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o Sr. Presidente - Havendo número legal, declaro aberta a Ses

são. Deve-se o atraso ao fato de ter o Ministro Luis Menossi 

ficado retido em BrasÍlia, cuja ausência justifico. o Ministro 

Cbarles Morits,que vinha de Santa Catarina ontem, não pôde ta

sê-lo por questão de atraso do avião. SÓ agora veio ao Tribu -

nal, diretamente do Aeroporto. Em discussão a Ata, cuja cÓpia 

se encontra à disposição doa Senhores Ministros, Advogados e 

do Ministério FÚblico. (Pausa). lião havendo impugnação, decla

ro-a aprovada. Os Sra. Advogados desejam pedir preferência? 

(Os senhores Advogados pedem preferência para os processos de 

nQs. 4 263/ , 1 725/, 4 163/ e 3 865/) 
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o Sr. Presidente - Esclareço que os processos,em que funciona 

como Relator o Ministro Luiz Menoss1, não serão chamados.· Re

tirados de pauta, por' terem sido publicados com incorreção,os 

Agravos de instrumento n2s. 546 e 1561/68. 
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o Sr. Secretór1o - PROCESSO N2 4 263Jó7 - Relotor: Ministro 

Tostes Molto, Revisor: Ministro Oborles Moritz, Recurso de Re

visto de decisõo do 3o. JCJ de Sõo Poulo. ELIAS GUINANOIO e ME -
TALORGIOA MATARAZZO S/A, (Dr, Tuty Molul1). 

o Sr, Tostes Molto - Reoonhoo1do devidos os horos extroordin6-

r1os com UL'l ocréscitno de 20%', porque nil'o prestados no setor 

rov16r1o mos no rodov1ór1o, quer o empregado recebê-los nos 

mos do ort. 241 do Consol1doçõo, enquanto o emprêso sustento 1 

devidos por se trotor de gerente. O poreoer do M1n1stério Públ 

co é pelo conhecimento e prov11:1ento do recurso do emprego do, li: 

o relotórlo, 

o Sr. Chorles Morltz - De ocôrdo, 

O Sr. Presidente - Tem o polovro o Dr. Advogado. 

(Uso do polovro o Dr, Oswaldo For1o Ferreiro), 
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O Sr. Presidente - E!'l discussão. Bncerrada. ".'e"l a palavra o 

Relator. 

O Sr. Tostes ::au a - sr. Pres2.dente, do recurso da e:•prêsa n ~ 

conlJeço, não sendo alec;ada a qualidade de e;erente, quer naCO,!?; 

testação, quer no Recurso Ordinário recebido cono de 2hbargos 

O ::!r. Charles J:oritz - De acôrc1o. 

O Sr. Presidente - ,;á divere;ência? Por unani· idade, não conhe 

cido o recurso da emprêsa. Tem a palavra o Relator. 

O ::!r, Tostes ::alta - Do recurso do emprec;ado conl,eço. f. prÓ -

pria e~prêsa diz que o recorrido ••• (lê). 

O Sr. Cilarles :.:oritz - De acÔrdo. 

P 
• A 

O Sr. residente - .la diverc;encia? Por llnani:mJdade, conhecido 

o recurso do e,·,nregado. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Tostes I:alta- Sr. Presidente, tarnbén, C0!'1 propriedade, 

salientou o eminente i'.dvo13ado a questão. O empregado é ferro

viário, destacado para um serviço que se prestava em ca!TI5.nhão 

Se co!êprovada a prestação de !10ras extras, não _,á por que ne-

13á-1as. Dou provimento à ~evista para mandar p~ar as l1oras 

extras. 

O Sr. Cllarle s ::ori tz - Tanbém dou provimento, COJ!W rJanda a 1e 

O Sr. !'residente - _·.á divere;ência? Por unani,~idade, dado pro-

vimento ao recurso do reclal'lante, para que as i10ras extras se 

ja·; pagas co~10 ferroviário. 

O Sr. Secretário - PFi.OCESSO l]Q 4 159/67 - Relator: l.Iinistro 

c:,arles :~oritz. Revisor: líinistro .1\rnaldo Sussekind, Recurso 

de Revista de decisão do TRT da la. Região. LIE>"AS CORRENTE 

S/ !I e JOSÉ ESI'TDES DE SOUZA FTL::O. (Drs .llnnibal Ferreira e Ita 

mar P. r.~ir anda) • 

O Sr. Cbarles 1.1Q!:.lli - As duas Instâncias concluÍrar~ pela pr,2 

cedência do pedido de equiparação de salário, incidindo sÔbre 

comissões mandadas uniformizar ••• (lê). f. Procuradoria opina 
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pelo conhecinento, rejeição da preli~linar de nulidade e provi 

mento da Revista. É o relatÓrio. 

O Sr. Presidente - De acôrdo. Tem a palavra o ilustre .t'ldvoe;a-

do. 

(Usan da palavra os Drs. J\.nit>al Ferreira e Ita~1ar Pinheiro ... 
'·~ 

r anda). 
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o Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Cbarlea Moritz - Merece conhecimento a Revista, não P!!, 

la preliminar, mas pelo mérito, pois que os arestos citados 

às fls. 243 a 245 são divergentes, não restringindo o concel 

to de localidade. Vendedores de uma grande cidade, como o Rio 

de Janeiro e São Paulo, trabalhando em locais diversos, en -

contram freguesia completamente diferente •• ,(lê). 

O Sr. Presidente - Peço os autos. (Consulta os autos). Quan

to às preliminares, estou de acôrdo com o parecer da Procur~ 

doria, não conhecendo da Revista sob êsse ângulo, de vez; que 

o Acórdão recorrido abordou, no meu entender, como o fêz; o 

parecer do Procurador Benjamim Eurico Cruz, tôdas as matérias 

articuladas no Recurso Ordinário. Confesso que, quanto à te

se, não estou de acÔrdo com o resolvido pelo Tribunal Regio-
A nal do Trabalho. Entendo que uma empresa pode pagar taxas de 

comissõe"s diversas a empregados que operam en zonas com po -

tencialidades diversas, por isto que o fato de vender mais 

ou naior volume não decorre de um maior trabalho, mas da fa-

cilidade que encontra na venda dos respectivos produtos. Es

sa a tese da Revista, que teria, sen dÚvida, o neu endôsso, 

"data venia" dos que pensarem em contrário -o que admito,por 

que a matéria é altanente controvertida. Entretanto, não ve

jo como possa conhecer da Revista para examinar tal te·ae,fa

ce ao que consta do AcÓrdão. Durante a sustentação doa ilus

tres Advogados pedi, inclusive, os autos, para conferir mi -

nhaa notas, de vez que tinha anotado que a tese estaria di

vorciada do suporte fáctico reconhecido pelo AcÓrdão. 
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o Sr. Presidente - Antão vou ler êsse trecho porque me parece 
. , -que caracteriza a e.specie trazida para a revisao, em Recurso 

de Revista, dentro do terreno da prova. Depois de abordar os 

• aspectos localidade e tempo de serviço, diz: "Diversa, porem, 

a terceira alegação quru;to à lesitimidade da graduação do pe~ 

centual da comissão em razão da potencialidade econÔmica da 

zona, o que poderia justificar a diferenciação, se devidamen-

- , -te demonstrada". Entao, o Acordao adlllitiu a tese que seriam! . , 
nha tambem. JIIas, o que se verifica nos autos e diverso, cons-

A 

tatando desse laudo do perito da reclamada, que o rcclàmante 
, 

esta longe de ser o vendedor que mais grulha a despeito de ser 

o que mais vende. (Lê). De maneira que tudo resultou do exame 

-da prova, bom ou mal, e que nao pode, no meu entender, ser re 
A , #f# A 

visto por esta Turma, malgrado aqueles conhecidos Acordaos so 
.. 

bre del!rio de prova e êrro consp!cuo, que não têm sido adot~ 
• • dos - ja do alguns anos para ca neste Tribunal. Foi com base 

- - . na prova, que se afirmou que a situaçao nao e a exposta como . -suporte de Revista, porque a propria decisao Regional admite 

a tese da Revista dizendo: 11 se provado, adlllit1ria. 11 De manei-

~ -ra que, por esses fundamentos, nao conheço da Revista. Haven-
... 

do divergencia, tomarei os votos. 

O Sr. Julio Barata - "Data venia11 do Relator, acomprulho V.Ex.& 

não conhecendo da Revista. 

O Sr. Tostes r.talta- Sr. Presidente, sabe bem V.Ex& que o con-. .. 
coito que se contem na jurisprudencia nem sempre, ·ou raramen-

-te, se justapoe ao expendido pela doutrina. De modo que,quan-
A # N 

do este Acordao manda pagar a mesma percentagem a vendedores 

que trabalham em zonas diferentes, evidentemente, com a devi-
, 

da venia, esta havendo conflito de tese. Conheço da Revista. 

