
O Sr.Délio Maraphão - Dar provimento.
O Sr.Charles Moritz- Dar provimento para converter a reclama-
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aclamação em indenização em dÔbro.
meu voto. Considero que, no caso,aen
tença e Tribunal deram como provados os fatos alegados na con-

.

testaçao.
- Não entro na indagação se podia ou não a emdispensar empregado estável. Claro que não podia.

..

Tenho

ue partir do fato de que a extinçao do estabDlecimento em que
trabalhava •••

os

- De acÔrdo com o nÔvo raciocÍnio de V,Ex&

esse caso, a rigor, nos termos da lei, não dispensa a suces •
h

do contrato decorrente da extinçao do estabelecimento.
O Sr.Presidente - A conseqdência disso é que pode set pela
tegração, se se tratar de empregado sem aptidão especial,se

rô

empregado desqualificado. Acompanho o Relator, conhecendo

da

Revista.
O Sr.tuiz Meno~ai - Também conheço, sr.~residente.
.

•.

#

O St,Presidente - Conhecida a Revista. No merito, tem a palavr
o Relator.
'
converter a reinteO Sr.Charles Moritz - Dou provimento pa~a

.. em 1nden1zagao
.. dobrada com sal'a~ 1os ate, a sentença
graçao

Junta,

já

que está reconhecida ••• (lê).

da

;:·
'. ·::·r·:

; '
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O Sr. Arnaldo Susso <ind - Nego pr:ovinento.
O Sr. DÓlio l.!nrnnhão - Divirjo do orü:1onto :lolntor. Poç;J quo
S,Ex;,. atento puro. o proglor.m juridico. SÓ cubo o pu,~nr.lonto
do salário atÓ a acntonço., quando esta soja corwtitutivu, quo.n
do a sentença ó quo p5o fim ao co!1tr~ te, no cu no elo extinção.
NÕ.o foi a sentença quo p5a fim uo controto. lho O:Jtava metiato. Hu::>

ó a ..;ontcn:n co,.atitutive. • .f: um doa ruroa ca:.;oo em quo

o c:mtr'lto do omprogndo catava para rom;;cr-sG,

inclopondontcmo~

te dG inquf:rito, do ação jucUciol. "Data vania", não cabo pugomonto do salÚrio.
g.sr._ Pr_<:_sidonto- Q,ual ora o. ativiclado doé!Ga OlctprGgo.da?
O Sr. Cho.rlos !britz - Gonicnloira.

o

Sr. Dél::_~ ; 'lro.nhno - 1!: ol:lproeada quulific11t1n?

O Sr. Donins::.s Centoln ( Advog'ldo) - Trabalha on mÓ.qul!loo do
conicaio, paro proporuçoo uo fi?s.
O Sr. Presidente - Qua!:do :Jo oxtln(luo un o:,to.bolocimonte> o u
empregada não

ó qunlificndu, podo pro ator sorv l ~o em outro.

!.

se o função Ó oapoclnll•ocln, ligada o.o surviço quo oo cxtin guiu, v:Ju oc:mpanhnr o ..dnistro Relator.
O Sr. Lu:i,_z i:ionossi - É meu voto, Sr, Presidente. Bosooi-mc

30.

pro nu opinião do or.tinonto ilinistro DÓlio !larnnhno. A oontcnça ó quo constitui o dil'oito do omprc.·aclo.
Q_1?_,;:_.,__Dálio i.!v.ranhão - Uii.:J ó caso em quo o contrato so roscin ·
de polo sontonça.
O Sr. Pro~'lt<?_ - Faço distinção. Hão Gondo o::;poclalizuda, 11
conpuhho o primoiro vato, Contra o voto do .:inlstro Roviaor,
doclo provimento no recurso, purn efeito do mondar pagar indo··
ni7ação em dÔbro.
o Sr. Secretário - PROCESSO N2 2123/~8 - Relator:

1:íiniatro

Arnaldo Susuekind - ilocuroo do revista do dociono elo 'fR'r do.
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13.40

21! Roi)iiio - ALCEU 8 OAHES DE

;s_~ L' TOS

o A .!E").lTI'c'A TI!· DOS ESTA DOS

UNIDOS DO BRASIL,
O Sr. Arnaldo Susaoki!Jd - O Venerando Acórdão Roe;io:lrll nuo aoo
lhou o corcoumonto do üofoJo. a.logo.clo pelo roclananto, o roufir
mou tor ficado prova~u u prático do ato faltoso. A Revista insiato no corcoumonto ••• (lÔ). Opina o itlinistÚrio PÚblico polo não conhecimento.

relatÓrio,

O Sr.D5lio I.lnrunháo - Do acôrdo.
O Sr. Presidento -

Tom a pulavru o Dr. Advoe;ado,

(Usa du palavra o Dr. AbÜío Teixeira.)

o

Sr. Presidente - Em discuasão. Encorrudu. Tem u pulnvru o

Rolntor.
O Sr. Arnaldo SussokL1d - Não couhoço.

o

I
,
Sr. :Delb
!Aaronhao
- Tur1bom
nao
conheço,

O Sr. Presidente - HÓ. divorgônciu? Por unanimiduclo, nuo conhociclo o Recurso.

\
I
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Agradecemos a gentileza

do

Sr. Ministro Floriano !•laciel que cedeu a vez aos Srs. Advogados.,A não ser que haja um outro Advogado que sÓ tenha vindo
agora, nos iremos chamar os processos em que S.Exa. fu.ciona
,
,
como Relator ou Revisor e lembro, tambem, que ha processos em
que houve empate, dependendo do Hinistro Rodrigues Amorim. Se

,

ha algum Advogado dependendo tio 1Unistro Amorim, fica avisado
"'
, '
,
,
de que ele chegara as 2 horas. Lembro tambem - e e vanta;em
para os Advogados e para a Turma - que aquêles Advogados

de

fora que tiverem processos nesta Turma ou vierem a ter, pode,
,
rao ate pelo telefone avisar e escolher um dia e ira o proce~
,
,
,
so para a Pauta. E muito facil isso e da oportunidade ao Advg

-

gado de aproveitar o tempo em que estiver na cidade. Vamos
h

guir na ordem de preferencia do Sr. Ministro Floriano

s~

t~ciel.

,

O Sr. Secretario - PR CESSO nQ 1 35'2/68 - Sr. Ministro Tostes
Malta, Reiator. - Sr. Ministro Floriano Maciel, Revisor.Recur
so de revista de decisão da 19~ J.C.J. da Guanabara. CONÉRCIO
e INDÚSTRIA D3 TECIDOS j.:OUSSE J,TJA e '!ARIA LUC 'A D:\ SILVA GON
ÇALVES.

,
O Sr. Presidente - Egregia Turma: Insurge-se a recorrida con,
,
,
tra a condenação a ferias porque ja satisfeitas e a salario-m

-

-

ternidade porque, se nao reconhecido o direito a' indeniza;ao,
a dispensa teria sido justa e sem a prova da condição de gestante. Ainda procura isentar-se de culpa pela falta ••• (lê). O
,
,
,
,
,
parecer do 14inisterio Publico e pelo conhecimento. E o relat.Q
rio.

o Sr. Floriano Haciel - De acôrdo.
o Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Passo ao voto:Com
,
,
o recorrido reconhece ja haverem sido pagas as ferias, admit

do a reforma da sentença nesta parte, conheço do rero. rso e lh
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dou provimento para êsse fim. Mas, no que tan~e ao salário-maternidade, a argumentação não pode ser acolhida. A sentença nã
admitiu a justa causa mas simplesmente não provada a dis::e nsa,

,

embora confessada. Assim e que diz a Se.'1tença. "Se não se admi
tiu a justa causa, não há base para conhecer ••• (lê)." Em conclusão, oonheço da Revista nesta parte das férias, porque o re
corrido reconhece haverem sido pagas.

,
O Sr. Floriano Maciel - Alega que pagou as ferias

e o emprega

do reconhece.
,
,..
,
""'
o Sr. Delio
}lara11hao - Quem recorre e a empresa? Ela foi conde
,

!nada ao pagamento do salario-maternidade. A Junta entendeu que
!não foi provada a dispensa.

b Sr. Presidente - Vou ler: Insurge-se a recorrida contra a co
~enação a férias porque

já

satisfeitas ••• (lê).

b Sr. Floriano Maciel - A em :>rêsa tenta argumentar que teria
pcorrido justa causa na dispensa •••
Q Sr. Délio Maranhão

* Mas o que a Junta disse é que não ficou

provada a dispensa; pelo visto, não houve in1enização. Então,
,
,
,
,.,
como ha pagamento de salario-maternidade? A titulo de que? Nao

-

aouve condenação

à

indenização.

o Sr. Floriano Maciel - Houve

~ispensa.

o Sr. Délio }1aranhão - Sr. Presidente, "data venia", ente.1di o
Relator dizer que ficou provada a dispensa.
Q Sr. Presidente - Isto decorreu por eu não ter lido tudo e fi-

,
,
,
cou incompleto: Reclama aviso-previo, ferias, decimo terceiro

,

,

~

salario, auxilio-maternidade ••• (le).
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O Sr.Presidente - Se não se admite a justa causa, e também nem
o abandono, não

há

base para se conhecer da Revista, porque,pe

lo fato de não receber a empregada indenização não se segueque
ft

,

'

ela tenha abandon~do o emprego; o fato e que a empregada esta,
va gravida.

.

o Sr.Délio Maranhão -

"Data venia", se a empresa negou a dis-

.

pensa e a sentença concluiu pela inexistencia de prova da dispensa e, por isto, não condenou a pagar a indenização,como man
I

I

N

dar pagar salario-engermidade em materia que supoe

..

dispensa,!~

clusive, pelo Prejulgado deste Tribunal?
O Sr.Presidente- Mas pergunto a

-

V.Exa: Pelo fato de não haver

sido dispensada, ou nao ter conseguido provar,a empregada

que

realmente estava grávida, vai perder os salários a que tinha
rei to?
O Sr.Délio Maranhão - "Data venia", sÓ teria direito a salárioo
se o empregador tivesse obstado aquela licença que a lei assegura. Se não foi provada a dispensa, com que fundamento

pode

se condenar o empregador a pagar salários?
O Sr.Presidànte - O Ministro Délio Maranhão sabe o meu entendi
mento velho, de que a partir da concepção asseguro a empregada

,

o salario-maternidade, sem o que, o Instituto perderia o seu
tido. Acontece que a empregada não deu prova que convencesse
Juiz de que foi dispensada. Mas acontece, que ela perdeu o emp
•
go e estava gravida.
,

N

A

IN

,_

O Sr.Delio Maranhao - Nao perdeu o emprego, nao provou que foi
dispensada.

-

o Sr.Arnaldo Sussekind - Se nao provou a justa causa a contra-

-

diçao e' evidente.
O Sr.Délio Maranhão - Não provada a dispensa é a mesma

coisa

que provar o abandono.
N

O Sr.Arnaldo Sussekind - A sentença diz que nao provou a justa
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,

- Acho pessima a sentença, mas a "reformatio

SraP;r:es;!,den:t~

,.

N

pejus" impede se de in denizaçao ao empregado.
O S;r: 1 Délio Mar~hão - Como não posso, reformo "in pejus", e

,

posso tambem, mudar a sentença, tenho que aceitar o que

,

te nela se contem. Não consigo entender seja jur!dico a
N

I

çao de salario-materni dade, porque uma sentença que diz
,
hã prova da dispensa c entra a qual não recorreu a empregada •••
,.
,
O Sr Presidente - A di vergencia e patente, e justifica, portan
to, nova tomada de vot os em separado.
,.

O Sr Arnaldo Sussekind - G.ostaria de saber em que mes de gravi
dez estava a empregada quando o contrato se rescindiu?
O Sr. Presidente - Acab o de dizer que, para mim,

é irrelevante,

porque asseguro o di r e!to. desde a concepção, mas vou verificar.
,.
(Consulta os autos). Encontrava-se no sexto mes de gravidez.
A

N

O sr.Arnaldo Sussekind - Acompanho a divergencia. Se nao estav

..

nas seis semanas anter !ores ao parto e se nao provou a dispens
nada pode obrigar o pa gamento antecipa.do, lamentando embora.
O Sr 1 Pre§;!,dente - Vamo s reconhecer, pelo menos, que dei uma de
cisão que assegura a vitalidade do Instituto que protege o em]I'

egado.

..

o Sr.Charles Moritz - Com a divergencia.
o Sr. Presidente - Acol hido o recurso para o efeito de ser a re
, .
,
,
corrente absolvida do salar~o-maternidade, alem das ferias.
,

a
uma parte, que e a da baixª da carteira que está vinculada
,
essa. Se nao se admitiu a justa causa, nao ha base para conhe-

..

..

der da Revista.

-

,.
,
O Sr 1 Delio
Maranhgo - A baix~ determinada na carteira nao sig
fica dispensa; •a baixa o empregado tem direito.

o
o

,

,

-

,

N

Sr 1 Pr esid!!nt e - Redi gira o Acordao o Ministro Delio Maranhao

,

Sr.Secretario - PROC ESSO NO 1 406/68 - Relator: Ministro

To~
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tes Malta. Revisor: Ministro Floriano Maciel. Recurso de Reviá
ta _de decisão da 16ll J,C.J. de São Paulo. MetalÚrgica Veba Ltda.
Guido A.O. Louzada.
O

Sr.President~

( Não participa o Ministro Luiz Menossi).

