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POOER JUOICIÁÃIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

1RIBUNAL SUPEp;;JQR DO TRABALHO 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 101 SESSÃO ORDINÁRIA 

DA 

TERCEIRA TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 14 de maio de 1963 

Presentes os Srs,: Hildebrando Bis~glia, P~ 
si~ente; Toste~ Malta, Delio Mara -
nhao, Aquino Porto, Ministro~; Otho ' 
gildo Rocha, Procurador, Jose Barbal 
sa, Secretário. I 

, 
Havendo numero legal, declaro aberta O Sr. Presidente - a 

- , . 
sessao. O Secretario vai proceder a leitura da ata da ses-

são anterior. 

o Sr. Secretário - (Lê a ata da sessão anterior). 

O Sr. Presidénte -Está em discussão a ata. Não havendo qua 

quer objeção, dou-a por aprovada. 

O Sr. Secretário - Vou passar à Ordem do dia. PROCESSO NÓME 

RO 58/63 - Relator: Ministro Aquino PÔrto - Agravo de Ins -

trumento de despacho do Juiz Presidente da JCJ da Volta Redo 

da - GERALDO CANCIO NICOLAU (Dr. Nelson Chaves Capelo Branco 

e COMPANHIA SIDERÓRCHCA NACIONAL (Dr. Ivan de Oliveira Gera!_ 

dino). 

O Sr. Aquino PÔrto- (Lê o relatÓrio). 

O Sr. Presidente - ~n discussão. Encerrada. 

O Sr. Agulno PÔrto- Todo o julgado recorrido consiste em •• 

(LÔ). Nego provimento. 

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

, t:r 
-.~ .-

.- ..... .f .. 

, 
O Sr. Secretorio -

, 
PROCESSO NúBmRO 2 008/62 - Relator: Mi-

nistro Tostes Malta - Revisor: Ministro H1ldebrando Bisaglia

Racurso de revista de decisão do TRT da.21 Região- ARTEFA 

TOS DE PAPEL E PAPELÃO 11TUBESPIRAL 11 LTDA. (Dr. Ibraim Col1 

Chama) e LUIZA CARRILHO PUOLA (Dr. Paulo !v! Botelho). 

O Sr. Tostes Malta - Não reconhecido o pretendido abandono 

de emprêgo por parte do ora recorrido, quer a emprêsa demons 

trar... (lê). 
, 

E 1 o relstorio. 

O Sr. Presidente -. De ac~rdo. Em discussão. Encerrada. 

O Sr. Tostes Malta - Não admitiu a Junta que o recorrido fal 

tara ao serviço por motivo de doença ••• (lê). Não conheço. 

O Sr. Presidente - Completamente desfundamentado o recurso, 

não conheço. 
, ~ 

Ha divergencia ? não conhecido, unânimemente. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NÚlffiRO 4 227/62 - Relator: Minis 

tro Tostes Malta - Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia -

Recurso de revista de decisão do Sr. Dr. Juiz de Direito da 

Comarca - Jost FAVERO (Dr. Agenor B. Parente-) e MULTIVIDRO 

S/A (Dr. Deusdodit Goulart Faria). 

O Sr. Tostes Malta - Julgada procedente a reclamação do ora 

recorrente e improcedente as dos demais reclo":antes ••• (lê). 
, 

E' o rela torio. 

O Sr. Presidente - De acÔrdo. Em discus::ão. Encerrada. 

O Sr. Tostes Mel ta - Se a defesa afii'Illa que o recorrente era 

bolaãor e se a sentença não ad.nitiu provada a sua substitui-

ção, não há margem para ••• (lê). Não conheço. 

O Sr. Presidente - Não provou o reclamante que ero bolador. 

(Lê). Não conheço. Há divergência ? Não conhecido o re -

curso, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NÚMERO 4 453/62 - Relator: Mi -

nistro Délio Maranhão - Revisor: Ministro Tostes 1:al ta - Re 
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curso de revista de decisão do TRT da 2& Região - Interessa _I 

dos: CIA. NITRO QUíMICA BRASILEIRA (Dr. Hermes Rubens Livierol 

e MANOEL FERREIRA DOS SANTOS e outros (Dr. Paulo Carnacchioni 

O Sr. Délio Maranhão - O Tribunal Regional da 21!. Região, dand 

provimento em parte ao recurso dos recorridos ••• (lê). E' o 

' relataria. 

O Sr. Tostes t~al ta - De acÔrdo. 

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

o Relator. 

O Sr. Délio Maranhão - Quanto ao adicional noturno incorreu 

a sentença recorrida .•• (lê). Dela conheço, neste ponto. 

O Sr. Tostes Malta -
, 

Tambem. 

O Sr. Presidente Conhecida, em parte, a revista. 

O Sr. Délio Maranhão - Dou provimento para ••• (lê). 

O Sr. Presidente - Por maioria, contra 1neu voto, foi dado 

provimento 8 revista, para retirar da condenação o pagamento 

do abono semanal • . 
O Sr. Secretário - PROCESSO N1Th!E!10 5 hhB/62 - Relator: Mini!!_ 

' -tro Delio Marenhao - Revisor: Ministro Tostes Malta - Recurso 

de revista de decisão da 4& JCJ de Belo H~rizonte - BRASIL-
" 

~~RICA CONSTRUÇÃO S/A (Dr. F. Sibiano Brandão) e JOS~ ESTA -

NISLAU (Dr. José Coelho). 