O Sr. Presidente - Verifica-se empate no julgamento, ser~ sus-
, , "' , 

penso ate a proxima Sessao, quando votara o I)iinistro Luiz Jfu-
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nossi. 

O Sr. Secretário ~ PnüCESSO :Til 1 725/67 ~ Relator: c.:inistro 

AGravo de Instrunento de despac''o do TTIT da lil Região. ~;E":Rl 

qUE CAI:POS Th\ SILVf.. e CIII co·.:ERCI.t\L E IEDUST!UAf_, FI01f;!TCIO , 

(Drs. Itanar Pinr.eiro de :.:iranda e Luiz Leite Corrêa). 

O Sr. Cc1arles :.:oritz - l''ee:ou a Junta equiparação salarial, e 

também a rescisão Dela nora alegada, vindo o Tribunal ReGio

nal a confirmar a sentença ••• (lê) •• ~ douta Procuradoria opi 

na pelo provimento do i1gravo. 11: o relatÓrio, 
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O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. CharJes Moritz - A questão não podia ser resolvida sÓ 

pela constatação do atraso no pagamento da comissão, situação 
' ~ que ja estava sendo regularizada, segundo se va da sentença 

~ 

de fls.90. Nao se justificava a Revista ••• (le). Nego provi-

mento. 

O Sr. Presidente - Há divergência? O Ministro Relator poder· 

informar? Segundo depreendi do voto de V.Exa., declarou-se 

' -que os proprios reclamantes concordaram na dilaçao do prazo 

para o pagamento mediante recebimento de adiamento e, poste

riormente, alegaram mora ~àlarial. Isso o que V.Exa. afirmou 
, -constar do acordao. 

O Sr. Itamar Pipheiro Mirapda (Advogado) - V.Exa. me permite 
, 

prestar esclarecimento em materia de fato? 

O Sr. Presidente - O Ministro 
, , 

Relator e quem podera dizer. 

O Sr. Itamar Pinheiro Miranda (Advogado) - A êsse propÓsito 

' te seria bom, porque V.Exa. que tanto ajuda os advogados no 

exercÍcio da profissão, verificar que a lei não faz distinçã 

pois se trata de ••• 

o Sr. Lu,iz.i.Wj..t.q.;...QQ~mª (Adv~gado) - Sr. Presidente• de!)o1s 

' ' tambem vou fazer uso da palavra para materia de fato. 

O Sr. Presidente- Não posso permitir,I;Xlls.vw pedir vista do pr 

cesso para resolver ·o problema regimental. O Ministro Julio 
- ~ Barata e o Ministro Tostes Malta, porque nao houve divergen-

~ 

cia, manifestaram-se de acordo com o nelator. Suspenso o ju 

gamento em virtude do pedido de vista. 

O Sr. Secretário - P:?tOCESSO N!:l4 163/67 - ~'telator: Ministro 

lio Barata. Revisor: Ministro Tostes ~alta. Recurso de Re

vista de decisão do TR1 da 1ª Região. SERVS. DE VIAÇÃO DE NI 
TERc5I E 811.0 GONÇALO - SEaVE e LOU::\IVAL PINTO GBCIA. (Dr.A. 
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Varella Ribeiro e H. Martins). 

O Sr. Julio Barata - Trata-se de demissão de empregado por fÔ 

ça do Ato Institucional. É recorrente a emprêsa que, nas ins 
~ ~ ~ 

tancias anteriores nao logrou exito. A douta Procuradoria Ge 
, . ral e pelo conhec~mento e provimento do recurso em face do Pr 

julgado nC25. É o relatÓrio. 
~ 

O Sr. Tostes Malta - De acordo. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. Alberto de Martinho). 



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

lator. 

O Sr. Julio Barata - Sr. Presidente, em primeiro lugar deixe-m 
A 

ver o meu laconico voto. ~uero felicitar o ilustre Advogado pe 

-lo brilho e precisao de sua defesa. s.~n levantou uma tese 
# A 

a meu ver, devera de futuro ser considerada por este Tribunal, 

principalmente diante das decisÕes recentes do Supremo Tribuna 

Federal, que tenho acompanhado e lido, e que poderiam, de cor 
A 

modo,modificar o sentido do Prejulgado deste Tribunal que,nes 

• Turma, sou obrigado a respeitar. O Prejulgado do Tribunal e o 
A A • 

de ng 2}. Vou lo-lo. Diz: 11 Faleoe c.ompetencia a Justiça do Tra 

balho para determinar a reintegração ou a indenização de empre 

gado demitido com base nos Atos Inst1tucionais 11 • A redação dês 
# N 

se Prejulgado e ampla e, por isso, a meu ver, vaga. Nao posso 

distinguir onde o Prejulgado não distingue. Não posso distin

guir entre os Atos Institucionais que concernem ao Presidente 

• da Republic~ e os que concernem aos Governadores. Demitido com 

base nos Atos Institucionais, o empregado não pode recorrer 

Justiça do Trabalho. isto, no meu entender, o sentido do Prej 

- - ' gado. Por isso, nao vejo como nao atender, no caso, as conse-

qftências que se derivam dessa sujeição do Juiz da Turma ao Pre 

julgado do Pleno. Conheço e dou provimento ao recurso para jul 

gar improcedente a reclamação. Aplico o Prejulgado ng 23. Isso 
N A 

nao quer dizer, Sr. Presidente, que no t'undo da minha consciea 
..... .. . , 

cia e de acordo com a minha opiniao, Ja eXD6rnada aqui quando, 

certa feita, tive a honra de substituir V.Ex~ na ~resid~ncia 

da Turma, sÔbre o assunto, inclusive invocando palavras que o~ 

• • vi do proprio Exmo. Sr. Presidente da Republica. Lfas, aqui, co 

mo Juiz na Tur.ma, estou sujeito ao Prejulgado do Pleno. Conhe-
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ço do recurso e lhe dou provimento porque aplico o Pre jule;ado, 

pura e simplesmente. 

O Sr. Tostes b~lta - Sr. Presidente, sempre me bati pela compe 

A ' tencia desta Justiça e, necessariamente, tenbo de fazer a dis-

tinção. O eminente 1Unistro Relator diz que não pode distingui 

mas s.EXa sabe muito bem que a função ue Juiz obriga-o a disti 

guir. ~sse Prejulgado nasceu em processo de empregado dispensa 
, 

do por Ato do Exmo. ·Sr. Presidente da Republica, de maneira qu 

na ocasião, o Tribunal não teve a idéia ••• 

O Sr. Presidente - Foi num caso da Rádio Nacional. 
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O Sr •. Tostes Ma1ta _ Fui vencido e, mesmo assim~ entendia que 

esta Justiça era competente para julgar; mas foi promUlgado o 

Pre3u1gado, Então, neste caso, entendo que o Prejulgado 

tem aplicação, exatamente porque, coao tão brilhantemente 

-na o 

SlJ,I .. 
tentou o Advogado, da tribuna,. esse caso es~apa ao que se ob-

jetivou coa a lei.. "Data venia 11 , não conheço. 

O Sr. Cbarles Moritz - Acompanho o Ministro Julio Barata 

Dou provimento. 

O Srt Presidente - O PrejUlgado nQ 23 declara que não pode a 

Justiça do Trabalho cleterainar a reintegração de empregado d,sl 

aitido com base nos Atos Institucionais. O M!Distro Revisor 

raz a distinção: aquela ea relação ao qual foi bea aplicado o 

Ato Institucional, porque era pertinente a sua aplicação, e A 

quela que não era. Cabe, então,. ler o Ato Institucional. O 

§ lQ,.do art. 7g, do Ato Institucional ng 1, declara: ~ledia» 
- , te investigaçao sumaria, no prazo fixado nesse artigo, os ti-

tulares dessa garantia poderão ser demitidos ou dispensados, •• 

(lê)." De maneira que o art. 7g do Ato Institucional, no seu 

§ lg, alude tanto a servidor demitido até a posse do Presiden 

te do Coaando da Revolução e apÓs a posse do Presidente. T~ 

to para servidor admitido por decreto ministerial quanto pa-
~ , 

ra servidor admitido por Governo do Estado, o tratamento e o 

mesmo. Quanto ao problema de ser ou não servidor do Estado , 

cabe recordar o que se discutiu, no caso, quando se fixou o .. , 
Pre~ulgado, Deixa de ser servidor do Estado aquele que e ea -

pregado do Estado, sujeito ao regime da Consolidação ? Para 
, I , 

os que entendem que e o regime jur~dico,.aplicavel ao contra-- .. fixa a natureza da relaçao de emprego, 
, 
e to de trabalho que 

evidente que não se trata de servidor do Estado, Mas para a-
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A 

queles que entendem que regiae 

da relação jurÍdica 

jurÍdico aplicável ~ uma coisa 

e natureza 
, 
e outra ••• 

Q Sr. Tostes Malta - Mão quero insistir juridicamente. 

possível chaaar um eapregado de servidor do Estado. 