- Dado valor relativo ao recibo de quitação nã

,

mencionando o salario-doença pleiteado, cita o recorrente juri
prudência Regional, com apoio do Ministério PÚblico.
rio.

t

o relat

..

O sr.Floriano Maciel - De acordo.
O sr.Presidente - Em discussão. Encerrada, Conheço do recurso,

,

O Sr ,Floriano ?.faciel - Tambem conheço.
O

Sr,President~

,.

.

,

- Ha divergencia? Por unanimidade, conhecido o

recurso. No merito, dou provimento, Como salientou o douto paH

,

H

recer da Procuradoria, a quitaçao foi dada apos a reclamaçao ,
A inexistência de ressalva revela o prop6sito da liquidação de
conta ••• (lê).
O Sr.Floriano Maciel - A contratação foi em julho de 1 967 e e
agÔsto o contrato foi rescindido.e homologado sem ressalva. Nã
obstante, as verbas

estão especificadas, e como entendo que a

quitação no Direito do Trabalho, vale apenas pelas parcelas ns
H

#

las contidas, e que entendo que, nao quitado o pretendido na r
clamação. Nego provimento.
O Sr,Charles Moritz - Dou provimento,
O Sr.Arnaldo Sussekind - Com o Ministro Revisor, sobretudo por

,.

se tratar de salario-doença•
,

~

N

A

N

O Sr,Delio Maranhão - Tamgem, Sr,Presidente, porque o termo na

-

.

#
e de acordo, nao e de transaçao, e, de rescisao do contrato, e
,

A

N

..

pedido se refere a uma importancia que não foi paga e que deve

..

ria ter sido, Se tivesse havido acordo para por fim ao process

.

,.

mao teria a menor duvida.
O sr.Presidente - Sendo superveniente a reclamação, inexistind

..

qualquer ressalva isto traduzia evidentemente o acordo, mas

a
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maioria assim não entende.Negado provimento ao recurso •
,

•

N

edigira o Acordao o Ministro Revisor.

tes Malta. Revisor: Ministro Floriano Maciel • Recurso
ta de decisão do TRT da 3a Região. Torre - ConstruçÕes El~tric
S/A. João Paulo Medeiros.

Não participa o Ministro Luiz Meno
N

da pelo Eg. Regional que, por isto, nao apreciou a prova merit
A

A

N

ria. Cita o recorrente jurisprudencia sobre a produçao de prov
••• (lê). A Procuradoria Geral opina pelo conhecimento e não pr
vimento. ~ o relatÓrio.
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"'
- De acordo
•

O Sr F

..

vergencia autoriza o conhecimento.
~

O Sr.Floriano Maciel - Tambem conheço.
~O~~~~~~~~ - Há diverg~ncia? Conhecido o recurso, por un~
.

~

.

nimidade. No merito, merece provimento a Revista porque, sendo

,

o atraso de 10 minutos, esta dentro,,,(le). Anulo o processo.
;

O Sr.Floriaqo Maciel - Tambem, Sr,Presidente. O atraso de
ze minutos

é

.

qu~

.

o limite de minha tolerância,

..

O Sr.Presidente- Ha divergencia? Unanimemente, dado provimen-

to ao recurso para anular o processo "ab initio".
O Sr.Secretário - PROCESSO NQ 1 725/67 - Relator; Ministro ToA

tes Malta. Revisor: Ministro Floriano Maciel. Recurso de ReviA
ta de decisão da 8A J,C,J, de São Paulo, Marcos Ferreira da R~
sa e outros e Naert Zan. (Dr, Agenor Barreto Parente - Advogado).

..

O Sr.Presldente - Srs. Ministros, trata-se de motorista de ta'xi que reclamou o pagamento de aviso-prévio ••• (lê). O parecer

.

~

.

do Ministerio PUblico, apreciando apenas o primeiro recurso, e
pelo seu não provimento, entendendo precluso ••• (lê}. f o rela-

,

torio.

..

De acordo.

O Sr.Floriano Maciel -

.. -

O Sr.fresidente - Em d!scussao. Encerrada. Voto. Evidente

o

equivoco do douto parecer, quanto mais que se manda processar
a Revista dos reclamados para melhor exmme, em face, •• (lê}.Q

..

,

to ao outro recurso, nao ha base para o seu conhecimento, pois
que •• ,(lê).
O Sr.Floriano Maciel - sr.Presidente, a douta sentença se esc
da no inciso 3Q do art.652, que aborda o aspecto do pequeno e

.

preiteiro, e procura por analogia enquadrar nele
#

,

torista de taxi. Convenhamos que e a primeira vez que vejo

,

.

Ha quem veja relaçao nesses dois casos, A mim, me parece

um
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De maneira que, em particular, acompanho o

-2!lu~

Relator.

foi conhecida por intempestiva. A Revista do emprega
o motorista visa ao pagamento de que?
H

#

-Quanto ao outro nao ha base para o conhecimen

••• <lê).
~0_2Sr~~~~~~~~
~O~S~~~~~~

- Peço vista em Mesa.

- Suspenso o julgamento, em face dos pedios de

ista dos Srs. Ministros.
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O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1

Tostes Malta.

Revisor:
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882/67 - Relator: Ministro

Ministro Floriano Maciel.

Revista de decisão do TRT da 6ê Região.

Recursc de

E

VICENTE ZIRPIELLI

JOSÉ FRANCELINO VA~IO.

O Sr. Presidente - Srs. Ministros, dada validade relativa •••

,
,
O parecer do Ministerio Publico, entre junho de 1 967e

(lê).

maio de 1 968, é pelo conhecimento e não provimento da Revista.

~ o relatÓrio.

..

De acordo.

O Sr. Floriano Mac1el -

O Sr. Pres1dente -

Em discussão.

Encerrada.

..

Passo ao voto •

Conheço da Revista em face da divergencia.

,

Q Sr. Floriano Maciel - Tambem conheço.
,
Ha divergencia ? Por
O Sr. Pres1dontc ,

.

cido o recurso.

No

conhe-

nego provimento.

~erito,

...

Estou de acordo, nego provimento.

O Sr. Floriano Maciel O Sr. Cbarles Morltz -

unani~idado,

Contra o meu voto.

o Sr. Presidente - Contra o voto do Ministro Charles Moritz,
negado provimento ao recurso.

s Secretar1o
, . - PROCESSO NQ 1 39o/6ROr.
Arnaldo Sussekind.

Revisor:

Relator:

Ministro

Ministro Floriano Maciel.

curso de Revista de decisão da JCJ de Santo André.

Re -

LAMINAÇ~O

NAC. DE METAIS S/A E RO}ffiU BERALDINELLI.
O Sr. Arnaldo Susseldnd -

A MM. Junta considerou devido o a-

viso-pr;vio na resilição antecipada do contrato do experiên cfu, face ao art. 481, cuja aplicação f~r& prevista.
A

j/IJ>

empresa citando aresto ••• (le).

,

Recorre

'

intempestividade da Revista e opina pelo não conhecimento
apêlo.

do

É o relatÓrio.

O Sr. Presidente Relator.

#

O Ministeric Publico argui

Em discussão.

Encerrada.

Tem a palavra
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LSO/AA

Rejeito a preliminar de intempes-

-

,

tividade, pois a notificação de fls, 37 esta datada de 19 de
fevereiro, mas foi expedida a 20 1 conforme fls. 38 verso •••
{lê).

O Sr. Floriano Maciel - Tam~m rejeito.
,
,.
O Sr. Presidente - Ha divergencia ? Por unanimidade, reje1
tada a preliminar de intempestividade.

Tem a palavra o Rcla

tor.
o Sr. Arnaldo Sussckind ,

-

Não conheço, porém, do recurso

,

-

jj

O Acordao, alias superado, nao esta identificado, e osta

•
T~

"
Quando fiz este
voto, as duas deci-

ma j~ decidiu ••• (lê).

sões tomadas por esta Turma a respeito da tese eram assim

..
com a substituiçao do

Posteriormente, entretanto,

•

Ministro~

lio Barata pelo Ministro Délio Maranhão, a Turma mudou.
O Sr. Flpr1ano Maciel -

De qualquer maneira, acompanho o

R~

N

-

lator.
,

IV

O Sr. Dcliç Haranhao -

Nao conheço da Revista por

de lei.

.

,

Vamos primeiro saber se c anterior a lei.

O Sr. Presidente -

O Sr. Arpalào Sussekind -

,

A lei e de 28 de fevereiro e en -

trou em vigor a 10 de março.

Contrato a 3 de abril ••• (lê) •

O Sr. Presjdente - Contrato posterior a• lei.
IV

violaçao

A

11>

sor estao de acordo.

Relator e Rev1

Ao

Mas ha divergencia; de maneira que to-

marei a votação na ordem da Bancada, por antiguidade.
o Sr, Charles Morjtz ,

Conheço,

N

,

O Sr. Del1o Maranbao. - Tambem conheço.

,

.

O Sr. Presidente -

cido por maioria.

Tambem conheço.
Tem

~

Por conseguinte,

palavra o Relator,

conhe~
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o Sr. Jlrnaldo Susse}{ ;l;nd - Nego provimento.
o Sr. Floriano }:acie l - Nego provimento,
o Sr. Chí;!rl~s Nor1h - Dou provimento, paPa excluir o aviso,

previa da condenação •
(J

,

'3r. Helio Maranhão - ilcompanho a diverg~ncia.

o Sr. Presidente

Neste caso,

-

compar-i,o a di verg~ncia,

é:

Dado

provimento em parte ào recü.rso, pare. excluir da condenação o
,

aviso-previa.

o

,

,

-

.ledig ira o Acordao o J:inistro Charles i·,oritz.

,

LeUo Maranhão - Sr.Presidente, estou apto a proferir

~

.)r,

voto no processo de que pedi vista.

,

o Sr. Secretario - p .\uCESSU
tes l·ialta.

72'}/b8 - Jela to r: Zinistro T,os

.ievisor: Ninistro Floriano Maciel.

vista de decisão da
E úl.iT,=tLS e

~TQl

Nb.~

8"~JCJ

de S.?aulo.

Jecurso de Je-

;.;JUCUS F6Hi!L1J, UdUSA

,

(Pedido de vista do Hinistro Delio

.tT .AF

haranhão),

,

o 3r. LeU o Haranhão .- Eão divirjo de

V.Ex'~, porque, infeliz,
mente, a :levista do motorista esta muito mal feita.

o

Sr. Presidepte

sos.

o

-

suplementação de recu~

A Turma não admite

,

,

'

Del i o l·!ara:nl.l~Q - Esta pessimamente

S_c!

aviada porque, pela

,

propria sentença, h& via elerr.entos para qualificar-se como con
,

Jlgora, a Jevista da como aceita pela sen-

trato de trabaL.o.

~

tença a relação e pe de as copsequencias disso.
conhecimento da r ela ção de empr~go.

Não pede o r~

I'ão conheço.

o Sr. Presidente - por unanimidade, conhecidos os recursos:um
por intempestivo, ou tro por nao ter base.
,

o Sr. Secretario - P.tOCic~SSu NQl 400/68 - Jela to r: l'.inistro
naldo Sussekind.

1e visar: hinistro Floriano l'íaciel. :!ecurso

de \e vista de decisã
~UEW

3

z sÍ

1

.A~

1!~ 111. S/ A e

,

~l.t~Sj_u i~~~·~;~l --'l~

~L

3lLVA.
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O Sr. Arnaldo 3ussekir:d - 3ustenta a
,

1evi~ta

2•

- ser devido
nao

-

A

o aviso-previo na rescisao antecipada do contrato de experien
ti

,..

,

c ia, contendo claust.la sobre direi to reciproco de
(1~).

•

...

•••
,
,
O 1-:ir.isterio Publico opina ;'elo conhecimento e não prQ.

vimento.

resc~sao

~ o relatÓrio.
A

O

3r. Floriano Naciel - De acordo.

Li

Sr. Presidente - 3m discussão.

3ncerrada.

Tem a palavra o

.'!ela to r.

u Sr. Arnaldo Sussekind - Conheço do recurso e nego provimento •.
A

O Sr. Floriano Maciel - J!.Companho V. ··;xcelencia.
ü

3r, Pre~idente - H~ Qiverg~ncia?

do o recurso e, por

maio~ia,

Por unanimidade, conheci-

negado provimerto, contra o voto

do i··inistro Charles horitz.

,

O Sr, Secretario - P tuCL':3 >u

tes Nalta.

:r.:n3

923(68 - .{ela to r: }iinistro T~

.'!evisor: l·íinistro Floriano

~.aciel.

'lecurso de

:t~

vista ·de decisão de 23e JCJ de S. Paulo. h.rTÔPlü Hul'L..'!ATU A.:l31AS

,

e FABUCú u:.; í<J:":Sl'/US 11TL.t'•S S/A.
,
, O Sr. Presidente - ·~gregio Turma, provando Zmbargos, a l·lh. J_

ta reformou sentença para julgar improcedente a reclamação,
por não provada a alegada dispensa.

Como divergente, cita o

recorrente jurisprudência sÔbre deslocamento do Ônus da prova ... (lê).
vimento.

,

,

0 Ninisterio Publico opina pelo conhecimer.to e

p~

~ o relatÓrio.
A

i

O Sr. Floriano Eaciel - De acordo.
O Sr. Presidente - ~m discussão.

Sncerrada.

Conheço da ~e-

. vista.

' conheço.
O 3r. Floriano }!aciel - Tambem

o Sr. Presidente da a 3evista.

~ divergência?

Por unanimidade, conheci-

Logo na contestação, negando a dispensa, dis-
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. nam.n:c
~

pensa, disse a recorrida estar ••• (le).
,...

