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Presentes: Srs. Hildebrando Bi
s~glia, Pres!dente; Luiz Menoss , 
Delio Maranhao, Tostes Malta, M 
nistros. 

co o 

, 
O sr. Presidente - Havendo numero legal, declaro aberta a se -

são. O Sr. Secretário vai proceder à leitura da ata da ses

são anterior. (Lida a ata). Em discussão. Encerrada. Aprova 

da a ata. 

O Sr. Secretário- Não há matéria de expediente. Vamos pas

sar à Ordem do Dia. PROCESSO NQ 5·273/62 - Relator: Minis

tro Luiz Menossi. Revisor: Ministro Délio Maranhão. Recurso 

de revista de decisão do TRT da la. Região. CIA PROPAC (COM. 

E IND.) (DR. EURIPEDES FRANCISCO REIS) e BRAZ NERI (DR· JIIRO 

S~ PIMPÃO). 
, 

O Sr. Luiz Menossi - O Tribunal entendeu que nao esta prescr-

to o direito do reclamante ••• (lê). to relatório. 

O Sr. Délio Maranhão- De acÔrdo. 

o sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. 

D sr. Luiz Menossi - Não conheço. O art. 175 do CÓdigo Ci-
, 

vil não se aplica ao caso dos autos, porrue a hipotese aqui 

é regida pelo art. 1:72 ••• (Lê). Não conheço. 

O sr. Délio Maranhão- Corheço. A desistência da ação nao 

interrompe a prescri•;ão. 
, , ~ 

Ha varias decisoes neste sentido. 

O Sr. Presidente ... C•jm o revisor. 

O Sr. Tostes Malta- Com o revisor. 
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O Sr. Presidente - Conhecido, por maioria de votos. 

O Sr. Luiz Menossi -Nego provimento. 

O Sr. Délio Maranhão - Dou provimento. 

O Sr. Presidente- Por maioria, acolhida a preliminar de 

prescrição. , , -Redigira o acordao o revisor. 

O Sr. Secretário- PROCESSO NQ 5.478/62- Relator: Ministro 

Luiz Menossi. Revisor; Ministro Délio Maranhào. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 4a. Região. CARBONÍFERA UNIÃO 

LTDA. (E ARISTEU PEDRO SCHNEIDER. 

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

derou que a participação passiva em greve não constitui fal

ta grave •.• (lê). to relatório. 
, - ~ O Sr. Delio Maranhao -De acordo. 

O Sr. Presidente- Em discussão. Encerrada. 

O Sr. Luiz Menossi -O argumento básico do julgado recorri

do consiste em não considerar participação em greve falta 

grave ••• (lê). Não conheço. 

O sr. Délio Maranhão - Não conheço. 

O Sr. Presidente- Não conhecido, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 3·973/62 - Relator: Ministro 

Luiz Menos si. Revisor; Ministro D.élio Maranhao. Recurso de 

revista de decisão da JCJ de Campinas. PAULO BRUNO PINTO ( 

DR. CARLOS MOREIRA DE LUCA) e B.F. GOODRICH (DR. DALTON TAF

FOLI TAVOLERO) • 

O Sr. Luiz Menossi- AJunta entendeu que a dispensa do recla 

mante foi justa, eis que o mesmo reduzira a produção •.• (lê). 

t o relatÓrio. 

O Sr. Délio Maranhão - De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. 

O Sr. Luiz Menossi- Conheço. 

O Sr. Délio Maranhão- Conheço apenas quanto ao adi@ional 
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noturno, porque, quanto ao mais, é matéria de fato. 

o Sr. Presidente -Há divergência? Por unanimidade, conheci

do quanto ao adicional noturno. 

O Sr. Luiz Menossi- E dou prmvimento para condenar ao paga 

mente do adicional noturno. O mais é matéria de fato. 

o Sr. Délio Maranhão- De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Por u~animidade, dado provimento à revis

ta para deferir o paramento do adicional noturno. 

O Sr. Secretário- PROCESSO NQ 4.082/62 -Relator: Ministro 

Luiz Menossi. Revisor: Ministro Délio Maranhão. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a. Região. FÁBRICA DE CIMENT 

VOTORAN S/A (DR. MARIO TEIJCEffiA) e SINDICATO DOS TRABALHADO 

RES EM INDS. DE CONSTRUÇAO E DO EOBILIÁRIO DE SOROCABA (JOS 

R. SABINO E OUTROS). 

Q Sr. Luiz Menossi - o acÓrdão condenou a reclamada ao pa?a 

mente da insalubridade ••• (Lê). É o relatÓrio. 

o sr. Délio Maranhão- De acÔrdo. 

C Sr. Presidente- Em discussão. Encerrada. 

C Sr. Luiz Menossi - Conheço e nego provimento. 

o sr. Délio Maranhão- Conheço e nego provimento. 

C Sr. Presidente- Conhecido e negado provimento à revista, 

por unanimidade. 

O Sr. Secretário- PROCESSO NQ 4.414/62- Relator: Ministro 

Luiz Menossi. Revisor: Ministro Délio Maranhão. Recurso de 

revista de decisão do Dr.Juiz de Direito da Comarca de Mogi 

das Cruzes. LANIFÍCIO SANTA JOSEFINA S/A (DR. LAURO PAIVA) 

e NELSON FERNANDES (DR. RUBENS M. MAGALHÃES) • 

O sr. Luiz Menossi - Alega-se pela primeira vez a prescri

çao. Férias em dÔbro. É o relatório. 

O Sr. Délio Maranhão- De acôrdo. 

O Sr. Presidente- Em discussão. Encerrada. 

O Sr. Luiz Menossi- Conheço. Apontada jurisprudência do 
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Pleno, que diz nao haver lugar para pagamento de férias .•• 

(lê). 

o Sr. Délio Maranhão- Não conheço. SÓ se podia conhecer pe 

la prescrição, mas esta não foi alegada. 

o Sr. Luiz Menoss1 -Também nao conheço • 

.fL._Sr. Presidente - Por unanimidade, não conhecida a revista 

O Sr. Secretário- PROCESSO NQ 4.816/62- Relator: Ministro 

Luiz Menossi. Revisor: Ministro Délio Maranhão. Recurso de 

revista de decisão da JCJ de Volta Redonda. JOÃO BALLA (DR. 

HELDON BARROSO) e CIA. SIDERÚRGICA NACIONAL (DR. ANTONIO NU

NES DA COSTA). 

O Sr. Luiz Menossi - A Junta de Volta Redonda houve por bem 

julgar justa a<suspàhãán.sofrida pelo reclamante ••• (lê). t 
, 

o relatorio. 

O Sr. Délio Maranhão- De acÔrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. 

O Sr. Luiz Menoss1 - Não conheço. Não ocorreu vulneração ao 

art. 894. Deu-se vista aos vorais ••• (lê). Se êles votaram 

tiveram vista. De modo que não conheço. 

O Sr. Délio Maranhão- "Data venia", êles votaram nos embar

gos, está claro. Parece-me, entretanto, que houve violação 

de literal disposição de lei, porque a lei manda que, entre 

a data da impugnação dos embargos e o julgamento, seja aber

ta vista aos vogais. Acontece que isto não ocorreu. Reali

zou-se o julgamento, sem que tivesse sido dada vista. Vista 

não é participação do julgamento. 
... ~ o O Sr. Luiz Menoss1 - ~les nao puseram vist~, mas julraram. 

o sr. Délio Maranhão- t possível que seja uma exigência des 

necessária, mas a lei impõe. A lei manda que, para julgamen 

to dos embargos, seja dada vista aos vogais. Não houve · 1st , 

portanto, foi vulnerada a lei. O cidadão teve prejuÍzo por 

que perdeu. 
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O Sr. Luiz Menoss1 - Ha pouco tempo, em caso identico 1 tive 

ponto de vista diferente dêste que agora estou expressando, 

mas fui vencido • Por isso me curvei à opinião da maioria. 

O Sr. Délio Maranhão - "Data venia", isto não muda meu ponto 

de vista • Houve preterição de uma fase para julgamento que 

a lei exige. A lei não faculta, ela impÕe seja dada vista 

aos vogais. De modo que conheço e acolho a nulidade. 

O Sr. Tostes Malta- A lei quis dar uma garantia de bom julga 

mente, com perfeito conhecimento do caso, abrindo-se vista 

aos vogais. Mas, pelo fato de não 

tiva ata, não se pode afirmar que 

constar dos autos a respec 

a disposição legal foi c~ 
prida 1 e o simples fato de se haver realizado o julgamento 

sugere a presunção de que os vogais tiveram vista. · 

O Sr. Délio Maranhão~ v.Ex. me perdoe. Não é apenas o fato 

de nao constar da certidão o visto. t que o fato foi afirm -

do - e é o fundamento do recurso. Não há nenhuma afirmação 
, 

em contrario. 

O Sr. Tostes Malta - Então, neste caso, o Tribunal poderia 

converter o julgamento em diligência para certeza do fato. 

O Sr. Délio Maranhão- Há a afirmação da parte, não há prova 
• 

em contrário, há o silêncio quanto ~ insinuação. Nào tenho 

a menor dÚvida. A lei manda que antes da decisão o vogal te

nha vista. 
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O Sr. Tostes Malta - Certeza que teria então de que o Vogal 

julgou sem conhecimento dos autos. 

O Sr. Délio M~ranhão - Agora há esta presunçao de que o Vo

gal votou sem conhecimento da questão. Mas a lei impõe que 

haja vista. 

O Sr. Tostes Malta -Mas a lei também impõe ao juiz fazer t 

relatório, fazer sua proposta também no julgamento dos emba 

gos. Eu não vejo no voto contrario senão uma afirnk~ção. E 

esta: que se os Vogais tivessem lançado sua vista nos autos 
, 

teriam decidido de maneira contraria. 

o Sr. Déli~ Maranhão - Ocorre-me no momento um exemplo que 

pertinente. Pode ser que não seja. No jul~amento do recur 

so de revista ou ordinário é necessário que o relator e o 

revisor, os que participam do julgamento, tenham vista dos 

autos. Vamos supor que por um lapso, no recurso ordinário, 

o Regional julgue sem que o processo tenha ido ao revisor, 

que êle não tenha aposto seu visto nos autos e tenha parti

cipado do julgamento. Não há dÚvida que há nulidade. A le 

exige que dois juizes tenham vista dos autos. 

O Sr. Tostes Malta- Pediria a V.Exa. que procedesse a uma 

revisão nos processos dêste Tribunal para verificar que nem 

sempre o relator e o revisor apõem o visto nos autos. 

O Sr. Délio Maranhão - Quando não apóe vista nos autos ••• 

O Sr. Tostes Malta - Na papeleta. 

O Sr. Délio Maranhão - Se não apusesse nem nos autos nem na 

papeleta e tivesse realmente vista 1 fôsse alegado isso, o 

secretário diria ou o Presidente da Tltrma: realmente não co s 

G 
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O Sr. Tostes Malta - Para mim basta o simples fato de o Vo

gal ter participado do julgamento depois de cumpridas P-s fo -

malidades propostas pela presidência, depois do relatório. 

Com a devida vênia acompanho •.• 

O Sr. Délin Maranhão- V.Exa, acha que o revisor comparece, 

houve o relatÓrio do relator e vota ••• 

O Sr. Tostes Malta - Se por acaso não lanço meu visto no pr 

cesso mas participo do julgamento, V.Bxa. pode ter a certez 

de que eu examinei êf:se processo, Quando não o faço rntes 

do julgamento não posso participar. Não julgo sem conhecer 

os autos, Mas aquêle processo é diferente. Na Junta, o ju z, 

com vista ou sem vista dos Vogais, é obrigado a fazer o rel 

tório e propor. 

O Sr. Délio Maranhão - Então, data venia, o TribunaJ Superi 

or com essa decisão -- que é de suma importância entend 

que não é necess:ria aquela exi~ência legnl, que a Junta po 

de, a seu bel prazer, cumpri-la ou nao. Exatamente isso. 

O f!r. TostPs Malt!'. - A regrp. é a seguinte~ ni'io se declara 

nulidade quando não ficar provado o prejuÍzo. 

(Chega o ministro Aquino PÔrto). 

O Sr. Délio Haranhão - Há prejuÍzo. 

contrária à parte. 

A prÓpria decisão • e 

O Sr. Tostes Malta - Estou admitindo que o Vogal julgou com 

inteira ignorância da questão. 

O Sr. Presidente - Também não conheço. Para levantar a nu-

lidade dos embar.r'OS era preciso que tivesse vista para pre

servar o direito do Vogal. O pedido foi depois dos vogais 
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terem fundamentado. 

O Sr. Délio Maranhão - O direito de o Vog~l pedir vista é 

assegurado. 

O Sr. Presidente - Nno conhecido o recurso, por maioria. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1 220/63 - Extrapauta. Emba 

gos de declaração opostos ao acÓrdão desta Turma, proferido 

em sessão de 19 de março de 1 963 no julg<>.mento do agravo. 

Embargante: Tancredo Noronha Júnior e Luiz Geraldo Martins. 

Relator: Ministro Tostes Hnlta. Impedido o ministro Délio 

Maranhão. 

O Sr. Tostes Malta - Sr. Presidente, julgando o agravo de i s 

trumento, esta Turma entendeu que o prazo se contava, no ca 

so, a partir do dia seguinte ao da publicação da decisão. 

Essa publicação foi feita no dia 14 de setembro, sexta-feir 

Então, admitiu a Turma que se contaria a partir do dia se -

guinte. Portanto, 15, 16, 17, 18 e 19. Dia quinze sendo 

sábado, ocorreu apenas o intersticio de um dia. (Lê). Afi 

ma o acÓrdão que terminou a 21. O recurso deu entrada no 

dia imediato. vêm os agravantes e mostram que houve êrro 

porque o recurso entrou no protocolo exatamente no dia 21. 

:uando li o processo -- estava sem os Óculos -- li no ca

rimbo 22. Os agravantes têm tôda razão. Minha dÚvida é sa 

ber se através de0embargos de declaração pode a Turma dar o 

dito por não dito. 

O Sr. Délio Mrranhão - Houve êrro material. 

n Rr. Pre~idente- A tese que V.Exa. suste~ta está mantida. 

A contagem é a mesma que V.Exa. fêz. Houve engano sàmente 

quanto à data citada. 

8 
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O Sr. Tostes Malta - Jlla hirótese, a Turma dando provimento, 

acolhendo os embargos, teria, <>nti'ío, que examinar o agravo. 

Mas para isso era preciso que se publicasse também o acór

dão dos embareos de dE>claração. Eu não acolho. A Turma, 

' ainda que eri·adamente, declarou que o recurso so deu entra-

da no dia seguinte. Acho que êsse êrro não pode ser corl'i 

gido através de embargos. 