, 
Não e 

o Sr. fresidente - Perdão, vou sustentar que s1a. Apenas q~ 
, , 

ro justificar meu voto e fundamenta-lo. Entendo que e servi-
4 , 

dor do Estado todo aquele que trabalha para o Estado; e servi 

dor da 

União. 

- A , ,. A 

Uniao todo aquele que aantea relaçao de emprego coa a 
, , , 

O fato esta sujeito ao Estatuto dos Funcionarios Pn -

blicos,-ao dos Estaduais e ao regime da Legislação. Nada tea 

com a natureza jurÍdica da relação. 
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O Sr. Presidente - (Continuando) Se não entendermos ass~ tere 

mos que considerar que o servidor contratado pelo Hinistério d 

Trabalho e Previdência Social para trabalhar no Departamento 

Nacional de Mão-de-Obra, sujeito ao regime da Consolidação,não 
, , 
e servidor publico, pelo fato de estar sujeito ao regime da c_ 

A , 
solidação. Querer que esse diploma - que hoje e quase opciQ 

, ~ 

nal, e ha tendencia de o Estado fazer com que todos os servidQ 

res que não sejam os que exerçam função de comando, ou coorde

nação, estejam sujeitos ao regime trabalhista - que a aplicaçro 
A , 

de um Estatuto, que de maior ou menor soma de direito, va fix 

a natureza júr:Ídica da relação, é, "data vania", confundir na

tureza jurÍdica da relação com regime aplicável a essa relaç~ 

Entendo que se a entidade empregadora, a qual pertence o recla 

mante, integra o patrimonio do Estado, não é uma emprêsa autô

noma, e, em consequência, porque integra, foi êle demitido pe-
' , lo Governador do Estado, somente os aspectos extrínsecos - co-

, -mo bem salientaram os dois acordaos lidos da Tribuna - do ato 
, 

do Governador e que podem ser examinados pela Justiça competen - , te para tal, porque se estabelece que essa aplicaçao tara que 
- , ser feita mediante verificaçao sumaria, Considero, portanto, 

, ' , -perfeitamente aplicavel o Prejulgado nD23 a hipotese em quest 

Acompanho o Relator. Contra o voto do Ministro Revisor conhe-

' ceu-se e deu-se provimento a Revista para considerar a Justiça 

do Trabalho incompetente para conhecer da reclamação. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N03 862/67 - Relator: Ministro Cha 

les Moritz. Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind. Recurso de 

Revista de decisão do TftT da 2~ Região. REINOLD GERARDJEEL e 

JACUZZI UNIVERSAL DO BRASIL S/A IND.E COM. (Drs, Rio Branco Pã 

ranhos e T.Carvalho de Freitas), 

O Sr. Charles Moritz - A emprêsa anotou na carteira profissio
nal do empregado disendo que fÔra despedido por justa causa,l~ 
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tra ~ e & do artigo 482 da Consolidação. A Procuradoria opina 

pelo conhecimento e provimento. É o relatÓrio. 
A 

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

(Usa da palavra o Advogado Jairo Marques Netto). 
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O Sr. ~residente - Em discussão. Encerrada, Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Charles Mpr1t~ - Não prevê a lei pagamento de salário a 
, , -

empregado cuja carteira e indevidamente anotada. O V.Acordao 

apenas determinou o cancelamento de anotação ou expedição de 

nova carteira. (Lê). Não há a pretendida literal violação d 

disposição legal; não conheço da Revista. 

O Sr. Presidente - Chamo a atenção da Turma porque, pelo mes~ 
, 

nos, e a primeira vez que encontro, neste Tribunal, caso igua 

Vou conhecer da Revista, divergindo, "data venia", do :aelator. 

O empregador, contra o que dispõe o §3a do art.32, da Consoli 

dação, anotou a causa da despedida na Carteira Profissional d 

' empregado, que reclamou a Justiça do Trabalho uma indenização, 
~ ~ 

pelo fato de ter sido impedido de obter novo emprego em virtu 

de dessa anotação, esclarecendo~e, apesar de se tratar de tr 
N , ~ 

balhador qualificado, tal anotaçao e ilícita, porque proibida 

por lei, o impedia de trabalhar. A sentença de Primeira Ins

tância julgou procedente a reclamação, concluindo por tornar 
- A sem efeito a anotaçao, determinando fosse indenizado o empre-

, 
gado no valor dos salarios que vinha recebendo antes , desde 

, , , 
a despedida ate o cumprimento da sentença, i~to e, ate o mom 

to em que a emprêsa providenciasse nova Carteira, em substitu 
,.. ' , ,., 

çao aquela que inutilizara. O Acordao Regional reformou essa 

sentença para estabelecer apenas o cancelamento da anotação d 

anotação ou a expedição de nova ·Carteira. Conheço da Revist 

por violação do art. 159 do C~digo de Processo Civil, combina 

do com o art. 32, §30, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
, 

Vou ler todo o meu voto, no merito, porque o conhecimento por 

violação implicaria no prqvimento. 

art.32, da Consolidação das Leis do 

Dou provimento. O §3D do 
A 

Trabalho, preve a anotaçã 
, 

questionada, O empregador praticou, portanto, um ato ilicito 

que causou preju{zo ao reclamante, (Lê). 
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Q §1. Pres1depte (Continua lendo) - Assia, restabeleço, e• 

parte, a sentença da Junta, para pagar os salários coao inde

nização pelo ato ilÍcito até a emissão de nova via da carte1-
, 

ra profissional, ou ate a data em que o reclamante obteve u. 
A A -novo eaprego, conforme se provar ec execuçao, se por acaso ol1 

sua carteira 
A A 

teve nesse interregno novo emprego, apesar de • 
~i a atenção, porque, real•ente, 

nheço nenhuma decisão nesse sentido, , 

, , -
e materia nova -- nao c~ 
, , , 
e possivel ate que nâ:>t-~ 

nha ninguea que me acoapanhe, -- •as me parece que ea tace do 
, 

art. 159 do Codigo de Processo Civil, co•binado coa o § 30 do 

art. 32, da CLT, esta seria a solução. A solução não será a

penas coao o Regional e a Junta julgaram, do empregador pro~1 

denciar uma nova carteira, porque do ato ilÍcito ocorreu o p~ 

juÍzo para o empregado altamente qualificado. Apesar de ba -
A - A ver carencia de trabalho qualificado, nao conseguiu eapre@P ~ 

A 

rante êsse perÍodo. Se ele conseguiu nesse interregno, ev1 -- , dentemente, a indenizaçao sera desta data conforme se apurar 

ea execução. 
... 

Havendo divergeno1a, tomarei os votos. 

O Sr. Julio Barata - Sr. Presidente, 

to preplexo, porque rui surpreendido 

V.~. l!e deixou um tan-
, 

por um caso que e real-

menta, n~vo. Quando V.~. delineou seu voto, recordei-Me de 

algumas linhas que li bá auitos anos, de Carvalho de Mendon -

ça, sÔbre - se não me engano - "A Reparação Moraln, quan

do o grande Jurista brasileiro falava da dificuldade de fi-

xar o "quantum" de indenização para reparar o dano aoral • , 
Mas, estamos diante de um caso em que a lei e parcialmente 2 

Missa no tocante ao cancelamento da anotação indevida e ilÍ -

cita na carteira profissional do empregado. Nesse 

lei dá o ca11inho ao Juiz para solucionar a questão. 

ponto, a 

Pergun-



PODER .IUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

2/h/68 MB/AA 15,10 

ta-se: uma vez eliainada da carteira profissional do emprega -

do, a anotação humilhante e prejudicial feita, tea ou não o 
, -empregado direito a uma reparação 

dinheiro ? Essa coapensação ter~ 

aonetari, uma co•pensaçao ea 

de ser representada por um 

"quantllll"' de salário que ficaria sob a responsabilidade da ea-
A , """ , 

presa, nua prazo que a propria empresa so ea parte poderia fi-

xar, porque v.~. disse que a eaprêsa ficaria obrigada ao pa-
, , -

gamento do salario ate a expediçao da nova carteira, salvo se 
A A 

o empregado tiver, nesse interregno, obtido eaprego novo. En-

tendo que, de fato, estaaos diante da necessidade de uma juri 
A , , ( 

prudencia constitutiva. Aqui e necessario buscar os prine1 

pios gerais do Direito e as grandes linhas do Direito do Trae 
... 

lho, nas Conferencias Internacionais de Genebra, nos Tratadis-

tas~ para chegar a uma conclusão do caso concreto. Mas, con-
, 

fesso que as ainhas duvidas persistea. Preferia ter aais al -

gua teapo, inclusive aproveitando o per!odo da Semana Santa ' 
para estudar aelhor o caso. Peço Vista. 