O Sr. Délio Maranhão- A Junta entendeu que ••• (lê). E 1 o 

relatÓrio. 

O Sr. Tostes Mal ta - De acÔrdo. 

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

o Relator. 

O Sr. Délio J>!aranhão Não conheço. Não se trata de efeito 

retrontivo • 

o Sr. Tostes Malta - Também. 

O Sr. Presidente - Há divergência ? Não conhecido o recur -
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so, unânimemente. 

O Sr. Secretario - PROCESSO NÚlffiRO 5 552/62 - Relator: Mi -
. -nistro Delio Baranhao - ReviSOl': Ministro Tostes Mal ta - Re 

curso de revista de decisão da 7&. JCJ de São Paulo - Interes 

sados: METALÚRGICA. 1'/ALFER LTDA. (Dr. Jayme Berge GambÔa) e 

ARISTIDES ALVES FERNANDES (Dr. Sergio Bastos). 

' -O Sr. Delio Mo.ranhao - A Junta deu mais valor ao depoin1ento 

do reclamante que ao laudo pericial ••• (lê). E• o relatÓrio. 

o Sr. Tostes Malta - De acÔrdo. 

o Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. 

O Sr. . -Delio Maranhao Ilão conheço. 

O Sr. Tostes Mal ta - Não conheço. 

-o Sr. Presidente - Por unanimidade, nao conhecido o recurso. 

' o Sr. Secretario - PROCESSO NlÍl•!ERO 5 803/62 - Relator: 1J1-

nistro Délio Maranhão - Revisor: Ministro Tostes Malta - Re_ 

curso de revista de decisão da 9& JCJ da GB - Interessados : 

JORGE DIAS DE FIGUEIREDO BARBOSA (Dr. Alcisio João Cardoso 

Corrêa) e SEBASTI!O FERREIRA (Dr. Coniglo Alves de Souza e 

Silva). 

O Sr. Délio MaranhÃo - (Lê o relatÓrio) 

O Sr. Tostas Malta - De acÔrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. . -O Sr. Delio Mnranhao - Matério. de fato. Não conheço. 

O Sr. Tostes Malta - ' -Tambem nao conheço. 

O Sr. Presidente -
. ~ 

Ha àivergencia ? Não conhecido, unâni-

memente. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NÚMERO 5 838/62 - Relator: Mi -
. -nistro Delio Maranhao - Revisor: Ministro Tostes Malta - Re 

curso de revista de decisão do TRT da 2& Região - Interessa 

dos: JÚLIO AVELINO GóES (Dr. Francisco Amaral) e CIA. PAuLIS_ 

TA DE E. DE FERRO (Dr. Aramdno Fernandes Jr.). 
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O Sr. Délio Maranhão - (Lê o relatÓrio) 

O Sr. TostesMn ta - De acÔrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. 
. - . O Sr. Delio Maranhao - Certo que o recorrente deu valor a 

A A causa para efeito de custas, certo que este valor fora impug-

nado pelo ora recorrido, .. (lê). Conheço da revista e dou -
lhe provimento ... (lê). 

custas ... (lê). 

Mantido o valor para efeito de 

O Sr. Tostes .Malta - Conheço, mas nego provimento, porque 

pelo valor dado, •• 
. -O Sr. Delio Maranhao Eu gostaria de chamar a atenção tam -

bém do Revisor para esta circunstância. • Fora de duvida, o 

pedido, a reclamação dá, realmente, ensejo ao recurso. E' 
' empregado de 1930. 

5 
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O ~r. Délio Maranhão- (Continuando). Agora, aquêle valor 

que a parte deu para efeito de custas e que manteve quando 

impurnado, era um valor que naquela ocasiào~ lhe permitia r~ 

curso ordinário. Impedir, só porque sobeveio aumento de sa

lário minimo, quando e evidente que a intenção da parte seri 

calcular o valor das custas. Se o valor é de recurso ordiná 

rio, porque aquele valor lhe permitia êsse recurso, era caso 

de simples avaliação, que não foi feita por motivo estranho 

à sua vontade. Mandar-se que a Junta conheça dos embargos 
, 

numa causa em que o empregado e admitido em 1 930 e pede re-

integraçao ou indenização em dÔbro, só porque a parte, não 

sei há quantos anos, fixou, para efeito de custas, um valor 

que lhe permitia recurso ordinário, data venia ••• 

O Rr. Tostes Halta - O que ocorreu é que a via recursal inde 

pende da vontade das partes,o valor é fixado no momento da 

prolação da sentença. Se houver uma lei nesta ocasião, a pa 

te não fica privada de seu direito de interpor aquêle recur

so. tsse independe, portanto, do valor atribuÍdo pela parte 
, ~ 

T~mbem estou de acordo. Sem declarar que era para efeito de 

custas, mesmo para alçada, declarando sempre que o recur!"o 

é da lei. Ora, acontece que declarando na inicial que era 

para efeito de custas, na audiência ••• 

O;iSr. Délio Maranhão - Foi impugnado. 