O Sr. Presidente - A intempestividade seria do recurso de 

revista. 

0 Rr. Tor.tes Malta - Então, deneP,ada a revista por intempes 

tiva. 

o·~r. T'rPPidertP.- Por intempestiva. 

n ~r. Tor.teP Malta -Não foi a parte, em contra-razões, que 

argttiu a intempestividade? Eu nii'o dou pela declaração da 

parte. E' porque a parte contrária, a agravada, diz que er 

dia 21. Li no carimbo 22. Has está vis:f.vel 21. Houve en-

gano. Ela tem tôda razão. Mns não posso, através de embar 

~os declaratÓrios, diar o dito por não dito. Cabe ao Pleno 

decidir. Sou vencido. Rejeito os embargos. 

O Sr. Presidente- V.Exa. rejeita os embargo~. Eu entendo 

que no c~so há um êrro perfeitamente sujei to a corr.eção. O 

recurso é usado para êste fim. A tese que se sustenta é que 

se inicia a conta·em no dia seguinte. V.Exa. en~nou-se nn 

data. Confessou. Há, evidentemente, êrro suscet:f.vel de n-

cêrto. Por maioria, contra o voto do relntor, dt?.do provimen 

to aos embargos, uma vez que se reconhece o engano na dnta 

inicial para contagem do prazo para embargos declaratórios. 

Redigirá o acórdão o ministro Presidente. Aguarde-s~ a pu

blicação de nova pauta para julgar o agravo. 
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O Sr. SPcretário - PROCBSSO NQ 4 9?4/62 - Relator: Ministr 

Aquino Porto. Revisor: Ministro Luiz l'lenossi. Recurso de 

revista de decisão da 5a JCJ. de São Paulo. Interessados: 

10 

Sociedade Comercial e Industrial Forcoma Ltõa. (dr. Francis 

co PatrÍcio de Oliveira) e José Pelmiro de Azeveõo Filho (d • 

E.S. Peixoto). 

O Sr. Aquino PÔrto - Entendeu-se provado que o recl.amante 

foi demitido ao contar mais de um ano de casa ••• (lê). E' o 

relatório. 

O Sr. Lima Teixeira -De acôrdo. 

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

o relator. 

O Sr. Anuino PÔrto - não houve violação do preceito legal 

alegado pelo reclamante. O prazo foi prorrogado de um dia 

Útil. (Lê). Não conheço. O prazo ~erminou num sábado. 
. , . 

Prorrogou-se ate o dia ut~l, segunda-feira. Deu entrada o 

recurso na têrça-feira. Não houve violação nem intempestiv -

dade. 

o Sr. r.uiz Menossi - Não conheço. 

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

nhecida a revista. 

o Sr. Secretário - PROCESSO Nº 4 981/62 - Relator: l'!inistro 

Aquino PÔrto. Revisor: Ministro Luiz Menossi Recurso de 

revista rl e decisão do TRT. da 2a Região. Interessados: C ia 

1'-!unicip.,l de Transportes Colet1vos (dr. José Donádio Clair 

Júnior) e t-rasão Abe e outros (dr. Adamastor F da Silva). 

O Sr. Aquino PÔrto - Condenou-se a reclamada a pagar ao re-
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clamante adicional noturno •.• (lê). E' o relatÓrio. 

O Sr. Luiz l1enossi - De a.côrdo. 

11 

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

o relator. 

O :':r. A 

Aouino Porto - Conheço do recurso, 

O Sr. Luiz Menossi - Nio conheço. 

O Sr. Presidente - Jurisprudência superada. Por maioria, 

não conhecida a. revista. Redigirá o acÓrdão o revisor. 

O Sr. SecretÁ.rio - PROCERRO N2 '3 040/62 - Relator: Hinistro 

Aquino rôrto. Revisor: Ninistro Luiz Menossi. Recurso de 

revista de decisão da .TCJ. de Pelotas. Interessados: Nei 

Portos Lucas (dr. ClÓvis Russomano) e Cerâmica Pelotense 

S/A (dr. Oswaldo Bender). 

O Sr. Aquino PÔrto - O reclamante insurgiu-se contra a sus

pensão que lhe foi nplicada •.• (lê). E' o relatÓrio. 

O Sr. Luiz Menossi - De acôrdo. 

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

o relator. 

O Sr. Aquino PÔrto - A jurisprudênciA. contrária alegada co

mo divergente, nlém de não ser não traz indicação de onde 

emana. (Lê). não conhece. 

O Sr. Luiz Henossi- Hão conheço. 

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

nhecida a revista. 

O Sr. Secretário - PROCERSO N2 5 068/62 - Relator: Yinistr 

Aquino PÔrto. Revisor: Ministro Luiz Menossi. Recurso de 

revistare decisão do TRT. da 4a. Região. Interessados: ~~ 

frÔnio da Cunha e outros (dr. Fernando Eduardo Freire) e Ar 



PODER JUOICIARIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

ly Guerreiro (dr. Hugo Dantas Silveira) 

O Sr. Aouino PÔrto - Decidiu-se que o rpcorrido, como dono 

dfl obra, nii:o é responsável pelos reclamantes. (J,ê). B' o 

relatÓrio. 

O Sr. Luiz Menossi - De acôrdo. 

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

o relator. 

O Sr. Aquino 'PÔrto - Dat<~. veniR tla douta P:rocnrnn.orio., a j~ 

risprudPncia ~ propÓsito da competência não tem nplicação 

ao caso. (J,ê). Não há divergência. Não conheço. 

O Sr. Luiz Menossi .: Não conheço. 

O Sr.PrP~i~ente - Há divergência? Não conhecido o recurso, 

por unanimitlade. 

O ~r. Secretário - PPOCESSO N2 5 1S1/62 - Relator: Ministr 

Aquino PÔrto. Revisor: Hinistro J,uiz Henosr:i. Recurso de 

revista de deciPão do TRT. da 3a Re~ião. Interessados: He

rodoto Renault I,ima fDr. José Mesquita Jp.ra) e União dos Va. 

rejistas de Y.inns Gerais (dr. Frnesto Ferreira Juntelli). 

O c:r. Annino PÔrto - Decidiu-se que a acão rescisÓria é oa-
\ 

bivel no processo trabalhista, mns que não é viável na hipÓ 

tese dos autos. (Lê) • E' o relatÓrio. 

O Sr. Luiz Menossi - De acôrdo. 

o Rr. Prer:idente - Em discussão. Bncerrnda. Com a palavra 

o relator. 

O Sr. Anuino Pôrto - !Tão conheço do recm"so. Em primeiro 

lu~r, porque o mesmo deu dntrada intempestivamente. Em se 

gundo lugar, porque o rec1u·so cabivel era o ordinário. O 

reclamante ingressou com revista, mas fora do prazo. Não 

12 
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conheço. 
. 

O Sr. Luiz Menossi - O recurso e intempestivo. Não conheço. 

O Sr. Presidente - Há divergência? 

O Sr. Délio Maranhão - Em dÚvida, se se entende que o recuE 

so cablvel é o ordinário, só o Tribunal Pleno poderá dizer. 

E 1 caso de ação rescisÓria. 

O Sr. Presidente - Foi dito, mn~ não se discute. O que es

tá em discussão é a questão da relação de emprêgo. 

O Sr. Aquino PÔrto - O recorrente diz que o rec1rrso cabivel 

e o ordinário, interposto para o Regional. f'!as foi inter-

posto fora <lo prazo lef:al para recurso ordinário. 

0 Sr. Délio Maranhão - Entendo que a T1rrma deve encaminhar 

ao Pleno. E'interposição de um rec1rrso por outro. Não obs 

tante seu julgamento, não há êrro grosseiro ou má :ré. Se o 

recurso cabível é o ordinário, não se pode conhecer por in-

cabivel. SÓ o Pleno pode dizer. 

O Sr. Presidente- V,Exa. mantém seu voto. 

O Sr. Tostes 1-!alta - Estou na suposição de que se trata de 

uma rescisÓria da qual se interpôs recurso ••• 

O Sr. Aquino Pôrto - De revista. 

O Sr. Tostes Halta- Se transformado êsse recurso em ordinál 

rio ... 

O Sr. Aquino PÔrto - SÓ como ordinário pode se dizer se é 

intempestivo. 

0 Sr. Pr,sirlente - O ministro Luiz Henossi mantém seu voto? 

O Sr. J,uiz Menossi - M11ntenho. 

O Sr. Presidente - P~tão a Turma resolve que o processo se

ja encaminhado ao Pleno, já que a maioria o considerava in-
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tempestivo .•• 

O Sr. Délio Mnr~~hão - Isso só o Pleno pode dizer. 

O Sr. Presinente - Não temos competência para conhecer do 

recurso. 

O Sr. Déli n w~rl'nhão - Mas encaminha. 

O Sr. TosteR MalT.~ - Não conhecer é encaminhar ao Pleno. 

O Sr. Preeidente - Por unaniminade, não conhecido por ser 

competente o Pleno para apreciar o recurso cabivel da resci 

sória.. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nº 5 l~Q/62 - Relator: Ministr 

Aquino PÔrto. Revisor: Ministro Luiz Henossi. Recurso de 

revista de decisão do TRT. da 3a. Região. Interessados: '·" 

THEHIG (Técnice Hidráulica de Minas Gerais) (dr. Ernesto J 

telli) e Fáb:i:o Agripino Gonçalves (dr. Farid Simão). 

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

O Sr. Luiz Menossi - De acôrdo. 

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

o relator. 

O Sr. Aquino PÔrto - Conheço. Sou vencido. 

O Sr. I,uiz Menossi Não conheço. Menor não aprendiz. 

O Sr. PreRic'!ente - Por maioria, não conhecida a revista por 

ester a jurisprudência superada. Redigirá o acÓrdão o revi 

sor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nº " 1Ql/6:? - Relator: Ministr 

Aquino PÔrto. Revisor: Ministro Luiz Menossi. Recurso de 

revista de decisão do TRT. da 3a. Região. Interessados: Ci • 

Textil Ferreira Guill!3rães ( dr. Benedito Carlos) e .Tos é · Se

bastião Clemente (dr. Nestor Albino de Almeida Cyrino). 
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O Sr.Aquino PÔrto - Condenou-se a reclamada a paRar ao recl 

mante indenização em dÔbro ..• (lê). 
, 

E' o relatorio. 

O Sr. Luiz Menossi - De acôrdo. 

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

o relator. 

O ~r. Aquino PÔrto - Apontada jurisprudência divergente, co 

nheço. Quanto à indenização •• : {lâ). 

O Sr. Luiz Menossi - Conheço. 

O Sr. Presidente - Há diverr.ência? Conhecido o recurso, po 

unanimidade, Com a palavra o relator. 

O Sr. Aquino FÔrto- A indenização em dÔbro, de acôrdo com 

a jurisprudência do Pleno, só é devida ao empregado com no

ve anos e seis meses •.. (lê). 

l5 
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CVG 
14,00 
14,10 

O Sr. Aquino Porto- {Continua lendo) Dou provimento para 

julgar improcedente a reclamação. 

o sr. Luiz Menossi -Nero provimento. O recibo de quitação 

exibido pela emprêsa nao tem valor porque produzido fora da 

fase probatória. No mai~, a questão é de fato. 

O Sr. Presidente - Questão de tempo de serviço ? 

O Sr. Luiz Menossi - O julgado recorrido deu como provada 
~ 

que a dispens'a do. empregado teve por fim obstar queo autor 

tivesse adquirido a estabilidade ••• (Lê). 

O Sr. Tostes Malta- Se êle não tinha nove anos ••• 

O Sr. Presidente - O julgado disse isto sem cogitar do tempo 

de serviço ? 

O Sr. Aquino Porto - Disse apenas que como a demissão teve 

por fim obstar a estabilidade ••• 

O Sr. Délio Maranhão - O julgado entendeu que era de se pres -

mir a fraude à estabilidade, porque se aproximava o emprega

do do 9Q ano, e mandou pagar a indenizaçao em dÔbro. Mas a 

decisão diz que constitui presunção "juristantum" a dispensa 

de empregado ~s vésperas da estabilidade ••• (lê). 

O Sr. Luiz Menossi- Não houve motivo para a dispensa. 

t6 

O Sr. Délio Maranhão- Apenas faço uma restrição aos fund n· 

tos do relator quanto aos 9 anos e seis meses. Desde que 

completados os 9 anos, essa presunção se legitima. 

o relator. 

O Sr. Tostes Malta - Com o relator, com os fundamentos do 

Ministro Délio Maranhão. 

O Sr. Presidente- t meu voto também no caso. A jurisprudê -

cia hoje no Pleno dominante é de pré-estabilidade com 9 ano 

de serviço e nao mais 9 anos e seis meses. 

O Sr. Aquino Porto - Atendendo à opinião da maioria, vou re 
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tificar os seis meses. 

' O Sr. Presidente - Por maioria, dado provimento a revista 

para julgar improcedente a reclamação. 

o Sr. Secretário- PROCESSO NQ 5.4o6/62 - Relator: Ministro 

Aquino Porto. Revisor: Ministro Luiz Menossi. Recurso de re

vista de decisão da 9a. JCJ de s.Paulo.GILBERTO ARStNIO BER

NARDINO (DR· WALTER BENEVIVA) e IND• REUNIDAS FRANCISCO MATA 

RAZZO (DR. HIELTON AIRES DE ABREU). 

O Sr. Aguino Porto -Decidiu-se que a dispensa do reclamante 

fora injusta ••• (lê). ~o relatório. 

O Sr. Luiz Menossi - De acÔrdo. 

O Sr• Presidente - Em discussão. Encerrada. 

O sr. Aguino Porto- Não conheço porque a jurisprudência 

indicada pelo recorrente não traz indicação se do Pleno ou 

de Turma. 

O sr. Luiz Menossi -Também nao conheço. 

O sr. Presidente- Há divergência? Por unanimidade• nao co

nhecido. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 5·5o6/62 - Relator: Ministro 

Aquino Porto. Revisor: Ministro Luiz Menossi. Recurso de re

vista de decisão do TRT da 5a• Região • MANUFATURA DE TAPE

TES DA BAHIA (DR. ELIHU RUBENS DE CASTRO ) e HILARilO DA SIL 

VA COSTA (DR· MARIO ALBIANE)• 

O Sr. Aguino Porto -Decidiu-se que o indeferimento da prova 

testemunhal da reclamada ••• ( lê).~ o relatório. 

O sr. Luiz Menossi - De acÔrdo. 

o sr. Presidente,- Em discussão. Encerrada. 

O sr. Aguino Porto - Conheço, desde que a reclamada citou 

jurisprudência do Pleno ••. (Lê). Conheço e nego provimento. 

