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Presentes os Srs.: Julio Bara 
ta, Presidente; Caldeira Neto, 
Lima Teixeira, RÔmulo Cardim 
Olympio de Melo, Ministros e 
Procurador Raul Gravatá. 

Secretário: Dr. Jonas 

O Sr. Presidente -
, 

Havendo numero 1e gal, declaro aberta 
- , , .. -sessao. O Sr. Secretario procedera a leitura da Ata da sesaa 

anterior. 

O Sr. Secretário- (Lê a Ata). 

• O Sr. Presidente - Em discussão. Não,havendo quem queira di 

cutir a Ata, declaro-a aprovada. 
A 

Algum pedido de preferencia. 

(O Sr. advogado pede preferência para o Processo nR 3636). 

O Sr. Presidente - Deferido. 
/ 

O Sr. Secretário - PROCESSO NR 3636/63 - RR - Relator: Minis-

tro Olympio de Melo - Revisor: Ministro Caldeira Neto - Recur 

- - , ao de Revista de declsao do TR'I' da 1• Regiao - JOSE !.IAil.IA AN 
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TUNES SALGu~IRO (Dr, Ulisses Riedel de Rezende) e COOPERATI-

VA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS DA CIA. DE CARRIS, LUZ e 

DO RIO DE JANEIRO LTDA. E ASSOCIADAS (Dr, Santos LeTY), 

FORÇA 

O Sr. Olympio àe Melo - o Egrégio Tribunal Regional da lA R 

gião decidiu que o recorrente não tem direito ao recebimento 

do salário, desde que não era empregado da mesma,,, (lê), 
, 

Procuradoria e pelo conhecimento e provimento, para que se 
~ ja declinada a competencia da Justiça do Trabalho, para conhe 

cimento do feito, E' o relat6rio. 

O Sr. Caldeira Neto - Nada a acrescentar. 

O Sr• Presidente - Tem a palavra o dr, advogado. 

(Usa da palavra o dr, advogado da recorrida), 

. 
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O Sr.Presidente - ~ discussão. Encerrada. 

13.10 -l

Tem a pala ua oi 

Sr. Relator. 

CSr. OlÍmpio de Melo -A revista não atende às exigências do 

artigo 896 consol1dado. (Lê). Não conheço. 

O Sr. Caldeira Neto - De acôrdo. 

O Sr.Presidente - Há divergência ? Não conhecido unânimeme 

te. 
/ 

O Sr. Secretário - PROCESSO NÓMERO 784/63 - Relator minis-

tro Caldeira Neto. AI de despacho do Presidente do TRT da 

la. Região. Interessados: NO.I'tiVAL 'l$L4.S E OUTROS (DR ULISSE 

DE REZENDE) e JCX::KEY CLUB B-U\SILEIRO ( IE ALOISIO GUIMARJ!:ES) • 

OSr. Caldeira Neto - Já esta Turm teve oportunidade de jul

gar caso semelhante. (Lê o relatório). 

O Sr. Presidente - Em discussão. ~~cerrada. Tem a palavra 

o sr. R ela to r. 

O Sr. Caldeira Neto - Incensurável ao meu ver o respeitável 

despacllo agravado. (Lê). Nego provimento. 

O Sr.Presidente -
# A 

Ha divergencia ? Negado provimento unâni 

me11ente. 
.....----

0 Sr. Secretário - PRCX:: ESSO NÓI.iERO 1.134/63 - Relator Minis 

tro Caldeira Neto. AI de despacho do TRT da 5a. Região. In

teressados: SOC. DE NAVEJAÇ!O E ALVARENGAGEM DE II.IU.'"'tJS LTDA 

(DR OTAVIO FONTES DE FARIA) e JERONIMO BERNARDINO DE SENA e 

ELIAS DOS SANTOS MAIA (DR MILTON TAVARES). 

O Sr. Caldeira Neto - O ilustre ~i'bunal de Salvador ••• (lê 

relatÓrio). 

O Sr. Presidente - E:n discussão. Encerrada. Tem a palavra 

o Sr. Relator. 

O Sr. Caldeira Neto - A alegação do agravante de que a agrav 

da era tra•alhador autônomo ••• (lê). Nego provimento. 

O Sr.l:'residente - .aá divergência ? Negado provimento unâni 
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O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1 196/63 - Relator: Ministro 

Caldeira Ueto. Agravo de instrumento de despacho do Presiden 

te da JCJ de Baurú. Interessados: Manuel Gonçalves Sebastião 

(Dr. Rebello Poletti) e Laudelino da Silva. 

O Sr. Caldeira Neto A MM JCJ de Baurú deu como caracteriza 

da a relação de emprêgo entre o reclamante, ora agravado 1 e o 

reclamado. Esta decisão foi confirmada en embargos e inter

posta a revista foi a mesma denegada, Da! o agravo, Insis

te o agravante na inexistência de relação de emprêgo ••• (lê) 

t o relatÓrio, 

O Sr. Presidente -

O Sr. Caldeira Neto 

Com a palavra o relator para o voto. 

" Ambas as instancias, 'a vista da prova 

dos autos inclusive depoimento pessoal do prÓprio agravante, 

deram como caracterizada a relação de emprêgo. Os acÓrdãos 

indicados como divergentes não se amoldam à situação dos au~ 

tos (lê l. Nego provimento. 

O-Sr. Presidente- Há divergência 1 Por unanimidade, nega-

do provimento ao agravo. 
./ 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ l 234/63 - Relator: Ministro 

Caldeira Neto. Agravo de instrumento de despacho do Presiden, 

te do TRT da 1• Região. Interessados: Casa de Saude Dr, Ei

ras .Ltda (Dr. Alfredo C. 11ader) e Maria dos Santos Silva (Dr. 

Mareio Vilela), 

O Sr. Caldeira Neto Discute-se neste processo a validade 

da quitação firmada pela empregada que ao rescindir o contra-

to de trabalho com seu empregador ••• (lê). ~ o relatÓrio. 

o Sr. Presidente - Com a palavra o relator para o voto. 

o Sr. Caldeira Neto - A divergência entra o acÓrdão citado 

a fls. 12 do prÓprl o Tribunal 11 a quo" e a respeitável decisão -
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negada pelo despacho sÔbre a matéria questionada é patente. 
) 

Com efeito, no julgamento não deram validade ao recibo de 

Dou provimento ao 

2. 

recurso para mandar subir os autos com as cautelas da lei. ~ 

o meu voto. 