O Sr. Tostes Malta - Foi dito o seguinte: "Ouvido o reclaman 

te, por seu advogado foi di to... (lê)". Ainda que se adicio

nassem àquelas parcelas o abono de Natal, não ultrapassaria 

dezenove mil cruzeiros. 

{i 
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O Sr. Délio Maranhão - Isso é que ultrapassa. 

O Sr. Tostes Malta - tle é quem o diz. O pedido é de tal 

maneira complexo... Não sei qual o sal:rio mínimo à époc11. 

Has diz assim: "Ouvido o reclamante, por seu advogado foi 

dito que não procede a impugnação do valor atribUÍdo à de-

and (1 -)tt·· m a... e .•. 

O Sr. Délio Ma~anhão- Veja V.Exa., êle deu o valor em fun

ção de um dos pedidos. O pedido é de reintegraçáo ou inde

nização em dÔbro. No caso o pedido era indeterminado, ul

trapassava de muito a alçada. 

O Sr. Tostes Malta- Diz assim: (lê). À época-- março de 

1 958 -- vigorava naquela localidade, Rio Claro, o salário 

o Sr. Aouino PÔr to - Março de • .. 

o Rr. Tostes Malta - . . . de 1 958. 

o ~r. Aguino Porto - Que lugar? 

o Sr. "Pr<>sidente - Rio Claro, São Paulo. 

o Sr. Tostes Malta - ~le recebia ••• 

o Sr. Délio Mar~>nh'io - Uma das alternativas do pedido 
. 
e in-

denização em dôbro. Foi admitido em 1 930. A quanto vai 

essa indenização7 

O Sr. 'l'ostes }1al ta - Quero verificar se apesar da vontade 

da parte, que não pode prevalecer, poderia, na alternativa, 

ir além. 

O Sr. nélio Maranhão - tle foi admitido em 1930. Pelo meno 

anotei aqui. 

O Sr.Presidente - O relator entendeu que o pedido foi a1ter 

nativo. Se entrou em 1 930 e saiu em 1 958, são vinte e oi 

7 
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to anos,são cinqt\ent a e seis salários, que sejam dP oito mi 

cruzeiros, seriam .. , 

o f::r. Tostes Malta - (Consulta os autos). Realmente estáva 

mos discuinto no vaz 

da retificação feita 

julgou improcedente 

Simples cálculo, 

o Sr. Délio Mriranhão 

o Sr. Tostes Malta -

io, porque eu parto do pedido inicial, 

na decisão regional. Mas a sentença 

a ação, inclusive q1mnto à reintegração. 

_- Ultrapassa de muito. 

Acompanho o relator. 

o Sr. Presidente - H á divergência? Por unanimidade, conhec 

do e provido o recur so para que julgue o Tribunal Regional 

o recurso como ordin ário. 

o ~r. ' Secretario -

lio Mar:>.nhão, Revia 

revista de decisão d 

al R/A - Transnortés 

e Francisco Zito (dr 

o Sr.Délio Maranhao 

223 da Consolidação 

lação do acÓrdão e s 

curadoria opina pelo 

E' o relatÓrio, 

o Sr. TontPA MFtltri -

PROCERmNe- 4/63 -Relator: Ministro Dé-

or: Ministro Tostes Malta, Recurso de 

o TRT. da 2a. Região. Interessados: Re 

Aéreos (dr. Luiz Antonio c. Halembeck) 

Agenor B. Parente), 

- Alega-se na revista violaçao do art. 

porque juntado um do~umento antes da pro 

obre ele a parte não foi ouvida. A Pro-

conhecimento e provimento do recurso. 

De acôrdo. 

o Sr .Presirl ente - Em discussão. Encerrada. Com a palavra 

o relator. 

('\ Sr. Délio Maranhão 

radoria não conheço 

sombra de dÚvida, o 

em documento da part 

- Dat~ venia do parecer da douta Proc~ 

do recurso. E não conheço porque,· sem 

Juiz nâo pode proferir decisão fundado 

e contrária, sem que se'}uer fôsse ouvi-

8 
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da •.• (lê). Acontece que o documento foi junto, mas sôbre 

o mesmo o acórdão não fêz a menor referência. Não conheço. 

O Sr. Tostes Malt~ - Também nao conheço. 

O Rr. PrenidentP. - Há divergência? Por unanimidade, não co

nhecido o recurso. 

t: 
t. 
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'O Sr. Scr.rct:"lrio - PROCESSO Nll 14/63 Relator: Unistro Dé

lio Maranhão. Revisor: :Ministro Tostes l'!::Llta. ~ecurso de 

revista de decisã·J d J TRT da 2!! RegiÕ.o. Intercsso.dos: l;a.lhll.

rict N.S. da CJnceição (Dr. Cícero Campos) e Alenice Apareci

da C~ndida Santana (Dr. Willian Fidd). 

O Sr. Délio r,.;,.,..,.,nh;:;', - Sr. Presidente, o Tribunal Regional 

d::-. Sec;ll:tda Região, pcl·J acórdão r1e fôlhas, depois de rejei

tar a prelinin:•r de nulirJnde, C·Jnfiroou sentença que, cJnsi

dcrando a •:>ra rec·Jrrente confes!;'a, dera pela procedência da 

--,, reclama :tio d"' ora rcc•Jrrida ••• ( lv). E' o relatório. 
·-·--~ 

O Sr. To!':tes M::l ta - De acSrdo. 