'

,

....

-

3•

Tenho sempre sustentâ
Ao

.....

do que nao na essa alegaçao de inversao do onus da prova. }:ao
,
,
provo v, e corolario. ;:as, as ;im na o pensa o .\evisor.

-

O Sr. Floriano Naciel- '3r.Presidente, divirjo de V.;<;x·', e os
fund8reentos da minha conclusão estão contidos no parecer do
ilustre Procurador Jr.Hiaty Leal, hoje do Tribunal :iegional:
"lnconformado com a sentença de fls.l23, na qual a Junta dera
pela improcedência da ação ... (lê)."
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O Sr. Floriano Maciel - (Continuando). E, aliás, o ilustre Re

.

,

'

lator, ao fundamentar o seu voto, ja ate admitia outra hipotese que contraria a tese defendida por S.Exa. ~ste ~ o meu fundamento para dar provim ento ao recurso.

o
o
o

Sr. Presidente - Have ndo divergência, to1arei os votos.
Sr. Charles !1oritz - Acompanho o Ninistro Floriano l·lac iel.

Sr. Arnaldo Sussekind - Acompanho o Revisor. Alegada a falta
~
~
cumpria a' empresa
provar.
grave, o abandono de em prego,
,
,
O Sr. Delio ~arsnhao - Ouvi v. Exa. dizer no relatorio, clara-

-

mente, que a empresa ne gou a dispensa e colocou o lugar a' dis~

posição da empregada.

"D~>ta

venia" do eminente Relator - porqu
~

eu faço essa distinção - muitas vezes o empre3ador, para impos
sibilitar a prova por parte do empregado ou para dificultar-lh
a prova, limita-se a ne gar a dispensa; mas, quando negando a d
pensa, coloca o lugar 'a disposição do empregado, ao empregado
. '

que cumpre provar a d is pensa. E um fato constitutivo, tanto
~

~

~

que se ofereceu a conse quencia da inexistencia desse fato.Acom
panho o Relator.

-

,
,
Sr. Arnaldo Sussekind - Tenho varies Acordaos nesse sentido.
,
Sr. Presidente - Item 15 - "A recorrida prova desde ja que

o
o

-

não houve despedida, co locando a' disposiçao da recorrente o ca
go que ocupava, o qual se encontra vago".

o Sr.
o Sr.
o Sr.

Floriano Maciel - Apenas diz que se encontra vago.
,
Delio
Maranhao - Precisamente por isso, poe a' disposigao

-

-

-

Presidente - Podi a não estar vago mas, desde que a empri

sa queira readmiti-la e ela não provou a dispensa •••

o

Sr. Arnaldo Sussekind - Sempre votei como anunciou o l'!inistr
,

Delio Naranhão. Impress ionava-me e fiquei mais atento - no que
pequei - ao parecer do Procurador Hyati Leal, no qual se decla
,
ra que se argui o aband ono de emprêgo. Assim sendo, votaria c

~
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SUPERIOR
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-2-

/HANM/JA
'
~
'
como o fiz inicialmente e o Ministro Delio
Maranhao
tambem.

tretanto, mudado o pressuposto de fato, o meu voto coerente

,

os anteriores, e acompanhando

v.

Excelência.

O Sr. Presidente - Por maioria, negado provimento ao recurso •
•
O Sr. Secretario
- PROCESSO nQ 315/68 - Relator: Sr. !Unistro

Tostes Malta. ::levisor: Sr, Ministro Floriano J.laciel - Recurso
de revista de decisão do TRT da

l~~

Re ~ião. PAULO ROl3 ~RTO DA SI

VA e BAi>TCO NACIONAL DO CO!i3RCIO S/A •

O Sr. Presidente -

•
Egregia
Turma: "Reformada a sentença da Me

,

ritissima Junta, sendo negadas as reparações porque o contrato
do continuo chegara ao têrmo, cita o recorrente jurisprudência
recorrendo ao contrato por prazo determinado para serviços não
~

.

.

qualificados. (Le). Nesse sentido, e o parecer do Ministerio
,
,
Publico. E o relatori0.

.

.,_
PODER

.JWD1CIÀRI0

.JUSTIÇA

00

TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABAL.I-tO

/PPB/NHA

2W9168

14,20

-1-

..
o Sr. Floriano Macie 1 - De acordo.
o Sr 1 Presidente - Em discussão, Rncerrada, Conheço do re" ia,
curso pela divergenc

o Sr, Floriano 1-lacie1

o Sr.

.

,

Ha divergencia

Presidente -

cido o recurso,

' conheço.
Tambem

-

~

No merito, dou

Por unanimidade, conhe-

?
~

prov~mento

1'1#

ao mesmo, nao pe -

los fundamentos aduz idos, mas porque, no curso do contrato, s
breveio a Lei 229,,, (lê).
,

'
o Sr. Delio
Maranhao
Isto e efeito retroativo.
o Sr 1 Presidente - Estavam as partes garantidas pelo contra~

"
e' o caso que constitui a exceção.
to, e este
•
O Sr. Del:lo
Haranhão
Nao e aplicaçao imediata para efeito
~

#

N

retroativo,
Dou provimento ao recurso, sendo negadas

O Sr 1 Presidente ~

as reparaçoes, porqu e o contrato chegara ao seu têrmo previsto.
O Sr. Floriãno Macie 1 - "Data venia" de V,Exa,, dou provimento, não por aquêles fundaroentos que V.Exa. teria aduzido inicialmente, mas por entender ser função especifica do contrato
,

O Sr. Presidente -

A

Ha divergencia,

Negado provimento ao re-

curso, por maioria.

,

O Sr 1 Secretario - PROCESSO NO 665/68 -

Relator: Ministro Dé

l io :t-faranhão •. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da lG

Região,

BANCO NACIO NAL DE HABITAÇÃO e ZENAIDE RAMOS E OUTRA.

(Não participa o }linistro Floriano Haciel, participa o Hinistro Luiz l•!enossi).
;

N

O Sr 1 Delio MaranhãO

Sr. Presidente, Revista indeferida, e

pelo não provimento do Agravo opina a douta Procuradoria.

~

o relatÓrio,

o Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra
o Relator •

PCDER

JUDICIÁRIO

.JUSTIÇA

DO
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O Sr. Delio Maranhao '

H

14,20

-2-

Digo no meu voto: "Vale transcrever o

prÓprio AcÓrdão objeto da Revista indeferida,

Da sua leitura

ressalta a inexistência da alegada violação da lei e a inapli
•
cabilidade ao caso do aresto sobre
cerceamento de defesa •••

(lê)."

Nego provimento ao Agravo.

O Sr. Presidente -

Há oivergência ?

provimento ao Agravo.

Por unanimidade, negado

: rCD~R

.JUO!C!ÀR!O

·~s+IÇA

DO

TRIBUNAL

TRABALHO

SUPERIOR

O Sr. Presidente -

14,25

-1-

~ um pedido diri~ido ao Ministro Charles
adia~ento

Moritz, no sentido do

s.

TRABALHO

MAC/RSS/AA

24/9/68

to

DO

do processo 1 946/68,

Cons~

A

ExQelencia.

O Sr. Charles Moritz O Sr. Presidente -

Nada tenho a opor.

Fica, assim, adiado,

O Sro Secret;Írio - PROCESSO NQ 547/68 tas Malta.

Revisor:

Relator: Ministro To,a.

Ministro Floriano Maciel.

Revista de decisão da 4n JCJ de S, Paulo.

Recurso

de

MANOEL MORENO FI -

LHO E SOC, PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.
,
,
,
O Sr. Pres1dentg Srs. Ministros, a hipotese e de salario
A

#

familia que foi negado, por estar o recorrido em gozo de li I

A

cença previdenciaria.

A Revista vem por divergencia e viola-

,

,

ção, sendo o parecer do Hinisterio Publico pelo conhecimento e

,

~ o relatorio.

não provimento.

"'
De acordo.

O Sr. Floriano Maciel -

O Sr. Presidente- Em discussão.
I

Encerrada.

Passo ao voto:

A

conheço porque ha divergencia,
• conheço.
O Sr. Floriapo Maciel - Tambe;-a
I

A

O Sr, Presidente - Ha divergencia ?
cida a Revista.

,

Por

unani~idade,

conhe-

No merito sou sempre voto vencido, nego pro-

vimento ao recurso.
O Sr. Floriano Maciel -

Sr, Presidente, neste caso acompanho

V,Exã,, mas a maneira pela qual V,Exã, pronunciou seu voto
vou divergir.
rio-farnÜia.

-

De maneira que o meu entendimento era o de

-

o empregadôr estaria sujeito a essa obrigaçao,

,

vida e entendo que talvez ao

~-N.P,S.

que

.

Mas como o em

pregado ja estava afastado quando surgiu a lei, fiquei

bilidade.

'

,
O pedido ocorreu antes da instituiçao do sala-

e~

du-

coubesse esta responsa-

-

,
Mas tenho duvida
e confesso que minha decisao ain-

PCDER
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JUSTIÇA
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Em princ{pi~, entendo que o Ônus cabe-

da não é definitiva.

O Sr. Presidente -

14,25

MAC/RSS/AA

24/9/68

ria ao I.N.P.s.

DO TRABALHO

,

Ha

,.

diver~encia

O Sr. Arnaldo Snssekind -

?

Gostaria de formular perguntas

a

Trata-se de empregado que entrou em ~Ôzo de auxf,
,
lio-doença antes da lei que instituiu o salario-familia ?

respeito.

O Sr. Presidente - Gostaria que V.Exê. consultasse os autos.
O Sr. Arnaldo Sussekind - Peço vista
O Sr. ?residente -

Suspenso o

e~

Mesa.

jul~amento

do de Ministro Arnaldo Sussekind.

em virtude do

pe~

PODER
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O Sr. s~cretário - PROCESSO NO 1 487/68 -

Arnaldo Sussek.ind.

Revisor:

-1-

Relator: Ministro

Ministro Floriano Maciel.
2~

curso de Revista de decisão do TRT da

Região.

ISRAEL

ReDE

AMARAL E SCATAMACCHIA S/A IND. DE CALÇADOS.
N

Extinta a secçao onde trabalhava,

O Sr. Arnaldo Snssekipd -

•
foi o reclamante despedido apesar de estavel,
pretendendo
A

a

A

empresa valer-se do disposto no art. 502 da CLT. A força maicr
• Publico
•
não foi conhecida ••• (lê). O Ministerio
opina pelo
A
nao
conhecimento do apelo.

A

De acordo.

O Sr. Floriano MncjcJ -

O Sr. Presidente -

É o relatÓrio.

Em discussão.

Encerrada.

Tem a palavra

o Relator.
O Sr. Arpaldq Sus sekipd -

O v. Acordao recorrido reconheceu
•

N

que a ação onde trabalhava o empregado foi extinta, ali~s i~

,

,..

so esta afirmado na contestaçao.
do

é

~pont.íi),

di ver gente, razão por que conheço da Revista.
A

De acordo.

O Sr. Floriano MacjeJ •

por unanimidade.

A

Ha divcrgencia ?

O Sr. ?residente -

O

,,.,

Destarte, o Acordao

Tem a palavra o Ministro Relator.

Sr. Arpal do Susseki pd -

art. 498 da CLT.

Conhecido o recurso

'

E lhe dou provimento, com base no
H

•

A supressao necessaria de determinar ativi
A

dade no caso ••• <le).

Dou provimento para assegurar ao re-

N

clamante a indenizaçao dobrada.
Q

t2:r:. EJ.ct1iàDQ

Q ~:z:. P;tf:~:f~~D:tC

o Sz:. ºbaz:Jcs
Q sr.

- •

Ma~icl

H

DcJ1o Ma.:t:i!.nb.a.g

o sr. Prc s ülcnt.r~

.

Ha• divergencia ?

1=fu:tjt~

•

.

De acordo.

.

Dou indenizaçao simples.

Mas e• contra a lei.

...

Mas e entendimento de Sua E:x:celencia

Por maioria, dado provimento ao recurso para mandar pagar
indenização dobrada.

•
a

PODER
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O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1 618/68 Arnaldo Sussekind.

Revisor:

Relator:

Floriano Maciel.

vista de decisão do TRT da 3ll Região.

-2Ministro

Recurso de R4

CIA. INDS. ALÉN PARAt-

BA E VALEA VITORIO PEREIRA.
O Sr. Arnaldo Sussekipd -

O Tribunal assegurou ao reclamante

o direito de diferenças salariais, apesar da quitação do fls •
•
15, porque ultrapassado o prazo rigidamente
fixado para a a•
O Minist;rio P~blico opina pelo não c

prendizagem ••• (1;).

to

nhecimcnto·ou desprovimento do apêlo.

..

De acordo.

O Sr. Floriapo Maciel -

O Sr. Presidente -

relatÓrio •

Em discussão.

Encerrada.

Tem a

palavra

o Relator.
O Sr. Atna1do Spssox"in<l divergentes.

•
Os arestos apontados as fls. 57 são

Conheço.
• conheço.
Tambem

O Sr. Floriano Macjel -

O Sr. Presidente - Há divergência ?
unanimidade.

Conhecido o recurso, por

Tem a palavra o Relator.

O Sr. Arnaldo Sussckipd -

Mas lhe nego provimento.

O exces

so de prazo da aprendizagem resultante da prova ••• (lê).
go provimento.

,

N

Acruscen

O Sr. Floriano Maciel " Tambero nego provimento.
to que a autora era menor e assinou sem assistência.
,

O Sr. Presidente -

A

Ha divcrgencia ?