O Sr. Luiz Menossi - Não encontrei fundamento para o conheci 

mento. Nao traz indicação se do Pleno ou do Regional. 

1.7 
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o Sr. Aguino Porto- Vou verificar. (Consulta os autos). Em 

52 nao havia Turmas. 

O Sr. Luiz Menossi -Dado o esclarecimento, conheço. 

O Sr. Délio Maranhão - Desejo saber por que o relator vai ne 

gar provimento. 

O Sr. Presidente - Estamos ainda no conhecimento. 

O sr. Délio Maranhão- ~sse acÓrdão pressupÕe a necessidade 

da prova. Em outro caso verifiquei que não podia conhecer 

porque a prova era absolutamente desnecessária. 

O Sr. Aguino Porto- (Lê). 
, ..... - , O sr. Delio Maranhao- Nao e caso para conhecer. 

, - , , 
O sr. Aguino Porto- O acordao e generico. 

O Sr. Délio Maranhão- v.Ex. ~e perdoe. , -O acordao nem seijuer 

é genérico, é especifico. ~ste da la. Turma diz: "0 indefer -
- , . ... 

mento da intimaçao da testemunha formulada na propria audien 

c ia ••• (Lê). t um caso todo especial. OUtro: "Constitui cer 

ceamento de defesa ••• (lê). Não conheço. 

O Sr. Tostes Malta - Conheço. 

O Sr. Presidente- Também conheço. -Conhecido, por maioria 

e, por unanimidade, negado provimento à revista. 

O Sr· Secretário- PROCESSO NQ 3.981/62- Relator: Ministro 

Aquino Porto. Revisor: Ministro Luiz Menossi. Recurso de re

vista de decisão do TRT da 2a. Região. MONITORA S/A (IND. E 

COM. E SIGFRED TEMPEL (DR· VICENTE DE PAULA TEXARI) E OS MES 

MOS (JOSt A· NOGUEIRA)· 

O sr. Aguino Porto -Rejeitaram-se tÔdas as preliminares ar

gu{das pelo reclamante ••• (lê). to relatório. . ~ 

O Sr. Luiz Menossi- De acÔrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. 

O Sr • .Aç,ino Porto - Conheço de ambos os recursos. Quanto 

ao recurso da reclamada porque a emprêsa indica jurisprudên-· 

c ia no sentido de ••• (lê). !Çilanto ao recurso do re clamante 
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porque indicou jurisprudência do Pleno. 

o Sr. Luiz Menossi - Estou com a douta Procuradoria. Não co 

nheço do recurso da reclamada. 

o Sr. Aguino Porto- A Procuradoria manda conhecer dos dois· 

O Sr. Luiz Menossi - A jurisprudência sÔbre identidade ffsi

ca do juiz já é cÓnl:\ecida. Os· arts .• 22 e 3º da CLT não podem 

ser considerados. 

O Sr. Presidente - O sr. relator conhece e dá provimento ao 
~ 

recurso da empresa. 

O Sr. Luiz Menossi - Quanto ao recurso do empregado, estou 

com a Procuradoria, porque citada jurisprudência do Pleno ••• 

(lê). 

o Sr. Délio Maranhão- Vou acompanhar o revisor,porque a vi 

lação ao art. 2Q da Consolidação não se verificou. 11Não é 

empregado quem trabalha sem subordinQção 11 • A menos que o 

acÓrdão descobrisse a subordinação.· A emprêsa acha que nã 

existe. Mas isto é matéria de fato. 

o sr. Tostes Malta- Com o revisor. 

O sr. Presidente - Por unanimidade, conhecido do recurso do 

empregado e, por maioria, não conhecido o recurso da em~rê-

sa. 

o sr. Aguino Porto- Nego provimento ao recurso do emprega

do. 110 reclamante deixou que passassemmais de dois anos ••• 

(lê). 

O Sr· Luiz Menossi - Dou provimento, porque no meu entender 

prescrevem as parcelas de dois anos para trás. 

O sr. Délio Maranhão- Vou acompanhar o relator. Se houves 

se a falta de pagamento da comissão ajustada, falta de paga 

mento total, completa, estaria com o revisor, porque, neste 

caso, só prescreveriam as parcelas. Mas houve alteração das 

comi.ssões. 
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O Sr. Luiz Menossi - Diminuição das comissões. 

O Sr. Délio Maranhão- De tanto passou para tanto. Se opa

gamento fÔsse incompleto, nao correspondesse ao que êle ti 

direito, só estariam prescritas as parcelas, mas houve alte

ração das comissões. 

O Sr. Tostes Malta -Com o relator. 

O Sr. Presidente - "Data venia11
1 acompanho o voto do revisor. 

Entendo que a alteração 

rio deve ser considerada. 

ao recurso do empregado. 

Délio Maranhão. 

. , 
que se reflete no regime remunerato 

- Por maioria, neeado provimento 

Redigirá o acÓrdão o sr. Ministro 

O Sr. Secretário- PROCç~SO NQ 4-549/62- Relator: Ministro 

Aquino Porto. Revisor: Ministro Luiz Menossi· Recurso de re 

vista de decisão do TRT da 2a. Região. ALFAIATARIA SANTO 

ANTONIO (DR. MILTON DE CASTRO FERREIRA) e TIMÓTEO PEREIRA 

DE SOUZA E ORLANDO POMINI. 

O Sr. Aguino Porto -O Tribunal Regional da 2a. Região teve 

como provado o tempo de serviço do reclamante ••• (Lê). É o 

relatório. 
~ O Sr. 'Luiz·Menossi- De acordo. 

o sr. Presidente- Em discussão. Encerrada. 

O Sr. Aguino Porto - "Data venia" da douta Procuradoria, o 

julgado recorrido ao não apreciar a preliminar de prescriçã 

levantada pela reclamada, feriu o art. da CLT ••• (lê). Conhe 

ço, acolhendo a nulidade. 
. 

O Sr. Luiz Menossi- Não conheço. A reclamada cita uma inf-

nidade de acÓrdãos emanados de vários tribunais, mas nenhum 

deles, pelo que contêm, tem aplicação ao caso. (Lê). Ma

téria de fato, não conheço. 

(CHEGA O SR. PROCURADOR OTHONGALDI ROCHA). 

O Sr. Aguino Porto- "Data venia", arguiu-se uma preliminar· 

de prescrição. 
~ , ,. -

O recurso ordinario nem fez mençao a essa 

20 
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preliminar. Não sei, então, para que existe o art. 852· 

O sr. Délio Maranhão- quem recorreu da sentença foi o empre 

gado. A sentença de primeira instância foi favoràvel à em

prêsa. Nao há recurso da emprêsa. Ela arguiu em contra ra-

-zoes. 

O Sr. Aouino Porto- Eu digo aqui: "Mesmo nao examinando a 

preliminar de prescrição argu!da em contra razões~ •• (lê). I 
O sr. Délio Maranhão- Não vejo nulidade porque nao foi obje 

to de recurso. Ela arguiu a prescrição na Junta. Não podia 
~ , 

absolutamente, recorrer da sentença que lhe fora favoravel, 

mas poderia recorrer para declarar a prescrição e nao recor

reu. Acompanho o revisor. 

O Sr. Tostes Malta- Com o revisor. 

O Sr· Presidente - Acompanho o revisor. - Por maioria, nao 

conhecida a revista. Redigirá o acÓrdão o revisor. 

O Sr· Secretário- PROCESSO NO 4.749/62 -Relator: Ministro 

(' Aquino Porto. Revisor: Ministro Luiz Menossi. Recurso de re 

vista de decisão da de s.Paulo. TIPO CARTOGRÁFICO OLI-

VA LTDA. (DR· NEWTON GONÇALVES RABELO) e ANA CASADEIS (DR. 

SIFNEY FERNANDES,LIMA). 

O Sr. Aguino Porto - Decidiu-se que o princÍpio de identida 

de fÍsica nao tem aplicaião ••• (lê). to relatório. 

O sr. Luiz Menossi -De acÔrdo. 

O Sr. Presidente- Em discussão. Encerrada. 

O Sr. Aguino Porto- O julgado recorrido não nega ao emprega 
~ 

dor o direito de dispensar o reclamante sem onus, conquanto 

21 

reconhecesse a prática da falta argu!da na contestação ••• (lê • 

Conheço. 

O Sr· Luiz Menossi- Não conheço. Quanto~ questão de iden

tidade f!sica do juiz, já é c9nhecida. A jurisprudência ci 

tada a flso 39/40 não se adapta ao caso, porque o acÓrdão 

recorrido não reconhece que o reclamante tenha cometido fal 
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ta. SÓ disse que houve um incidente de pouca monta ••• (lê). 
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ocs 14,20- 14, o 

O Sr. Ar>uino PÔrto - Se queria dispensar, nispensasse logo. 

0 Sr. Presidente - Dosagem da penalidade. A decisão deu pel 

improcedência. 

O ~r. Aqujro PÔrto -Reconheceu que isso .,ao ern ~a,ta bas

tante para ser dispensado. 

O Sr. Délio Haranhão - Entendo que não houve dosarem. O qu 

houve foi, atendendo [,s circunstâncias, considerar que esta 

falta nao era uma falta capaz de justificar a dispensa.. E' 

caso diferente. 

O Sr. Tostes Malta - Com o relator. 

0 Sr. PresidentP - Acompanho o revisor. Dosagem haveria se 

Junta tivesse reduzido a :Pena. 1'1as não reduziu. Apenas di 

se que não havia falta. 

O Sr. Aquino PÔrto - Ela disse que houve falta. Requeiro 

justificacão de voto. 

a· sr.·Presidente- Deferido. Por maioria, não conhecida a 

revista. Redigirá o acÓrdão o ministro revisor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO TJ2 4 879/62 - Relator: Ministr 
A 

Aquino Porto. Revisor: Ministro Luiz Meno~si, Recurso de 

revista de decicão do TRT. da 8a. Região. Interessados: 

Guerreiro MRroues & Cia. Ltda. (dr. Jorge Faciale) e Luiz 

Caviano GonZ"'P'B. OI\ Si 1 VR Fi1ho e r.uciano Miranda co~ta ( dr. 

Joaquim Pires Santos). 

O Sr. Aquino "PÔrto - :sntendeu-se que o prazo para pRPamento 

das custas começEI a~correr do momento em que •.• (lê). E' o 

relatório. 

O Sr. Luiz Menossi - De acôrdo. 
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O Sr. Pre~idente - Em discussão. Encerrada. Com a palavra 

o relator. 

O Sr. Aquino PÔrto - Às fls. 145 verso aponta-se jurisprudê 

cia racional que o prazo para paP,amento das custas começa a 

correr do momento em que se completa a interposição do rec 

so, isto é, do momento em que o apêlo é despachado. tese e 

tendimento diverge do aresto recorrido. A .rnstificado o are-

lo, conheço. 

O Sr. Luiz Henossi - Não,conheço. 

O Sr.Délio Maranhão - Como não? Não há acÓrdão divergente? 

O Sr. Luiz Henossi -Não é a tese. 

O Sr. Aquino PÔrto - AcÓrdão ;.há. Conheço e nego provimen 

to. 

O Sr. Luiz Menossi - O aresto limita-se a dizer que o prazo 

pa:r:a pagamento dfls custas começa a cor·,·er do momento em que 

se completa a interposição do recurso, não esclarecendo, en 

tretA.nto, qual o momento em que se completa n interposição 

do recurso. 

O Sr. Délio Maranhão- (Consulta os autos). Realmente, o 

acórdão regional diz: "Conta-se o prazo para pagamento das 

cust2s da data em que se completa a interposição do recurso' • 

Diz a recorrente que quando se completa a interposição do rr 

curso é evinente, é Óbvio -- que é apÓs as contra-razões 

da parte recorrida. 

O Sr .Aquino PÔrto - Essa a sustentação. rrfío o acÓrdão. 

O Sr. Délio !1aranhão - O acórdão endossa essa tese, eviden-

temente. 
A 

O Sr. Aquino Porto - O prazo se completa no momento em que 

o apêlo é despachado. 
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O Sr. Délio Maranhão }Tão conheço. 
, - , O acordao nao e claro. 

O Sr. Tostes Malta - O recurso s~ completa quando, existind 

condenação liquida, se ~fetua o depÓsito. A normalização d 

recu·· so por' e ser entendirl::t de outra maneirli, quando o Juiz 

exige determinada providência, mas nunca se entender que é 

quando a parte contrária oferece contra-r~zões. 

O Sr. Aquino PÔrto - Por isso nego. 

O Sr. Tostes Maltrr - Então não há divergência. Não conheço. 

O Sr. Presddente - SÓ se completa com o recebimento do recu 

s o. Me.s no caso não há divergência. Com o revisor. não c 

nhecido o recurso, contra o voto do relqtor. Redigirá o a-

cÓrdão o ministro revisor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 4 9"i8/63 - Relator: Ministr 

Aquino Pôrto. Revisor: Minietro Luiz Menossi. Rect~so de 

revista de decisão do TRT. da 2a. Região. Interessados: Ca 

sa Esenuiel S/A - Comerci~l " TM~ortadora (Dr. Hilas Alari

ante) e Benedito Fernandes (Dr. José Francisco A. Cima). 

o Sr. A~uino PÔrto - Decidiu-se que o reclamante como halco 

nista pago 'ha bnce da produção -- tem direito ao salári 

e repouso remunerado. E• o relatÓrio. 

O Sr. Luiz Menossi -De acôrdo. 

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

o relator. 

O Sr. Aquino PÔrto - Conheço. 

O Sr. Luiz Menossi - De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Há divergência? Conhecido o recurso, po1 

unanimidade. Com a palavra o relator. 

O Sr. Aquino PÔrto -Mas nego ~rovimento. 

O Sr. Lniz Menossi - !\ego provimento. 

25 
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o Sr. Presidente - Há 

curso, por unanimidad 

o Sr. Secretário - p 

Aqlllino PÔrto. Reviso 

revi:ota de decisão da 
~ de ~nibus Santa Jl""P.Pa 

do de Oliveira. 

() Sr. Anui no P0rto -

reclamante foi injust 

a trabalhar mais de s 

refeiç~o. (Lê) . E' 

() Sr. T·1ÜZ Henossi -

divergência? !leP.ado provimento ao re 

e. 

R00E<:SO ~1 º 4 07'1/62 - Relator: Ministr 

r: Ministro Luiz Menossi. Rec1~so de 

JCJ. de ,Joinville. Interessados: Em

Catarina (dr. Aymoré Falhares) e Alfre 

Decidiu-se que a suepensão ~plicada ao 

a, desde que o emprec.Rdo não é ohripado 

eis horRs por dia SP.m o intervRlo para 

o relatóri~"~. 

De acôrdo. 