O Sr. Presidente - Há divergência ? Dado provimento ao agra 

· vo para subir o recurso com as cautelas da lei. 

O Sr. Secretário -
v 

PROCESSO NQ 1 281/63 Rala tor: Mini str 

Caldeira Neto. Agravo de instrumento de despacho do Preside 

te da JCJ de São Bernardo dos Campos. Interessados: Benedito 

Felix da Silva (Dr. Hélio Pinto Ferreira) e Cia. Rhodesá de 

Raion S/A (Dr. Germano Tavares Guerreiro). 

O Sr. Caldeira l:eto - A MM Junta de São Bernardo aos Campos, 

pela sentença trasladada a ~ls. 5 e confirmada em embargos, de 

pela improcedência da reclamação considerando provada a falta 

.atribuída ao recorrente... (lê). ~ o .relatÓrio. 

O Sr. Presidente - Com a palavra o relator para o voto. 

O Sr. Caldeira Neto - Matéria de fato. ~ a prÓpria embargan 

te que nas razões de revista alega: Do exame da prova ••• (lê). 

Matéria, como assinalado pelo respeitável despacho agravado, 

puramente de fato. Pelo que nego provimento. 

S P Ha# d ~ i ? O r. restdente - ivergenc a Por unanimidade, negado 

provimento ao agravo. 
v 

O Sr. Secretário - PROCESSO NR 1 222/63 - Relator: Ministbo 

Olympio de Mello. Revisor: Ministro Caldeira Netto. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2• Região. Interessados: Au

rea Pereira Bezerra (Dr. Jacinto Silveira) e Cia. Textil Bra-

sileira (Dr. Abilio Jordão Magalhães). 

O Sr. Olympio de Mello O Egrégio Tribunal da 2• Região jul. 
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, 
gou procedente o inquerito ajuizado contra a recorrente por 

.. 
entender provado que a empregada abandonou o e~prego. Incon-

formada recorre.,, (lê). t o relatório • 

O Sr. Caldeira Neto -
.. 

De acordo, 

O Sr. Presidente - Com a palavra o relator para o voto. 

O Sr. Olympio de Mello Conheço da revista. ~ torrencial 

a jurisprudência dêste Tribunal e de Regionais no sentido de 

que o abandono de emprêgo, além do transcur.so do prazo de 
.. 

trinta dias, requer que o empregado demonstre o animo de dei-

xar o emprêgo (lê). 

O Sr. Caldeira Neto - Inquérito requerido por abandono. O 

dr. Juiz.de Direito de Corumbá julgou provado e o Regional 

confirmou a sentença. Não conheço. 

Matéria de fato. 

Falta grave provada. 

O Sr. OlYEPio de Mello - A emprega comunicou não com atesta 

do médico, mas por intermédio do Sindicato. Não houve o ~ni

mo •. A jurisprudência é unânime no sentido de que é preciso 
.. .. , 

que haja o animo de abandonar o emprego. lia havia outro ir.-

quéritci contra essa empregada; já havia uma pré-disposição. 

O Sr. Caldeira Neto - As duas decisÕes declaram que foi apu-

rado o abandóno. 

O Sr, Olympio de Mello Ela apresentou atestado médico. 

- .. Nao houve o animo, 

o Sr. RÔmulo Cardim- Sr. Presidente, o abandono pode ficar 

caracterizado num só dia de afastamento quando ficar provado 

o ânimo ou pode se caracterizar pelo decurso do prazo e, nes-
- , .. te caso, nao e preciso animo algum, As duas decisÕes declar 

como disse o revisor, que ficou provado que houve o abandono 

e foi apurado não por simples reclamação, mas por inquérito 

., 
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judicial. Se as duas decisÕes dizem qle está provado o aban-

' ' dono, e mataria de prova. Não posso, na revista, rever essa 

prova para dizer que não houve. Por isso a douta Procurado

ria opinou pelo não conhecimento. ~ matéria de fato. "Data 

venia 11 do relator, não conheço. 

O Sr. Olympio de 1~llo - Não houve demonstração de que houve 

o ânimo de abandonar. 
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O Sr. R5nulo Cardia - Entendo que pode ee caracterizar o 

aband.:mo co.11 um dia de falta, A~ora, pesquisar o abandono 

coJ:t Wl, dois ou três dias de falta; se o empregad.o manifea

tou o intuit·o de se defender e foi afnstado por :mus de 
' 

trinta dins, é matéria de rato. Não conheço. 

O Sr. ?residente - Acabei de ler o acórdão do Tribunal Re-

gi·onal, a f.Slhas 88, que diz: "?oucas vêzes, na verdade, 

se te111 sabido tão caracterizado o linino de abandono de em.

prê(o • • • (lê) ", CoJt:l sou sempre inclinado a não rever aa-

téria de fato, torno~ a ver a aatéria tal como esU. no a

c6rdã·o recorr~do. "Data venia" d<J relat•Jr, acompanha o 

revisor. 

O Sr. Liaa Teixeira - Acoapanh·o o revisor. 

-O Sr. Pre!'lidente - C·ontra o vot·o do relator, nao :roi conne-

cido o recurso. Redigirá o acdrdio o revisor. 
/ 

O Sr. Secretário - ?HüCES~O N~ 1 698/b3 Relator: Ministro 

0ly1llpi·o de Mello. Revi!'lor: Mini!'ltro Caldeira Neto. Recurso 

de revista de decisão da JCJ de Santo André. Interessados: 

AntSnia Ribeiro dos Santos (Dr. Toalis da Costa Neves) e 

Juti!icio Maria Luisa S/A. 

O Sr. Olympio de Mello - A MM Junta de Conciliação e Julgn

ment·:> de Santo Audré decidiu que a reclutante nã·o tellt direi 

to a·:> recebi!lento do sal:!.rio corre!!pondente a dois diaa san 

tificados, em. que o trabalho nio ee verl!lcou na reCLan&-

da ... (lê). E' o relatório. 