O Sr. Cbarles Moritz -

A minha, Sr. Presidente.

Dou provi

mento.
o Sr. fresidente - Por maioria, venciio o Ministro Charlcs M
ritz, negou-se provimento ao recurso.
O Sr. S§çretário - PROCESSO NQ 59J/6A Tostes Malta.

Revisor:

Relator:

Ministro Floriano

Revista de decisão do TRT da 2! Região.

Ma~ie1.

CALIXTO PEDROSO

PODER

JUDICIÁRIO

JUSTIÇA

DO

TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO

TRABALHO

lh,30

/AA

-:3-

OLIVEIRA E CIA, MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS •
O Sr. Presidente -

.

Srs. Ministros, as duas Instuncias julga-

ram procedente o inqu;rito por abundono de emprêgo, recusand~
se a reexaminar ••• (1;).

.

'

O po.recer do Ninisterio Público

If o relatá

pelo conhecimento ou desprovimento do recurso.

~

e

-

rio.
O Sr. F1qr1ano Maciel -

O Sr. Presidente -

"'
De ucordo,

Em discussão.

Encerrada,

Na preliminar
~

nao ha# base para o recurso, pois que nao
houve suspensao para
N

que contasse o prazo para a decadência ••• (lê),
A

O Sr. Flor1sno Maciel -

De acordo.

PODER

JUDICIÁRIO

JUSTIÇA

DO

TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO

TRABALHO

24/9/68

14,35

LSO/AA
,

O Sr. Presidente -

A

Ha divergenc ia ?

midade, conhecida a Revista.

-1-

Não havendo, por un~ni-

Passo ao voto.

Sem o pagamento

dos atrasados, não podia a emprêsa compelir o empregado a retornar ~s funções.

Diz a sentença quo, quando alegado ••• (l~.
e~

Por isso, dou provimento,

parte, ao recurso, para simples-

N

,

mente impor a readmissao do recorrido que devera apresentar A

se dentro de 15 dias da ciencia desta decisão.
O Sr. Floriano Maciel O Sr. Prcsideptc provi~ento,

,

~

~

A

tambem esse o meu voto.

,

A

Ha divergencia ?

Por unanimidade,

dado

em parte, ao recurso, para impor a readmissão
,

do
A

recorrente que devera apresentar-se dentro de 15 dias da cie
cia desta decisão.
O Sr. Secretário- PROCESSO Nº 547f68- Relator: MinistroT
tes Malta.

Revisor:

Revista de decisão da

Ministro Floriano Maciel.

4ã

JCJ de São Paulo.

Recurso

de

MANOEL MORENO FI-

LHO E SOC. PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA.

Vista ao Min·

tro Arnaldo Sussekind.
O Sr. Arnaldo Sussekind - Sr. Presidente, vou acompanhar

os

Ministros Relator e Revisor, negando provimento, por outro
daroo nto entretanto.

A minha pergunta teve resposta no prece
,.
,
so quando o enpregado entrou em gozo de auxilio-doença, por
que me surpreendeu o fato de, em 1 968, se estar ainda

,

,

dendo verba relativa a salario-familia, que teria sido apre
ciada por uma licença iniciada antes da sua instituição,
,
foi em 1 967. Isso, por que o prazo maximo de concessao
~

,

,

auxilio-doença pelo Instituto c de dois anos.

,

Apos dois a -

nos, se transforma em aposentadoria e, depois de cinco anoo
té o empregador fica desonerado da obrigação.
re no caso.

Quando a lei entrou

e~

i

o que ocor

vigor, o empregado esta

~
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N

va em gozo de auxilio-doença desde 1 962, nao tinha completaÁ

do dois anos.

,

Mas, como se ve na inicial, ja quando recla
A

mou, encontrava-se em gÔzo de aposentadoria.
'

mento nego provimento a Revista.

Por este funda-

A

Digo por este fundamento

que não concordo com a afirmação feita de que a
dade seria do Instituto. Se o e~pregado ainda
,
zo de auxilio-doença, a responsabilidade seria do empregador.

,

Ate a Junta, ao meu ver, ainda não entendeu, "data venia",

'
decreto que regulamentou a materia:
#

~nclusive

o

,
o proprio
pare-

A

cer labora nesse equivoco, quando diz que este decreto cen

-

cluiu que o Instituto passasse a pagar sim, mas como intermediário, pagar em virtude de comunicação ao empregador, que

e•

o devedor da obrigação, pura ser compensado na conta comum

c~

mo ·empregador.
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14,40
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1•

O Sr. Arnaldo Sussekind - (Continuando) - Então, apenas

se

facilita.

O que o decreto visou foi facilitar o pagamento
,
do empregado que, normalmente, recebe com o seu salario da
A

I

A

empresa,

p~

3e ele recebe auxilio-doença do Instituto, não
'

A

cisa ir a empresa

,

receber o complemento salarial; recebe,

tambem,com o seu provento da aposentadoria. O devedor da obrigaçao e, o empregador, e o fundo pelo qual correm as desp~

-

sas não pertence ao Instituo, ~.o fundo de compensação do Sâ
l~rio-familia que ~ constitu{do das contribuiçÕes dos empre-

gadores, em razão de um possÍvel maior Ônus de um empregado~
I

A

I

Esse fundo fica depositado no Instituto, mas e incompensavel,
incomunic~vel com as atribuiçÕes da Previd~ncia.

Por êsse

fundamento, nego provimento.
O Sr. Presidente - Por unanimidade, negado provimento ao recurso.

O Sr. Secretário - P~OCESSO NQ617/68 - Relator: Ministro To~
tes Malta,

Revisor: Ministro Floriano Maciel.

Revista de decisão da 4aJcJ da Guanabara.
ROS LTDA e

~ecurso

de

CONFECÇÕES PINHEl

DJALMA MARQUESA DE OLIVEIRA.

,

O Sr. Presidente - Reconh8Cido ao recorrido o salario com

r~

2,%,

correspondente a dia ~m que não houve trabalho
,
por falta de enrgia eletrica, alega a recorrente que, tendo
dução de

havido a compensação no sábado seguinte ••• (lê). O Minist~rio
PÚblico opina pelo não conhecimento do recurso.

t

o relatÓ-

rio.
A

O Sr. Floriano Maciel - De acordo.
O Sr. Presidente - Em discussão.

Encerrada. O."fundamento da

sentença foi o de que a compensação recaira em dia de folga,
e isto afasta a violação de lei.
I

Não conheço.
A

O Sr. Floriano Maciel - Tambem, Excelencia, pelos mesmos fun.
damentos.

PCDEA

.JUDICIÁRIO

..JUSTIÇA

DO

TRIBUNAL.

24/9/68

TRABALHO

SUPERIOR

DO TRABALHO

. nam,mc

14,40

"
O Sr. Presidente - Ha, divergencia?

2•

-

Por unanimidade, nao conh

cida a Revista.

,

O Sr. Secretario - PROCESSO N0631/68 - Relator: Ministro Tostes Malta. Revisor: Ministro Floriano Maciel.

Recurso de Re-

"
'
aEDE
FERdOVIARIA
FEDERA

vista de decisão do TRT da 1aaegião.
S/A E.F.L.e MANOEL DA SILVA E OUTROS.

A

O Sr. Presidente - Decidiram as duas Instancias que o aumento
de 27%, decorrente da Lei ~ 863, não se condicionava ao horário normal de 8 horas, como pretendido pela emprêsa ••• (lê). O
Minist~rio PÚblico opina pela confirmação das sentenças. É o

,

relatorio.
"
O Sr. Floriano Maciel - De acordo.

o

Sr. Presidente - Em discussão.

ta.

En cerrada.

Conheço da Revi

,

Q S:ta FJ.or;!.a.no Ma.Q;I.!!l - Tambem conhe ço.
Q Srt

Pr!i!~idente

unanimidade.

-

"
Conhecida a Revista, por
Há divergencia?

Nego provimento,

nava o aumento, •• (lê).

Realmente, a lei não

condici~

É daqueles famosos casos da Leopoldi-

"
na que quer, por força,
obrigar o empregado a trabalhar 8 ho-

,

,

ras, embora estivesse, ha varios anos, trabalhando 6 horas e
meia.
'

Q Sr. Floria.no Maci!i!l - Nego provimento,
"
O Sr. Prj!sident!! - Ha, divergencia?

Por unanimidade, negado

' provimento ao recurso.
, O Sr. Segretário - PROCESSO NOJ.680/68 - Relator: Ministro A~
naldo Susseldnd.

Revisor: Ministro Floriano Maciel.

de Revista de decisão do TRT da 2aRegião.

Recurso

INST. BRASILEIRO

DO CAFÉ e LUIZ CARLOS BERNASCHI E OUTROS.
O Sr. Arnaldo Sussekind - Por maioria de votos, o Tribunal

R~

gional assegurou a isonomia pleiteada pelos reclamantes, que

PODER

.JUDICIÁRIO

.JUSTIÇA

00
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14,40

3•

~

fora negada pela Junta e, para assim concluir, asseverou:"Na

,

hipotese, os reclamantes foram admitidos no regime da Consol1
H

I

~

daçao, vindo exercendo, todos, o cargo de escrituraria ... (le)!•
Opina a Procuradoria pelo conhecimento e não provimento do api
lo.

~ o relatÓrio.

O Sr. Floriano Maciel - De acÔrdo.

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

POoeR
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,

O Sr. Arnaldo Sussekind - A Revista esta fundamentada,
do ser conhecida.

mera~

,

O Sr. Floriano Maciel - Tambem conheço.

Hâ

O Sr. Presidente -

divergência? Por unanimidade, conhecida

a Revista.
O Sr. Arnaldo Sussekind - As Instâncias Ordinárias reconheceram que os reclamantes e o paradigma possuiam o mesmo cargo:

,

exe~

escriturarias, mas trabalhavam em seções diferentes onde

ciam funções diversas ••• (lê). Dou provimento para restabele-

,

cer a sentença originaria. A sentença da Junta reconheceu que
o cargo era o mesmo mas que o trabalho era diferente. O Regio
nal reformou dizendo que pouco importa que as funções sejamdi

,

ferentes, o que importa e o cargo. E, no caso, eram os mesmos.

,

Restabeleço a decisão originaria.
O Sr. Floriano Maciel - Os dispositivos da Consolidação,
no
'
,.
....
,
que se refere a equiparaçao salarial, sao bastante rigidos e
impÕem condições que tornam muitas vêzes a equiparação, que ~
ria justa, impossivel, dadas as limitações que a lei impÕe. A
lei estipula que haja determinados pressupostos que, no

..

,

caso,

..

nao foram atendidos porque o Acordao se baseia em que o cargo
era o mesmo mas não a função; reconhece, inclusive, que

as

funções eram diferentes e, por essa razão, acompanho o Ninistro Relator para restabelecer a decisão de Primeira Instância.

,

,

O Sr. Delio Maranhão - Sr. Presidente, não sei como esta posta nos autos a mat~ria em relação ao quadro. Admito que

,

haja

equiparação, embora as funções sejam diferentes quando ha, d!
gamos, uma intercomunicação, com a possibilidade de substitui

..

,

,

çao, digamos: em cada cargo ha um certo numero de

serviços,~

tão, êsses empregados podem se substituir uns aos outros.

,

..

,

Se

ha uma classificaçao meritoria, o fato de estar numa ou noUba
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seção, se há intercomunicabilidade, se a cada um pode ser da-

,

do o mesmo serviço que e dado ao outro que no momento o esteja exercendo, pode ser mandado para aquela ou para outra

..
çao.

O Sr. Arnaldo SUssekind - Se

v.

se-

Exa. me permite, eu posso es-

clarecer com a sentença da Junta, cujos pressupostos não

..
ram negados pelo Acordao. A sentença diz:
,

,

"Na hipotese dos ay

tos, embora se considerem os reclamantes e o paradigma como
cri tur~rios. • • (lê)" •

,

fo

e~

,

O Sr. Delio J.iaranhão - Estou satisfeito. Quando ha essa possi
bilidade de vasos comunicantes podem, eventualmente, as fun ções ser diferentes.
O Sr. Pr-esidente - Por w1animidade 1 provida a Revista
gar improcedente a reclamação. A indecisão no sentido de reco

,

nhecer o mesmo salario pelo simples fato de o empregado subst

..

,

tuir outro, isto, a meu ver, nao da direito nenhum.

..
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Relator: Ministro

Ministro Floriano Maciel,

Revista de decisão do TRT da 2ª Região,

Recurso de

VIAS E VIATURAS S/A e

ZILDA FERNANDES BLRTACHINI.

O Sr. Presidente - Srs, Hinistros, a MM, Junta negou a inõcnização considerando ter o empregado pedido demissão livremente.
O Egrégio Regional reformou a sentença, porque desassistido o
empregado, nos têrmos da Lei 4 066.(Lê), O parecer do l1inis, .
, .
,
ter1o Publ1co e pelo nao conhecimento ou não provimento do re-

-

curso.

É o relatório,

O Sr. Floriano Maciel O Sr. Presidente -

De acôrdo,

Em discussão,

Encerrada,

A jurisprudên -

cia citada é imprestável, sendo expressa a exigência da lei;
todavia, houve violação de lei,,,(lê),

Restabeleço a senten-

ça da Junta, que negou a indenização.