(\ Sr. :Pre~idente - Em discussão. Encerr~da. Com a palavra 

o relator. 

o Sr. Arpüno PÔrto -
do Tribunal Pleno ou 

() R'Y>. T,ni 9: HenoPsi -
o·sr. Presidente - Há 

por unanimidade. 

A jurisprudência nao traz indicação se 

de Turma. Não conheço. 

Também não conheço. 

divergência? Kão conhecido o recurso, 

o Sr. Secretário - ROCESSO NQ 511S/62 - Relator: MiniEtro p 

Aquino A 

Porto. Reviso 

revista de decisão da 

Biscoitos A:vmoré r,tda 

r eira (dr. Geraldo M. 

o Sr. Aauino PÔrto -
mante aviso prévio so 

E' o relatório. 

o Sr. Luiz Menos si -

r: Ministro Luiz f-!enossi. Recurso de 

17a JCJ. de São Paulo. Interessados: 

• (dr. Paulo B, Duarte Filho) e Neir Pe 

Silva). 

Condenou-se a recJ.amada a pagar eo reclr 

b fundamento de ·;ue o contrato .•. (1 ê). 

De acôrdo. 

lo Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Com a pal~vra 

26 



-

PODEI'=t JUOICIÀRIO 

.JUSTICA DO TRA.SALHO 

1 RIBUNAt.. SUPERIOR DO TRABALHO 

relator. 

O Sr. Aquino PÔrto - Neste caso nao conheço porque a juris

prud~ncia citada não é do Pleno nem do RN"ional. 

b ' .... O Sr. Luiz Menos~i - Tnm em nao conheço. 

O Sr. PrPsidente - Há dive"gência? Não conhecido o recurso 

por nn.animidade. 

O Sr. Secretário PROCE~S0 pQ '5 4'>6/62 - Relator: J1inistr 
A 

Aquino Porto. Revisor: Ministro Luiz Menossi. Recur~o de 

27 

revista de decisão do TRT. da la. Região. Interessados: Ci • 

Swift do ~r~sil S/A (dr. Victorino de A~drade Paulo) e Jorg 

Luiz :r-:arques DiRs {dr. Jorge Cunha Amaral). 

O Sr. Aquino PÔrto - Condenou-se a reclamada a pa~ar indeni 

zação ao recorrido, apoiando-se na tese de que em caso de f 

chamento do estabel•'cimento sem ocorrência de fÔrça maior •• 

(lê). E' o relat6rio. 

O Sr. Luiz Menossi - De acôrdo. 

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

o relator. 

O Sr. Aquino PÔrto - A jurisprudência não trRz indicação se 

do Pleno ou do Regional. Por outro lado, não houve violaçã 

de preceito de lei. Não conheço. 

O Sr. Luiz Menos1'1i - Não conheço. 

O Sr.Presidente - Há divergência? Não conhecido o recurso, 

por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Ifll 5 719/62 - Relator: Ministr 

Aquino PÔrto. Revisor: Ministro Luiz Menossi. Recurso de 

revista de decisão do TRT. da la. Região. Interessados: 
SÔbre as Ondas (dr. Targino Filho) e Raimundo Paulino da Si -

va. 

• 
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O Sr. Aquino PÔrto - Decidiu-se que em 8 de novembro de 1ry6~ 

já se encontrava em vigor o {utimo salário mÍnimo ••• (lê). 

E• o relatÓrio. 

O Sr. Luiz Menossi - De acôrdo. 

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

o relator. 

O Sr. Aquino PÔrto.- Conheço porque a reclamada aponta 

prudência regional que diver~e do aresto recorrido. O rec 

so c~bÍvel é o ordinário. 

O Sr. Luiz Menossi - Não conheço. No meu entender nao hou 

ve indicação de jurisprudência divergente nem do Re~ional 

nem do Pleno. 

O Sr. A<Juino PÔrto - Há jurisprudência do Regional. 

O Sr. Pr,..sir'ente - Qual foi a decisão do ap:rnvo? 

O Sr. Aquino PÔrto -(ConsUlta os autos). 

O Sr. Vliz Menos si - Sr. Pre!"idente, reconnidero meu voto. 

V.Exa. conheceu, 
, 

Eu tambem conheço. 

O Sr. Presidente - Há divergência? Conhecido o r·~curso, po 

unanimidade, Com a palavra o relator. 

O Sr. Aquino PÔrto- Assim sendo, dou provimento para ••• (lê). 

O Sr. L>liz MenoRsi - Sr. Presir' ente, quRndo o pedido é inde 

terminado, cal::-ula-s·- o valor para efeito da alçada na 

que determina o CÓdigo de Processo Civil. Nego provimento. 

O Sr. Presinente - Não está em discussão a vigência do salá 

rio mÍnimo. se vigente, caberia o rP.curso orninário. Se 

não vigente •.• 

O Sr. Aquino PÔrto - O Tribunal decidiu em 8 de novembro de 

1 061 que se encontrava em vigor o rôvo nível de salário roi 

nimo. 
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1RIBUNAl. SUPEFõiiOR DO TRABALHO 

o Sr.Délio Mnranhã 

salário minimo. A 

o Sr. Presi<'ente -
Malta acompanha o 

revista para que o 

o Sr. Secretário -
Hildebr'>ndo Bisarl 

curso de revista d 

sados: Ci?. 1'T1mici 

co F.N. PachE'co) e 

mastor Ferreira da 

o Sr. Presidente -
latÓrio. 

o Sr. Aqui no PÔrto 

o Sr. Presidente -

Não conheço. Juri 

o ST". Aouinn PÔr to 

o Sr. rresidente -

o - A questão é só ~m tôrno da vigência do 

companho o relator. 

Aconpanho o r~lator. O ministro Tostes 

rPvisor. Neste C9so, dado provinento ' a 

Tribunal aprecie o recurso como ordinário. 

PROCESSO N2 2 725/62 - ~Plator: Ministro 

ia. Revisor: Ministro Aquino PÔrto. Re-

e decisão do TRT. da 2a. Região. Interes

nal de Transnortes Coletivos (dr. Frnncis

João pp_z de AJhuquerq~,1e e outros ( dr. Ad 

Silva). 

Art. 73, r32. Adicional noturno. 

-De acôrdo. 

Em discussão. Encerrada. Passo ao·· voto. 

sprudência superada. 

- Conheço. 

do o r" curso porqu 

Há divergência? Por maioria, não conheci 

e se trata de jurisprudência superada. 

() Sr. t' . S<>crP- ar:to -
Hildebrando Bisao-1 

curso de revist~ d 

f'ados: ,Toão ' . Damazl. 

Freitas) e CiR. Fi 

o Sr. Presidente -
foi pleiteado J?aga. 

E' o relatÓrio. 

o Sr. A9.uino PÔrto 

o Sr. PrP!'liõente -

PROCESSO H2 i 04~/62 - Relator: }1inistro 

ia. Revisor: l'linistro Ar;uir_o PÔrto. Re-

e decisão da JCJ. do Rio Grande. Interes-

o rl?. Si1va ( dr. Washington Bellester de Sá 

o..:rranr1ense de Aõubos (dr. Roque Aita Júnio ). 

ApÓs quP.tro anos da rescisão do contrato 

mento de adicional insalubridade: (lê). 

- De acÔrdo. 

Em discussão. Encerrada. Pasro ao voto. 
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Não conheço porque não citado qualquer julgado em conflito 

com o aresto recorrido. 

O Sr. A-' nino PÔrto - Também niio conhf'ÇO. 

O Sr. Presidente- Ha diver·ência? Não conhecicto o recurso, 

por unanimidade. 

O Sr. Secretário - pnocr::sso N2 3 '587/62 - Relator: Hinistro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ni.nif'ltro Aqnino PÔrto. 'Re

curso de revista de decisão da Qa. JCJ. de são Paulo. Inte 

ressl'l.dos: Frir·or{fico Armom· do "Rrl'l.,il f.IA (dr. rolo de Oli 

veira Bas{lio) e Mi~tel Ferreira Brito (dr. Rio Branco Para 

nhos) • 

O Sr. Pre~ide~te - Trata-se de matéria conhecida: da não 

aplbicação do ~ 1!! do art. i.4o, pagamento das férias. . (Lê) • 
, 

E' o relatorio. 

O Sr. Aquino PÔrto - De acôrdo. 

O ~r. PrP,idPnte - Em discussão. Encerrada. Passo ao voto 

Há acórdão dG Pleno citado pela recorrente, que é divergen
te. Conheço. 

O Sr. Aquino PÔrto - Também conheço. 

O Sr. Pre,idente - Há divergência? Conhecido o recurso, po 

unanimidade. :Nérito. A matéria é conhecida. Nego provime 

to. 

O Sr. Aquino PÔrto -Aplico ·o n2 do art. 140. Dou provime 

to. 

O Sr. Presidente - Por maioria, neg~do provimento à revista 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 4 044/6~ - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaclin. Revif:or: t1inistro Aquino PÔrto. Re-

ct~so de revista de decisão da 14a. JCJ. de São Paulo. In-

teressados: Fábrica Ger!T'arl!' - S./A- 'Rorracha, Tecidos, Cal-
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C'•dos (dr. Elcir Castelo Branco) e FioravAnte pap"uoci.(dr.! 

Sebasti~o Marques Pena). 

O Sr. Prercidente - (Faz o relatÓrio). 

O Sr. Aquino PÔrto - De acôrdo. 

O Sr.PresidPnte - Em discussão. Encerrada. Pas-o ao voto. 

Conheço da rrvista face 9. diverg~ncia ns fls. 35. 

O Sr. Aquino FÔrto - Também conheço. 

O Sr. PresidentP - Há divergência? ConhP.cido o r!'Cllrso,por 

nnanimidade. Preliminar de nulidade. Acolho ~ nulidade da 

' 

sentença de embarros, mas não do processo, par'l que se faça. 

nova instrução, como pretende a recorrente. (Lê). Como no. 

embargos um nôvo juiz julgar o feito se não consta sequer 

depoimento nos autos? Anulo a sentençn de eml>argos pnrn 

que se;ia julgado pelo menos com :>. presença do juiz que prol 

tou a primeira decisão. 

O Sr. A1uino PÔrto - l'i\o foi aprecir>..da ·"· prelimi11ar de nuli 

r"tde 'lrt;ttf.do.. F~lta ce fundamentação. 

O Sr. PrenidentP - Por isso digo: está bastante fund~menta

da !', primeira decisão da Junta. Apreciou tôda matéria. Ac 

lho a nulidade. 

n Sr. Aquino I'Ôrto - Aco1ho cinda por falta de fundamenta-

çao. 

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

na a sentença de embarr:os para qnf') seja a mesma ;iulgada, P! 
lo menos com a presenca do juiz qne prolfltou a r-ril"'~ir'l -ie-

cinão. 

O Sr. Secretário - PROCESSO lJ2 4 070/62 - Relator: Minis

tro Hildebrando Bisap,lia. Revisor: Mini~tro Aquino PÔrto. 

Doours~ de revista de decisão do TRT. da 2a Região. Inte-

ressados: MetalÚrgica Levorin R/A (dr. Paulo M. Botelho) e 
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Jovelino Lopes da Rocha (dr. Rubens de Mendonça). 
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O Sr. Presidente -Negado provimento ao recurso ordinário, 

a reclamada afirma que o acÓrdão regional ••• (lê). E' ore 

la tório. 

O Sr. Aquino PÔrto - De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Passo ao vot • 

Não conheço. 

C\ !1r. Aquino PÔrto - Nê:o'Jconbeço. 

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

nhecida a revista. 

O Sr. SecretÁ.rio - PROCESSO N2 4 )80/62 - Relator: Minist 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Aquino PÔrto. Re

curso de revista de decisão do TRT. da 2a Região. Interes-

sados: Cerâmica Artística "B:<trhose T,td:<t. e 01Pl't à e Oliveira 

Prêto. 

O Sr. Presidente - O venerando acÓrdão regional, reexaminan 

do a prova ••• (lê). E' o relatÓrio. 

O Sr. Aquino PÔrto - De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Passo ao voto. 

Não conheço. A inicial expressamente declara que ~ recla-

mante foi suspenso por conversar com um colega em serviço. 

(Lê). 
O Sr. Aquino PÔrto - Data venia conheço. Consta dos autos 

que a reclamante já fÔra penalisada por insistir em conver

sar em serviço. (Lê). Há divergência com o jul~ado regio

nal. 

O Sr. Délio Maranhão - Não conheço. A questão não é essa, 

data venia. A decisão da Junta diz que houve bis in idem, 

que teria decidido fora do pedido. Acho que é matéria de 



fatofato. 

PODER .JU01CIÁRI0 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

1RIBUNAI.. SUP&RIOR DO TRABALHO 

Pelo menos já foi punida duas vêzés:~Suspensa e 

dispensada. 

O Sr. Aquino PÔrto - Foi repreendida e continuou a conver

sar em serviço. O proprio acÓrdão diz: "Não deveria a empr 

gada tomar atitude que demonstre desinterêsse ••• (lê)". 

O Sr. Presidente - E' a mesma coisa. 

O Sr. Délio Maranhão - Tanto que no recurso alega essa nuli 

dade do bis in idem. E' o prÓprio fundamento. 

O Sr. Presidente - A empregada ergUi expressamente. 

O Sr. Délio Maranhão - Mesmo que nao tivesse arguido. 

O :<:r. To!'ltes }'!Rlt, - Com o relator. 

O Sr. J,uiz Menossi - Com o relator. 

O Sr. Presidente - Nâo conhE>cida a revista, por maioria. 

O Sr. SP.cretário - PP.OCESSO N2 4 476/62 - Relator: Ministr 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Aquino PÔrto. Re

curso de revista de decisão do TRT. da 2a Região. Interes

sados: Cerâmica ~ão ~~etRno s/A (dr. Francisco Lotufo Filho 

e José BenP.dito flof-1 SRntos e outros (dr. ~l'lrlos Renato da 

Costa Neto). 

O Sr. PreAidente - A sentença de T'rimeira ins't;ância conde

nou a reclamada ao pagamento da diferença de adicional no

t,•rno. (Lê). E' o relatÓrio. 

o Sr. Aquino PÔrto - De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Passo ao voto 

Não conheço. 

O Sr. Aquino PÔrto - Conheço. 

O Sr. PrNddente - Por maioria, não conhr·cida a revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 4 691/62 - Relator: Ministr 
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Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Aquino PÔrto. Re- I 

curso de revista de decisão da 3a. JCJ. de são Paulo. Inte

ressados: Anostole T. Chal~ides (dr. cicero Campos) e Flávia 

Napolitano Caperuto (dr. Paulo Coimbra). 

O Sr. Presirtente - A sentença de fls. 91 considerou provada 

a relação de emprêgo. (Lê). E' o relatÓrio • 

• 
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O Sr. Aquino Porto- De acordo. 