O Sr. Caldeira Neto - De acôrdo. 

O Sr. 1're~idente - E::l discussiio. Encerrada. Com n pal~vra 

o relator. 

O Sr. Olppio i1e Mello - Conheço da revista. A decisãa, 

"datn venia", cantrariou o preceito do artigo bQ da Lei 605 ••• 

(lê). A eapregada faltou no dia 14 1 que era !Ilibado. A se•a a 
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seguinte era semana santa. 1:le faltou nos dias 20 e 2.1., qu 

cairall na sexta e n•o sábado da ser..ana. sa.nt:a. A eaprêsa des

contou a !'a.t tl d·:> ::sábado an'terior a tllll.bélll êases cDis dias. 

O ~ntcrpretar de uma fonta ou c.te outra, prltticanente, não 

iaplica e11. favor do emprcg~ado ou do pntriio. A Deu ver, é 

mais fav·:>rável ao e:<pregador cons~aerar a ra.t ta na .a emana 

e~ que haja a falta. i' uaa falta justificada. i' estranno 

que uaa tal ta da se.JU.l1a an terier vá reaundar no descorno 

u~sees aois dias. 

O Sr. Caldeira Ket.:> - A Junta de Concilia:;:âo e Ju.Lgu.D.ento 

•.1e Sant:> André Julgou ~m..,rocectente a reclamação e a con:r~r-. 

J::l.o:>ll em g1·au de emor.,rgos, A douta ?rocurndor~a tallloém en'ten 

deu que a .Lei nâ·:> foi violada ••• (lS). Nio conheço. 

O Sr. ?residenTe - A tese cons~derada :pel:> Tribunal Superio 

d:> Traba.Ln·:> é :tevar en canta a semana anter~or ao aia ea 4.U 

~ncide o repous·:>. De modo que, C•)Jil êsse crl.térl.e, ni·:> veJO 

c·:> a·:> a .lei tennu nido -..rio.l.acta. "Data venia" d :> relator, u-

c1mpanho 1 revisor. 

O Sr. R·)nm.Lo Carct.im - A lei é expressa. S6 te:a dl.Tel.to ao 

paguaento d·:> rep·:>uso o em.pre gado que nouver cu•pr~do o seu 

nori.ri·J de tL-abalh•:> na sel'll.ana an'terior. Não ni poss~oilida 

de ue aiscnssaJ sôbre a natériu, por1ue a lei 6 de uaa c.La

reza cristalina. Nà-:> n·:>uve v~o.lação. Acompa MJ o revisor. 

O Sr. Lllllu Teixel.ra - Co::~. o rel.ator. 
~ 

O Sr. l'reAJ.den'te - CJntra d·o~s vo•os, nao :r'-:>l. connecl.do o 

recurso. Redigirá o ac6rdã•J u revisor. 

/./. O Sr, Secretário -- :_l'R::O=C.::E=.S:::.SO:<.-N:.:.2;;....;.i~'j"-''-'14"'-'b'""'3 Relator: 1hn1Stro 

0.LyJl!pi•:> de Mel.J..O. Revisor: M~nl.stro Cal.del.ra Nc1;o, Recurso 

de revis'ta rje aec !êão d·J TRT da ;,:1 RegJ.ão. Interessados: 



6-4-64 

PODER JUOICIÁA!O 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPI!RIOA 00 TR.ABALHO 

SA. 

. 1 o 

13,30 -3-

..UdJ Afpr:tJ (Dr. :PuuB Ausust·J C1·J N~sc1nent1) e A. GI'll.closo 

& Fi~n1s Ltcta. (Dr. Humoerto Antunes Gruoer) 

O Sr. O.Lymplo a e Me .L .LO - O Tribuaal Reglona.L d•J Tra ba.Ln•J da 

Se~nrJ.a RegiãJ cntead.cu 'iue o rec·:>rrentc, CJn!erem;e de car

ga e descarga, nâ·J de1nnstrou que o serviço I{Ue p'rcstuva h 

recorrida r&sse suoJrctinaao ••• (.L3). i' o re.Lat6rio. 

O Sr. Calde1ra Net·J - De acôrao • . 
O Sr. l'resldente - im discussão. Encerrada. Coa a palavra 

•J relator. 

O Sr. Olpp1o de Mcll•J - Connego da revista,. ea consonância 

coe a op1n1ao da dJuta l'rocuraaoria ••• (lê). 
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O Sr. Caldeira Neto - Não conheço da reYista da respeitáYel 

decisão regional, que houye por bem reformar a sentença da J 

ta •• ,(lê). Dela não conheço. t meu Yoto. 

O Sr. Ol!mpio de Melo - Peço a palaYra para justificar meu YO 

to no conhecimento. 
, 

Em Yerdade ninguem nega que o trabalhado 

de carga não seja um trabalhador autônomo, mas também não se 
A 

nega a possibilidade de se transformar em empregado, Ele era 

principalmente um trabalhador da emprêsa, A decisão apenas 

se louva no fato de que a categoria dele era de trabalhador 
~ 

autonono, 

O Sr. RÔmulo Cardim - Sr. ~residente, o ilustre relator decla 

rou que os acÓrdãos citados são de Turma. A lei diz que o 

art. 3R é uma invocação de princlpios. ~ preciso proyar que 

êle era empregado, Os artigos citados, da CLT, se aplicam ao 

- ~ -empregado' e a decisao diz que ele nao era êmpregado; logo, os 

artigos são impertinentes, Acompanho o sr. reYisor. 

O Sr. Lima Teixeira - Os julgados apontados são de Turma, 

segundo o sr, relator ••• 

O sr. Ol!mpio de Melo - Os arestos são de Turma, mas meu pon 

to de Yista é de que a decisão das instâncias é no sentido· 

"' - , de que o trabalhador autonomo nao e subordinado, mas o traba 
~ A # 

lhador de carga, tido como autonomo, nuitas vezes e subordi 
A 

do e este, como verifiquei dos autos, era subordinado. 