(Consulta os autos), A

sentença diz:
(lê),"

"A recorrente assinou seu pedido de demissão,,

Apenas mandou pagar o décimo-terceiro salário,

Logo,

exatamente como diz a Junta, não se formalizou o pedido,
(CHLGA O !HK!STRO RODRIGUES AMORIK)
O Sr. Floriano Maciel sulta os autos),

Sr. Presidente, peço os autos,

Solicitei os autos,

porque nas minhas notas constava

~ue

conhecida por~ue não fundamentada,

apen~s

(Cog

para conferir,

a Revista não podia
Quanto

à divergência,

ser
os

arestos -do Supremo Tribunal Federal,- não citavam dispositivo de lei violado,

Quanto a êste aspecto foi que pedi

os

Nas eu disse: "Como divergentes, cita

a

'

autos para verificar,
O Sr. Presidente -

recorrente arestos do Supremo Tribunal Federal,,,(lê)."
Lei

4

066 condiciona o pagamento de indenização ao fato de

A
o

empregado ser demitido,
O Sr. Floriano Haciel -

(Consulta os autos) -

Sr, Presiden-
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a unica referencia
'

A

à Lei 4 066 é a seguinte: "Entende, entretanto,

o

Colendo Tribunal "a quo" que a demissão da recorrida ••• (lê) • 11
Entendo que demonstrar violação de lei, é o contrário.

O ~ue

se diz aqui é que o Egrégio Tribunal "a quo", fundado na lei,
entendeu como devida a indenização.
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DÊ?lio Haranhão - Has a e:npr~sa acha quE> houve violação

de lei.

Estou com o Relator no sentido do que se alega.

ra, se V.

Ex~

Ago

E>ntende que não houve violação, não conheço.

O Sr. Floriano Aaciel - Exatammte.
u

::Jr. Chades Horitz -

Acompanho V. Ex", Sr. Presidente.

u Sr. Arnaldo Sussekind - Sr. Presidente, não vou conhecer ,
acho que não ficou demonstrada a violação literal de lei.
U Sr. Jélio Uaranhão - .A lei

é expressa e foi aplicada. hão

vale o pedido de dc~issão se~ aquela formalidade. Se o
,
,
,
gado e estavel, nao valendo, o vinculo subsiste; se o

-

-

/>

,

do nao e estavel, nao valendo o pedido de demissao,
dor tem que pagar
I

I•
I

N

-

indêni~ação.

A lei foi pontualmente aplica-

da, nao conheço.
u Sr. PrPsidente - Entendo que violação de lei nao houve. A
,..
.
conseqUencia
de nao atender o ped1do
de demissao 'a Lel.

-

-

4 066 ... (1~).
u .3r. D~lio l·íaranhão - Entendo que esta restrição ao "statu
,
,
quo ante" e quando se trata de empregado estavel e nao poder

-

i
haver rompimento do Vlnculo.

Has, que houve, houve, e podia

I

haver, porque não era estável.

- -

Se a demissao nao vale, e,

CQ

mo se não existisse.
u Sr. Presidente - Hão conheci1.a a Revista, ;JOr maioria. Re-

-

digirá o AcÓrdão o i-íinistro Revisor.

-

sao.

!

,

~sta

suspensa a Ses -
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,
,
Havendo numero legal, esta reaberta a

Se~

Consultei a Turma, e esta renunciou as prcferencias

em

O Sr, Presidente sao.

15,30

.

favor dos advogé:.dos,

.

De maneira quo vamos chamar os preces -

sos dos advogados, na ordem em que figuram na Pauta,
O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1

Luiz Menos si.

Revisor:

56o/q8 - Relator: Ministro

Ninistro Rodrigues Amor 1m,

de Revista de decisão do TRT da

2~

Região.

Recurso

TECELAGEM LADY S/A

E EUCLIDES MARTINS (Dr. Aline da Costa J<:onteiro), Não partici
pam os Ministros Floriano Maciel e Charles Horitz,

.

O Sr. Luiz Nenossi- ·sr, Presidente, as duas Instancias de-

Ambas as partes recorre~ cada qual

ram pela culpa recÍproca,

pretendendo exclusiva a culpa da outra,

A empregadora cita

resto, não admitidos o aviso-pr;vio c décimo-terceiro
rio • • • (1;).
provimento.

,

a

sala -

O douto parecer ~ pelo não conheci'llento ou cJe.a.

É o relat~rio.

O Sr. Rodri gnes Amor i :n O Sr. Presidente -

Nada a acrescentar.

Tem a palavra o ilustre Advogado,

(Usa da palavra o Dr, Aline da Costa Monteiro)
O Sr, Presidpnte -

Em discussão.

Encerrada,

Tem a

palavra

o Relator.
O Sr. Luiz Menossi -

.

Sr. Presidente, "data venia" do

douto

..

parecer, a Revista da empresa deve ser conhocida quanto as VIU:
,
,
,
bas de aviso-previa e decimo-terceiro salario, A.Revista, neA
"
ta parte, apenas deve ser conhecida ••• (le).
O Sr. Rodri gws Amorim A

Conheço, integralmente, do

recurso

A

da empresa, pela divergencia apontada.
O Sr. Alino da Costa Monteiro (Advogado) po, Sr, Presidente, pela insistência.

V.Ex~.

me descul-

Pediria ao ilustre Mi-

nistro Relator que lesse apenas a conclusão da sentença.

Man
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da, exclusivamente, pagar u indenização e gratificação pela
metade, nada mais.

.

-

O Sr. Delio Maraohao O Sr. Presidente -

Peço vista.

Suspenso o julgamento, em face dos

dos de vista de todos os Srs. Ministros.

ped~

PODER

.JUDICIÁRIO

.JUSTIÇA

DO

TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR CO TRABALHO

ISO/AA

2W9168

15,35

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1 476/68 Charles Moritz.

Revisor:

Relator: Ministro

Ministro Arnaldo Sussekind.

curso de Revista de decisão do TRT da lA Região.
COu~O LOYOLA

-1-

E S/A FÁBRICA COLOMGO.

Re -

DOURALICE

Não participam os Min~

tros Rodrigues Amorim e Floriano Maciel.
O Sr. Charles Horitz -

... de aposont,a
O empregado esta' em gozo

'
e pretendeu ser indenizado pelo fechamento da.
dor ia provisoria

fábrica onde trabalhava. A Junta julgou a reclamação prece•
dente mas o Egregio
Tribunal Regional reformou a sentença p~
lo fundamento de que não se extinguiu a firma ••• (lê).

A

douta Procuradoria opina pelo conhecimento e provimento parcial, condicionando o levantamento da indenização ao cance~
~o relatÓrio •

mento da aposentadoria ••• (lê).
O Sr, Arnaldo Sussekinq O Sr. Presidente -

...

De acordo,

Tem a palavra o Advogado.

(Usa da palavra c Dr. Alino da Costa Monteiro)
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15',40

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

o

Relator.
O Sr. Charles Moritz - Não conheço da Revista, pois que
,

-

-

os

A

Acordaos citados focalizam caso de extinçao de empresa, enqu
,
to, no caso, apenas o estabelecimento e que cessou as ativida
,
,
des. Alem disso, a empregada esta em gozo de aposentadoria pr
,
visoria ••• (le).
~

~

.

O Sr. Arnaldo Sussekind - Sr. Presidente, como se verifica, a

,

hipotese e bastante interessa1te. A empregada, admitida em 44
foi aposentada por invalidez em julho de

.

6~.

,

Não completou po

tanto, ainda, o beneficio previdenciario dos cinco anos,

qu

acarretaria, ao ver de muitos - inclusive no meu entender - a
rescisão do contrato. A emprêsa encerrou suas atividades indu
triais e dispensou as empregadas. A Junta julgou procedente,po
que a suspensão contratual cessa se uma das partes desaparece

-

"
O Tribunal Regional entendeu que, se a empresa
nao se extingu
'
nem se liquidou, so.11ente
foi fechado o estabelecimento fabril
em que a reclamante trabalhava, improcedente e, a açao. A tese

-

defendida pelo reclamante, sobretudo com as alterações aduzidas no parecer do Dr. Procurador Sylvio da Cunha Santos, e• a
,
que defendo em livro. Em comentaria a este tema, entendo que
~

,

o deposito, neste caso, era pertinente, e o Dr. Procurador,mu
to adequadamente, invoca lições de Orlando Gomes, sôbre Direi
' quais eu adicionaria as de Pontes de Miranda,
to Eventual, as

"
sobre
Direito Expectativa. Mas, isso, quanto a' tese. Entretan

,

to, no caso em foco, na especie em julgamento, quer-me parece
que falta um pressuposto essencial ao enquadramento dessa tese. É que a garantia do Direito Eventual, no linguajar de Orlando Gomes, ou do Direito Expectativa, no de Pontes de Miran
da, tem em vista resguardar o eventual titular de um direito,
~
,
aquele que tem direito objetivo, e ainda nao exercitavel, por

-
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porque falta um pressuposto. De fato - e isto conceituaria

o

Direito Eventual - esta tese, dizia eu, visa garantir o titu-

..

lar desse direito eventual, no momento em que verifica que
devedor da obrigação pela liquidação da emprêsa, não teria ma
condição de satisfazer aquela obrigação se, no futuro, se con
figurasse o direito todo do empregado. Vale dizer: se naquele
,
periodo de cinco anos a empresa se extingue, desaparece a pes
'
,
soa jurídica
do empregador, automaticamente,
cessa a suspensã

.

,
do contrato de trabalho porque nao ha mais contrato, vez
~

~

,

uma das partes se extinguiu, e nao e possível esperar que a e

.

pregada complete aquele prazo para vir requerer, contra quem
não aais existe, o direito que ela viria a adquirir.
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O Sr. Arnaldo sussekind - (Continuando) - Entretanto, no caso
em tela, a emprêsa continua a existir. A pessoa juridica res-

,

ponsavel pela obrigação, devedora da obrigação contra a qual
ainda se pode intentar uma ação, continua a existir. Ela

ext~

guiu a sua atividade fabril mas sobrevive como pessoa juridica; por isso, quer-me parecer que falta um suporte para a
cação da tese com a qual concordo mas, em relação

à

a~

qual, não

vejo configurado o elemento de fato. Por isso, voto com o Hinistro Relator, não conhecendo do recurso.

,

~

,

,

~

O Sr. Delio Hara.nlJao - Queria saber como esta o Acordao. A

R~

vista foi interposta sob que fundamento? Violação de lei ou d
vergência?
,

N

O Sr. Arnaldo Suss.ekind - Cita Acordao de Delfim Horeira

e

AntÔnio Carvalhal sôbre depÓsito na hipÓtese da extinção.
,

O Sr. Delio
,..

"""

~laranhao

,

#

N

- Realmente, os dois Acordaos citados pr2,

...

... ,.

,.,

veem ambos a hipotese da extinçao da empresa, que nao e o ca-

,

so. Mas foi apontado tambem como violado o Art. 4-98 da Consol

...

'

.....

~

daçao, que se refere a supressao da atividade necessaria,

,

.....

,

que

....

e o caso. Parece que quanto a isso nao ha divergencia; quanto
ao fato, est~ confessada a supressão.
O Sr. Arnaldo Sussekind - Supressão da atividade fabril.

o Sr. Délio Maranhão - Então resta saber se êsse Art. 498 pode
,
ser aplicavel, estando o contrato suspenso pela aposentadoria

,

provisoria. Eu entendo que sim, e por isso vou conhecer da Re
vista. Entendo que sim pelo seguinte motivo: - devo ficar ven
cido, vou advertir logo - porque entendo eu que o empregado,
atingir o limite máximo da aposentadoria, aquêle limite que a
torna definitiva, êle faz jus

à

indenização. Sempre defendia~
N

,

ta tese porque a lei diz que "a indenizaçao e devida desde 'l)le
o empregado não haja dado motivo a ela". E sendo a invalidez,
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a incapacidade, um caso de fÔrça maior, entendo que, juridica

-

'
e logicamente,
sao coisas que se excluem. Portanto, se enten-

do que o empregado ao

atin~ir

cinco anos, teria direito a• in-

denização e, se nesse entremeio o contrato que estava suspenso tornou-se de continuação impossivel, por advento de um fato anterior - ai não

é

o desaparecimento de um dos sujeitos,

como bem salientado pelo eminente Hinistro Arnaldo sussekind,não se pode considerar parte do contrato uma atividade. l1as,
se se tornou impossivel a continuação do contrato pela cessação da atividade, aplica-se o Art. 498; tornando-se impossi vel a obrigação, sem culpa daquele sujeito a quem a lei favorece, no caso, o empregado, êle tem direito
Art. 498 não

é

à

indenização.

senão a aplicação da regra da extinção do con-

trato, pela impossibilidade de sua continuação. Ainda

,

não me foi possivel compreender que o empregado
faz jus

à

O

indenização, que não

é

hoje

aquêle

que

senão um crédito em relação

ao seu tempo de serviço, como veio demonstrar a Lei do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - seja a vitima da fÔrça maio

,

perante o Direito, ao credito que deve ser pago, quando, o em
pregador, aquêle que deve pagar é a vitima da fÔrça maior.
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O Sr. Délio M~~~nh~o- Então, neste contrato, que estava suspen
so sem nenhuma superveniência de um motivo que o torne impossl
vel - e não se trata de direi to eventual - entendo que mesmo q
o empregado continuasse e atingisse cinco anos teria direito a'

.

.

.

indenizaçao. Mas esse direito se antecipou, porque antes

dess

..

fato, que seria normal, sobreveio outro, que pos fim ao contrâ
to.

..

,

O Sr,Arnaldo Susseiind - Diante de sua tese, nao e eventual,

,
Maranhao
.. - Exatamente,
O Sr.Delio

,

..