, , 
O Sr· Tostes Malta - Sr. Presidente, o salario esta condicio 

do a existência do vÍnculo. Não se manda pagar salário quando 

não existe o vÍnculo. 

O Sr. Prasidente - • Nao aandei 
, 

pagar salario. 

o sr .. JgJ ip Barata - !:ste caso 
, 
e preciso ser discutido. Reco-

nheço a necessidade de uma reparação, mas quando chego à 
- , da parte dessa conclusao,. isto e, quando digo que essa 

ção deve ser paga em dinheiro, representada por uaa quantm 
, 

quer, essa quantia não pode ser salario, porque 

tra prestação de serviço. COmo vou pagar salário depoisàe t 

o empregado saÍdo ? 
, 

o Sr. Presidente - A Junta e o Regional aandaraa pagar sala -- , rio. Mando pagar indenizaçao,, toao por base o calculo. 
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o Sr. Julio Sarata - Outra dÚvida que me assaltou prende-se à 

competência. O problena da conpetência da Just iqa do Trabalho 

para reparações dessa natureza, porque isso equivale a U"la :ti 

' potese cor.1o esta, ror exemplo: o emprecado ou o er1pree;ador so 

fre1:1 injúrias, ou então danos morais. Pode ser et·~precador co-

r.10 erlpret;ado. Qual 8 conpensa~ão de que fala,CarvaL':!o de ':en-

donc;a? 

O Sr. Tostes ·~lta - Se sofre ofensa moral tão crave, qual a 

indenizaqão? Pelo ato do e .. ,pregador, ponco importando a natu-

reza dêle. Podet •os discutir isto, t·1as não pode"'os con: 1ecer da 

Revista por ;iolacão de norr.1a jurÍdica e, pelo tenpo de inte.E. 

posição, talvez estivesse e~ vi~or a redação antiga: violação 

de literal disposicão de lei. Pode-se dizer que violou a nor-

ma? l:inguen pode. 

O Sr. Julio Barata - Inclusive telli~O séria dÚvida sÔbre a prÓ 

pria conpetênciL> da Justiça do Trabal~1o. 

O Sr. Tostes l.Ialta - ;\ prir.leira coisa a vencer é o conllecinen 

to da nevista, que se funda ec1 violar,ão de lei. ::as, a lei • e 

clara: r.1anda pagar ;.ndenizacão a quen tiver direito, quando a 

dispensa é injusta. A lei é taxativa, e não entunerativa, nes

se particular. Salário é vinculado diretanente ~ existência 

de contrato. 

O Sr. Presidente - \:uando uma viÚva recebe UJ11a anuidade cal -
.... , , . .., , , 

culada sobre o valor do salario-n~ni:tao, isso nao e salario. 

O Sr. Tostes L!alta - Está-se Mandando pa~ar indenização 

prevista na Cons:Jlidagão. ~ >:Julta a que o enprecad:Jr está 

~ 

na o 

su-

jeito. Estar10s julcando todos os d5 as casos de eL.pregados que 

não têm o :,erário coe1 os intervalos. O que faz a Justiga? ;.ra 

da pa8ar aquela '.,ora? não. ;.:anda notificar, quando muito,a a· 

toridade adninistrat i v a pa-·a c orric;ir. i:as não nunda pagar. 
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'1 1Jata venia ~, conhecer da Revista por violação de Lei? não co 

nheço. 

O Sr. Julio Barata - Pedi vista e vou r·1anter o pedido, r.~as qu 

ro deixar claro que tudo o que disse pode vir a ser modifica-

do por mim. ~á um conselho de são Bernardo que sempre tenho 

diante de mim: 11 bis ad limam semel ad linguam11 • - primeiro, é 

pr9ciso mandar duas vêzes à lima, para depois vir à lÍne:ua. 

Primeiro, preciso polir aquilo que disse para, depois, profe• 

rir canônicamente meu voto. 

O Sr. Presidente • Suspenso o julgamento, com o pedido de vi~ 

ta do !ünistro Julio Barata. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nº 1 656/67 - Relator: Ministro 

Tostes Malta. Agravo de instrumento de despacho do TRT da 1~ 

Região. JOCKEY CLUB BRASILEIRO e JOSJ1J CASTANHO DE CARVALHO E 

OUTRO. (Drs. A.Moreira Guimarães e U .R:!.edel de Rezende). 

O Sr. Tostes Malta - As duas Instâncias, com base em conven -

ção coletiva referente a diaristas, reconheceram devido aos 

empregados mensalistas o acréscimo de salários ••• (lê). Opina 

a douta Procuradoria Geral pelo não provimento do Agravo. t o 
, 

relataria. 

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

Relator. 

O Sr. Tostes f.1alta • Merece processamento a Revista, pois que 

se não se admitir a coexistência de dois contratos, por ser 

caso de simples desdobramento de obrigações, o argumento d 

convenção não poderá afastar a divergência, indicado que foi 
, 

o numero do processo do mesmo Tribunal. Dou provimento. 

O Sr. Presidente -Há divergência? Por unanimidade, dado pro• 

vimento ao Agravo. Está suspensa a Sessão. 
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o Sr. Presidente - Está reaberta a Sessõo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3 730/Ó7 - Relator: Ministro J 

lio Barata. Revisor: Ministro Tostes Malta. Recurso de Reviste 

de decisõo do lo. JCJ de Bros!llo. SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO 

DE BRAS!LIA S/A e MIGUEL LEITE DE ALMEIDA. (Drs. Murillo Silva 

e Rutille R. Augusto). 

O Sr. Julio Barato - Sr. Presidente, a douta Procuradoria Go 

rel opino pele eonversõo do julgOI:tento em diligência, pera que 

o Advogado, signatário do recurso, apresente procuroçõo, por 

nõo ser o mesmo que funcionou perante o MM.Junta. ~ste, olihs, 

t&l:tbém nõo exibiu e procuroçõo ••• (lê). :g o relatório. 

o Sr. Tostes Malta - De oeôrdo, 

O Sr. Presidente -EL1 discussõo. Encerrado, Tem o polovro o Re

lator, 

O Sr. Julio Bsrota -Eu considero um êrro grosseiro. Niio conhe-
' 

ço do recurso. 

O Sr. Tostes Malta - Rejeitados os Ecborgos , agravou de pet1-

çõo .•• ( lâ). De qualquer maneiro nõo estó fundonentodo COIJO Re

visto. Acompanho o Relator, nõo conheço. 

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

o proposto do Ministério Público, nõo se conheceu do Revisto, 
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, 
O Sr. Secretario - PROCESSO NQ3 Zí4/6Z - Relator: Ministro TQ 

tes Malta. Revisor: Ministro Charles Moritz. Recurso de Re

vista de dec são do TRT da 2ª' Região. LUIZ MArvEL DE ARAUJO 

e Bi!:LICHE "1040" LTDA. (Drs. Yolio Ciannatti e Joaquim Ferra .~ 

O Sr. Tostes Malta - Confirmada a sentença, por justa a desp§ 

dida ••• (lê), O Ministerio PÚblico opina pelo não conhecimen 

to do recurso. É o relatÓrio. 

O Sr. Charles Moritz - De acÔrdo. 

O Sr, Presidente - Em disuussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Tostes Malta - De acÔrdo com o parecer do Ministério pg 
- , , 

blico, nao conheço do recurso que, so por equivoco, teria si-

do recebido. 

O Sr. Charles Moritz - É meu voto também. 
' A O Sr. Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, nao co-

nhecida a Revista. 
, 

O Sr. Secretario - PROCESSO NQ3 761/67 - Relator: Ministro J~ 

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

vista de decisão da 91lJCJ de P. Alegre. CIA DE CARRIS POrlTO 

ALEGRENSE e nUY GOI!ÇALVES. ( Drs. Le~~:one Engol e Ignez Marne~ 

O Sr. Julio Barata - Em sentença confirmada em grau de Embar

gos, a MM.9ª' Junta de PÔrto ~legre considerou devido o paga

mento das horas extras •• ,(lê). A Procuradoria opina pelo não 

conhecimento e não provimento. É o relatÓrio, 
A 

O Sr. Tostes Malta - De acordo, 

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

Relator. 

O Sr. Julio Barata - Conheço do recurso por divergência jurL 

prudência]. 

O Sr. Tostes Malta - Também conheço. , 

' " i o Sr! Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, conhec -
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do o recurso. Tem a palavra o Relator. 