-O Sr. Presidente - Contra o Yoto do relator, o recurso nao 

foi conhecido. Redicirá o acÓrdão o revisor. 
, / 

O Sr, Secretario - PROCESSO NR 5 169/63 - Relator: Ministro 
# A , 

Julio Barata. ReYisor: Ministro Romulo Cardim. Recurso de re 

Yista de decisão da 19a. JCJ de S.Paulo. UTIL S/A - INDUSTRI L 

ll1PORTADORA DE MÁQUINAS (DR. JOS~ J, DE BIASI) e NELSON GRIU 

RINI PffiES. 

O Sr. Presidente - O pedido é rolatiTO a 9/12 aYos da lei 
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4 090, que as instâncias recorridas mandaram pagar ••• (lê). ~ 

• o relataria. 

O Sr. RÔmulo Cardim 
.. 

- De acordo • 

• O Sr. Presidente - Meu voto e o seguinte: Conheço do recurso, 
.. 

com base na divergencia jurisprudencial. 

O Sr. RÔmulo Cardin - Também conheço. Estão citados acÓrdãos 

divergentes._ 

O Sr. Presidente - Por unanimidade, conhecido o recurso. E 
, -lhe nego provimento, pelos fundamentos ja expostos em decisoe 

anteriores desta Turma. 

O Sr. Rômulo Cardim - ConheÇo e dou provimento, porque se tra .. 
ta de empregado que declara que saira espontaneamente, 

O Sr. Caldeira Neto - Com o revisor, 

O sr. Presidente - Contra dois votoa,ao recurso foi negado 

provimento, 
/ 

O Sr. Secretário - PROCESSO NR 5 227/62 - Relator: Ministro 

JÚlio Barata. Revisor: Ministro RÔmulo Cardim. Recurso de re-

vista de decisão da JCJ de Fortaleza. JAIME TOMAZ DE AQUINO 

(DR. LAYER LEORNE MENDES) e JOS~ BARBOSA DE MOURA (m, RADMI 

DO CRISÓSTOMO). 

O Sr. Presidente - A reclamada, ora recorrente, foi revel. 

Em embargos, sem justificativa da revelia, alegou ser parte 

ileg!tima,,,(lê). ~o relatÓrio. 
.. .. 

O Sr, Romulo Cardim - De'a•ordo. 
. . 

O Sr. Presidente - Meu voto e o seguinte: A sentença de embar 

• gos esta - como diz a recorrente - evidentemente desfuldament -

da •• ,llê), Conheço do recurso. 

O Sr. RÔmulo Cardim - Conheço do recurso. 

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

de.E lhe dou provimento para que a Junta apreoie o recurso d 
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embargos e todos os seus !tens, como de direito, Saliento 

que há uma confusão muito grande, ~ um desleixo grave. Tro-

caram os nomes. Foi apresentado o recurso com alg~s itens; 

julgaram um e nada disseram sÔbre os outros, Há um documento 
- ~ ,/lo ,. 

que nao e mencionado, Que tosse rejeitado, mas que fosse obj -

to de consideração, 

O Sr, RÔmulo Cardim - Pela ordem, Tenho até um acÓrdão longo 
• w 

mostrando que o julgamento de embargos equivale a apelaçao 

na Justiça Comum, O Tribunal tem que julgar o feito outra 
~ , , 

vez, havendo erro de direito, Materia nova e que o Tribunal 

não pode apreciar. 
, , . 

Em embargos so pode apreciar materia ja 

apreciada. Estou de acÔrdo eom V,Ex!. 

O Sr. Presidente - Foi conhecido o recurso e lhe dado provi-

• manto, por unanimidade, para que baixem os autos a Junta a 

fim de que julgue o recurso de embargos, como entender de di 

rei to, 
./ 

O Sr, Secretário - PROCESSO NR 5 279/63 - Relator: Ministro 

Olimp1o de Melo, Revisor: Ministro Caldeira Neto, Recurso de 

revista de decisão do Dr. Juiz de Direito da Comarca de S, 

João, CELSO BARBOSA (DR, FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RIBEIRO) 

e CJA, FIAÇÃO E TECIDOS SARMENTO (DR. MAURÍCIO ROBER'l'O VELAS 

CO): 

O Sr. Olimpio de Melo - O Dr, Juiz de Direito da Comarca de 

Nepomuceno decidiu que o reclamante não tem direito ao rece-
, w 

bime.nto de salarios que reclama; desde que nao provou sua 

enfermidade ••• (lê). É o relatÓrio. 
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O Sr, Cal à e ira Ne t9 - De acêràc. · 

~ 1 ,, .. . . 

O Sr, rresident~ - Em liiscus.ll ão. Encerrada. 'I'el!l a palavra 

o Relator. 
, 

O Sr. Olimpio de Melo -
, 

Conheço da revista, que esta funàa-

r.entatia, (Lê). 

O Sr. Calli.eira Neto - Conheço. 

O Sr, Fresiàente - Conhecilia, uni:lime:r.ente. T€111! a palavra. 

o Relator. 
, 

O Sr, OlÍmpio àe Melo - No merlto, àou provimento ao recur-

so, para julgar precedente a reclamação. 

para cio... (1 ê). 

, 
o SA!.lDU esta pre-

O Sr, Calteira Neto - De acÕrà.o com o Relator, Dou pr!Jvi-

~~:ento. 

O Sr, ~residente -

O Sr, RÔmulo C!lràim - • H a. - . E~tento que o SAMDU n~o e i~sti-

tu to à e previ~ência :r.eat Órgão· previàench;_rh, Sempre sus ten 

" tei este meu p:mt.o de vista, Nea;o prJvhJOnto. 

O Sr. Presiàente - "' Contra o voto ào Ministro Romulo Carlilm, 

àad-o pr::>vimento ao recur~o. 
, 

O Sr, Secret!'lrio -
v 

PROCESSO WlThiERO 5 327/63 - Relator: Mi-

~istro JÚlio Barata - Revisor: Ministro RÔmulo Caràim - Recu 

so ee revista de decisão to TRT àa 3& Re,ião - MARI~1IO DIAS 

DUARTE (Dr, Wilson Carneiro Viàlgal) e -AJi,ARLE PEREZ RODRIGUE 
, - , ' 

(Dr, Jose l.c Sao Jose Ayres), 

O Sr. Presitente - lllantentil sentença anterior, o Ei;réi:io 

Tribunal Regional da Segunda Região ••• (lê). E' o relató-

rio. 