O Sr,Presidente - Ha outra divergencia?

O Sr.Luiz Menoss! - Também voto com a divergência.
O Sr.Presidente - Por maioria, não conhecida a Revista,

O Sr,Luiz Menossi - Sr,Presidente, com relação ao processo nQ

1 560, vou mudar de voto,
O Sr,Secretário - PROCESSO NQ 1 560/68 - Relator: Ministro Lu!

Menosst;. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim, Recurso de Revista de decisão do TRT da

za

Região,

Tecelagem Lady S/A e Eucl

•
des Ascendino Martins. Pedido de vista do Ministro Delio
Maranhão.
O Sr,Délio Maranhão - Sr,Presidente, peço ao ~mlnente Relator

.

,

.

verifique, porque a Revista so pode ser conhecida quanto a gr

..

..

tlficação de Natal, pois nao houve condenaçao em aYlso-previo;
a sentença não condenou senão em metade da gratificação de Na,
tal, e foi confirmada em Acordao dizendo que, no caso de culp

..

'

rec!proca, não cabe pagamento da gratificação de Natal,
O St.Presidente - Mas, seria o mesmo caso?

..

O Sr.Rodrigues AmOrim - Conheci pela divergencia apontada

-

'as

fls.77, como na des!dia,
de fato. Conheço quanto '
.
,
,
gr&tificaçao de Natal, V,Ex3 esta com o processo e vera que
,
,
,.,
mesmo Acordao que fala em aviso-previo fala em gratificaçao
;
O Sr.Delip
Mâraoijao • Isto e~

~

m~teria

~

-

#

N

~

Natal. Apenas o aviso-prevlo nao foi dado, nao tem cabimento,
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as a gratificação de Natal foi mandada pagar pela metade. Po~
N
so# pode ser conhecido quanto 'a gratificaçao
de Natal.

,.

- Peço a V.Exa leia o relatorio.
F-~~~~~~~~ - Culpa reciproca. Ambas as partes recorrem,

cada qual pretendendo a exclusiva culpa. da outra.

A

empregada

cita aresto não admitindo aviso-prévio e décimo-terceiro saláiç na concorr~ncia de culpa rec!proca configurando des!dia •••

(1;). O douto parecer é pelo não conhecimento ou desprovimento

.

-

,
do recurso. Modifico meu voto. So conheço com relaçao ao deci,

o-terceiro salario.

os

-

- No voto, o Ministro Relator nao havia desta-

cado.

os

S.Exa havia conhecido nos dois pontos.

,

'
O sr.Rodrigues Amorim - Conheço quanto ao decimo-terceiro

sal~

rio e a des!dia. Existem acÓrdãos divergentes.
O Sr.Presidente - Tomarei os votos.
O Sr.Arnaldo Sussekind - Conheço quanto 'a grDtificação natal!na, apenas.

O Sr.Dêlio Maraphão -

t

meu voto.

O Sr.Presidente - Acompanho o Relator, conhecendo apenes nesta

.

,...
parte. Conhecido o recurso da ·empresa
em relaçao 'a gratificaça"""

de Natal. Quanto ao recurso do empregado, tem a palavra o

Rel~

tor,
O Sr.1u1z Menossi - sr.Presidente, do recurso do empregado não
conheço'

-

, nao conheço.
O sr.Rodrigues Amorim - Tambem

..

-

O sr,Presidente - Ha, divergencia? Por unanimidade, nao conheci
do o recurso do

empreg~do.

Tem a palavra o Relator,

O Sr.Luiz Menossi - Nego provimento. Meu ponto-de-vista j~

#

e

conhecido, mesmo na despedida indireta. Aliás, se na despedida
indireta

já

tenho dado, quanto mais na culpa rec!proca.

O Sr.Rodrigues Amorim - Dou provimento para excluir da conde
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#