O Sr. Presidente -Em discussão. Encerrada. "Dos três acór

dãos citados pelo recorrente um é do Pleno ••• (lê). Não conhe 

ço. 

O sr. lguino Porto- Não conheço. 

O Sr. Presidente - Há divergência? Não conhecido, por una

nimidade. 

C Sr. Secretário- PROCESSO NQ 4.704/62 -Relator: Ministro 

Eildebrando Bisay.lia. Revisor: Ministro Aquino Porto. Recur[ 

so de revista de decisão do TRT da 2a. Região • IND. DE CALÇ~

DOS ITAQUÁ LTDA.(DR/ LAURO PAIVA) e MANOEL FERNANDES CERQUE 

RA NETO (DR. RUBENS M. MAGALHlES). 

O Sr. Presidente- Questão da validade ou não da citação fei• 

ta através de mandado ••• (Lê). É o relatório. 

O Sr. Aguino Porto.- De acÔrdo. 

O Sr. Presidente -Em discussão. Encerrada.- Não conheço. 

(Lê). 

O Sr. Aguino Porto- Conheço. (Lê o voto). Foi feita a ou 

tra pessoa que nao tem nada com o caso. 

O Sr. Presidente - Por maioria, não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário- PROCESSO NQ ~.090/62 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Aquino Porto. 

O Sr. Presidente - Vou pedir adiamento, porque não trouxe 

as notas dêste processo. 

O Sr. Secretário- PROCESSO NQ 3·~09/62- Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Aquino Porto.Recurs 

de revista de decisão do TRT da 3a.Região, CIA.TEL, DE MINA 
GERAIS (DR.JOS~ CARLOS DE MEDEffiO SEURA)e LUCILIA RODRIGUES 
MACHADO (DR. JOÃO BAPTISTA DE REZENDE), 

O Sr. Presidente -ABono de Natal e salário natalidade ••• (Lê·. 

É o relatório. 

35 



PODeR JU!:IIC1ÁRI0 

JUS.TIÇA 00 TRAE!ALHO 

1RIEIUNA10i JiUPEMIOR DO TRAEIALHO 

O sr. Aguino Porto -De acÔrdo. 

O Sr. Presidente- Em discussão. Encerrada. -O recurso só 

se refere a abono de natal e salário natalidade. Não conhe-

ço ••• (lê). 

O sr. Aguino Porto- Também não conheço. 

O Sr. Presidente - Há divergência? Não conhecido, por unani

midade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 3.845/62 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisarlia. Revisor: Ministro Aquino Porto. Recurs 

de revista de decisão do TRT da 3a.Região.SERTÓRIO DE SOUZA 
CABRAL E OUTROS e CIA. Tif.DUSTRIAL E AGRÍCOLA OESTE DE MINAS 
E OS MESMOS. 
O Sr. Presidente - Cinr,e-se a discussão nestes autos a desce -

to-habitação ••• (Lê). to relatÓrio. 

o Sr. Aguino Porto - De acÔrdo. 

O sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. - Nã0 conheço-do 

recurso do reclamante, porque o venerando decisÓrio ••• (lê). 

Também não conheço do recurso da emprêsa •.• (lê). 

O Sr. Aguino Porto- De acÔrdo. Não conheço de ambos os re-

cursos. 

O sr. Presidente -Há divergência? Não conhecidos,por unani 

midade, ambos os recursos. 

O Sr. Secretário- PROCESSO NQ 4.209/62 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia· Revisor: Ministro Aquino Porto. Recurs 

de revista de decisão do TRT da 3a. Região. CIA.INDUSTRIAL E 

AGRÍCOLA OESTE DE MINAS (DR.PERICLES DE OLIVEIRA) JOS~ PEDRO 
DOS SANTOS (DR. ARISTORCHES DE ARAUJO). 
O Sr. Presidente- Indiscutfvel a estabilidade do reclamante 

••• (lê). to relatório. 

O Sr. Aguino Porto - Dispensa de empregado estável sem inqué 

rito. 

O Sr. Presidente- Em discussão. Encerrada. -Ainda que se 

pretendesse dar uma solução mais justa à espécie "sub judice , 

não conseBfa o recorrente vencer a barreira do conhecimento. 
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(Lê), Não conheço. 

O Sr. Aguino Porto - Não conheço. 

O Sr. Presidente- Não conhecido, por unanimidade. 

O Sr. Secretário- PROCESSO NQ 4.226/62 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Aquino Porto. Recurs 
de revista de decisão da la. JCJ de B.Horizonte. S/A FcrLHA DE 
MINAS (DR. JOSÉ M. VILELA) e ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA 
(DR. OTTO C. DE REZENDE). 
O Sr. Presidente- (Faz o relatório). 

A o Sr. Aguino Porto- De acordo. 

O Sr. Presidente- Em discussão. Encerrada.- Não conheço da 

revista. Matéria de fato. 

O sr. Aguino Porto -De acÔrdo. 

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

nhecida a revista. 

O Sr. Secretário- PROCESSO NO 4.314/62- Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Aquino Porto. Recur o 

de revista de decisão da 12a. JCJ de S.Paulo. CASA E JARDIM -

ARTES E OFICIOS S/A (DR. RUBENS CAMARGO ALVES) e JOÃO PRADO 
{DR. AUGUSTO PORTUGAL). 
o sr. Presidente - Tarefeiro, férias, recurso da emprêsa. t 
o rà atório. 

O Sr • Aguino Porto - De acôr<b • 

o sr. Presidente- Divergente o acÓrdao citado a fls. 49. Co 

nheço. 

O Sr. Aguino Porto- Conheço, ainda pelo art. 140. 

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

da a revista. No mérito, no caso em espécie sou obrigado a 

negar provimento à revista. "Na realidade, o parágrafo lQ 

do art. 140 não visa a estabeiecer principio diverso ••• (lê). 

Nego provimento. 

O Sr. Aguino Porto- "Data venia", o reclamante eratarefeiro 

(Lê). Assim, teriamque ser suas férias calculadas com base 

no salário médio. 
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O Sr. Délio Maranhão- Com o relator. 

O Sr. Tostes Malta- Com o relator. 

' O Sr. Presidente- Por maioria, negado provimento a revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 4.372/62 - Relatqr: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Aquino Porto. Recurs 

de revista de decisão do TRT da 2a. Região. CIA. QUÍMICA IN
DUSTRIAL CIL (DR.RODRIOO F.S.SOARES) e NICOLAU MARTINS AL
MEIDA (DR. WALTER M.SAMPAIO ) . 
O Sr. Presidente- (Faz o relatÓrio). 

~ 

O Sr. Aguino Porto- De acordo. 

O Sr. Presidente- Em discussão. Encerrada.- Conheço dare

vista. O reclamado procurou fundamentar a revista ••• (lê). 
, 

So conheço neste ponto. 
, 

O Sr. Aguino Porto- Tambem conheço. 
, ~ ~ 

O Sr. Presidente- Ha divergencia? Unanimemente,conhecida a 

revista nesta parte. 'No mérito, nego provimento. 

O Sr. Aguino Porto- Dou provimento. (Lê). 

O Sr. Presidente- Há alguma outra divergência? Por maioria, 

' negado provimento a revista. 

O Sr. Secretário- PROCESSO NO 4.415/62- Relator: Ministr 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Aquino Porto. Recur o 
de revista de decisão da 3a. JCJ de S.Paulo. MALHARIA IRMÃO 
DAHER DAUD S/A (DR. HAROLDO LUSTOSA CUNHA) e MARIA JOS~ DA 
COSTA (DR. PAULO CARNACCHIONI). 
O sr. Presidente- Salário de menor. Não estava sujeito a 

àprendizagem. i'o relatÓrio. 

O sr. Aguino Porto- De acÔrdo. 

O Sr. Presidente - Em discuss-ao. Encerrada.- Não conheço d 

revista. 

O Sr. Aguino Porto - Conheço e dou provimento. 

O Sr. Presidente- Não conhecido, por maioria de votos. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 4.1~36/62 - Relator: Ministro 

Hildebran1o Bisaglia. Revisor: Ministro Aquino Porto. Recur 

so de revista de decisão do TRT da 4a.Região. SOCIEDADE ABA -

TECEDORA DE GASOLINA E ÓLEOS EM COMANDITA POR ÕES DR W • 
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TER EDUARDO BAETGHEN) e OSWALDO SOARES (DR. ANISIO FREITAS) • 

o Sr. Presidente - (Faz o relatório) • 

o Sr. .lguino Porto - De acÔrdo. 

o sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. ' Conheço, face a 

dive~gência apontada. (Lê). 

O Sr.Aguino Porto- Conheço. 

O sr. Presidente - Conhecido, unânimemente. No mérito, nego 

provimento. 

O Sr. ~guino Porto -Dou provimento. 

' O Sr. Presidente - Por maioria, negado provimento a revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 4.)42/62 -Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Aquino Porto. Recurs 

de revista de decisão do TRT da 2a,Re~ião. CIA.NITRO QUÍMICA 
BRASILEffiA E RAIMUNDO ESTEVES PEREIRA E OUTROS E OS 
MESMOS, 
O Sr. Presidente- A emprêsa concedeu repouso semanal duplo. 

(lê). É o relatÓrio • 

O Sr. Aquino Porto- De acôrdo. 

O Sr· Presidente- Em discussão. Encerrada.- Não conheço de 

ambos os recursos, porque não ocorreu violação de qualquer 

dos dispositivos ••• (lê). 
, -o sr. 4guino Porto- Tambem nao conheço. 

O Sr. Presidente- Por unanimidade, não conhecidos ambos os 

recursos. 

O Sr. Secretário- PROCESSO NQ 4.5?7/62 -Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Aquino Porto. Recurs 

de revista de decisão do TRT da 4a. Re!;ião. SUELLY CARVALHO 

DE MOURA e SOCIEDADE BENEFICf:NCIA PORTUGUÊSA. 

O Sr. Presidente- Entendeu a veneranda instância a recusa d 

empregado em dormir no estabelecimento,como sempre o fizera, 

por ter contraÍdo matrimônio ••• (lê). É o relatório. 

O Sr. Aguino Porto -De acÔrdo. 

O Sr. Presidente- Ainda que seja digna de apreciação a maté 
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ria dos autos e louvavel o esforço do patrono do reclamante, 

nao é possível conhecer ••• (lê). 

o sr. Aguino Porto -De acÔrdo. 

o sr. Presidente - Há divergência? Não conhecida a revista. 

o Sr. Secretário - PROCESSO NO 4.~7/62 -Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Aouino Porto. Recurs 

da revista de decisão do TRT da la. Região. PADARIA DARKE DE 

MATOS a JOÃO DA SILVA MARTINS. 

o Sr. Presidente- o venerando acÓrdão regional não decretou 

a nulidade porque não argu{da de acÔrdo com a lei ••• (lê). 

t o relatÓrio. 

o Sr. Aguino Porto - De acôrdo. 

O Sr. Presidente -Em discussão. Encerrada. -Apenas quanto 

à Juntada de documentos com o recurso de revista, está funda 

mentado o recurso. Conheço, nesta parte. 

O Sr. Aguino Porto - Também. 

O Sr. Presidente - Conhecida, porunanimidade, a revista nest 

parte. -No mérito, nego provimento, eis que a juntada de do 

cumentos •.• (lê). 

O Sr. Aguino Porto- Dou provimento. (Lê o voto). tle deu qu

tação geral à emprêsa. 

O Sr. Presidente - tle tinha que juntar isto na ação. 

O Sr. Délio Maranhão- Eu anularia essa revelia, porque, pel 

que diz o sr. revisor, a emprêsa foi induzida. 

O Sr. Presidente- Ainda há mais. O empregado negou a assi-

natura. O acórdão regional deu a revelia . .. 
Q Sr. Délio Maranhão - Se se discutisse a questão se estava 

elidida a revelia, mas nào. A questão que se discute é se 

pode ou nao o documento junto ao recurso anular os efeitos 

da revelia. 

O Sr. Tostes Malta- Acompnho o revisor na conclusão, porque 

para anular a ação é preciso elidir a revelia. tsse documen 
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to elidir-h a revelia. A -A empresa teria sido induzida a nao 

l_d 

comparecer em face da quitação passada. Para simp]ficar, ac m

panho o revisor, com os fundamentos expendidos pelo Ministro 

Délio Maranhão. 

O Sr. Presidente - Por maioria, negado provimento a revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 4.766/62 -Relator: Ministro 

Hildebrando Bisagliao Revisor: Ministro Aquino Porto. Recurs 

de revista de decisão do TRT da 2a, Re~ião, FLÁVIO DE CARVAL O 

GUIMARÃES e LAURO DE ALMEIDA E OS MESMOS, 

O Sr· Presidente- (Faz o relatÓrio). 

O Sr. Aguino Porto - De acÔrdo. 

O Sr. Presidente- Em discussão. Encerrada. -Desde que pro

vada a relação de emprêgo ••• (lê). Não conheço do recurso da 
A 

empresa. 
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O Sr. Aquino PÔrto - Também. 

.; 

15,00 

O Sr. Presidente - Não conhecido o recurso da emprêsa. No 

que tange ~.o recurso do reclamante nao merece melhor sorte 

porque as decisÕes apontadas como divergentes nao servem pa 

ra confronto. 

O Sr. Anuino PÔrto - De acôrdo. 

O Sr. PreAidente - Há divergência? Por unanimidade, não co 

nhecidos ambos os recursos. Suspensa a sessão para o café. 
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CVG/ 

o Sr. Presidente- Reaberta a sessao. 

15',20 
15',30 

O Sr. Secretário - PRCCESSO NO 4.812/62- Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Aquino Porto. Recurs 

de revista de decisão da JCJ de Pelotas. CARUCCIO & CIA.LTDA 

(DR. OSWALDO BENDER E MANUEL WALTER RODRIGUES (DR. A,PORTUGAt 
e DR, CLOVIS G, RUSSOMANO), 
O Sr. Presidente - Vigência de salário m!nimo. t o relatóri • 

O Sr. Aguino Porto -De acÔrdo. 

O Sr. Presidente - Conheço e nego provimento. 

O Sr. Aguino Porto - Conheço e dou provimento. 

O Sr. Presidente - Conhecido, por unanimidade, e dado provi

mento à revista, por maioria. Redigirá o acÓrdao o revisor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 4.829/62 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Aquino Pprto. Recur

so de revista de decisão da 5a. JCJ da GB. SUPERINTEND~NCIA D S 

EMPR~SAS INCORPORADAS AO PAT .NACIONAL-~}.(PRÊSA 11 A NOITE" e MA
NUEL JOAQUIM CAPrrÃO. 
O Sr. Presidente- Rejeitou a MM· Junta a exceçao de incom-

petência de fÔro ••• (lê). to relatÓrio. 