O Sr, RÔmule Cartiim - "' De acortio, 

O Sr. Presidente - Elll àisc>usiio. ' Encerrada, Meu vote e • 
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seiuin te: Não hrÍ. ofensa à "r e• .jud.ica te." no acÓrtião recorri -
- . ;. . 

tio que 1r.anteve inteii[ral a tiecise.o tie prb;eira instancla ••• 

{lê). Não C.)nheço. 

O Sr. RÔmulo CRrtiim - Também não conheç:;. Nilo te111 funtialllen 
, 

E he. c:>lsa estranha: a sentença ie. fls. 16 afir -

Jna • • • ( 1 ê) • 

O Sr. Preeiàente - . Não c:>nhecito, unâni-

me:1en te. 
./ 

O Sr. Secret~rio - !'ROCESSO NÚMERO 5 368/63 - Relator: Mi-

nistro JÚlio Barata - Revisor: Ministro RÔmulo CartiiN - Recu 

so te revista àe decisão tia 6! JCJ ~e São Paulo - SPIG - SOC 

E~ADE PAULISTA DE INSTALAÇ5ES GERAIS LTDA, (Dr. Walter O. Se. 

tos) e LUIZ PIRES DE lo!ORAIS (Dr, Jorie Re.tii). 

O Sr. Presi~ente- O reclamaate.asainara contrato àe obra 

certa para prestar serviço em àuaa localitiaties tiiferentes e 

tiistantes uma tia outra ••• (lê), 
, 

E' o relatorio • 

O Sr. RÕ~ulo Cartiia -
. A 

De acorl.o. 

O Sr. lresieente -· ~ tiiscuasão. 
, 

Encerratia. Meu voto e o 

se~inte: A injustiça tia senteçà ••• (lê). tio 

recllrao, 

O Sr. RÔr-ulo c,rtill! - Ta:atbé., não. O que afii'llla a tiecisão 
, .. ~ , 
e que ~estie que trabalha elll .ti1yersas obras nao e poasivel 

t1zer-se que é para obra lieterminatia, Acoa!panho V. Exiõ, 

O Sr. Preeiàente -
# A 

Ha tiivereencia ? 

conhecitio o recurso. 

O Sr, SecrP-té.rio - PROCESSO llÚMERO 5 372/63 - Relator: 'IH-
~ : ... 

n1stro Julio Barata - Revisor: Ministro Romulo Cartiia - Re 

curso lie revista de ,.;,ecisão tia 6t. JCJ tia Guanabara - LOJA VI 

'IALE - VITALE MÚSICAS LTDA, (Dr. Faras1o Loureiro ~laia) e 

TEREZA PICCOLO (Dr. Gere.ltio Carioso). 
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1•) 
'" b 

O Sr. l'resiliente - A sentença recorrllia, confirJl!Uia 110 jul -

iamento lie eabarios, concluiu provalia ••• (lê). E' o rela-

' torio. 
~ ~ 

O Sr. Fomulo CarliiM - De acerto. 
, 

O Sr. Presiliente - Em discussão. Encerralia, Meu voto e o 

se,uinte: E1 lacÔnica e resumilia a sentença lie embar.os, não 

é, porém, liesfun~nmentalia ••• (lê), NÃ11 conheça, 
... O Sr. Ro~ulo Carliia Não conheço. 

O Sr. l'resiliente -
, ... 

Ha li.iveriencia ? Não conhecilio, por una 

nimllialie, 
, ,.J_ / 

O Sr. Secretario - PROCESSO rWA!ERO 5 397/6; Relator: lollnls 
, ... 

tro Julio Barata - Revisor: Ministro Romulo Carli.im - Recurso 

lie revista li_e d.ecisÃo cl!. 1& JCJ ie SaNtos - CIA. SIDERÚRGICA 

PAULISTA (Dr. Oscar Barreto Filho) e FLORENTINO LOBO COSTA -

(Dr. Gilberto Pinto de Azeveio). 

O Sr. Presidente - O reclaaante pei1u complementação te téci 
, , 

mo-terceiro salario, querenio ver calculato o av1so-prev1o ••• 

(lê). 
, 

E1 o relatorio. 

O Sr. RÕmulo Carli1m - De acÕrio. 

O Sr. Presil"'•mte - El:l liiscusaãe. Encerrac.a. 1.\eu veto: os 

tois primeiros acórtãos c1taios, que procelie• to Tribunal Su-

perior to Trabalho, não se aplic~m à espécie ••• (lê). NÃo 

conheço to recurso • 
... 

O Sr. Romulo C~rtim N!i:o conheço. 

Hi liiveriência ? Por unanimiialie, -na o O Sr. Presiiente -

conhecilio o recurso. 
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O sr. Secretária - PRoC:\SSO Nl! 5 398/63 - Rela t~r: Ministra 

JÚlio Barata. RJvisor: Mini~Jtra RDmulo Cardlm. Recursa ie 

revista ie à.ecisãe tia 111 J6J ie Sentes. Interesslilies: Cill. 

Cruzeiraàlle Armazene Gerais (Dr. Carlas Alberta ~mes ie Car 

valha) e Airiane Jacab (Dr. Derismay H. Alense). 

O SI". Presillillntl! -Os embar.es ••• (lê). ~o rel.lltiÍrio. 

O Sr. R~mula C~relim - De a cÔràe. 

O Sr. Preaiiente - Ea àiacuaaie. Encerrula. ldeu Yete é e •.! 

, , -
iU1ate: eenheçe ie recurae par~ue ha aeariaa iivarganta ie 

Trib\Ula 1 PleReo 

O Sr.Rimule Carti111- De acirie. Hi um aoériãe • ~~~&ia até ie 

11.ue II!U&ll!.\.111' ac.riãe há oertitãe ie Departamente ie II!U' sé 

entres•• •• àia 26 ie julhe. Cenheçe. 
, A 

o:=sr. Prea1iente - Ha i.iYel'iencia? Per unanbtllia ie o enhee1-

••· Ne llltrita, • iacumenta ie fla. 67 é superveniente. ~ •• 

eisãe reoerrita a per lsae peieria ser juatai.e, ae111 

narmas ia processa. (Lê). 
, 

Aaa1a, àana·e valilliaàe e fe •• 

taia aficial ie Carreias, cansliera tempestlve o r11curse ia 

• ambarges e, per isso, iau preyi.Iaenta a revista para 

• as autes a MM Junta • a~ecie esta es rmbsrges OllllG entender 

ie iiraite. 