' O Sr. Julio Barata - Nego, todavia, provimento a mesma. As 

sentenças não destoam da letra ao considerar •• ,(l~). 

O Sr. Tostes Malta - De acÔrdo. 
' . O Sr. Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, negado 

provimento ao recurso. 
, 

O Sr. Secretario - PROCESSO NQ3 763/67 - Relator: Ministro 

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

vi ta de dec são do 3~ JCJ de S. Paulo. IYD, DE ETqU~TAS GABO. 

LTDA. e I~ENE BARBOSA, (Drs, Erasto Veiga e Yolio Ciannotti) 

O Sr. Julio Barata - A sentença diz não estar provada a apren 
, 

dizagem metodica, e, assim, considerou devidas as diferenças 

pleiteadas ••• (lê). A Procuradoria opina pelo não conhecimen

to. É o relatÓrio. 
• O Sr. Tostes Malta - De aco~do. 

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

Relator. 

O Sr. Julio Barata - Não conheço do recurso. 
, 

Materia de fato 
• O Sr. Tostes Malta - De acordo. 

O Sr. Presidente- Há diverg~ncia? Por unanimidade, nãomnhe 

cido o recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO ~!!:!3 807/67 - Relator: Ministro T 

tes Malta. Revisor: Ministro Charles Moritz. Recurso de Re

vista de decisão da 2ª'JCJ da Guanabra. LQU_\EN<;O JQS-5; DE 
' JO FILHO e BOilGAUTO S/ A IMP, E COM~RCIO. ( Drs, Osny Tavares 

e J.B. Lousada câmara). 

O Sr. Tostes Malta - Sr.Presidente, arguiu o recorrente, apo 

do em aresto Regional, nulidade da decisão em Embargos ••• (lê) 

A Procuradoria opina pelo conhecimento e acolhimento da nuli 

dade, É o relatÓrio. 

o Sr. Charles Moritz - De acÔrdo. 
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O Sr. Presidente- Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 
~ 

O Sr. Tostes Malta - De acordo com o douto parecer, conheço ro 

recurso e acolho a nulidade. 
,. 

O Sr. Charles Moritz - De acordo. 

O Sr. Presidente - Conhecido e provido o recurso para anular 

a sentença de Embargos, e determinar que o recurso seja apre

ciado pelo Tribunal Regional, como manda a lei. 
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o Sr. Secretório - PROCESSO N2 3 837/67 - Relator: Ministro 

Tostes Molto. Revisor: Ministro Chorles Morltz. Recurso deRa

visto de decisõo do 17o. JCJ do Guonoboro. S/A agFINARIA MAG! 

LH~ES e JOSE FORTUNATO DA SILVA. (~. Mório Cólcio), 

O Sr. Tostes Malta - A respeit6vel sentença entendeu que o r~ 

ouso do empregado em servir cono testemunho nõo justificava e 

despedide ••• (lê). ~o relatório. 

O Sr. Chorles Moritz - De ocôrdo. 

O Sr. Presidente- Em discussão. Encerrado. Tem o polovro o R 

lotor. 

O Sr. Tostes Molto - De ocôrdo com o douto parecer do Minist! 

rio Público, nõo conheço. Inexiste o pretendido violoçõo .•• 

(lê). 

O Sr. Chorles Moritz - O argumento do sentença, de que o Jus-

tiço hovio obrigado o coiJporecir.~ento, serve poro Dl:Jporor ooto 

do empregador ••• {lê). Conheço do Revisto. 

O Sr. Presidente - Havendo divergência, vou toi:JDr os votos. 

O Sr. Julio Boroto - Nõo conheço. 

O Sr. Presidente - Contra o voto do Revisor DÕo se conheceu d 

Revisto. 

O Sr. Secretório - PROCESSO Nº 1 646/67 - Relotor: Ministro 

Julio Boroto. Agravo de InstrUr.Jento de despacho do TRT do 5o. 

Regiõo. EXPEDITO JOSE BARBOSA DA SOUZA e PROBRASIL INDUSTRIAL 

MERCANTIL S/A. (~s. J.D. Telles e E. Durond), 

O Sr. Julio Boroto - Peço referência, no meu relatório, oo be 

lonçodo parecer do Procuradoria Geral, de fls. 22, que ê o se 

guinte: "o respeitável despacho que negou seguinento nerece 

ser conflrnodo. O opêlo é incobivel, pois no fose do instru

çõo cabia oo recorrente, oro ogrovonte, o ônus do provo ••• (lê • 

A ilustrado Procuradoria Gero.l opino pelo conheclemnto e pro

v~nento, oonfinnondo-se ossim, o Acórdão recorrido, por seus 
' 
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O Sr. Julio Boroto - Quanto oo Agrovo, nego provimento, e fu!l 

d01:1ento L1eu voto com o próprio despacho, que diz: nos Acórdão 

do Pleno do Tribunal Superior do Trobolho ... (lê)n. Recurso do 

et1pregado: Nõo estô fundomentodo o Revisto. Mantenho o deso • 

cho ogrovodo, negondo provimento oo Agrovo, porque o correçõo 

se foz outmnÕticomente. 

O Sr. Presidente - Hô divergência? Negodo provimento oo Agro-

vo, por unanimidade, 

O Sr. Secretório - PROCESSO N2 4 108jÓ7 - Relator: Ministro 

Julio Boroto, Revisor: Ministro Tostes Molto. Recurso de Re

visto de decisão do TRT do 5o. Região. PROBRASIL INDUSTRIAL 

MERCANTIL S/A e EXPEDITO JOSE BARBOSA DE SOUSA, (Drs. Ernon1. 

Durond e João Carlos Telles). 

O Sr. Presidente - O relatório foi feito em conjunto. Resto s 

ber se o Revisor estó de ocôrdo con o nesmo. 

o Sr. Julio Boroto -Se V.Exo. quiser, repito. Vou fundonento 

meu voto - posso odinotor - no próprio Acórdõo recorrido. 

O Sr. Tostes Mol to - Em Agrovo, f' oi nego do proviJJento. Revis

to f'undoL'lentodo com o CO!:Jpensoçõo. De ocôrdo com o relatório. 

O Sr. Presidente - Ten o polovro o Relotor. 

O Sr. Julio Barato - Conheço do Revisto. 

O Sr. Tostes Molto - Hô, primeiro, tn::tD nulidade por cerceome!! 

to de defeso, porque desnecessório o per1cio. CorJo entendo 

que, no coso, o Acórdão 1:10strou o desnecessidade do per1c1o, 

nõo encontro elet1Emtos poro conhcer~nesto porte. A goro, vejo

J:Jos: compensação e férios proporcionais. Q.uonto Õ compenso -

çõo, o orguiçõo f'oi intempestivo, e o demonstroçõo pode ser 

objeto do execução, conf'essodo o porte •.. (ltt). Nõo vejo JJoti

vo poro conhecer, quanto o esto porte. ~uonto os férias, eu 
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conhecerio pelo ort, 122, porque, se nõo houve despedido, nõo 

hó férios proporcioneis. COIJO o condenoçõo é só de fêrios, a 

conpensoçõo só diz respri to o estas. Se julgado il:tprocedente, 

o questão foi prejudicado. 



PODER .JUDICIÁRIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRlBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

2/4/68 MB/AA 15,55 -1-

O Sr. Presidente - Há dois perÍodos. A um perÍodo não faria 
.. , N 

jus porque, despedido sem a indenizaçao do aviso-previo, nao 
' , teria direito as ferias. Foi o que entendi do voto do Sr. RA 

lator. 

O S T Ma A .. ' fe' r. osteslta - condenaçao so foi imposta pelas -

rias. Não tenho aqui a anotação de dois perÍodos. 

O Sr. Julio Barata - Excluir da condenação as parcelas relat~ 
# H A 

vas ao aviso-previa e indenizaçao de antigHidade ••• (le). A 
N H ' , 

compensaçao nao excluiu as ferias. 

O Sr. Tostes Malta - O que se está discutindo é o periodo de 
, • A 

ferias proporcionais, e o recurso e da empresa. Conheço pelo 

art. 142, para dar provimento. 

O Sr. Julio Barata - t o meu voto. 

Ha, A ? o Sr. Presidente - divergencia Por unanimidade, conhe-

cida a Revista, em parte, para excluir da condenação o paria

do de férias. Dou provimento para excluir da condenação as 
, A # 

ferias, de acordo com o que li no relatorio, e o que constado 
• despacho que deu provimento a Revista • 

O Sr. Tostes r.!alta -
.. 

De acordo. 
, .. 