O Sr. Frcdrlente - Ez:t discussão. Encerrada. Con a palavra 

J relator. 

O Sr. D~l i'> l•hranhão - O artigo 1:!41 da Consolidação das Leis 

dJ Trabalh·J nP.o foi viJlado, eis que respeitado ·J prazo nêlc 

previsto. Também não há co~o descobrir viola~ão do artigo 

770 • • • (lê) • NÕ.o co:mheço. 

O Sr. To.,tcs 1.\nlta- Preten:'le nais que, adiada a audiência, 

tinha que ser citada Aqui ten razão, mos a revista não est 

justificada. NâJ c·Jnheço. 

kl Sr. Fr<'si"cnte - Ht1 divcrgvncia " Por unanimiclnde nno foi 

cJnhecida ,. revi,.ta. 
, P Sr. Sccr,Mrio - PROCESSO N2 11:!/63 Relator: Ministro 

~ostaa Malta. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recurs 

1c revir,ta de dcci1>no d·:> TRT da 2!1 Região. Interessados: C<Jn-

1omínio Edifício Tr~s Marias (Dr. Amadeu Al:lnrnl de F. Pereira 

c r ~dl'·) Vi eira ~1 e Lielo e outros ( Dr. Rai:f' Kuian) • 

D Sr. Toste"' ?.la.l ta Recorre-se da decisão que impÕs o pa-
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ganento em tripice dos dias de repouso ••• (ln). E' o rela

tório. 

O Sr. Presidente - De ncôrd•:>. E:! di~cussão. Encerrada. 

Com " pnlavra o relator. 

O Sr. Procurndor - Sr. Presidente, peço a palavra pela orde:,. 

O parecer do Sr. Procurador é pela manutenção d·:> conhecimen 

to e nâ:J pr)vinento do recurso. Data venia daq_ueles q_ue en

tcndeL1 q_ue se trata de renunernçi:> triplice, discordo porq_u 

(; uma parcela de ganho natural d·:> empregado, as·segurada pel 

Lei 605. 

O Sr. Prosidente - Conhe-;o., . , 

O Sr. Tv•tns ll'il'.l ta - Apenns cn atenção a·J Procurador. Rac:>r 

re-se da decisão que imp~o o pa_amento em. triplice dos dias 

trab~lhados ••• (ln). Conheço, pois q_ue hú diverg~ncia apo:

tada a fSlh~s 80, Jata vania do douto parecer. 

O Sr. D6lio 1~ranhão -Seria q_uádruplo. Sendo mens~lista, 

já recebe em triplico. 
I 

~lc q_ucr receber em q_uadruplo. 

() s ..... Irnsidente - A cr.-.prêsa paeavu •:> salário ntensal. J!or-

tanto, pagnv~ os doningos e fcrb.dos. ~las q_uando trabalha

vam en tais dias, a e:<prêsa pagava os dins c :tais 20% sô'ore 

·:> o.dici•)nal de horas extras ••• (lê). Esta foi a decisÕ.o. 

Ueu entendi!'lento coincide co::t o da Irocuradoria. 

O Sr. Délio M: ranhão - Aco:!!panho ·:> relator. A lei diz q_ue 

·:> cidadão tem direito ao repouso relativo aos dias trabalha

dos. A lei diz que, neste c so, o pagamcnt·:> i§ dobrado. So.lv 

melhor juizo, p·)'le ser que em outra ocasião eu venha recJnhe 

cer que estml errado. 

n Sr. A1uino rôrto - Aco:::~panh' •:> relator. 

O Sr. J>r, ,.,iclente - F·:>r Jll!lÍ•lria foi c•:>nhecida a revista. 

... 
li : -·· ... 
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O Sr. T·1<>tes Mal tn - Quero acentuar que o acórdão diz o se-

guinte: 111ist.J co::to cra1:1 os recorridos mensalistas ••• (lê)'. 

A reclamada disse que os pagava e1:1 dSbro. O adie i·Jnal 6 

rcln tivJ ao serviço noturno, mas quer seja esta a hipótese, 

- -quer naJ seja, mas se fôr, estariam recebendo nao exatament 

em dS\Jro, nen en qu~druplo, nos um pouc•J mais porque ,mcnso.

listus, recebendo em dôbro os dias trabalhados, recebiam 

mais um sal :é.rio. De modo que, Sr. Fresidcn te, aeei to essa 

hipótese • 

O Sr. P~csidente - Por maioria foi dado provicento h revis

ta para julgar improcedente a ru clamação. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 41/63 Relator: iúinistro 

D!lio 1branhãJ. Revisor: Ministro Tostes h;al ta. Recurso de 

rcvi:-ta de decisã·J dJ TRT da 211 Região. Interessados: Sebas

tião Bathtrr dnSilva (Dr. RiJ Branco Farnnhos) e Dikro.m 

Kuehariam & Filh1s (Dr. Irnin Cali Chnmann) 

O Sr. D6lio Mn~~nh8o - O Tribunal Regional da Segundn Regi

ãJ e·Jnfirnou scnten:-a '}Ue entendeu ter ao verificado a dis

pensa d·J ora recorrido com justa causa ••• ( lô). E' o rela

tório. 