O Sr. Rimulo Cgrilm -Srmpre me felicita t~.uanio meu vote rima 

teltal maneira cem a ie v. ExA. Tenhe até esorite. O fate 

ie fahr em segunia avisa s~Jpaie impressionar a quem nãa tem 

caixa pastal... (lê). 
A 

O Sr. Presid.8nte - Há àivergenoia? Per unanimiaiaie o recurse 

fel cenhecii.e e, par unanimiiade, praviie ~r9 ~ue baixem os 

• autas a MM Junta e jul;;ue esta e recurso ie embar.;as per ser 

o mesmG tempestive. 

o Sr. Secretária -,.EROCRSSO Nº 5 518/63 -Relator: J.:inistre 
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JÚlio Bar~t~. Revisor: Ministre RÔmule Carcilm. Recurso lle 

rnista lie decisão (1e TRT U. 4!!. Reeião. Interessados: Arre

zeirA. Bra silei:ra S/ A (Dr. Flá vie Obina) e Jaã 11 Le_,:ra e outro. 

(Dr. Vitor Douelas Uunoz). 

O Sr. Presiàente -Confirmando ciecisãe lie !Jl'imeira ins~ncia, 

que negqra a oom,ensação àe uma r;ra tificaçãe anual, ant~cip. 

tÓria d11 partiC1Jl9 çãe nes lucres, o~Jm a .;mt1f1caçie fi',a 1~1 

4 090 e acórlii'o de fls. 35 ieu Janho cie c~ usa ao reol!imante, • 

(lê). 
. , 
,; o re la torie. 

O Sr. Presi~ent~ -3m ciiscussãe. Encerrai&, ~eu veto é e se 

guinte: não há õ.lveraância Gle julgados. Os citados rua revis 

ta tala• •• gratificação natalina, lllllS a gratiticaçãe ~ue ao 

~uerla eempensar era expre ssam.ente o an teci:pa1:1en to ia par tia 

paçãe nos lucres. Tinha, pois, iestinaçãe certa. (Le). liã 

conheço ie recurao. 

O Sr. Rêaule Carliia- Faço ~uestão i.e ler meu vote. V.Ex ... 

sabe perfeitamente que essa cenoeriincia s. peie ae iignifi-

ear. V .Ex". acabou ie iizer efll!l outras :palavras. Entenlie 

~u• a gratificação :per :participação nt~s lucres nãe poie se%' 

us~Jiia pare compensar a lia Lei 4 090. A reviata é fr:te•. (L). 

Ac•mpanhe e vete de V, Ex", 
' A O Sr. Pr• silien te - Há iivergencia? Per unanimiulie • re cura 

não fe1 cenhecilie. 

O Sr. Seeretário - PROC!!:SSO Nll 5 522/63 -Relo tor: Ministro 

Olimpio à e Mele. Revisor: Ministre Callieirll N e te. Rec ur a e 

lie revistll ie iecisãe llla 12!! JCJ ia GB. Interessadas: !.!anue 

Menàes àos ta~<ntu e s;rgie AlYes li.os Santes (Dr. Ferruanio Ge 

mes) •5Simees s/A (Dr. sérTule Drumenà). 

O Sr. Olim]lie de Mele - A 12& Junta ia Gu:lnabara julgeu impr 
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eetiento a reela~ çã o formula à.R pelo rec ~rrents cant!'Q. a reo :~r 

rilit~., por entenier cemprovaia a indisciplina ie qu<"~ 0 auter 

é ecusaio: (1;). h o relqterie. 

O Sr. Callli.eirg Net~ - Do ac;rdo, 

O Sr. Pre !'li r' ente - Em li iscus sã •• Encerrad". Com a palavra 11 

relatsr. 

O Sr. Ollm•io lie Mel• -Conhe r;• do recurso, O reclal!lllnte em 

sua revistll afir!lllà quo lhe. fcram atribuÍias 1'ünçÕes:.ri1vers:as 

ias suas. (LÔ). A sontenr;a nenhuma refer~ncio. faz a tais cir 

ctmstâncias ale;;a~a e Cllro}II'OVH1as. (Lê), Hão se trata ie 

reexama G.e prova, O re cl9.rnante liesie • in!cle ale(.;ava sua 

Cimiiçãe ie pelireir& e que lhe f;ra a tribu{da tarefa file ser

vente. Qle a fazia, r.ns contrariado, Da{ os P.trites nqscl-
A 

lias entre ele e o encsrregaio. A Junta não apr<'tcieu essa c11 
A 

cunstan cia , SEI a teve ao f a ta i e que h!O v h incUsciplinli, é'.es 

Gl.ia ne liesempenho f'.es funç9es. Was t•à.Rs es testemunhas in

clusive e s dn reclama ia tHzem que era pec:lreiro e lhe era dad 

serviç~ à. e servente. Da! • de sen ten<iiment o sur-'ido entre }:R 

trio e empre tl,lth. 

O Sr. Calr'elra N.,t• -A Junta jul.:;su im:ttrecec:lente o peiillo 

considerando pravaW.a a clesÍ<iia tio rec~rrH.o, cenfuorne iepei 

mento lias preprias testemunhas. Em embargos cenfirmou • s•u. 

tença. Me térla à.t'l fato. A Precuraàiria nã e cenheceu, eu 

• tambem, • ma teria •• fa te. 

O ::;r, 011m!i• rle Mele - ~r .. pellroir e e fazia serviço ào s<"~r-

vente. Tadas as testemunhos, inclusive as ia reclamalla, dize 

(lUO era peiroiro e lho or11 a tribuÍie e serviço i.e sorvente. 