O Sr. Aguino Porto- De acÔrdo. 

O Sr. Presidente- Em discussão. Encerrada. -Conheço dare-
' ~ vista quanto a preliminar de incompetencia 1 face aos julga-

dos a fls. 30 e 31, que sao divergentes. 

O Sr. Aguino Porto- Também. 

O Sr. Presidente- Conhecido, por unanimidade. (Lê o voto). 

Rejeito a exceçao. 

O Sr. Aguino Porto - Também rejeito. 

O Sr.Presidente - Por unanimidade, rejeitada a exceçao de 

inco~petência e,assim, negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário- PROCESSO NQ 4.ê§5jo2- Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Aquino Porto.Recurs · 

de revista de decisão da 1~ JCJ da GB, DOROTI MOURA DE OLIV I

RA e CASAS OLGA- JORGE C. DO AMARAL & CIA, LTDA. 
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O Sr. Presidente- Auxilio-natalidade com suspensao do con

trato em razão do aux!lio-doença ••• (Lê). to relatÓrio. 

O Sr. Jguino Borto- De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Conheço, face à divergência apontada a 

flso 1~. 

O Sr. Aguino Porto- Conheço • 

O Sr. Presidente - Conhecido, por unanimidade. - No mérito, 

dou provimento ao recurso. Nào cabendo ao juiz distinguir 

onde a lei não o faZ•••(lê). 

O Sr. Aguino Porto - Ela estava afastada por motivo de enfer 

midade e, nesse perÍodo, ocorreu o fato da maternidade. Ela 

já estava afastada. De maneira que, estando suspenso o con

trato, ela não tinha direito. Nego provimento. 

O Sr. Presidente- Eu dou provimento ao recurso. 

O Sr. Délio Maranhão- Com orelator. 

O Sr. Tostes Malta- A única cousa que poderia reconhecer 

era a complementação do salário. v.Ex· deu a complementação 

salarial ? 

O Sr. Presidente- Vou esclarecer. "As necessidades ou os 

afastamentos decorrentes da doença •• ~(lê). 

O Sr. Aquino Porto- Amanhã, se a emprerada ficar~ anos de 

licença e tiver quatro filhos, terá direito ••• 

O Sr. Tostes Malta - Eu condiciono o direito ao fato da gra 

vidês ocorrer no perÍodo do trabalho, porque com a gravidê 

nasce seu direito, se vigente o contrato de trabalto. 

O Sr. Aguino Porto - Ela já estava de licença. 

O Sr. Presidente- Não sei se foi antes ou depois. 

atestado dizendo: (Lê). 

, 
Ha um 
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o Sr. Tostes Malta - o certo ' e que no 

mento ela não estava mais trahalhando. 

o Sr. Délio Haranhão - Com o revisor. 

ó Sr. Tostes l'Talta Com o revisor. o 

15,40 - 16,00 

periodo do licencia-

Niio ' ' isso ... e so 

lei dá ' que a E> a pena 

isso: o direito de nao trabalhar e receber salário. 

O ~r. Pre~idente - Por maioria, negRdo provimento ao recur

so. Redigirá o ~cÓrdão o ministro revisor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO JIQ 5 642/62 - Relator: Ministr 

Luiz !1enossi. Revisor: Iünistro Tostes Halta.. Recurso de 

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

sa Silva de Constr11r-no S/A (dr. Osmar Dutra) e ,Tos~ Carlos 

da Silva Jiem.:-j,ques (dr. Roque de Queiroz). 

O Sr. Luiz Menossi - Decidiu o Tribunal da Primeira Reeião 

que o reclamante tem direito ao recebimento de vinte dias c1 

férias por falta decorrente de acidente de trabalho. (Lê). 

E' o relatÓrio. 

O Sr. Tostes Malta - De acôrdo. 

O ~r. "Pr<>sirlente - F.m discussão. Encerrada. Com a pal"lvra 

o relator. 

O Sr. Luiz Me~ossi - Conheço. 

O ~r. 'l'ostes l'TB.l ta - Conheço. 

O Sr. Presidente -Há divergência? Por unanimi~ade, conhec 

do. Com a palavra o relator. 

O Sr. Luiz l'Tenossi -Nego provimento. As faltas decorrente. 

de acidente de trabalho não devem reduzir as férias. 

O Sr. Tostes Me.lta - Com o relator. 

O Sr. Presidente -Negado provimento n.o recurso, contra o v 
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to do ministro Aquino PÔrto. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 4 899/62 - Relator: l'!inistr 

HildebTI".ndo Bisaglia. Revisor: Ministro A •. : uino PÔr to. R e-

curso de revista de decisão do Dr. Juiz de Direito da Gomar 

ca de Rio Claro. Interessados: Altino Rilvc.t Oliveir'3. e l'!n-

nuel Gil Trancoso. 

O Sr. Presidente- Julgada improcedente n reclamação •.. (le) 

E' o relatório. 

O Sr. Aquino Pôrto - De acôrdo. 

O Sr.Presidente - Em discussão. F~cerrada. Passo ao voto. 

Não conheço da revista. Pela decisão, o recurso cabivel se 

ria o de embargos. 

O Sr. Aquino PÔrto - Também nao conheço. 

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

nhecida a revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO !T2 4 915/62 - Relator: Ministr 

Hildebrando Bis?glia. Revisor: Ministro Aquino PÔrto. ·Re

curso de revistam decisão da 4a. JCJ. da Guanabara. Inte-

ressados: T"avandn.ria A. 'R .c. Ltdn.. e J,uiz Gonza""!l de f:ouza. 

O Sr. Presidente - Discute-se a aplicação do décimo tercei

ro salário, se imediata ou nao. E' o relatório. 

O Sr. Aquino PÔrto - De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada •. Passo ao voto 

Não cabe falar em efeito retroativo. A matéria é conhecida 

:trão conheço. 

o Sr. Aouino PÔrto- Conheço>do·recurso. 

O Sr. Presidente - Contra o voto do revisor, nao conhecida 

E>. revista. 

r· ,. 
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o Sr. Secretário - PROCESSO HQ 4 942/62 - Relator: Ministr 

Hildebrando Eisaglia • Revisor: Ministro Aquino PÔrto. R e-

curso de revista de 

sados: LÓide Aéreo N 

decisão do TRT. da la. Região. Intere. 

"Cional S/A (dr. Francisco D. Landim) e 

(dr. J.T.C. Viana). Manuel José da Silva 

o Sr. Presidente - o egrégio Tribunal da Primeir3 Região ne 

gou provimento ao r e A A curso da empresa. A revista da empresa 

se funda na violação literal ao acÓrdão normativo. (Lê). E• 

o relatÓrio. 

o Sr. Aquino PÔr to - De acôrdo. 

o Sr.Presidente - Em discussão. Encerrada. Passo ao voto. 

há violação. Não conheço. ~~o CBE:O presente não 

o Sr.Aonino PÔrto -
o Sr.»resinPnte - Há 

nhecida a revista. 

o Sr. Secretário - p 

Hildebrando Eisaglia 

curso de revista de 

teres1mdos: Francisc 

Hão conheço. 

divergência? -Por unanimidade, nao co-

~00ESSO NQ 4 Q47/62 - Relctor: Ministro 

• Revisor: l1inistro Aquino PÔrto. R e-

0ecisão da lOa. JCJ. de Sao Paulo. In

o José Scheleik (dr. ~nio S. Peixoto) 

e Re1_ÓP'j_on "Rraflil ~I A (dr. Egon P. Cottechelk). 
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o Sr. Presidente 

anterior decisão 

- Em grau' de embargos confirmou a Junta IH a 

dera pela improcedência da reclamação. que 

E' o relatório. 

o Sr. A guino PÔrto - A 

De acordo. 

o Sr. Presidente - Em discussão. Encerre.da. Passo ao voto 

Não conheço do recur so. Matéria de fato. 

o Sr. Aquino PÔrto - Também não conheço. 

o Sr. Presidente - p or unanimi~ade, não conhecida a revista 



' 