O Sr. To stn s l\lal ta - De aeSrdo. 

. -O Sr. Presidente - En d~scussao. Encerrada. Com a pàlavru 

o relator. 

O Sr. DtHio Mnrronhno - NJ que tange ao cúlculo das f6rias, 

nem ocorreu vi·Jlu:;:ão da lei, nem se ajustam ao casJ os ares

tos apontados. Trata-se de tarefeiro ••• (lt). ~uanto no 

!:laia 6 .::Iat.§ri2 puramente de fato, nno sondo possivel O M

nhecimento da reYista. Nno conheço. 
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O Sr. To!1tes Ilal ta - Com (t devida vênia, c-Jnheço dn revista 

em. rela;ã·-J às féria"' dq tarefeiro, p·:>rque est·:>U convencido e 

que at6 deve haver un equivoco d·) eoinente relator, neste 

caso. Todos nós estai:l•J.s de acôrdo que o salário do tarefei-

rJ r, variável. Apem s entendo que o que é variável é a pro 

dução. Se no momento de entrar eu férias, o preço unitári· 

da tarefa fôr elevado, êste preço 6 que deve prevalecer. Po -

que, do C)ntrário, o tarefeiro, entrando ei:t férias, vai te 

o seu salário:> reduzido. 
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o Sr. Délio Maranhão - V. Exa. permite uma interrupção ? To

dos estamos de acôrdo, pois o salário do horista é e~ função 

do tempo. E sendo a jornada normal de 8 horas, êle entrando 

e~ férias, terá que receber. 
, 

No entanto, o salar1o do tare -

feiro não é em função do tempo. A lei apenas garante o ~!ni 

mo, em função da produção, da unidade-tarefa. E essa produ -

ção sendo variável, no curso das férias, se tira a média, ela 

que não se pode saber, nas férias, qual a produção que o em -

pregado faria. 

O Sr. Presidente - O ponto de vista do Ministro Tostes Malta 

é de que se deve verificar a produção, para se aplicar a nor-

ma da lei. 

O Sr. Tostes Malta - Não há dÚvida de que no per!odo aquisi

tivo a média de produção do tarefe1ro varia. t, portanto, fá 

c11 to:Mr a média. A média, suponhamos, foi de 3.583. O qu 

a sentença fêz foi multiplicar isso pelo preço unitário, pag 

no perÍodo aquisitivo, quando êle poderá estar ganhando até 

dÔbro. Ehtão se faz a estimativa da média, pois não se sabe 

quanto êle iria fazer no perlodo em que entrou em férlas.Por 
a , , , 

tanto, esse numero e multiplicado pelo preço un1tario atual! 

zado, pois o empregado, em férias, não pode sofrer prejuízo. 

Parece-me isto evidente. 

O Sr. Aqu1no Pôrto - Houve modificação de tarefa ? 

O Sr. ·restes Malta - Sim. Do contrário, não estaria recla 

mando. Aliás v. Exa. tem considerado êsse pr1nc!p1o. 

O Sr. Aqu!no Pôrto - Aplico a tarefa da época. O Sr. Rela

tor não abordou êsse ponto. 

O Sr. Tostes Malta- Por isto estou pedindo ao Sr. Relator 

para reexaminar a questão. 

O Sr. Presidente - Estou com o ponto de vista do Ministro 
Tos.t.es .Mal ta. . ..· ..... :.;.. 
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O Sr. Aquino Pôrto- Peço vista. 

J4.oo 

O Sr. Presidente - O Ministro Tostes Malta conheceu ? 

O Sr. Tostes Malta - Conheci em relação às férias do tarefel 

ro. Transposta a preliminar, dou provimento para que se pro

ceda ao cálculo, 

O Sr. Presidente - v. Exa. considerou violado o artigo 140 ? 

O Sr. Tostes Malta- Como a 1'urlllll tem decidido- por maioria 

neste sentido, não tomei senão nota sucinta. 

O Sr. Délio Maranhão - # # - -Há acc,rdao da 2a. Regiao. 

O Sr. Tostes Malta - Então há também violação. Seria 

êsse procediQento, se o empregador não tivesse feito exatame 

te isto, pagar as férias pelo preço unitário do per!odo aqui 

altivo. 

O Sr. Déllo ~~ranhão- Está no processo que o empregador ver 
""1 

ficou a média salarial. 

O Sr. Tostes Malta - Mas é a média da produção. 

O Sr. Délio Marrtnhão - O empregado - tanto na revista como 

no recurso ordinário - não diz que foi aumentada a tarefa. . ~ 

Sustenta a~enas que a regra do paraerafo nao prevalece, em 

face do 11caput 11 do artigo. Q;ue a regra do parágrafo que tra 

ta das férias do tarefeiro nao há de prevalecer. O que pre

valece é o 11caput". O acÓrdão do Regional não se aplica, po 

ser acÓrdão relativo a diaristas. E no acÓrdão do Regional 

nao há Ulllll palavra pela qual se infira tratar-se do tarefei-

r o. 

••• 

Frisa o acÓrdão: "As férias devem ser pagas de acôrdo" 

(lê). Mas o tarefeiro não tem salário em função do tem -

po, mas da unidade-tarefa. A revista visa apenas a aplica -

çao do artigo, an vez do parágrafo. Entendo que não, que d~ 

ve-se aplicar o parágrafo. 