ondenaçao o decimo-terceiro salario.
P-~~~~~~~

"'
- Havendo divergencia,
tomarei os votos.

~~~~~~~~~~~

- Acompanho o Revisor.
Acompanho o Revisor.

em parte, para excluir da condenação a verba referente 'a grat.J.
ficação natalina. Redigirá o AcÓrdão o Ministro Arnaldo Susse-

.

ind. Passarei a Presidencia ao Ministro Arnaldo Sussekind,que
presidiu a Sessão naqueles processos em que se verificaram empates.

..

(Assume a Presidencia o Y.1in1stro .'\rnaldo Sussekind)

Menossi. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Recurso de Revista de decisão do TRT da 1a Região. Prolar S/A e Evandro

Lope~

.

Carneiro. Adiado o julgamento em virtude de empate verificado
.

votação, quanto ao conhecimento do recurso relativo ao computo
do tempo de serviço prestado.,,(l~).Não participam do julgamen
to os Srs. Ministro Floriano l1aciel e Charles Moritz. O Ministro Délio Maranhão vai desempatar.
O Sr.Luiz Menos~1 - Vou mudar d meu voto na questão do conheci
mento em relação ao tempo.
O

Sr.Presid~nt~

•

- Tem a palavra V,Excelencia •
.

O Sr,Luiz Menos~! - Sr.Presidente, se o militar que está na ativa, está proibido, por lei, de exercer qualquer atividade
porque prejudica o Exército, acho que, no caso,
uma ilegalidade, porque o militar não poderia

é dar

e~ercer

f~rça

aquela

tividade. Reconsidero meu ponto-de-vista, Conheço do recurso
A

empresa.

'

a
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O Sr. Délio Maranhão

Então não há mais empate,

desempatar para não conhecer,

-1,

Eu so iria

"Data venia", não há nenhuma i

legalidade,
O Sr. Presidente -

Então proclamo o resultado quanto

minar do conhecimento,

à preli

Conhecido, contra o meu voto, o recur

so da emprêsa, relativo ao cômputo do tempo de serviço,
,
palavra o Ministro Relator para votar no merito.
~
Sr. Presidente, quanto a' alteraçao
do

O Sr. Luiz Menossi -

trato, mantenho a de cisão Regional,

o êr.

Presidente -

V.Exa, dá provimento parcial a' Revista, a

penas para excluir o tempo de serviço correspondente ao per:f.o
do em que o empregad o estava na atividade das FÔrças Armadas.

o

Excluo êsse tempo, Sr. Presidente.
,
O Sr, Rodrigues Amorim - Tambem excluo, Sr. Presidente, rest
sr. Luiz Menossi -

beleço a decisão de Primeira Instância na questão do tempo

É o que se discute,

na questão da rescisão indireta.

Dou pr

vimento para restabelecer a decisão de Primeira Instância,
O Sr. Luiz Menossi -

(Consulta os autos).

A Junta julgou pr

cedente, em parte, a reclamação, condenando o reclamado,,,(lê
O Sr. Rodrigues Amorim ,
nao ha alteraçao.
~

Exato,

Mantenho isso, entendo

que

~

O Sr. fresidente - Então há divergência entre Relator e Revisor, no ponto relativo

à alteração do contrato que fundamenta

o pedido de rescisão indireta.

Meu voto é divergente de ambo

Nego provimento à Revista - já dela não conheço - embora reco
nheça que o regulamento militar proiba ao militar da ativa, o
exercicio de atividade remunerada em caráter de emprêgo,

En

tendo que a relação fática, estabelecida com o empregador, car
responde ao contrato de trabalho,

Portanto, êle foi emprega-

do dessa emprêsa com transgressão da norma disciplinar relati
va ao Exérc~to, o que o tornara suscept:f.vel de ser punido pe
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las FÔrças Armadas, mas não o excluira como empregado, pois de
fato trabalhou para ela como empregado.
mento.

Portanto, nego provi-
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O Sr. Tostes Malta -

Sr. Presidente, eu lembro até que,

na

Sessão anterior, o voto de V.Ex.a., para não conhecer •••
A

Foi exatamente esse.

O Sr. Presidente O Sr, Tostes Malta -

A conseqüência seria essa; mas não te -

nho nenhuma noção sÔbre o que se passou na alteração do con trato, e tenho muito receio de dar um voto que resulte numa
justiça, ou se de fato representa o pensamento, não estou se,
guro do fato. Vou pedir vista. Alias declaro que os funda ,
mentos expendidos por V.Exa. influem tambem nisso. Quero ree
,

Vou pedir vista regimental, e conveni

xaminar essa posição.

ente esclarecer o Sr. Advogado,
O Sr. Presidente -

O l>íinistro Tostes Malta deseja trazer

o

processo na prÓxima Sessão, no seu inÍcio.
O Sr. Tostes Halta -

A não ser que não atenda ao interêsse

do Sr. Advogado,
O Sr. Presidente -

Eu teria que consultar o J.íinistro Rodri -

gues Amorim.
C Sr. Rodrigues Amorim

Sr. Presidente, na prÓxima Sessão,

terei Pauta no Regional.

Se o processo entrar na primeira hQ

ra, poderei chegar atrasado no Regional.
O Sr. Presidente -

N

,

Entao, sera o primeiro processo a ser an

ciado na prÓxima assentada.
O Sr. Secretário - PROCESSO N!l 2 79U67 ~odrigues

Amorim.

Revisor:

Relator:

Hinistro

Ministro Arnaldo Sussekind.

curso de Revista de decisão do TRT da 1~ Região.
DE DEUS e SIDERÚRGICA BhRRA ~~NSA S/A.

Re-

JOÃO ALVES

Adiado o julgamento

em virtude de pedido de vista dos Ninistros Arnaldo Sussekind,
Julio Barata e Luiz Nenossi.,. (lê).

Não participam os 1-linis-

tros Délio Haranhão e Floriano Haciel,
O Sr. Arnaldo Sussekind

Neste processo, por maioria, a

ma conheceu da Revista do empregado.

Embora Revisor, pedi

T~
vi~
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..

ta do processo e folgo em te-lo feito, o que me propiciou mai
A

detido estudo sobre o assunto.

Passarei a ler as notas.

O

AcÓrdão do Tribunal Regional do Trabalho reconheceu que o autor, como outros empregados, fÔra acusado de desv;o de materi
al e fÔra apertado pela emprêsa - estou lendo os têrmos do AcÓroão.

Então, resolveram pedir demissão ••• (lê).
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O Sr. Presidente - (Continuando) - Diz a sentença da Junta às

44

fls.

e

46; e•

um pouco longo mas ter•! que ler: "Em prime!

ro lugar, tem-se como contraverso

ser o reclamante carpintei

ro e neste ofÍcio haver trabalhado por mais de 20 anos para a
reclamada sem que, em qualquer tempo, se constatasse de
parte o menor delllize

funcional. (Lê).

.

,

que e o documento ãe renuncia

sua

O documento de fls.l2.,

-

da estabilidade nao represen-

tou a manifestaçao da vontade.~ um documento datilografado,
evidentemente pela emprêsa, com assinatura de quase analfabeto do empregado.

Restabeleço por isso, em parte, a-sentença

de Primeira Instância, dela

excluindo apenas a condenação dos

honorários de ~dvogado que se estearam
#

Codigo de
voto do

Pro~esso

M~nistro

#

Civil. Ha portanto,

64

apenas no Art.

do

A

divergencia entre o

Relator , que foi o Ministro Rodrigues Ame-

•
rim, e a <pem darei a palavra se desejar usa-la
nesta oportuni
dade.
O Sr. Rodrigues AK•rim

- Realmente, sou vencido no conheci-

mento. No mérito, a sentença e o AcÓndão Regional entendem~
não houve, "data venia",a coação alegada. ~ uma presunção pura e simples da sentença de Primeira Instância e, como tal,o

•
documento assinado de renuncia
foi bom e valioso. Por

isso,n~

go provimento.
O Sr. Presidente -

~tes

de tomar os demais votos, valeria

a pena acentuar que o ~cÓrdão Regional não infirma o narrado
pela Junta mas usa de um argumento: e• que o documento de renúncia está separado da ação pol'um ano. Êste o fundamento pd,n
cipal. De maneira que entende que,

se coagido estava o

emp~

gado, deveria ter reclamado no dia seguinte. O Dr. !dvogadoda
Tribuna disse e, segundo me 11illlbro, que o fato se passou no f1m
de junho.
O Sr. Luiz Menossi -

De 18 para 23.
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da~idepois

vieram

as

Exa, e não foi possÍvel voltar a jul-

-

gamento. Mas, lembro-me de que acentuou que a procuraçao

ao

Advogado fo~ passada imediatamente apÓs o ato da coação, ctn,
,
dias apos. alias, frisado, se nao me engano, no voto que v.

-

Exa. teria proferido na ocasião ou na discussli'o da matéria •
O Sr. Tostes Malta -

Como votei?

O Sr. President~-- Pediu vista. Havendo divergênci&, tomarei
os votos.
O Sr. Tostes Malta ção: o empregado tinha

Sr. Presidente, vou f&zer uma

-

indaga~

vinte anos de serviço, era empregado

-

,
,.,
estavel
e pediu demissao da empresa
n& oc&siao em que foi

Sido. Teve a ssistencia do s1n41cato ou nao?
A

-

a~
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O Sr. Presidente - Dêsse desaparecimento ou furto de latas de
Óleo, foram acusados alguns empregados, entre êles o reclamag
te.
O Sr. Tostes Malta O Sr. Presidente -

Houve pedido de demissão formalizado ?
O pedido de demissão teve a assistência es

crita, não sei se no momento ou "a posteriori",

Tudo se pas

A

sou na empresa.

é importante.

O Sr, Tostes 1'-1<>.1 ta - Isso

O Sr. Presidente - Todavia, há um carimbo, no recibo, que diz:
11

40

Visto (art.

da C,L.T.)",

O Sr. Tostes Halta - A indagação

é para mim necessária porque,

antes do Prejulgado dêste Tribunal, tive oportunidade de redi
,

-

A

gir um Acordao, pouco mais extenso do que aqueles que normal
mente eu fazia, e invoquei a opinião de vários tratadistas, P.ã
ra melhor conceituação da coação e o exercÍcio normal do dire
to.

Há uma afirmação na sentença -não sei se V.Exa, leu--

de que cabia ao empregador, desde logo, provar a veracidade da
alegação.

-

Isso e, um absurdo, porque o empregador nao prova

coisa alguma, apenas faz a acusação.

Essa alegação não

conv~

lesce, mas o fato de ter o empregado, no local, dado a quitação

é capaz de invalidá-la.

Naquele caso de que fui Rel~tor,

há muitos anos, eu dizia que não pode haver coação moral, qu
do o empregado está perfeitamente ciente da sua inocência

e

....
l
sabe que nao
e, poss1vel
convalescer uma acusaçao
sem prova, se
A

,

,

ele assinou o pedido, esta reconhecendo que, realmente, e cul
pado e teve oportunidade de optar livremente,

}ffis, era um

e~

pregado de categoria, que demonstrou, por outros lados, inte!
ra independência e capacidade para enfrentar o empregador, a-

,

te propondo o processo.
O Sr. Presidente - A prova evidencia que êle pediu autoriza ção para sair da emprêsa para fazer uma consulta e não o dei-
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xaram.
O Sr. Tostes Halta - Neste caso, compeliram-no a assinar a d,g_
missão,

Não tinha elementos, aqui, para concluir ser êle ino

cente; podia ser culpado,

Que fiz ?

Reformei a sentença pa-

ra determinar a conversão da reintegração em indenização

do-

-

brada pela evidente incompatibilidade gerada, no caso, mas co
dicionada ao resultado do inquérito, cujo direito ressalvei
emprêsa instaurar,
de de dizer da

à

A emprêsa teria, na Justiça, a oportunida

inocênci~

ou não culpabilidade do empregado, Co

a decisão, no sentido do pagamento da indenização, também pedia a apuração dos fatos,

Estou verificando, dos autos,

me parece irregular, no caso, aceitá-los.

que

Assim, anulo o prQ

cesso e determino o pagamento da indenização, condicionada ao
resultado do inquérito,
O Sr. Presidente - Restabeleço a sentença de Primeira Instân'
cia salvo quanto a honorarios
de Advogado,
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O Sr. Luiz iienossi - :ll!ste Ó o meu voto.
O Sr. Rodriguea Anorm - i.in.ntenho o meu voto •

.2....§.t! Presidente - Por ll1fliorin. do votos, a Turma, quo
ra da Revista, dou-lhe provinonto para restabelecer u sonton
originaria, salvo q~nto uoe honorários de Advogado
clu{dos, vencidos o Ministro Relator quo negava provir.lonto o,
en parto, o l.iinistro Tootos 1.1ultn, que anulavu.
O Sr. Tostes I.Julta - Vtmcic:o, tenho que optar.
O Sr. Proaidento - V. Ex'-. tom a palavra.

o

Sr.Tostos I.'Julta - Vencido, tenho quo ficar com a corrente r

presontac~

por V.

Ex~ ••

O Sr. Presidente - A proclmação Ó mnntiuu, apenas no final á
quo será contra o voto do Relator. Redigirei o Acórdão.
O Sr. SocrotÚrio - PROCESSO H!l

584/68 -

Relator: i.Iinistro Ar-

nal do Sussokind - Embar~oa do declaração opostos no AcÓrdão
da EgrÓgia Terceira Turma proferido em

4/6/68 -

BnbarGanto:

CELSO ZA!.ll3EL e outrae (Dr. José A. do Carvalho). (Hão po.rticl
po.m os Srs. l.íinistros Churlos iJoritz e Floriano I.iaciol.)
O Sr. Presidente - Os recorridos opõem Embo.rg::>s de c~oclo.ro.çno
ao Acórdão elo flo. elo qunl f:.li Rolat:.lr ::> Eninonto i!iniotro Ju
lio Barata, oro licenciado, A Turr.lll, por maioria, C::>::thocou da
RoviGto., manifoGtudu pelo. Rêdo Forr::>viária Fodcro.l 3/A, afin
do dcclar~r inoxiotonto n rcGponoubilldado solidária roconh~
cida pelo vonorando Acórdão Roglonal c, ao fazÔ-lo, adotou E_O
mo fundo.uonto o po.rocor do ilustrado Procurador Sylvio da Cunha Santos ••• (lê).
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Em discussão,

Encerrada,

Oferecidos no prazo legal e sem objetivo protelatÓrio os Em qargos, entretanto devem ser rejeitados.

A Turma, deu provi-

mente a' Revista, que se insurge contra a tese da responsabil!
dade afirmada pelo Tribunal "a quo",
gos,

,

A

Ha divergencia ?

Assim, rejeito os Emba,!:

Por unanimidade, rejeitados os Embar-

gos de Declaração,
p~

O Sj'.'. Aline da Costa l·íonteiro (Advogado) - Sr, Presidente,

dindo desculpas a V.Exa., requeiro o adiamento do processo no

,

1 950, em que e Relator o J.1inistro Charles Moritz, porque tenho uma reunião.
O Sr. Charles Noritz O Sr. Presidente -

Nada a opor,

Está adiado o processo.

O Sr. Charles Horitz -

Sr, Presidente, peço licença para me

retirar.
O Sr. Presidente -

,

v.Exa. esta liberado,

(RRTIRA-8E O J.í!NISTRC CHARLES J.íORITZ)
O Sr, Secretário - PRCCESSO ND 1 769/68 Rodrigues Amorim.

Revisor:

~tlnistro

Relator:

~linistro

Arnaldo Sussekind,

Re-

curso de Revista de decisão da JCJ de S. Bernardo do Campo,
MLRCEDBS BENZ DO BRASIL S/A e AIITONIO

PINH~IRO

Dt SCUZA,

Adi

do o julgamento em virtude de empate verificado na votação,,,

(lê).
O Sr. Délio Maranhão -

J.1odifico meu voto para excluir o avi-

so-prévio,
O Sr. Presidente -

Por maioria de votos, vencido o Hinistro

Presidente, foi dado provimento a' Revista para excluir o avi,
so-previo,
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O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1 465/68
Rodrigues Amorim,
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Relator:

Revisor: Hinistro Arnaldo Sussekind,

curso de Revista de decisão da 42 JCJ da Guanabara,
TRUTORA FREIRE

Ministro

E SCDroti

e EDUINO EUSTÁQUIO

DE

Re -

CIA CONS

ARAIJJO.

Adiado o

julgamento em virtude de empate verificado na votação ••• (lê).
O Sr. Rodrigues Amorim - A questão é de revelia. Compareceu
,.
o Advogado a audiencia. porque ocorreu impedimento do prepo~

.

to ... (lê),
'
O Sr. Délio Naranhão - Dou plena validade a atestado medico,
,
ate' prova em contrario.

O Sr, Presidente posto,,,(lê),

Presente o Advogado que disse não ser

Conhecido o recurso, contra o voto dos Minis -

tros Revisor e Luiz Henossi.
O Sr. Rodrigues Amorim so.

o Sr.