-

~ PODER JUOICIÂRIO 

~~ JUSTIÇA DO TRABALHO 

~~~ TRISUNAL SUPERIOR DO TPABAI..HO 

o Sr. Secretário -
Hildebrando Bisn~l 

curso fie revista d 

sados: 
, 

,Tose <1Rrcia 

Roman Valdfvia (dr 

() Sr.Presidente -
o incidente havido 

rt 0 • .• (lê). E' o 

o Sr. Aqui no PÔr to 

o Sr. Presidente -
trão conheço do rec 

o Sr. Aquino PÔrto 

o Sr. Presidente -

por unanimidade. 

PROCESSO NQ 4 985/62 - Relator: Ministr 

ia. Revisor: Minirtro Aquino PÔrto. Re-

e decis~o do TRT. da 2a. Re~ão. Inte~s 

t'ieto ( dr. José R. Correia) e Francisco 

• José Carlos Aquino). 

Concluiu o venerando acórdão re~ional que 

entre a mulh~r ~o recorrente e o recorri 

relatÓrio. 

- De acôrdo. 

Em discussão. Encerrada. Passo ao voto 

trrso, matéria de fato. 
, 

- Tambem. 

H; divereência? !~ão conhecida a revista, 

o Sr. Secretário -
Hildebrando Bisagl 

curso de revista d 

sados: Fomualdo Sa 

PROCESSO N2 4 q05/62 - Relator: Ministr 

ia. ~evisor: Ministro Aquino PÔrto. Re

e decisão do TRT. da 2a. RegiRo. Interes 

mbon (dr. Arthur A. T. Toei te). e trsina Co 

ta Pinto S/A (dr. 

o Sr. Prenidente -

o Sr. Aquino PÔrto 

o ~:r. Pre!>i<lente -

o venerando acÓrdii 

dem de serviço par 

ço. 

o Sr. Aquino PÔrto 

c ia no sentido d 

tr.,to de trabalho 

,Tão R. Fleury). 

(Faz o relatÓrio). 

- De acôrdo. 

Em discussão. Encerrada. Passo ao· ·voto. 

o regional declara que não obstante a or

a trabalhar em o•1tro 1 ocal ••• (lê). Conh 

- n~ta venia nao conheço. A jurisprudê~ 

e que o empregador não pode alterar o con 

do empregado não se aplica ao caso. O 
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reclamante era servente. Continua servente. O percurso qu 

fazia •.• 

O Sr. Presidente - A emprêsn para a q11al êle tinha que exe-

cutar serviço ficava distante. Tinha que caminhar quarenta 

e cinco minutos a pé. 

O Sr. Aquino PÔrto - :lhe ganhava .• 

O ~r. J,ui z Menos si - Ganhava? 

O Rr. PrrAide'1.te - Ganhava, mr-.s se insnrgiu contrn isso, po 

que caminhava quarenta e cinco minutos a pé. IE?so é f'lltera 

çao do contrato de trabalho. 

O ~r. Tostes MAlt~ - Por que caminhava? ft~tes nao o fazia? 

O Sr. 
A 

Aquino Porto - Foi f~zer um serviço num estabelecimen 

to, num forno. 

n <lr, Tostes Malta - Não davam condução para o serviço? 

O Rr. .. 
A<J.Hino Pnrto - O serviço era numa fazenda. 

O Sr. Presidente - O único motivo que êle alega é que a em

prêsa não dnva condução. 

o Rr. Aq11ino PÔrto - E' um forno de. usina. 

O Sr. nélio MRranhão - Tlmn situação ele emergência. 

O Sr. Presidente - ~le nao tinha nada que caminhar quarenta 

e cinco minutos a pé. 

O Sr. Tostes Halta - Peço vista. 

o Sr. Luiz Menossi - Peço vista. 

o Sr. Prerddente - Adiada a proclamação em face do pedido'd 

vista dos srs. ministros Tostes Malta e Luiz Menossi. 

O Sr. Secretário")- PROCESSO NQ 5 275/_62 - Relator: !'1inistro 

Hildebrando Bisaplia. Revisor: Ministro A1uino PÔrto. Re

curso de revista de decisão do Dr. Juiz de Direito da Coroar 

ca de !1ar:f.lia. Interessados: Antônio Alves Barreto (dr. Ca 

lim Caelci) e Oswaldo !1itsuo Fujiwara. 
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O Sr. Presidente- (Faz o relatÓrio). 

O Sr. Aquino PÔrto -De acôrdo. 

·50 

O Sr. Presidente -Em discussão. Encerrada. Pas~o ao voto. 

O contrato de trabalho anotado na caderneta declara gratui 

ta a ~oradia. Há divereência sôbre a matéria, citada às 

fls. 72. Também quanto às férias foi violado o art. 137 e 

' ' sua literalidade, porque considerado como ferias o salario 

pago algtms dias apenas ••. (lê). Conheço da revista quanto 

às diferenças sqlariais. 

O Sr. Aquino PÔrto - Data venia, quanto a isso não conheço. 

(lê). 

O Sr. Presidente - A emprêsa não participou o empregado da 

concessão das férias. Terminada a espalhação do café pagou 

o sal'rio, mas sem dizer que aquilo era a paga das férias. 

Sem dizer que estava êle de férias pagou o salário, sem que 

fÔssem as mesmas pré-fixadas. Não participou o empregado 

da concessão das férias, como determina o art. 137 da Con

solidação. Quanto às diferenças salariais, o fato é pacifi 

co. O acÓrdão esclarece que a emprêsa queria descontar a 

habitação que sempre fornecera gratuitamente. 

O Sr. Aquino PÔrto - Nas há um elemento probatório que não 

foi reconhecido pela instância a quo. Não posso rever ma

téria de prova. 

O Sr. Pre~ide~te - Matéria de fato. Não provada a utilida

de fornecida - diz a sentença - nao completava a diferença 

do salário minimo. O fato é pacifico. Recebia gratuitame 

te, diz o acÓrdão. 

O Sr. Aquino PÔrto - V.Exa. leu o depoimento? Se nem em 

Juizo conseguiu provar, como vou dizer .•. 
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O Sr. Presidente - A rleci~ão entendeu possivel o cÔmputo da 

utilidade-habitação no salário mÍnimo, quando era gratuita. 

A prórri8 sentença reconheceu e tôdas ns testemunhas. 

o Sr. Tostes Malta - Era trabalhador agrícola em são Paulo? 

o Sr. A(luino PÔrto - , Em l1ariua. 
' 

o Sr. Tostes Halta - Em São Paulo há uma caderneta agrÍcola 

o contrato dispõe expressamente a gratuidade da habitação? 

Basta verificar. 

O Sr. Pre~irente- Diz a decisão de fls. 28: (lê). Da cade 

neta consta expressamente a gratuidade da habitação. 

O Sr. Tostes l'íalta - ftle quer diferença de salário m:l.nimo? 

O Sr. Presidente - E 1 • 

O Sr. Tostes Halta- Por que? Porque se comput"'va a habita 

ção, não é exato? 

O Sr. Presidente - O empregador quer computar. 

O Sr. Tostes Mal t9. - ~le está pretendendo as diferenças. 

Com V.Exa. 

O Sr. Délio Haranhão - Peço vista. 

O Sr. Presidente - Adiado o julgamento Qm face do pedido de 

vista do ministro Délio J1aranhão. 

O Sr. ~nstes Mnlt~ - Estou habilitado a proferir voto no 

processo de que pedi vista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 4 095/62 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Aquino PÔrto. Re

curso de revista de decisão do TRT. da 2a. Regina. Interes 

sados: RomuAldo Zambon (dr. Arthur A.T. Leite) e Usina Cos

ta. PintoS/A (dr. João R. Fleury). Com vista aos srs. minis 

tros Tostes l'íalta e Luiz Henossi. 

O Sr. Tostes l'íalta - O c'aso é de servente que realizou ser 

viço e a emprêsa lhe pagava êsse percurso de quarenta e ci 

5j 
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co minutos. Retornou êle à atividade normal, O empregado 

pretendia, sendo est~vel, rescindir o co~trato. 
, .. 

O ncordao 

garantiu e. permanência rlêle no emprêgo, onde continua, •• 

O Sr. Aquino PÔrto - Continua servente. 

O Sr. Tostes Wllta - Com o revisor. 

O Sr. r,uiz !·1enossi - Também vou acompanhar o revisor. Pma 

vez que o reclamante já retornou ao serviço, como está agor 

pretendendo rescindir o contrato ~e trahalho? 

0 Sr. Presidente - Porque continua a fazer o percurso de qu_ 

renta e cinco minutos a pé. 

O Sr. Tostes Mttlt:1. -não. tle confessa que já retornou aos 

serviços habituais. 

O Sr. Aquino PÔrto -De onde estêve afast0do. Eu friso is-

so. 

O Sr. Tostes Maltn- Confessa que nada reclamou ••. (lê). 

O Sr. Presidente - V.Exa. acompanha o revisor. Por maioria 

não conheci<la a revista. Redi!'"irá o acÓrdão o revisor. 

O ~r. ~ecret~rio - PROCESSO tl2 5 275/62 - Relator: Ministr 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: l1inistro Aquino PÔrto. Re

curso de revista de decisão do dr. Juiz rl.e Direito da Gomar 

ca de Mar:l.lia. Interessados: Antônto Alves "Rarreto (dr, Ca 

lim Gaelci) e Oswaldo Hitsuo Fujiwara. Com vista ao minis-

tro Délio Maranhão. 

fi Sr. nélio Marn.nhão - Está aqui expresso que o proprietári 

fornecia gratuitamente a moradia. A casa era fornecida g~ 

tui tament e, está aqui. Quanto às férias, echo que o empre

gado tem razão. Diz no seu recurso que nste não trabalhou 

durante o mês e nao gozou as férias. Orn, férias pressupõe 
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liberdade plena. O empregado pode fazer o que quiser. Não 

houve serviço. Ficou parado quinze ou vinte dias, diz a 

sentença, recebeu salário. 
.. , 

Mas isso nao e ••• 

O Sr. Aquino PÔrto- Está anotado n~ cnrteira dêle que gozot 

férias. Página 22. 

O Sr. Délio M~ranhão - A sentença diz isto: "O reclamante 

quedou-se inativo,apÓs a esparramação, por quinze ou vinte 

dias". 

O ~r. Tostos Malt~ - Mas recebeu. 

O Sr. Délio Maranhão - Recebeu salário dêsse per!odo. 

O Sr. Tostes Malta- Se não trabalhou ••• Vou modificar-meu 

voto. Reconheço devidas as diferenças de salário mÍnimo, 

mas neo as férias porque P.S recebeu. 

O Sr. Presidente - Admiti também a revista pela violação do 

art. 137. Era obrigado a comunicar. 

O ~r. Délio M::trttnhão - Estêve sem trabalhar durante quinze 

dias mas recebeu. Estava lá. A qualquer momento podia ser 

chamado. 

n Sr. mostes Malta - ~le ia para onde? 

0 Sr. PrPsiàente - Pelo menos o empreRado tem direito de sa 

ber se está de férias. 

O Sr. nélio M~r~>nhão - Isso é problema dêle. 

0 Sr. Presidente -Por maioria, conhecido o recurso, venci-

do o ministro revisor. No mérito, dado provimento, em par-

te, à revista para reconhecer direito ao reclamante ' as fé ri 

as e ao saláio pelo mÍnimo legal, nRo computadas as utili

dades. (Lê). 
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CVG/ 

• 

16,00 
16,10 

O Sr. Aquino Porto - Ne~o provimento. Quanto a violação dos 

arts. 117 e 118 a alegação do recurso improcede. (Lê). 

O Sr. Délio Maranhão - Com V.Ex. 
• O Sr. Tostes Malta - Dou provimento em-parte. Quanto as dife 

ranças de salário m!nimo a serem apuradas em liquidação, com 

a devida vênia, não é posslvel deduzir o salário mlnimo ganh • 

A lei não possibilita isto. -A lei discrimina quais sao as 

percentageB suscet!veis de dedução. De maneira que o que o 
, 

empregador pode fazer e vender o produto, mas descontar com-

pulsêriamente não é poss!vel. 
, 

O Sr. Presidente - O empregador nao e obrigado a pagar o car 

reto. 
- . O Sr. Tostes Malta - Mas nao pode compulsoriamente descontar --~, 

Diz a lei quais são as utilidades suscet!veis de desconto. 

O Sr. Presidente - Êle não ia pagar o carreto para o emprega 

do. V.Ex. nesta parte diverge. 

O Sr. ~uiz Menossi - Com V.Ex. 

O Sr. PresiDente - Por maioria, com exceção do Ministro Tos

tes Malta, foi dado provimento parcial para reconhecer direi 

to ~s diferenças salaridB e às férias. 

O Sr. secretário - PROCESSO NR 5.307/62 - Re~ator: Ministro 

Hildebrando Bisag1ia. Revisor: Ministro Aquino Porto, Recur

so de revista de decisão do TRT da 2a, Região. INDS. REUNI

DAS VIDROBRÁS LTDA. (DR. ALFREDO ELLE M. D1 0LIVEIRA) e APA

RECIDO DOS SANTOS E OJTROS (DR. AGENOR B. PORENTI). 

O Sr. Presidente - Dos reclamantes apenas 10 permaneceram co 

mo reclamantes no feito ••• (lê). ~o relatÓrio, 
~ 

O Sr. Aquino Porto - De acordo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. - O acÓrdão re-

gional 1 apreciando em conjunto o recurso ordinário ••• (lê). 
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Não conheço. 

O Sr. Aquino Porto - Não conheço, porque não se aponta juris 
A 

prudencia do Regional nem do Pleno. 

O Sr. Presidente - Há diver~ência? 

nhecida a revista. 

-Por unanimidade, nao co-

O Sr. Secretário - PROCESSO Ng 5.35112g - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Aquino Porto. Recur 

so de revista de decisão do TRT da 2a. Região. EÉLIO GÁS S/A -

COM. E IND. E EDUARDO .AUGUSTO PEDRO E OUTROS. 

O Sr. Presidente -Tratam-se de dois recursos. 
. .. 

A empresa de 

clarou que o Tribunal delirou da prova ••• (lê).Éo relatÓrio. 
A 

O Sr. Aquino Porto - De acordo. 

O Sr. Presidente - Não conheço de ambas as revistas. 

O Sr. Aquino Porto - Não conheço de ambas as revistas. 

O Sr. Presidente - Não conhecidos, por unanimidade, ambos os 

recursos. 

O Sr. Secretário - PROCESSOS Ng 5.360/62 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Aquino Porto. Recur

so de revista de decisão do TRT da 2a. Região. COMÉRCIO E 

IND0STRIA JAWA LTDA. (DR. RENATO R. FERREIRA). E ANTONIO 

MARQUES GONZAGA e JCS É NAZARET OLIVEIRA (DR. CHRISTOVAM P. 

FERRAZ. 
, 

O Sr. Presidente - O e~regio Tribunal nao conheceu do recur-

so dos dois reclamantes, um porque foi exclufdo em razão do 
A ( A ,., # 

acordo ••• le), .t:.n r~l2.torio. 
A 

O Sr. Aguino Porto - De acordo. 

O Sr. Presidente - O venerando acÓrdão recorrido não ne&a 

que o valor do pedido orienta a alçadapara efeito de recurs 

(Lê), Não conheço da revista. 

O Sr. Aquino Porto - Conheço. -O julgado re~ional nao admi-
, .. 

tiu que o valor expandido no litisconsorcio fosse tomado pa 

ra valor da àqada. (Lê). Assim, havendo atrito de julgado 

5!J 
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deve ser conhecido. 

O Sr. Presiõente - JJizem os acÓrdãos citados: "(Lê). 
, 

Esta e 

a tese. Não conheço. 
~ 

O Sr, Aquino Porto - Tem razao. Retirou-se um dos reclaman-

tes. Reduziu-se a alçada. 
, ~ 

Tambem nao conheço, 

0 Sr. Preadente - Há divergência? Não conhecida a revista, 

por unanimidade, 

O Sr. Secretário - PROCESSO NR 5.369/62 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisorl Ministro Aquino Porto, Recurs 

de revista de decisão do TRT da 2a. Região. BANCO MOGIANO DO 

CO!.lliRCIO E INDÚSTRIA S/A e DOROVALDO DE TOLEDO PISA. 

O Sr. Presidente - Alegou o reclamante que percebia duas gra 

tificaçÕes por semestre ••• (lê). to relatÓriol 
.. 

O Sr. Aquino Porto- De acordo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. - Os acÓr•dãos a-

-.. - - -pontados a fls. 501 referentes qnao integraçao na remuneraçao 

das gratificaçÕes de balanço, são divergentes. Conheço. 

O Sr, Aquino Porto - Conheço. 
, .. 

O Sr. Presidente - Ha divergencia? Conhecido, por unanimi~ 

de. - Nego provimento~ 

o Sr. Ag,uino Porto - Dou provimento. 

o Sr. Presidente -
I 

Porpaioria, negado provimento • a revista, 

o Sr. 
, 

Secretario - PROCESSO NR 2 -!l:o4L62 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Aquino ~orto. Recur

so de revista de decisão da 2a. JCJ de S,Paulo, MATERIAIS 

CERÂMICAS GELEM LTDA. e SEBASTIÃO BRAZ BERTOLDO (DR. CARLOS 

GILBERTO CIAMPAGLIA. 

O Sr. Presidente - A decisão de fls. 21, confirmando embar-

gos, face à prova, assevera que não é ministrado ensino metó 

dico de of!cio ••• (lê). to relatÓrio. 

O Sr. Aquino Porto - De acÔrdo. 

fi fi 
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O Sr. Presidente - Não 'conheço, não sÓ porque se trata de ac r·

dão de Turoa, como também porque está superada a jurisprudên 

c ia. 

O Sr. Aquino Porto - Não conheço apenas porque é acór·dão de 

Turma. Não endosso o segundo entendimento. 