O Sr. Presidente - Ha divergencia ? Por unanimidade, dado 

provimento ~ Revista, para excluir da condenação os perÍodos 
, 

de ferias. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 2 974/67 - Relator: Ministro 

Tostes Malta. Revisor: Ministro Charles Moritz. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 31l Região. DEPARTAHENTO MUNICI

PAL DE TRANSPORTES COLETIVOS E NILSON QUARESMA ALVES (Drs. F • 

Sales F. Carvalho e N. G. Barbosa da Silva). 

o Sr. Tostes Malta - Sr. Presidente, julgado deserto o Rec~ 
, 

so Ordinario, invoca a recorrente os dois incisos, pois que , 

como autarquia era o "Departamento Municipal de Transportes Çg 
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"' letivos", e como autarquia pode pagar custas • • • (le). O pa-
, , , 

recer do Ministerio Publico e pelo conhecimento e provimento. 

É o relatÓrio. 

O Sr. CharJes Moritz - De acÔrdo. 

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

Relator. 

Q S:z:. I cate~ MaJ:ta - , "' Ha divergencia, conheço. 

Cl:la:t:l!il:i Mg:t:tt~ 
, 

o S:t: • - Esta fundamentado, conheço. 

Q S:t:o P.:~a~ d~nt~ - Há 
... 

? Conhecido divergencia o recurso 
' 

por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Tostes Malta - , -Ha uma razao para que se aplique ·ao pr~ 
, 

cesso trabalhista o dispositivo do Codigo de Processo Civil • 

É que, não dispondo o Estado da verba do pronto pagamento, s~ 

ria impossÍvel o recurso; mas, isso não ocorre em relação ~ 

essas emprêsas que se constituem e podem dispor das verbas. É 

muito possÍvel o pagamento dessas custas, e o argumento de ~ 

o Estado não pode pagar-se a si mesmo, "data venia" é um ab -
, 

surdo, porque tanto antes como depois o Estado esta se pagan-

do. 
.. . 

Com a devida venia, nego provimento. 
A 

O Sr. ClJarles Ngritz - Dou provimento de acordo com o pare -

cer, não como sendo possÍvel negada ~s autarquias o benefÍcio 

que lhe confere a lei ••• (lê). 

O Sr 1 Preajdente - A lei refere-se a autarquias federais ou 

a qualquer autarquia ? 

- Não e' so' o art. 32 O Sr. Tostes Ma1ta - Nao tenho aqui. ' 
também o artigo 659, se não me engano. 
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O Sr. Presidente - No caso, é uma autarquia municipal. A Com• 

panhia de Transportes Coletivos é autarquia municipal. Minha 

dÚvida é se êsse privilégio foi estendido às autarquias fede

rais ou a qualquer tipo de autarquia. 

O Sr. Tostes Malta - Como são apenas essas duas leis, sugeri• 

ria a V.Ex~ que pedisse vista. 

O Sr. Presidente - Peço vista do processo. Suspenso o julga -

menta. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 3 564/67 - Relator: Ministro 

Tostes Malta. Revisor: Ministro Charles Moritz. Recurso de Re -
vista de decisão da 14~ JCJ de são Paulo. COTONIFfCIO GUILHER -
ME GIARGI S/A e VICENTINA JOANA DOS SANTOS. (Drs. Cláudio A. 

Resta1ne e Maria Aparecida C.Ceaar. 

U Sr. Tostes )'~alta - Sr.Presidente, a Revista foi indeferida 

por falta do depÓsito exiGido pelo Decreto-lei 75, quando ês

te ainda não estava er.1 vigor. Por isto, o 1\grevo foi provido, 

para ~elhor exar.te ••• (lê). Opina o ~:inlstério PÚblico f'avorà

vel~ente. ~ o relatÓrio. 
~ 

O Sr. Cl1arles :.;ori tz - :')e acordo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Ter.1 a palavra o 

Relator. 

o Sr. Tostes :.:alta • Prejult;aào. Eão conlleço. - ua 

o Sr. Charles :'orit z Ta'ClbÓm 
~ - n!lo. 

o Sr. Presidente - Há divergência? Por unanirliclade, na o conl~ 

cido o recurso, face ao Prejulc;ado •. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 3 802/67- Ilelator: .Iinistro 

Julio Barata. Revisor: :.:Inistro Tostes i.ialta. ;1ecurso de Re -

vista de decisão da 19r, JCJ de S.Paulo. TECEL,~GE:: DE 01\DI\RÇOS 

IT/\TIAIA S/ll. e ELSI\ FI\LC.'1RI C:s:·!ATTI E OliTRA. (Drs. An[;elo de 

Oliveira e l.iarcos Scln·Tertz>'lann). 



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

2/4/68 :.'B/SSO/fbl 16,00 -2-

O Sr. Julio Barata - Ls reclanantes alecaram alteraqão unila

teral no contrato de traba.l~10 por não estarem percebendo o 

,. ' .., ~ "' 
pre~lio pae;o as tecelas. " er::presa contestou. Opina a douta 

Procuradoria Geral pelo con:,ecimento e provinento do recurso 

da er,prêsa e pelo não conhecinento do das euprer;adas. I!: o re

latÓrio. 

" O Sr. Tostes ;:alta - De acordo, 

O ~r. Presidente - E1;1 discussão. Ii:ncerrac1a. Tem a palavra o 

Relator. 

O sr. Julio Barata - Voto co~1 a douta Procuradoria. !Tão conhe 

ço do recurso das e";pre::;adas porque os AcÓrdãos apontados co-

no divercentes não se aplicar.1. Elas são substitutas de tece -

lãs e recebiam o prêmio relat5.vo a essas fum;Ões, qua.ndo exer 

ciam tal atividade ... (lê). 

O t!r. Tostes Llalta - Tar.1bém não conheço. 

O P t •' i " i i -Sr. residen e - .. a d verc;encia? Por unan u dade, nao colli1e 

cido o recurso das reclamantes, Ten a palavra o Relator. 

O Sr. Julio llarata - '4uanto ao recurso da er.1prêsa, dêle conhe 

ço porque, reah1ente, a sentenqa extravasou o pedido. 

O Sr. Tostes ::alta - ;1 o r-1eu voto. 

O S u d t T,. ~ """ "' i r. •resi ~- .,a diverc;·encia? Por unan.L'::l dade, conLJecido 

" o recurso da e1npresa. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Julio Barata - Deou-!E provimento, para excluir da con

denação as diferenças salariais. 

O Sr. Tostes :.!alta - De acôrdo. 

S P , " ~ O r. residente - na diverc;enciar Por unanir;~dade, deu-se pro 

vimento à Revista da reclanada, para excluir da condenação as 

diferenças salariais. 
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, 
O Sr. Secretario - PROCi:ó:SSO N113 803/67 - Relator: Ministro Ju 

lio Barata. Revisor: Ministro Tostes Malt~ Recurso de Revi 

ta de decisão da 1a JCJ de Curitiba,· TEDEft DATSEF e CONSTRUT 

RA SANTIN LTDA SANTIN & CIA LTDA. (Drs. Juvenal Ribeiro e i'li

lhela M Voss) • 
• 

O Sr. Julio Barata - A reclamação pleiteava pagamento propor · 

nal de gratificação-natalina, férias proporcionais, 38 domin

gos e 38 s~àados não remunerados ••• (l~). A douta Procurador! 

opina pelo nãomnhecimento do recurso. É o relatÓrio. 
~ 

O Sr. Tostes Malta - De acordo, 

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

Relator. 

' O Sr. Julio Barata - O recorrente nao provou o alegado vicio 

no recibo de quitação, é o que afirmam as sentenças recorrida 

' ' -A materia e de fato. Nao conheço. 

O Sr. Tostes Nalta - Também não conheço. 

O Sr. Presidente - Há divergência? 

nheceu da Revista. 

-Por unanimidade, nao se c 

' O Sr. Secretario - P30CESSO NQ3 830/67 - Relator: Ministro Ju 

lio Barata. Revisor: Ministro Tostes Malta. Recurso de 

ta de decisão da 3ª JCJ de S.Paulo. MOTOR3S DISEL S/A e JAN 

B3rtNAJLO DA SILVA. (Dr.V.H.Assis Moura), 

~. Julio Barata _- Reconheceu a MM. Junta provada a enfermi 
A 

dade que acometera o recorrido, e ccndenou a empresa a pagar 

27 dias de auxilio-doença ••• (lê). A douta Procuradoria Geral, 

opina, inicialmente, pela anulação do julgado, por ser excess 

' vamente conciso e omisso, caso contrario, pelo conhecimento e 

provimento do recurso para reduzir ~ condenação ao pagamento 

de 15' dias ••• (lê). É o relatÓrio. 

O Sr. Tostes Malta - De acÔrdo. 

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

Relator. 



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR 00 TRABALHO 

2.4.68 mb.zg.mc 16,05 2. 