Telia vêz qus lhe era daia êsse serviço êle e fazia ie má Vll!l 

taie, nãe fazia com perfeição. Da! ter sili.o censilleraào cem 

iesÍdia e fato ie não trabalhar ê1e com aquela àil1g~nc1a 

I!Ue lhe exighom. 
~ , , -

N:.o e materia ie fato sabor se hGuve eu na 
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rebalnmento li.e função. Isse a .Tunta não aprecleu. É alei•

it> desàa a 1n1c1el ,elo reclamante e cemprevalie flcau pelas 

testemunhas. 
A 

Toàas elas dizem qu~ ara pe~rolre e, senQo pe-

irelre, inexplicavelmente lhe era daàe serv1ç111 de servente. 

'-'ualquer urna r.}uem se atr1bu1sse serviço que na:l er~ o seu 
, 

faria àe ma VGntade. 

O Sr. Pre sifiente - A questão sob ~ pent • li e vis ta u justiça 

eu injustiça h. sentença ••• 

O Sr. Ollm·de fie 1\lelo - A sentença na o faz referência. Se 11 

senlln<a dissesse que en ssrvente e fazia mal seu serviço (lo 

servente ruiD teria sentido e que f:tl aleii'-fie. Mas fel alegair 

!!_Ue era pedreiro e f~.z1a serviçe de servente. 

O ::ir. Prestàente - Pan che~r a essa C()nclusãe sé reexamina!l 

io matéria de fa te. Esbu d.e mães am:a:rraias. O Tribun~l .::iu~e 

:pior nãe revê tJâtéria de fato. D:J.tq venia, niil conheço. 
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O Sr. Romulo Cardim- Para conhecer de uma Revista tenho qu 

rever os testemunhos prestados na Primeira Instância; é uma 

imposição material. Não posso, através da prova testemunhal, 

conhecer do recurso. Essa prerrogativa é das instâncias an-

teriores, Ainda acresce a circunstância de.que a sentença 

não cogitou dessa matéria e, por isso, não pode haver divergê 
A cia sobre ela. 

o Sr. Lima ~eixeira - Não conheço. 

o Sr. Presidente - Contra o voto do Relator, nao foi conheci 
, . , N 

do o recurso. Redigira o acordao o Revisor, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N~ 564o263 - RR - Relatori Minis-
A 

tro Julio Barata - Revisor: Ministro Romulo Cardim- Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 3& Região - CENTRAIS ELÉTRI

CAS DE MINAS GERAIS S/A (Dr. AntÔnio Fel!cio da Silva) e TAN• 

CREDO GIRINO VENTURA (Dr, Wilson Carneiro Vidigal). 

O Sr. Presidente - O acÓrdão de fls. 63 garantiu ao reclaman 

• te, ora recorrido, o pagamento de horas extraordinarias a se 

rem apuradas em execução, observada a prescrição bienal ••• 

(lê). A Procuradoria é pelo não conhecimento e não provime~ 

to do recurso, E' o relatório. 

o Sr. RÔmulo Cardim - " De acordo, 

o Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada, A divergência 

jurisprudencial justifica o conhecimento. Conheço. 

O Sr. RÔmulo Cardim - Há uma coincidência interessante, O 
. -recorrente cita acordaos de V. Ex6 e de minha autoria. Conhe 

ço. 

O Sr. Presidente -
• A 

Ha divergencia'l Por unanimidade, conheci 

do o recurso • No mérito, entretanto, nego-lhe provimento. A 

• materia de fato, tal como foi examinada pelo Tribunal recorr! 

do, não autoriza o enquadramento do reclamante entre as fun -
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çoes de mando, nos exatos têrmos do art. 862, letra ~· da Con-

sol1dação. (Lê). Nego provimento. 

O Sr. RÔmulo Cardim - "Data venia 11 divirjo. 
, ~ 

O acordao de 

V. Ex 11 , que está citado, diz exatamente isto: "Mesmo não sen-

• do um gerente propriamente dito, o empregado pode exercer fun-

ção de mando". E' o caso dêste, porque êle era encarregado 

de Turma e exercia função de mando, mesmo sem ser gerente. 

acÓrdão de minha autoria afirma: "Quando se trata de pessoa 

que recebe salário m!nimo... (lê). 11 E' o caso dêle. Ainda 
~ A 

acresce a circunstancia, muito importante, de que era ele mes-

mo quem anotava as horas extraordinárias doa outros e as dêle. 

A sentença do Tribunal Regional reconhece que êle era cgefe de 

Turma e anotava o horário de trabalho dos demais empregados e 

• o seu proprio. Êle anotava 11 pro domo suo". 
,. 

Anotava para e 

• le tambem. ' , Esta escrito na pr~pria sentença recorrida. Log 
, ~ , -esta em desacordo com o acordao de V. Ex• e o meu, que diz se 

o empregado recebe pagamento extraordinário por serviço extra~ 
. - . dinario nao significa que tenha ,-direito a horas extraordina -

rias e a sentença recorrida diz que recebia dinheiro por ser-
• A 

viço extraordinario e ele mesmo anotava suas horas. 11Datavve 

nia11 de V.Ex•, divirjo, dando provimento ao recurso. 

O Sr. Presidente - um esclarecimento. Como disse no relat 

rio, o empregado era eletricista da Centr~ Elétricas de Mi 

nas Gerais. Quanto ao meu acÓrdão citado aqui, diz êle: "Par 

efeito de remuneração de h:;ras extraordinárias ••• (lê), 11 

,. . 
que ele era de fat'J e um capataz. 

A 

O Sr. Romulo Cardim - Era de confiança. 

O Sr. Presidente - Dessa maneira, o contra-mestre seria tam

bém inclufdo em funç~es de gerente, como qualquer chefe de de 
' A partamento tecnlco de uma empresa. Não estou em discordânci 

• 
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, . 
com meu proprio acord - . ~ ao,mas entendi, como o acordao recorrido, 

~ 

enquadra, que nao se • O salario do reclamante era de Cr$ ... 
24.ooo,oo. Entã:>, da .. 

r-se a esse homem o meam:> tratamento que 

damos a um gerente, c 
.. . . 

om esse miseravel salario que ultrapasse 

a Cr$ 3.000,00 ou Cr $ 4.000,00 o salário mf.nimo da região? ~s 

te o meu ponto de vis 

o Sr. Rômulo Cardim -

à o, • So digo que o a 

O Sr. Caldeira Neto -

pousa na c:mfiança, 

O Sr. Presidente - E 

de gerente ou de mand 

O Sr. Caldeira Neto -

pelo seu padrão mais 

ta. 