O Sr. Tostes Malta - Uma coisa exclui a outra. 
, , ~ 

Se e acordao 

de Turma não serve. Não se pode evidentemente dar pelos doi 

argumentos, porque um exclui o outro. 

o Sr. Presidente - Não conhecida a revista, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 5.408/62 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Aquino porto. Recurs 

de revista de decisão da JCJ de Jundia!. INDÚSTRIA TEXTIL 

COSMOPOLITA S/A (DR. M. GALAPASSI) e JOÃO JORBB DE ARAUJO, 
A ~ 

O Sr. Presidente - Fizeram as partes um acordo para rescisa 

do contrato ••• (lê). t 'O relatório. 
,. 

O Sr. Aquino Porto - De acordo. 

O Sr. Presidente- Fundada a revista inclusive na al!nea a) •• 

(lê). Não conheço. 

O Sr. Aquino Porto - Reclamante e reclamado acordaram a res i

são do contrato de trabalho •• ,(lê). 

O Sr. Presidente - Violação literal não houve. A decisão e -

tendeu que houve rescisão e por iniciativa da emprêsa. 

O Sr. Aquino Porto - ~le desistiu do acÔrdo. Não voltou 
• A 

mais a empresa. 

O Sr. Luiz Menossi - Desejava um esclarecimento. Queria sa 
A , 

ber se a empresa pagou essas duas horas disrias ao emprega 

do. 
A A 

O Sr. Aquino Porto - Eles fizeram um acordo para o empregad 
A 

sair do emprego, mas o empregado desistiu do acôrdo ••• 

O Sr. Presidente -A sentença de fls. 7 condenou a reclamad 

a pagar ••• (lê). 

O Sr. Tostes Malta O empregado é estável ? 
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O Sr. Presidente - Não. A revista se funda nisto. Violação 

ao art. 467 nãohouve, 

O Sr. Délio Maranhão - Não conheço. Não encontro violação 

literal. A firma concorda em que houve rescisão provocada 
A 

pela empresa. 

O Sr. Tostes Malta - Não me parece, com a devida vênia, que 

a existência de um acÔrdo leve necessâriamente à conclusão 
A 

de que foi a empresa que o dispensou. O empregado podia ter 

pretendido a rescisão e entrar num ajuste com o empregador. 

Com o revisor. 

O Sr. Luiz Menossi - Com o relator. 

O Sr. Presidente - Por maioria, não conhecida a revista, 

O Sr. Secretário - PROCESSO NR 5.475/62 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Aquino Porto. Recur

so de revista de decisão do TRT da 4a. Região. ALUMÍNIO ROY 

S/A (DR. HELIO DI NOIA MARTINS) e MARIA NADIR DA SILVA NUNE 

(DR, ABEL MORETTO), 

O Sr. Presidente - Por unanimidade, o Tribunal manteve a se 
' 

tença de primeira instância ••• (lê). to relatÓrio, 
A 

O Sr. Aquino Porto - De acordo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada, Não conheço a 

revista, por entender superada a jurisprudência •.• (lê). 

Contra o voto do revisor, não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NR 5.477/62 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia, Revisor: Ministro Aquino Porto, Recur 

so de revista de decisão da la, JCJ de S,Paulo. S/A I.R,F. 

M~TARAZZO (DR. MILTON GETULIO DA CUNHA) e ISABEL ROCHA DA 

SILVA (DR, PAULO CORNACCHINI). 

O Sr. Presidente- (Faz o relatÓrio). 

O Sr. Aquino Porto - De acÔrdo. 

O Sr, Presidente - Flagrantemente divergente da sentença em 

bargada o acÓrdão apontado a fls. ;9. Conheço. 
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O Sr. Aguino Porto- Conheço. 

O Sr. Presidente - Conhecido, por unanimidade. - No mérito, 

é de se acolher a revista, porque ~- .. novos preceitos jur!di-
A 

cos previdenciários fo~am estabelecidos na Lei Or!anica da 

Previdência Social ••• (lê). Dou provimento para absolver a 

reclamada da condenação que lhe foi imposta. Há diver~ência 

Não há mais razão de ser para aquela discussão. 
A 

O Sr. Tostes Malta - O fato se passou antes da vigencia dest 

lei ? 
, - ' ,. O Sr. Delio Maranhao - Na vigencia da lei atual. 
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' 

30.5.1 963 ocs 16,?0 i\s 16,40 

O Sr. Tostes Malta - Quando a empregR~a voltou, teve alta, 

não estava em vigór a lei? 

O Sr. Prenidente - ?:r:t".vn. A J c i é de setembro. Entrou 

em gÔzo de licença cn 22 de agôsto de 1 Q53. Estêve afasta 

da até junho de 1 961. Isto lhe foi negado porque extinto 

o contrato, 

O Sr. Délio Haranhão - Então é anterior. 

O Sr. Prer-idente - Por fôrça do " 22 ao art. :;i!! da Lei 3 80 

... 
O Sr. Aquino PÔrto - Lei Orgânica da Previdência Social. 

' O Sr. Presidente - Ja estava em vigor. O procedimento atua 

baseou-se na extinção, do beneficio asêegurado, resultante 

do artiro ••• (lê). Ela pode deixnr o Instituto, receber o 

heneficio, Eas artn pare trabalhar, vai trabalhar para ou

trem. (Continua lendo). Dou provimento para absolver are 

clamada da condenação quP lhe foi imposta. E' meu voto. 

O Sr. .. ' Amüno Pnrto - Tambem o meu. 

O Sr. Presidente - Por unanimidade, ~ado ~rov~nento ao rcc 

so J,Y'.ré' al-:solver a reclamada ·da ·· condenação que lhe foi 

imposta, 

O Sr. Secretário - PROC:ESSO N2 '> 511/6::> - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. 
.. 

Revisor: Hinistro Aquino Porto. R e-

curso de revista de decisão do TRT. da 6a. Região. Interes 

sados: Eduardo Pinto de AraÚjo e The Texas Company (South 

America) ~· 

o ~r. Presidente - A parte reporta-se também ao r<>curso or

dinário. No recur~o de revista insiste o reclamante que nã 

Go 
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., 

que ~o sofreu solução de continuidade seu contrato de tra-

be-lho •.. (lê). ' E' o relatorio. 

O Sr. Aquino PÔrto - De acÔrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada, Passo ao voto 

' Reportn-se a recorrente, nos suas razoes, ao recurso ordina 

rio, A fls;209 <:ncontr~•,ns acÓrdão dêste Tribunal que sus

tenta que há fraude à lei quando o empregado, colocado à di 

posição do empregador .•• (lê). Conheço dr, revista. 

O Sr. AC1'1ir1o PÔrto - O Tribunal decidiu que êle tendo sido 

regnlarmente indenizado,• ô-.per:Ído onterior se somava ... (lê 

não conheço. 

O ~.,... nélio 11arr.~nhão - Peço vista. 

O Sr. TostP.R Mal ta - Também peço vlflt"\. 

O Sr. Luiz Henossi - .Também eu. 

O Sr. Presidente - Adiado o julgamento em face do pedido de 

vista de três dos srs. mini~tros. 

O Sr. ~ecretário - PROCESSO !i2 5 585/62 - Relator: Hinistro 

Hildebrando Disaglia, Revisor: Ministro Aquino PÔrto, Re

curso de revista de decisão do ~RT. da 2a. Região. Interes 

sados: Refinaria e Exploração de PetrÓleo União S~~ e Amàda 

Francisco Yecchio. 

O Sr. Presidente 

turno ... (lê). 

A 

- Condenada n empresa a pagar adicional no 

O ~r. Aquino PÔrto - De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Passo ao voto 

Conheço do revista face à divergência denonstr~da com o 

aresto recorrido. 

O Sr. Aqnino PÔrto - Conheço. 

G1 
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O Sr. Presidente - Hii. divergência? Por unanimidr.de conheci-f 
, , 

C! o o recurso. No Merito, todavia, nef"o provimento. O acor-

dão de fls. 68 não contém ren{mcia ~o ~ireito ••• (lê). 

O s~ . Aq,uino rôrto - SÓ dou para excluir o p~p.nento do sa

lário mÍPimo ~crescido ao v~lor da t~xn. (Lê). 

0 "r. néJ-ic> T·~.,r~nhão - Co~1 o relu ter. 

0 ~r. mostes li:'.ltn - I'or que? ~ual a divergência? 

O Sr. Arp.Jipo ·PÔr to - :Aõs que recebem s~lário m:f.rlimo.,~- cresci 

do da t:'l.::<:a não dou o e.dicionnl noturno. 

O Sr. Tost· r; T-1alta- tsse o meu entendimento. 

O Sr. Presi,1ente - A. emprêsa dn ,... todos desde 12 de julho 

em diante. 

O ~r. T0st~s MaJ.t~ - Minhr:t dÚvida é se 'l.dicion-,.va ao mÍnimo 

acrescido da taxa. 

0 Sr. A1uiuo P~rto- (Lê). 

O Sr. Presidente - A emprêsa já roconhece o direiro dêle 

que já paga. 

O Sr. Aquino PÔrto Se já recebe mais que o mÍnimo, não do 

O ~r. Tostes Malta - Recebe. Por que a reclamação? 

O ST'. PreRidentP. - Houve ?.côrdo entre a emprêsa e os em:pre

g<~.dos. Elll paea r) partir de primeiro de julho. 

O f:r. Ann:lno PÔrto - A emprêsa alega que houve um acÔrdo pa 

ra não pa[ar aquela hora. 

O Sr. J'T'esidente - A emprêsa foi condena~ a &. parnr ~rticiona 

not1lrno até primeiro de ;lui'l,ho, por·1ue daÍ em diante não hn 
mRis dÚvida. 

O ~r. Tost~s M"lt~ - Acompanho o revisor. 

O Sr. T,niz Menoosi - Com o r"lator. 

/ O Sr. P:r-ef'i~~>"tl'! - Por m~>ioria, neo-ado rrovimento ::to recurs • 
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ó Sr. DÁ1io Hs.rRnhilo - V .Bx:t. me r·erd ne. tsse recurso ne 

que prni vista., 5 513 V.Exn. conheceu fundado em que cUver-

o Sr. PreBidcnts- r.ôore a fr&ude. Às f,s, 209 "l'contr:::.mo~ 

um acÓrdão que somo. ao tempo de serviço o per:!.odo de férias. 

(L~) • 

O Sr. D~Uo :·:nr::.nhiio- F1s. 276? 

O Sr. Prec:inent"' - Fls. 209. 'Reportrm-"r'! aos acÓrdãos que 

estio citn~os ~s fls. 207~ 209, 211 e 295. 

O Sr. DéJio J'lí"rEnh~o - Dat., veniR não ve~o onde a diver.~ên

oia. Diz n revistro.: "A decisão recnrri~r;\ merece rl'f"rrna, 

não obstante... (lê)". 'Sill surcs razõ~>s r1e rect:r,-.o, \, fls. 

204, insiste no mérito da fraude: (1~). niBcntiu. Apreci

ou fs,rtamente. r:ão há di verp;Pncia. Oret, orin"r.do assim, 

decidi'I citra petita, (I,ê). V . .::xn. t~>m rnzão. !:o fin11lzi 

.-:ho const~,. Continuo com R vis:ta. 

O ~r. Secretário - PROCESSO N2 5 500/62 - Relntor: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Aquino PÔrto. Re-

curso n e revista de decisão do TRT. da 2a. Região. Interes 

sado:c: Sieg !1eta1Ítrr;ica !·!G.qnin~s e Fe't'r"!Tlent"P T,tr'b. (dr. 

:Smerson 'L Oliveira.) e In1áci o r.,...,..cin (dr. T\er'hado Sinder. 

O 0r. Presidi"' te - Condenana :>. eMrrfir:u ... (lê). E' o rela 

tÓrio. 

O Sr. Aqnino PÔrto - De acÔrdo, 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Passo ao-vot • 

o ~r. Aquino PÔrto- T::tmhém nilo conheço. 

O Sr. Presiõente - Hé. diver~ência? Por unanlmidade, nao c 
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nhecido o recu.rno .• 

O ~r. s.-crP.t!Í:r•to - P'R('Cro:">SO ~rQ S 655/62 - Relntor: Mintst o 

Hilrlebrando Bisaglia, Revisor: Ministro Aquino PÔrto. Re 

curso de revista de decisão do TRT. da 4~. Região. Juran-

d ir H<>.rtins C'on Z.'.'.: ·1 "' ontros ( dr. :r.:rnt•:" i :-:. ,Tuchr·m) "' Anr'lrc :1 

Heiml e Cia. I,tda, (dr. C::1.etano Pedone}. 

O Sr. Presidente·- :'oi ~ r'lclamação 5ul~.,rl~ im:procedente e 

rrimeira.instância ... (lê). E' o relatÓrio. 

O Sr. A.quino PÔrto -De acôrdo. 

O Sr. Presidente - En discussão. EncerradR, Passo ao voto. 

:t<TS:o conntr. do!.'! ;;mtos qual ,uer perlido de isençfio rle vnflt~.s. 

?oi intim::-H.o,;o rP.cln.nnnte, feito o cálculo e niio providenci 

ado o p?.~amento. (TJA). não conheço. 

O Sr. Anuino PÔ'l"tn - J:âo conheço. 

' A -O Sr. Presidente - H". rliver{"enctn? rao conhecido o recursQ, 

por unanimidede. 

O Sr. Secretário - PROCE~SO NQ 5 730/62 - Relator: Ministr 

Hildebrando Bisa.:-J.ia. :Levisor: !·!inü·tro A;,··ino FÔrtc, Tle 

cct'~ro de r<?v;l.st'" de dccisil:o do TRT. da 2a. Rer:ião. In tere 

sados: Filomenn F. A'l-reu (dr. A. !'".rente) e SIA Cntnnif{ci 

P~ulist" (r'lr. r·e:éton G, :tabello). 

O R~. Pr~nident~ - O ve~8rsndo ncÓrdào regional em nerando 

provimento ao recurso do reclamante, declara: (lê). E' o 

relatÓrio. 

O Sr. Aquino PÔrto - De ncÔrdo. 

O recorrente não nrgttiu nulidade no seu recurso ordinário. 
' 

- r;Fio cita qwüquer :iuli!"-do. rTão conhece. 

O ~r. Aqninoi PÔrto - T"~mbém rao co~'hi"QO. 
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O Sr. Presidente H~ rtiver~êncin? Não conhecido o rncurso 

por unanimidade. 
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30-$-63 cvn; 
16,40 
16,$0 

o Sr. Secretário - PROCESSO NO $.513/62 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Aquino Porto, Recur

so de revista de decis;o do TRT da 6a.Região. EDUARDO PINTO 

DE ARAUJO e THE TEXAS CO, (SOUTH AMERICA) LTDA.- Com vista a 
M. Délio Maranhão. 
O Sr. Délio Maranhão- Vou votar com v.Ex. porque o acÓrdão 

admitiu que o empregado começou a trabalhar em 26-10-46 e 

foi demitido em 31-6-$6; contava nessa ocasião 9 anos, $me 

ses e 3 dias ••• (lê). No dia 5 foi readmitido. 

que nao tendo 9 anos e seis meses nao se podia presumir o 

intuito de obstar a estabilidade, já que o intuito não fico~ 

p:ovado. , N:s razões de recurso ordiná:io, o empregado cit~~ 

varios acordaos, no sentido de que nao e preciso que o empr 

~ado conte com mais de nove anos para, dispensado injustame 
' te e ~s vésperas da estabilidade se presumir a fraude. O 

negional exigiu a prova do ânimo. De maneira que "data ve-

nia", conheço. 

O Sr. Tostes Malta- Conheço. 

O Sr. Luiz Menossi - Conheço. 

O Sr. Presidente - Conhecido, por maioria. 

pre examinar a preliminar de nulidade ••• 

No mérito, cum-

O Sr. Aguino Porto- Sr. Presidente, se v.Ex. admite ~ae êle 
A -tenha se reportado, na revista mesma ele nao invocou a nulid -

de •. , 

O Sr. Presidente- (Consulta os autos). Realmente, nao en

contro nada sÔbre a preliminar. 

O Sr. Délio Maranhão - Na revista diz que houve julgamento 

"extra petita" porque foi alegada a fraude e o Tribunal deu 

pela coaçao. O Tribunal exigiu a prova do ânimo. A prel1m1 

nar nao cabe. 

O Sr. Presidente- No mérito, cumpre examinar a questào fund -

mental •.. (lê). Partindo do venerando acórdao regional, ver! 

r.uJ· 
Ü\ 

• 
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ficado que o empregado tinha pouco mais de 9 anos de casa •• l 
(lê). t êste meu voto. 

O Sr. Aguino Porto- "Data vania", nego provimento. 
, 

O pro-

prio reclamante, depois de dar três recibos de plena e ge-

ral quitação, pelas várias parcelas que lhe eram devidas, en 

dereçou uma carta à firma, reconhecendo como tendo sido demil 

tido com tôdasas indenizaçoes legais e pedindo para ser read 

mitido em outro emprêgo. Tendo sido indenizado, de acÔrdo 

com a lei, do primeiro perÍodo e não tendo sido reconhecida a 

instância inferior a fraude, nego provimento. 

O Sr. Délio Maranhão - Dispensado às vesperas da estabilida

de e exatamente ser admitido ••• Com o relator. 

O Sr. Tostes Malta - Com o revisor. 

O Sr. Luiz Menossi - Com o relator. 

' O Sr.Presidente- Por maioria, dado provimento a revista, pa 

ra ordenar a indenização, a ser apurada em execução. - Os 

processos restantes do Ministro Aquino Porto não puderam ser 

chamados hoje. 

O sr. Aguino Porto- E~ os devolvi, nao sei porque nao vier • 

O Sr. Presidente - Os processos do Ministro Luiz Menossi fi

carão para terça-feira prÓxima. - Quero desejar ao Ministro 

Aquino Porto uma boa viagem na sua missão oficial, represen

tando os empregadores. 

O Sr. Procurador - A Procuradoria se associa aos votos de 

felicidade na viagem de s.Ex. 

O Sr. Aguino Porto -Agradeço aos prezados colegas, desejand , 

também, a todos votos de felicidade pessoal. 

O Sr. Presidente - Está encerrada a sessão. 

o o o 