O Sr. Tostes Malt:a - Vamos supor que o empregado no per!odo 

aquisitivo ganhe 5 cruzeiros por peça. Mas, quando entra em 

l! 
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férias, êsse preço unitário está elevado para 10 cruzeiros. 

Se o enpreeador apur~l a mâala da produção, número de peças, 

e paeou pelo preço antigo, indago: não há prejuÍzo para o em

pregado, entrando em férias ? 

o Sr. n'elio Maranhão - V. Exa. me per.doe. - , Nao ha uma pala 
, , 

vra, na revista ou no recurso ordinarlo, que diga que o para-

grafo não foi aplicado como devia ser. O que se pretende é 

que o parágrafo não tem aplicação. Sr. Presidente, mstenho 

-meu voto, pois o empregado não sustenta que o parágrafo na 

foi aplicado como devia ser. Diz que não tem aplicação. E 

eu entendo que tem aplicação. 

O Sr. Presidente - Não tenho dÚvida em acompa~1Br o Sr. Re 

visor. Se não estivessemno paráerafo primeiro,estas palavra , 

tomar-se-la por base a média percebida. 

O Sr. Tostes Malta - Sr. ~esidente, parece-me estamos dis

cutindo além do li~ite. Se já fixado os pontos de vista, in 

til discutir. Com a devlda vênia, conheço para dar provimen 

to. 

tG 
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O Sr. Délio Maranhão - Êle sustenta apenas a parte de apli-

- ' caçao do paragrafo. 

O Sr. Presidente - Não tenho a menor dÚvida em atender à te -

se do Ministro Tostes Malttl, alterando meu ponto de vista an 

terior, mas em outro caso que não êste. 

O Sr. Aguino Porto - Justamente. 

-O Sr. Presidente - Contra o voto do Revisor, nao conhecido. 

O Sr. Secrat6rio - hocESSO liÚA!ERO 184/63 - Relator: Mini~ 

tro Délio Maranhão - Revisor: Ministro Tostes Malta - Recur_ 

so de revista de decisão do TRT da 2A Região - Interessados: 

FÁBRICA NACIOnAL DE BIJOUTERIAS "IGO" LTDA. (Dr. Arthur S.A. 

Nogueira) e JOSÉ APARECIDO MARTINS DE ALMEIDA (Dr. Carlos Gi 

berto Ciamplagia). 
. -O Sr. Delio Maranhao - (Lê o relat~rio). 

O Sr. Tostes Malta -
A 

De acordo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. 

' -O Sr. Delio Maranhao Não conheço. 

O Sr. Tostes Malta - Não conheço. 

O Sr. Presidente - Há divergência ? Por maioria,não conhe-

cido o recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NID!ERO 188/63 - Relator: Minis 
, -tro Delio Maranhao - Revisor: Ministro Tostes Malta - Recurs 

de revista de decisão do TRT da 2& Região - Interessados : 

KOBLER & KOGAN LTDA. (Dr. Ibrain Calicharuan) e ALEXIO TUFA -

NIUK e outros (Dr. Cristovão Perilo Ferraz). 

O Sr. Délio ~.fltrAnhâ"o - O Tribunal Regional. •. (lê). E 1 o 
, 

relatorio. 

O Sr. Tnstes Malta - De acÔrdo. 

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

o Relator. 
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-O Sr. Délio Marai;hão - Os arestos apontados pre:Jsu;:.oem, como 

'natural ••• (lê). Nilo conheço. 

O Sr. To:Jtes Malta - Não conheço. 

O Sr. Presidente - -Por urAnimidade, nao conhecido o re -

curso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO lflri.!ERO 240/63 - Reletor: Mini,!!_ 

tro Tostes Malta - Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia 

Recurso de revista de decisão da JCJ de Jundia! - Interessa_ 

dos :TAVARES & PINHEIRO S/A (Dr. AntÔnio Pinto Martins) e 

JOOt PINHEIRO DA SJLVA (Dr. Oscar Panizzo). 

O Sr. Tostes Malta- Recorre-se da decisão ••• (lê). E' o 
• rela torio. 

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

O Sr. Tostes Malta -

(lê). Não conheço. 

O Sr. Presidente -

- . Nao ha confundir ef'eito retroativo ••• 

. -Tambem nao conheço. (Lê). • Ha diver -

gência ? Por unanimidade, não conhecido. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NmlERO 302/63 - Relator: Minis

tro Tostes Malta - Revisor: Ministro Hildecrando Bisaglia -

Recurso de revista de decisão do TRT da 1' Região - Interes

sados: JOCKEY CLUB BRASILEIRO (Dr. Aloysio Moreira Guimarães) 

e WILSmT CAVALHEIRO (Dr. Everaldo Mesquita) 

O Sr. Tostes Malta - . -A ementa do venerando acordao resume a 

questão: (lâ). O eminente Presidente Pires Chaves recebeu 

a revista apenas num ponto, mas não disse que a repudiava num 

outro. Assim, admitiu, quanto ao aresto recorrido ••• (lê). 

A parte aguardou e, no agravo, disse isto: Admitida ••• (lê) • 
• E r o re lstorio. 