o Sr.
o Sr.
o Sr 1

.

Delio

pr~

-

~~ranhao

Tem a palavra o Relator.

Dou provimento para anular o preces

Dou provimento.

-

Tostes Nalta -

Dou provimento.

Luiz J.lenossi -

Nego provimento.

Presidente -

' nego provime nto.
Tambem

Por maioria

de

votos, vencidos os Hinistros Revisor e Luiz lfenossi, conhecida e provida a Revista para anular o processo desde a instruç
11

a b ini tio".

O Sr. Secretário - PRCCISSO NQ 1!1!?168 iz

~Ienossi.

Relator: l·linistro Ly

Revisor: Hinistro Rodrigues Amorim.

Revista de decisão do TRT da lQ Região.

Recurso

de

RtDE F1RROVIf.RIA FE-

DERAL S/A-EFL e GABRIEL DE ÁVILA TAVARES. Adiado o julgamento
em virtude de empate verificado na votação.,,(lê).
O Sr. Luiz Eenossi -

~

a questão do adicional antiguidade se

calculado sÔbre o salário percebido ainda que em cargo em comissão.
O Sr. Délio Maranhão -

A! faço distinçãQ,

Peço vista, ainda
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que em Hesa, quero ver o processo.
O Sr. Presidente do de vista.

Suspenso o julgamento em virtude do pedi-
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- Relator: Sr. Minis-

tro Luiz Menossi. Revisor: Sr. Ministro Rodrigues Amoria. Recurso de revista de decisão do TRT da 4ã Região. OLGA MAENSEHEHES BORGES e PEREIRA

OLIVEIR~

& CIA.(Adiado o julgamento em

virtude de empate verificado na votação ••• (lê).
Q_Sr.

#

N

De~~o Mara~aQ

,

~

H

- O problema e sobre o nao pagamento das

custas antes do inquérito. Há uma corrente que entende que da
decorre a deserção. Entendo que não há deserção.
O Sr.

~esidente

- Então, V.Exa. acompanha o Ministro Revisor,

'
rejeitando a preliminar. Rejeitada a preliminar quanto as
cus

tas e conhecido o recurso. Tem a palavra o Relator.
O Sr. Luiz

Menoss~

,

- No merito, nego provimento ao recurso. A

irregularidade do não pagamento das custas, depois da sentença, não acarreta ••• (lê).
O Sr. Presidente

-v.

Exa., então, nega provimento. Não aceit
~
- e nao paga salario,
,
a decadencia,
porque nao houve suspensao,
,
como corolario.
,
O Sr. Rodrigues Amorim - T~bem, Sr. Presidente.
,
O Sr. Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, no merito
,
e nos demais aspectos da Revista, negado provimento. Redigira

-

-

.

,

~

~

o Acordao o Ministro Revisor, vencedor em todas as teses.
O Sr. Secretário - PROCESSO no 442/68 - Relator: Sr. Ministro
Luiz Menossi. Revisor: Sr. Ministro Rodrigues Amorim. Recurso
de revista de decisão do TRT da lfi Região. Rêde Ferroviária F
deral S/A -EFL e Gabriel de Ávila Tavares.(Pedido de vista
Ministro Délio Maranhão).
O Sr. Délio Maranhão - Discute-se aplicação da Lei 2 287. Com
o Relator. Nego provimento.

o Sr. Presidente - Negado provimento ao recurso, por maioria,
contra os votos dos Ministros Rodrigues Amorim, Revisor, e To
tes Malta. Restituo a Presidência ao Ministro Tostes Malta.
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(Reassumo a Fresiãência o Ministro ~ostes Malta)
U 1:>1·.

Presidente -

Ministro Floriano Maciel 1 como V.Ex&

tem

necessidade de se retirar1 eu o convoco para a prÓxima Sessão.
(Retira-se o Ministro Floriano Maciel)
O ~r. Secretário Luiz Menossi.

PROCESSO NR 3 978/67 -

lelator: Ministro

Revisor: Ministre Rodrigues Amorim.

revista de decisão da 12& JCJ de s.Paulo.

Recurso de

ANTOUIO oos SANTOS

LOUPO E BCO. DAS NAÇOES S/A.
O

sr. Luiz Meness1 - Reclamação julgada procedente em parte,

-

'
reconhocidas devidas as diferenças nao prescritas de salario

mÍnimo, ainda decorrentes de DissÍdio Ooletivo.
foi julgada motivada.

A despedida

Rejeitados os &tbarges, a .i\evista foi

mandada processar em razão do Agravo ••• (lê). O douto parece
e• pelo conhecimento e provimento do recurso, no que ooncerne
~ prescrição.

t

o relatÓrio.

O l:>r. Rodrigues Amorim O

~:>r.

Presidente -

Nada a acrescentar.

Tem a palavra o Dr. Advogado.

(Usa da palavra o Dr. Julio AraÚjo).

~~ER

'

JUDICIÁRIO

.JU~T!ÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL

SUPERIOR

DO TRABALHO

24/9/68
O Sr. Presidente -

16.45
Em

- 1 -

disc~ssão. Encerrada. Tem a palavra o

Relator.

o Sr. Luiz Menossi -

Estou de acÔrdo cÕII1.<o douto parecer,co-

nhecendo da Revista apenas no tocante

à prescrição. O reataa

•
te constitue meteria
de tato.
O Sr. Rodrigues Amorim crição.

.

•
Conheço , tambem,
ao• quanto a• pres-

.

o Ir. Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, conhecia Revista em relação à prescrição. Tem a palavra o Rela•
tor, quanto ao merito.

da

o Sr. Luiz Menossi - Dou provimento
acrescer à condenação a diferênoa

parc~al

ao recurso, para

correspondente ao perÍodo

.não prescrito, atendido o disposto no Artigo

440

da .Consolid!

ção, pois não contest•da a alegação de que, ao tempo da des~
dida, o recorrente ainda era menor de 18 anos.
O Sr. Presidente -

O DP. Advogado diz que não foi arg~ida a

prescrição. Como é que o perÍodo

foi prescrito? Contra menor

não ocorre prescrição.
:O Sri: Rodr!p;ues Amorim -

o Sr.

:á violação de leio

Arnaldo Sussekind - Tenho a impressão

de que o Minis-

tro Relator disse que não está prescrito.

o Sr.

. -

Délio Maranhão - O que o Relator quis dizer, e nos nao
entendemos, e• que e• para acrescer.
O Sr. Presidente - Não foi arg6ida a prescrição e é muito co
mum que o menor so• declare depois de ja• ser maior.
O Sr. Rodrigues Amorim -

o Sr. Délio Maranhão -

Êle requereu dois anos depois.
Então estaria prescrito porque come-

ça a correr a partir de 18 anos.

o Sr. Rodrigues Amorim - No oas6, a reclamação foi apresenta
da quase dois anos apÓs a dispensa ••• (lê).
O Sr. Délio Maranhão - "Qaaàe", não chegou, então, a comple-
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tar a prescrição. Começou a correr 4o dia em que

- 2 A

ele comple-

tou 18 anos.
So' podia contar do dia em que

o Sr. Arnaldo Sussekind -

A

ele

completasse 18 anos.
O Sr. Luiz Menossi - Sr. Presidente, sendo o recorrente contr
tado como menor, o prazo prescricional começaria a fluir apenas depois de completar
O Sr. Presidente -

dezoito anos.

é para acrescer à condenação as pa!

Então

lea declaradas prescritas.
O Sr. Délio Maranhão -

É para dar proviaento para acrescer à

condenação as parcelas consideradas prescritas.
O Sr. Presidente so para acrescer

à

P0 r unanimidade, dado provimento ao

reou~

condenação as parcelas consideradas pres-

crltas.
O SR. SECRETlRIO - PROCESSO NR 2 529/67 - Relator: Ministro
LUIZ Menossi - Revisor: Ministro Rodrigues Amorim -

Recurso

de Revista de decisão do T.R. T. da 2A Região - CLA FIAÇlo E
TECELAGEM AZEJI E JOiO SIMIONATO.

o Sr. Luiz Kenossi -

O empregado depois de 16 amos de traba-

lho, licenciado pelo Instituto por dois meses, teve alta
a informação de que a doença
M

siva, nao

aom

fora de psicose man!aco-depresA

o aceitando logo a empresa. Ratificada a alta, ve
#

A

a ser submetido a exame medico requerido pela empresa. O exame concluiu que o afastamento do serviço ••• (lê). O douto par~
cer

é pelo conhecimento e anulação do processo porque o recor

rente necessita a curatela para vir a JuÍzo.
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o

Sr. Rodr ie;uo J A!:lo r ir.l ·· Do o.cÔrdo.

o

Sr. PresidGnte

-

Er:1. discuo::Jão. J:i:ncorruclo.. Toe a palavra o Re

lo.tor.
O Sr. Luiz I.íonossi

- s r.

Preoidento, nu prolinino.r, u Roviatn

à

no. o moro co conhccinon t~, pois quo o valor dado
ta anterior ao

Decre~to -lei

cnuon on da-

nº 229 nüo p:Jdcriu convaloocor, son

do o podido do rointograçã:J com salÚrioo voncidoo o vincendos.
' ito é quo merece c cnhocinonto.
( LÔ.) A Rev istn no cor

o
o

Sr.

R:DdDi~uos

Alnor il!l - Tnubén niio conheço, por Ôsto uspocto.

- Há

Sr. Presidente

clivereônc lu? Couhoc iclu a Rovintu, quun-

to ao cér ito. Tom a pu lavra o Relator.

o

Sr. Luiz J.onoesi

foi tu o

(10

-

Ho nórito, nogo provinonto,

tenclo cono po

conoicloruç5o s foitao polo Venerando Ac6rdüo, ucontu-

ando quo depois üo dez on:Joi;:; anos foi quo n rocorrc!1to se a porcobou da dobilldudo u!Ontnl do rocol:'rido ••• (lÔ).

o ·Sr. Rodriguon Af.lorim - Sr. Proaic1onto,
-

n~

caoo, o' uo so udn"

tir o ouproe;ud:J quo r o torna do Instituto em serviço
c:Jntr:Jct:J do tro.bul11o. Acc>Jpanho o Relator.

o

vir.1onto

o

-

Sr. Prooidonto

à Rovioto.

-

Sr. SGcrctÓ.ri:

tlenoaoi

Hn ( livergÔncla? Por unnnimidado, no8ndo pr

- RGCUr3::l

453/68 - Rolo.br: , inlutn Lui

PHOCESSO Nº

do Ravista do decisão do TRT da 2"' Região -

CIA. AUXILIAR DJ5 VIAÇÃ O lE Q1J!1AS - VACO o ESl'A,HISL.!\1' Pli:LIK.
O Sr. Luiz I.ionoosi

- s r.

Presidente, condonud.a n pu:';ur ao ro-

corrido o oalÓrb pr:Jf'.L::;sional do carpinteiro, aonim roforma.2.
d::l o EgrÓgb

'r r ibunul a aontcnça clu Junto., cito. n recorrente

diopoaiç5os do contra·to coletivo o arestos ... (lÔ). A dou '

.

to. PJ:'occ.l:'o.doria opino. contrur.LaLJOnto.

o

Sr. Rodriguoa Ar.1oriu - nada

o

Sr. Prcoido:lto

-

11

~

~

,

o relatorio.

ac:ro.Jcontar.

Eu discu:wiio. Encorrncln. Tot1 u palavra o
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Relator •
.Q_§r. _Lui~_i:;9_qo_q:oi - O Vcncrn!ld::; AcÓrduo o::winnln que o recorrido é o Único carpinteiro pcruo.ncnto do. ouprôcn c quo o. Cortoirn Profisniono.l foi ando.do. cor.1 O:,:Jo. p:rofi3níio. (LÔ.) Não
conhoço da

Rovist~.

_Q_Sr. Pro s i.clent o -- HÚ dl v<.;r t_;2 _leia? P:Jr ununini<1o.do, nu o conhoc·
do. a Rov 1 ato..
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O Sr. Socrtlt9rio - PROCESSO N~

-1-

834/68 - Rolntnr: iUnistro Luiz

J.Iennssi. Rsvisnr: l.l1!1istrn Rndriguos Annrin. Rocurso d c Rov:!.s t
de dccisin elo TRI' da 2!! Rec;iso. JOSE GEN.\RO e Ciü P<~lJLIST,\ DE
ESTRAD~

DE FERRO.

O Sr. Luiz L!ennssi - Sr. Pr,, s iclan t·', n :;nnr:Jcado n".l"' o qui nt>l!'C
r,an ssl&rial cr.~'l sua r:~rrnrq5n eoic;uslclado de c~ndiqnes o tr;s
p.Jrndignus qu:J " toris'l 'l':Jtoridl", ~uern ch!::mar s atanQÕo quo

é

cGsn rla Cia. P!lulista do Estradas de Ferro. A riocisÕo do Jun

b

julcnu o rr:cl:il"'l!lcão nroced11nto, rl'ljoit:mdn n nroscriçÕo llr•

gilids. •l Procuratil"ria Geral opi'1a noln conhociCJento o não provinontfl. :G: o

NJ 1fl

t.Íri 0.

O Sr, Rodrigues Ao•ri~ - Nada a oc:r~sconto:r.
O Sr. Presidento- E::! discussão, Encerraàn. Te:1 a p>~lov:rarRe-

la tor,

O ;;, r. Luiz Msnossi - Prolininar: As qu'lstros sn" distintcs :pro

to, apanos, em releç.i'o m nr"ecriqso, !1Õ" acbitindo ns arestos

cit~dos ~s fls. 73/74

&l

pr~scricÕo total. Conheço, pois, ds Ro

'

viste quanto o ~r~scrir.ãQ,
O Sr. Rodrigu~s A~orir:I - ?or diverGân~n
O Sr. Luiz Menos si su'os ) •

tJ

nu vin}oç5o do art.ll

Hé di vo1•g;nc i~, fls. 73/74.

(Consulto os

(
A) . 11
Excluir a pr0scriçao,
porqu8 a pr1tori 0 oo,,,
le

O Sr. Rl'drizyos 1\nnrL< -Uno Cf''lhoço do Rovista nr1r ontondor q
n!lo houve vif'lsç:Ín do art. 11, ns'-!
justa a•

•

hipntJs~

11

divergônci!l apontado se a

nos autns.

O Sr. 11rmaldo Sus2okind - Os Ac~rdãos quo a cobao. do sor lidos
conc1rno!:!

à

pr,scriç5c>

O><

Dat6rin do oquiparnçno solorinl.

O Sr. Luiz i.fenns si - Dif'<Jrençn

s~

la rial.

O Sr. ilrnaldo Sus!!ekind - Resultante do equiT)arcçÕf'. Ocorre qu
na hipÓbss, nsc, se tr1tn do equipllr::lçÕo. O c:1so
çao

6 do

nn CJnquodro 1<intn do onprocodf' rJcls'1ont0, quo

'Jr:'ltori-·

tor~n

sido

I
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~

onr tPes f'Utl:'ll>S a quen <i:!nnr.:Iina rlo rJSraõigna. l.Jas, o

é à

pi'nnnç5o, r:>u J:Jolhnr, enqu!ir'lranent!"> face Ô alc:::;ad

retoriçã<". l'I'Ita-so, Dnrt•JCJtn, nõ" de equip&~r;ç~<" soloriol,mt
e at0 n<"sitivn da l'l::zpresoJ:IUe, r~al nu beo, reclu,s1f1cnu en do
·~rr::tinada

~

~

rof<'lrencia. Pflrta:l1tC1, "' partir desse

rescriçÕa, Llssi•:1 sonde, n-:-0

ruí

ól

'

to e que flui 11

Viflloçlio de lei p0rquo Ôle fri

int<'lirn o nan <'lncrmtr~:> d1vorgênc1Q, pnis ns iicÓrdnns cnnco

'
11ill:l a outra na teria
•. 11co:;TJSl1ho 0

R~visnr.
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O Sr. Luiz Henossi - Sr. Presidente, ha mn Acordao o.qui que
'

'

N

não diz; outro sim, diz_ que hÚ relativa equiparação. Diz o

A

cÓrdão: "O quo ••• (lê)."

O Sr, Presidente - Vou c..companhar o Hinistro Rclr.tor, porque
como nós sobenos, hÚ impropriedade tanto d~ Primeira cono da
Segund::, Inst:J.ncia, c.té nesmo dêste Tribunc.l, confusi.':o de vb.rios cc.sos en que ho. equip::.rnçao. De maneira que a t ose con'

,

N

,

""

signado no Acordao arrolado, e de

,...

rrescriç~o

parcial, porque

h~ UI:la corrente que nEto ::.dmi te r. prGscriçõ.o tot:ll.

O Sr. Délio Hnranhão - Acol:lpanho o Hinistro Relator.

O Sr. Presidente - Par r:c..ioria, não conhecido o recurso, Rei_

girá o Ministro Revisor. São 5 horas, o eu leobro uos Srs. 1:1.
nistros que o Hinistro Rodrigues Arnorim, Ninistro c:mvocado,
tem ainda seta processos. So.bendo que o J.Iinistro Arnaldo Sus
'
,
sekind tem um conpromisso, consulto n Turl:la, se for
poSSkVGl

reulizarmos uma sesstio nu prÓxima quintc..-feiro. •. Tenos :'.indo.

69 processos, e nc.. P:mtn de têrçc.-feirn, 80. Dessa manéiro.,
ficú umo. p:.:cutv. pesndÍSsil'la.
O Sr,

Arn~·.ldo

Susselünd - Sr. Presidente, m:J.rquoi, como Pro !L

dente do. Comissão que est~ fc.zendo o Prejulgado nQ 21, uma
reunião para quinto.-feiru às

4

horas, para revisco do. Última

sessüo da Comissão de Prejulgado. Se fÔr mnrcado. ulgtunn sessão, poderei vir

só nc, pri1:1eira porte.

O Sr. Rodrigues Wcyorim - Eu tenho Pleno no Regional.
O Sr. Arnaldo Sussekind - Poderíamos mo.rcar duns sessões ~~x
o. prÓxima semc.no., pois, assim, nerJmm de nós nssUI:lirá conrro
misso.

o Sr.

Presidente -

Ent~o

a fim de procodormos

à

vou encerrar c. Sessão de

julg~~onto

eleição do PrGsidente d<' Turno..

(RETIRA-SE O HINI.STRO D~LIO HJillANHKo).
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(PROCEDE-SE À VOTAÇ!O)
O Sr. Presidente -

Peço aos lifinistros Arnaldo Sussekind e Lu-

iz Menossi que façam a função de escrutinadores.
O Sr. Arnaldo Sussekind - Há um voto enviado pelo Ministro J
,
lio Barata, que esta ausente, em envelope devidamente assina do,

Quatro votos para o Hinistro Julio Barata e um para o Mi-

nistro Tostes Malta,
O Sr. Presidente - Verifica-se que o Sr. Ministro Julio Bara,
ta esta eleito, sucedendo ao Sr. Hinistro Arnaldo Sussekind,
que renunciou à Presidência apenas pelo entendimento de que s
ria incompatível com o cargo de Vice-Presidente do Tribunal.
Como o Sr. l·linistro Arnaldo Sussekind continua conosco, a Tur-

,

.

,

ma não lamentara o seu afastamento, e so ass~m admitiu a possi
,
bilidade da renuncia; mas se congratula com o Ministro Julio
,
Barata a quem a Turma esta prestando uma homenagem, porque
S.Exa. está ausente, o que significa que a Turma dá importân cia a S,Excelência.

-

Esta, encerrada a Sessao,

****************