V. Ex' está certo e eu nao discuto is

c5rdão de V. Ex& fala em gerente. 

~ contrato de trabalh-:> "lato sensu11 re 

• • a fiducia, mas nao a confiança do cargo 

o, 

Dai a distinção se rep-:>usa na f1dÚC1a, 

elevado na emprêsa, n:> exerc!cio da fun-

ção de mando, 

se sentido, foi 

Isso o 

pro f e 

diferencia dos outros empregados, E, ne 

rida a decisão, entendendo que êle era um 

mero capatat. 

o Sr. Presidente - F 

o Sr. Caldeira Neto -

tro daquela categoria 

fato de ter anotado a 

mo diz o Ministro RÕm 

o Sr. Presidente - A 

o Sr. Caldeira Neto -

lator, 

o Sr. Lima Teixeira -

o Sr, Ol;ymp1o de Melo 

o Sr. Presidente - c 

to ao recurso. 

eitor de turma, 
- , Evidentemente nao posso enquadra-lo den 

com:> rêz V. Exa., altas sàbiamente, O 

s horas pouco importa, salvo se fÔsse - c 

ulo Cerd1m - 11 pro domo suo", 

s horas foram apuradas em execução. 

Então, 11 data venia 11 do Revisor, com o R 

Com o Relator. 

- Com V. Exz. 

entra o voto do Revisor, negado provimen-
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O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 5684/63- RR - Relator: lUnistro 
A 

Julio Barata- Revisor: Ministro Romulo Cardim - Recurso de Re 

vis tade decisão da JCJ de Joinville INDS. SCHEIDER S/A. 

(Dr, Rui Alexandre Varela) e EVANIR KAL!!IN (Dr. Carl~s Adau

to Viena), 

O Sr, Presidente - Trata-se de empregado que se despediu da 

emprêsa em junho, (Lê). A Pr~curadoria é pelo conhecimento e 

não provimento do recurso. 
, , 

E o rehtorio. 

O Sr. RÔmulo Cardim - De acÔrdo. 

O Sr. Presidente - Em discuss&o. Encerrada. Conheço do re 

curso. 
A , 

O Sr. Romulo Cardim - Tambem conheço. 

O Sr. Presidente - Há divergência? Conhecido o recurso, por 

unanimidade. 



POOI!R JUOiêiÁRtO 

JUSTIÇA DO TRAI!.ALHO . -25 
TRIBUNAL SUPa'<IOR CO TRASALHQ 

.Q-4 964 -
o Sr. Presidente - (c 

prios e jurídicos fan 

O Sr. RÔJDUlo Cardlm -

espontâneamente. 

o Sr. Caldeira Neto -

o Sr • Lir.1a Teixeira -

O Sr. OlÍmpio de Melo 

o Sr.Preéidente - Co 

o Sr. Secr etár lo - p 

tro Ol{mpio de Melo. 

cisão do TRT da 3a. R 

J.4.20 -1 

ontinuando) - Nego r .. rovlmento pelos prÓ

dal:len os da sentença recorrida. (Lê). 

Dou pr ovl:nen to el.s I!Ue o empregado sal 

Com oRevlsor. 

Com o Relator. 

Com o R ela to r. 

ntra 2 votos negado provimento. 
.....-

ROOESSO WMERO 3.765/63 -

Revisor Ministro Caldeira 

Relator Ml.nls 

Neto. RR de dj 

( Il.~ WILSON CARNEIRO V 

egião. Interessados: WELLINGTON FAIS 

IDIGAio) e MINE:tAÇÃO MORRO VEL.''IO S/A (ffi 

CUNHA) • LUIZ TO!r!AZ DE MIRANDA 

O Sr. OlÍmpio de Melo 

o reclamante ••• (lê o 

o Sr. Caldeira Neto -

o Sr.Presidente - Em 

Sr. Relator. 

O Sr. OlÍmpio de Melo 

ço. (Lê). 

O Sr. Caldeira Neto -

- O Tribunal da 3a. Região coroluiu que 

r ela t6rio). 

De acôrdo. 

discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

- "Data vania" da Procuradoria, conhe-

"Da ta venia", divirjo. Am!Jas as ins -

tâncias apuraram ~ue 

~a e deserepeito ••• ( 

ficaram provadas as faltas de indiscipll

lê). Não conheço. 

O Sr. Presidente - c 
O Sr. RÔelUlo Cardim -

O Sr. Lima Teixeira -

•• 
om o Revisor. ,. 

Com o Revisor. 

Com o Revisor. 

lo Sr. Presidente - Não conhecido por maioria. Redigirá o acór 

ão o Sr. Revisor. Indago do Sr. !.Unis tro OlÍmpio de Melo se 

stá em condiç~es de proferir voto no Processo 4.101/63, de I!U 

ediu vista. 
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O Sr. OlÍmpio de Melo - Estou. 

O Sr. Secretário -
./ 

PRCCESSO N'Oi,ffiRO 4.101/63 • Relator Minis 

tro Rômulo Cardi~. Revisor Ministro Lima Teixeira. RR de 

decisão da 4a. JCJ da GB. Interessados: INSTITUTO TERAPtGT.r 

CO SCIL LTDA. e CIRENI BATISTA DA SILVA. Com vista ao Sr.M,i 

nistro OlÍmpio de Melo. 

O Sr. Presidente - A situação é a seguinte; conhecido por 

unanimidade, tendo os Srs. Ministros RÔmulo Cardim, Relator, 

Lima Teixeira, Revisor, e Caldeira Neto e o Presidente dado 

provimento ao recurso pna ordenar o pagamento do salário de 

form sla~ples. 

O Sr. OlÍmpio de Melo - De acôrdo. 

O sr.Presidente - Por unanimidade - então - a Turma deu pr~ 

vi~ento ao recurso para ordenar o pagamento do salário de 

forma s illlple s. Esgotada a pauta, declaro encerrada a ses 

sao. Amanhã não haverá sessão em virtude de a TUrma se en -

centrar com o julga.mento dos processos e11 dia ••• -. 