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

O Sr. Tostes Malta - - .. - , -Em relaçao as queatoes secundarias, nao 

tem fundamento o apêlo. (L;). De modo quo conheço da revis

ta apenas ec relação âquele ponto sÔbre o qual havia divargên 
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ela. De acordo com o despacho. 

O Sr. Presidente- Meu voto é o seguinte: (lê). Não conho 

' A ço. Ha divergencia ? Conhecido, por unanioidade. 

o Sr. Tostes Malta - Nego provimento. (Lê). 

o Sr. Presidente - Nego, ' tambem. 

O Sr. Aguino PÔrto - Dou provimento. 

o Sr. Presidente - Contra o voto do Ministro Aquino PÔrto, 

negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NlTh!ERO 413/63 - Relator: Minis

tro Tostes l1!alta - Revisor: Ministro Rildebrando Bisaglia -

Recurso de revista de decisão do Dr. Juiz de Direito da Co -

marca de Barretos - Interessados: SOCIEDADE ANÔNIMA FRIGORÍ_ 

CO ANGLO (Dr. Umberto Mello Carvalho) e lllARIA DE LOURDES SOU 

~; (Dr. Mario B. da Silva). 

O Sr. Tostes Mal ta - ' Discute-se na revista salario de menor 

' E' o relatorio. 
A 

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

o Sr. Tostes lllal ta - Não conheço. 

O Sr. Preside!'lte - ' -Tambem nao conheço. 

O Sr. Aguino PÔrto - Conheço. 

-O Sr. Presidente - Por maioria, nao conhecido. 

19 

' O Sr. Secretario - PROCESSO N6uERO 477/63 - Relator: Mini! 

tro Tostes Malta - Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia -

Recurso de revista de decisão da 9' JCJ da GB- Interessados. 

SERVIÇOS AÉREOS CRUZZIRO D? SUL S/A (Dr. Eduardo Cossermelli 

e JORGE CARLOS MOREIRA (Dr. Eugênio R. Haddock Lobo). 

O Sr. Tostes Malta - (Lê o relat~rio) 

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

O Sr. Tostes Mal ta - Tenho como fundamentada a revista., "da

ta venia 11 da douta Procuradoria e dou provimento à mestl&, pe

la questão prejudicial. Suspenso o contrato ••• (lê). 
. ~ - ... 

O Sr. Presidente - Minhas notas dizem: o acordao citado nao 
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indica ••• (lê). A dÚvida aqui é se foi violado o artigo 211 
- , da Lei de Introduçao ao Codigo Civil. 

, 
Uma lei so se •revoga 

por outra lei. Um decreto não revoga uma lei. No caso, 

os er.tpregados se apagam àquele decreto que concedeu aos aéro 
, 

via rios •.• 

20 
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O Rr. Tostes Malta- Com a devida vênia, cita-se t~ acÓrdão 

do ministro Amaro Bar..-eto, um do ministro Astolfo Serra, um 

outro 0o Regional, além de alguns outros. O do ·~egional 

diz: "A não concessão das férias sujeita o empregador a pagá 

las em dôbro ••• (1~)". Outro: "A alegação do em:tregador de 

que deixou de agir ••. (lê)". Outra decisão, essa sem indica 

ção se de Turma ou do Pleno, por conseguinte imprestável, 

que diz: "Violado está o art. 133 da Consolidação. O empre

gador tem o prazo de um ano para desir.nar a época das férias 

do empregado .•• (lê)". Como eu entendo que com a suspensao 

fica suspenso o prazo, tenho como violada a lei, conheço do 

recurso. 

O Sr. Presi~ente - Conheço pela violação do art. 2$ da Lei 

de Introdução ao CÓdigo, porque concedidas as férias de trin 

ta dias por fÔrça de um decreto, um decreto não revo~a a lei 

••• 

O Sr. Tostes Malta - Minha questão é prejudicial. Se susren 

so o contrato .•• 

O Sr. Délio Maranhão - Com o relator. 

O Sr. Aquino PÔrto - Com o relator. 

O Sr.Presidente - Conhecido nesta parte a revista. 

O ~r. Tostes Malta - Acentuei que a questão é prejudicial. 

Se eu fÔr vencido, então será discutida a questão dessas fé-

rias de trinta dias. Dou provimento ao recurso para julgar 

improcedente a reclamação, nestes termos: somente com o jul

gamento do inquérito terá o empregado oportunidade de recebe 

as férias. 

21 
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O Sr. Délio Marq~hão- Ou gozá-las. 

O ~r. Tostes Malta- Ou gozá-las. 

22 

O Sr. Presirl entf'! - Tenho entendimento contrário·. Por maior i , 

dado provimento ao recurso para julgar improcedente1 a recla 

mação. 

O Sr. Secretário - PROCE~OO I;Q 53?/63 - Relator: Ministro 

Délio Maranhão. Revisor: Ministro Tostes Malta. Recurso de 

revista de decisão da 4a JCJ. de São·Paulo. Interessados: 

José Luiz e Manoel AmbrÓsio Filho S/A IndÚstria e Comércio 

(dr. Rio Branco paranhos) e Os mesmos (dr. Paulo Duarte Filh ). 

0 ~r. Délio Maranhão- (Faz o relatório). 

O Sr. Tostes Malta -De acôrdo. 