O Sr. Julio Barata - ~bora concisos os julgados, afirmam na 

conclusão, com clareza, que a enfermidade estava provada. As

sim sendo, conheço do recurso, porque as sentenças violaram o 

art.25, da Lei nll3 807 ••• (lê). 

O Sr. Tostes Malta - Não provou a doença. Pelo que se refere 

a lei, receitas particulares não~lem. Conheço. 
' A O Sr. Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, conheci-

do o recurso tem a palavra o Relator. 

O Sr. Julio Barata - Dou parcial provimento para reduzir a r~ 

clamação ao pagamento dos primeiros 15 dias de enfermidade. 

O Sr. Tostes Malta - Acompanho o Ministro Relator, mas peço 

v~nia a fim de alertar a Turma para uma velha questão, a da 

' do Codigo aplicação daquele dispositivo de Processo Civil,que 

autoriza o Juiz a passar pela nulidade, ' quando o merito decid 

a favor da parte; nos Colegiados isso se torna dificil. Estou 

sempre pensando na solução de não se proclamar o resultado, 

quanto à preliminar. ' A unica maneira. 

- ' O Sr. Presidente - Nao e o caso. 

O Sr. Tostes Malta - Há uma preliminar que acolheria, se no 
, - " , merito, nao fosse favoravel. Sou sempre vencido aqui. Estou 

A 

apenas justificando este caso. 
' o Sr. Presidente - Relator e Revisor dão provimento a nevista 

da emprêsa para reduzir a 15 dias o sal~rio-enfermidade. Há 
A ' divergencia? Conheceu-se e deu-se provimento, em parte, a Re 

' vista para reduzir a 15 dias o salario-enfermidade a que foi 

condenada a emprêsa. 

O Sr. Secretário - P~OCESSO Nll3 8~)/67 - Relator: Ministro To 

tes Malta. Revisor: Ministro Charles Moritz. Recurso de Re

vista de decisão do TRT da 2ª Região. B~!EDITO FE3NANDES e 

IND.BRASILEIRA JE AÇOS/A (Dr.Pedro Dada e J.C. Martins de S_ 

za). 



POOER JUOICIÁRIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR 00 TRABALHO 

2.4.68 mb.zg.mc 16,05 

O Sr. Tostes Malta - Sr. Presidente, dispensa julgada injusta 

por paralisação coletiva do serviço, visando a compelir o pa-
, , A 

gamento do decimo-terceiro salario antes do prazo ••• (le). O-
, , 

pina o Hinisterio Publico pelo conhecimento e provimento do 

recurso, É o relatÓrio, 

O Sr. Charles Moritz - De acÔrdo, 

O Sr. Pres1dente - Em discussão, Encerrada, Tem a palavra o 

Relator. 
, A 

o Sr. Tostes Malta - Conheço do recurso. Ha divergencia. 
, 

o Sr Charles Moritz - Tambem conheço. 

O Sr. Presidente - Há diverg~ncia? Por unanimidade, conhecid 

o recurso. Tem a palavra o Relator. 
, 

O Sr. Tostes Halta - tlo merito, nego provimento. Verificada 

que a recorrida não estava em mora, não se pode aceitar, como 

justificativa, a greve fora dos moldes previstos em lei, O 

que houve foi insubordinação. 

' O Sr. Charles Moritz - Tambem nego provimento. 
' A O Sr. Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, negado 

• vimento a nevista. 
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O Sr. Secret~rio - PROCESSO NR 3 867/67 - Relator: Ministro To 

tos Malta - Revisor: r.Iinistro Charles Moritz - Recurso de rlevi 

ta de decisão do TRT da 2~ Região • ABRÃO FERREIRA DA SILVA(Dr. 

Rubens de Mendonça) e SEITA TARUNA ( Dr. Dalmo A. Dallar). 

O Sr. Tostes Malta - Sr. Presidente, não admitida a relação de 
A A 

empre5o pelas duas Instancias, cita a recorrente os dois inci-

sos visando a sua demonstração. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Charles Moritz - De acÔrdo. 

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

lator. 
... , , 

O Sr. Tostes Malta - De acordo com o parecer do .Ministerio Pú 

blico, não conheço do recurso, sendo a mat~ria de fato e de pr 

v a. 

T , -O Sr. Charles Moritz - ambem nao conheço. 
, ... -O Sr. Presidente - Ha divorgencia? Por unanimidade, nao conhec 

do o recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 3 881/67 - Relator: Ministro To 

tes Malta - novisor: Uinistro Charles Moritz - Recurso de Revi 

ta de decisão da lB JCJ de São Paulo - SOCIEDADE UNIÃO DE LATI 

CÍNIOS LTDA. (Dr. H. Bueno de Livramento) e JOÃO ALVES DE ARAU 

JO (Dr. A.c. Otoni Soares). 

O Sr. Tostes Malta - Sr. Presidente, condenada a pagar salári 

") , repouso ao recorrido sob o fundamento de ••• (le • O lliniste;io 

PÚblico opina pelo não conhecimento ou não provimento. ~ o rol 
, 

to rio. 

O Sr. Charles Moritz - De acÔrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tom a palavra o Re 

lator. 

O Sr. Tostes Malta - A questão é de fato. Não conheço. 
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-O Sr. Charles Moritz - Nao conheço. 
I "' N O Sr. Presidente - Ha divergoncia? Por unanimidade, nao conhe 

cido o recurso. 

o Sr. Secretário - PROCESSO Ng 3 860/67 - Relator: Ministro J 

lio Barata • Revisor: Ministro Tostes liialta - Recurso de Revi 

ta de decisão do TRT da 2a Região - S/A FRIGORfFICO ANGLO (Dr. 

HI.U!lberto de Mello Carvalho) e lV!OZART ROSSELTO SILVEIRA e o)lt 

(Dr. u~rio B.Silva). 

o Sr. Julio Barata - Reclamação formulada em conseqftÔncia de 
... 

supressão de parte da jornada de trabalho numa t~rça-feira de 

carnaval ••• (lê). A douta Procuradoria, em parecer do Benjamim 

hurico Cruz, opina pelo não conhecimento do recurso. t o rola-

• torio. 
... 

O Sr. Tostes Malta - De acordo. 

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

lato r. 

O Sr. Julio Barata - Não conheço do recurso. Dispenso-me de 1 
, , .. 

o douto parecer. Atraves do relatorio se pode conhecer qual o 

ponto de vista. 
.... 

O Sr. Tostes Malta - Anotei uma divergencia. 

O Sr. Julio Barata- É um AcÓrdão~ não é divergente. 

O Sr. Tostes Malta • Sr. Presidente> tenho verificado nestes 

anos todos que, em realidade, conhecer da Revista, ou não co-
.. 

nhecer, em alguns casos vem a dar na mesma, desde se de o fun-
N I 

damento. O Ministro Julio Barata, nao conhecendo, esta dizendo 

o por quê. Acompanho S.Excelência. 

O Sr. Julio Barata - Peço vênia para declarar que - em artigo 

que publiquei na Revista do Tribunal, sÔbre conhecimento do Re 
, 

curso Ordinario - senti-me envaidecido por merecer um elogio 

do Ministro Hanneman Guimarães. 
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"' O Sr. Tostes Nalta - Conheço o artigo e tenho feito uso dele, 

porque neste caso V.Ex:lil está sendo lisonjeado. Faço distinção 

do conhecimento, e sempre se conheceu no sentido geral. v.Ex~ 

sabe que sou rigoroso. 
~ . 

O Sr. Julio Barata - O nao conhecimento do recurso e do ponto 

de vista formal, processual. ~le não tem a possibilidade de v 

a ser objeto da discussão. L~s. para dizer isto, Ó preciso de 

fato, conhecer, no sentido geral. ~ste o sentido do meu 

O S P i t Hal dA A i p ~ r. res den e - .. vergenc a? or unanimidade, nao se co-

nheceu da Revista. 
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o Sr. Secretário - PROCESSO Nº 3 869/67 - Relator: Ministro 

Julio Boroto. Revisor: Ministro Tostes Molto. Recurso de Re

vista de decisão do TRT do 2o. Regiõo. CIA. BAULISTA DE ESTR! 

DA DE FERRO e MANOEL GOMES LEIT~O. 

o Sr. Julio Boroto - A roc6rrente instituiu, eo contrato, o 

co11cessa'o de licença-prêmio o seus empregados, dentro de cer

tos condições, admitindo-se, openos, o tronsfort1oçõo do lice 

ço em dinheiro •.. (lê). A Procuradoria opino pelo nõo conheci

mento do Recurso. i!; o relatório. 