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

o relator. 

O Sr. Délio Maranhão - Da revista do empre~do nao conheço 

porque pretende apenas reexame de matéria de fato. Conheço, 

porém, do recurso da emprêsa. 

O Sr. Tostes M~ltn - De acôrdo. 

lo ·Sr. Presiderte - Há divergência? Por unanimidade, não co-

nhecido o recurso do empregado e por unanimidade, conhecido 

o recurso da emprêsa. Com a palavra o relator. 

O Sr. nélio Maranhão - Dou provimento ao recurso da emprêsa 

porque no caso houve acôrdo. O documento fala em acôrdo. 

' O Sr. Tostes Malta - Tambem. 

O r.r. PresinentP - Por unanimidade, dado provimento à revist 

da emprêsa, para julgar improcedente a reclamação. 

O Sr. Secretário - PROGE~SO N2 536/63 - Relator: Ministro Dé 

lio Haranhão. Revisor:· Ministro Tostes Malta. Recurli'o ne 

revista de decisão da 9a JCJ. da Guanabara. Interessados: 
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ConceicÃo (los Santos Silva 

r eira Xavier (dr. Bráulio 

o Sr. Délio Maranhão - Que 

(\ ~r. Tostes Malta - De a c 

(\ Sr. Presidente - Em disc 

o. relator. 

o Sr. Délio Haranhâo - Não 

o Sr. Tostes Malta - o cns 

da Justiça quando êles 
, 

pro 

alegações sao duas: nao re 

maior amplitude, eu votari 

mente em diligência. 

o Rr. Délio Maranhão -Ai 
o Sr. Tostes Malta - Para 

o Sr. néuo M~re.nhão - As 

o Sr. Tostes Malta - Mas t 

(dr. Lino Romano Floriceia) e Fer 

Domingues). 

stão de revelia, E' o relatório. 

ôrdo. 

ussão. Encerrada. Com a palavra 

conheço da revista. 
, 

o e curioso. ~ueixam-se depois os 

prios interpõem ma+ o apêlo. As 

cebimento e troca de nomes. Com 

a no sentido da conversão do julga 

seria reexaminar matéria de fato. 

verificar. 

alegações? 

al como foi interposto o recurso, 

seria vencido no 

o Rr. Presi'1 ente 

meu prom mciamento. Acompanho o relator. 

rgência? For unanimidade, náo co-- Há dive 

nhecido o recurso, 

o Sr. Secretário - PROCES 

Tostes Malta. Revisor: Mi 

curso de revista de decisã 

3:>N2 591(_63- Relator: Ministro 

nistro Hildebrando Bisaglia, Re

o da 2a. JCJ. de São Paulo. Inte-

ressados: Milton FrA-ncisco 

e Alba S(_A - Adesivos e T,A. 

Sérgio Barei). 

o Sr. Tostes Halta - Funda 

lidade por inobservância •• 

o Sr. PrP-siden te - De acôr 

a palavrà o relator. 

de Carvalho (dr. Rubens Mendonça 

tic!nios do Brasil - América (dr. 

-se a revista na preliminar de nu 

• (lê). E' o relatÓrio. 

do. Em discussão. Encerrada. Co 

23 
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o Sr. Tostes Malta - Os julgados citados quanto à primeira 

nulidade são 

130 do CÓdigo 

da ação e não 

de T urma e nem sequer violação literal do art. 

1, porque êsse diz respeito ao julgamento 

ecurso, Também não se justifica a revista 

Civi 

ao r 

no mérito, porque 

da hora constitui 

Não conheço do rec 

o Sr. Presicente -
dade fisica do Jui 

Há divergência? p 

o Sr. Secretário -

Tostes Malta. Revi 

!:lO de revista de d 

sados: Nevio Tornaz 

rea São Paulo S(_A 

() f'r.Tostes Malta 

o Sr. Presirlente -

a palavra o relato 

o Sr. Tostes MaltR 

da lei indicada, n 

se discordar da le 

o~sr. Presi<lente -

que obtivera licen 

Há divergência? p 

o Sr. Secret<lrio -
o Sr. Presidente -
pendem da convocaç 

o que se admitiu foi que o ingresso depois 

falta que se ligava às anteriores •.. flê). 

urso, 

Entendo inaplicável o principio da identi 

z na .Tustiça do Trabalho. Não conheço. 

or unanimidade, não conhecido o recurso. 

PROCESSO NQ 5q7 /63 - Rele.tor: Ministro 

sor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recu 

ecisão da 7a, JCJ. de São Paulo. Interes

ini (dr, Rio Branco Paranhos) e Viacão Aé

(dr. José M. Gonçalves). 

- (Faz o relatório), 

De acôrdo, Em discussão, Encerrada. Com 

r. 

- Como só se fvnda a revista na violação 

ao merece conhecimento, ainda que se pude~ 

gitimidade ••• (lê). Não conheço, 

Materia de fato.e Não provou o reclamante 

ça para faltar ao serviço. Não conheço. 

or unanimidade, não conhecido o recurso. 

Está esgotada a pauta. 

Os processos que poderiam ser julgados de 

que o ministro Dél 

ao de um Juiz togado de outra Turma, por

io Maranhão está impedido. Está assim, en 

cerrada a sessao. 