O Sr. Tostes Malta - De acôrdo. 

o Sr. Presidente - ~J discussão. Encerrado. Tem o polavro o 

Relator. 

o Sr. l,ulio Boroto - NÕo conheço. Motério de foto, 

o Sr. Tostes !.lolto - :a: oquêle coso dos licenças que de duas 

por tnês, possotJ o trinto. Nõo conheço. 

O Sr. Presidente - H6 di vergêncio'l U11Ônimemente, nõo conheci 

do. 

o Sr. Secretário - PROCESSO Nº 2 974/ 67 - Relator: Ministro 

Tostes Molt0 • Revisor: Ministro CbDrles Moritz. Recurso de R 

visto de decisão do TRT do 3D. Região. DEPARTAMENTO MUNICIPA 

DE TRANSPORTES COLETIVOS e VITLSON QUARESMA ALVES,- Pedido de 

visto do Ministro Arnaldo Sussekind. -

O Sr. Presidente - Troto-se do tese do oplicoçõo ô outorquio 

.Municipal de privilégios atinentes ô Uniçõo Federal e .Autorq 

os, poro pogomento dos custos. No Revisto, o 

o decreto-lei n2 7 659 lhe é apl!c6vel. gste decreto-lei, de 

l 955, diz que os representantes dos Autarquias constltu!dos 

exclusivamente, do patrimônio estotol aentrolizado, com pera 

nolidode de direito públloo, fico estendido o beneficio no o 

32, do Código de Processo Olvil, se1:1 discutir se no aoso 

troto de autorquio constitu1so, exclusivonente, de potrtnôn1 
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estotol, boato-se se ler o ort. poro ver1f1cor que não é o hl 

pótese dos autos. O ort. 32, diz: "oos representantes do Foze 

do Público, contor-se-iio o1:1 quódruplo o pro zo poro contesto -

çiio, e e1:1 dÔbro poro interposição de Recurso". No cos9, não 

se troto de Recurso interposto o destenpo. Por isso ficou de

serto, o que oproveltorlo o recorrenta. Serio o demonstração 

do que o lei lhe focultor1e o pogor, ofinol, os custos, cono 

Õ Fazendo Público. Nego proviL1ento, de CcÔrdo 001:1 o Relator. 

Contro o voto do Ministro Revisor, negou-se provimento o Re -

visto. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nº 3 909/67 • Relotor: Ministro 

Tostes Malte. Revisor: Ministro Chorles Moritz. Recurso de Re 

visto de decisão do TRT do 2o. Região. CIA. 

DAS DE FERRO e SEBASTI~O DE LUCCA BARRETO. 

O Sr. Tostes Molto - Imposto equiporeçõo de solorio com bose 

em o tos do próprio E!Jprêso, equiporondo-se os 61lpregodos oos d 

estrodo de Ferro Sorooobono •• (lê). A Proourodorio opino pelo 

oo11hec1L1ento. li: o relo tÓX'io. 

O Sr. Chorles Moritz - De ocôrdo. EL1 discussão. Ellcerrodo • 

TmJ o polovro o RalotoX'. 

O Sr. Tostes Molto - De ocôrdo oon o perecer do Ministério Pú 

blico, nõo conheço dD RevistD. 

O Sr. ChDrles Mor! tz - TDmbén nõo conheço. 

O SI'. Presidente - H6 divergência? Unônlnenente, nõo se con

heceu do Revisto. 
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O Sr. Secretário - PROCE~ N2 3 978/67 - Relator: ::inistro 

Tostes :.íalta, Revisor: .. :inlstro Cllarles .. :oritz. Recurso de Re 

vista de decisão da 12" JCJ da Guanabara. IBGE - SERVIÇO l!A

CIO!TAL DE RECEHS::J:A,:El'TO e ED!!ll SIL' . ./1 FBRJT.I\1'!DES. (Dr. l.I. :'.Gon

çalves). 

O Sr. 'l'ostes .lalta - Sr • .Presidente, insiste a recorrente em 

. -negar o direito do recorrido a gratificaçao natalina, alegan-

do jurisprudênda Re~:;ional ... (lê). O ;:1arecer do ::inist<Írio 

PÚblico é pela devoluceo dos autos ao Ju{zo de origem, para a 

citacão da União e, no l'lértto, pelo conl1eci1:1.ento e provimento 

~ o relatÓrio. 

C Sr • .Presidente - En discussão. Encerrada. Ten a palavra o 

Relator. 

O sr. Tostes !lalta - 11 Data venia 11 , seria preciso que se anu -

lasse êsse processo pal:'a citar a União. Ser'.a adiantar já o 

' pronunc iar'lento. O J'1eu voto e o seguinte: Uas causas trabalbis 

A - ~ "" tas, o interesse da Uniao e rel'loto, por isso r:1esr.10 a compete!! 

cia para seu julcamento não foi deferida aos Juizos Federais. 

Uão cabe , , , (lê), Colli1eço da Revista pela divers;ênc ia Reei o -

nal, e 1:.1e neco provimento, pois que a Lei L~ 090 se aplica a 

qualquer er:1pregado, não ir1portando ••• (lê). 

O Sr. Cbarles :.Ioritz - E: Meu voto. Tar1bém con;1eço e nec;o pro-

vir1ento. 

O Sr. Presidente - A l!lin{Ja dÚvida é se, pelo Decreto-lei 200, 

o IEGE não passou a inter;rar o :~inlstério do Plane jal!lento • .'IÍ 

então, a União seria parte. Isso não está alegado na Revista? 

O Sr. Tostes i'Ialta - Sr. Fresidente, confesso que não tor,Jei 

nota. 

O Sr. Presidente - Peço vista. Suspenso o julc:amento, er1 vir-
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tude do pedido de vista du Presidência. 

O Sr. Secretário - PR8CESSO J-Tº 3 976/67 - Relator: r:inistro 

Tostes '·'alta. Revisor: :!inistro Charles :Ioritz. Recurso de 

Revista de deci.sÜo do Trl't' da 4 ª ReGião. JOiiO ·:.~i,0'3:L CAL.~ZAiTS 

E Ot.iT!:WS e ,\Gfi:l:CI!. ":ilRITI:'i\ SOUZ;\ Lr.~A LTDf1. :Drs. ·:. Eduardo 

i'aet!1een e Carlos à.Vieira), 

O Sr. Tostes :.:alta - Sr .Presidente, negadas as diferenças sa

lariais pela recla~~da, com base no contrato coletivo, dado 

como inàplicável aos marÍtimos e fluviais, cita o recorrente 

a Lei nº •••• (lê), E o relatÓrio. 

O Sr. Gharles :.:oritz - De acôrdo. 

O Sr. Presidente - !!:,1 discussS:o. Encerrada. Ter1 a palavra o 

Relator. 

O Sr. Tostes :Ialta- De acôrdo col:l o douto parecer, não conh!!. 

ço da Revista. 

U Sr. Gharles :.:ori tz - Ta'JJbél!l não conheço. 

O Sr. Presidente - Há divercência? Por ummirlidade, não se co 

nheceu da Revista. 

O Sr. Secretário - P:\OCBSSO 112 3 911:(67 - Relator: ::inistro 

Julio Barata. Revisor: ::inistro Tostes ::alte.. R:c:curso de ne-

vistfl de dedsÜo do 'C:'~T da 4a. :1e[;:;ião. JORG~ '.!!!l7:DE:fSE E OU -

TTIOS e CO'I'Ol!IFfcro C.sLn: S/ fi.. ( Drs. :Janilo ·:orsi::;lia e Pl:Cnio 

J.A. Bueno). 

O Sr. Julio Barata - C AcÓrdão recorrido decidiu que o avosen 

tado voluntário, se volta a trabalhar na r.1esma e~prêsa, -na o 

ten direito ao cÔmputo do perÍodo anterior. A douta Procura

doria opina pelo conhecimento e não provinento. É o relatá -

rio, 

O Sr. Charles :;oritz - De acÔrdo. 

O Sr. Presidente - E-:; discussão. Encerrada. Ten a palnvra o 



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

2/h/60 16,20 -3-

Relator. 

O Sr. Julio Barata- Con.heco do recurso por diverc;ência jurls 

prudencial. 

O Sr. ':'ostes .!alta - Tar1bér1 conheço. 

O Sr. Presidente - ná divert;ência'? Conhecida, YJor unani!:!lida -

de, a Revista. 'ren a paJevra o Relator. 
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O Sr, Julio Barato - Nego todavia, provit:tento o o recurso. Nffo 

eabe o contagem de per{odo de trabalho anterior, se o oposen

todor1o foi requerido pelo eopregodo. 

O Sr. Tostes Molto - S q velho questão, j6 resolvido ÜlttmD -

oente com certo unifomidode, o favor do et:tpregodo, no coso 

em que o prestoçõo de serviço nõo sofre soluçõo de continuid.!!. 
' . 

de. S o coso. o eopregodo continuou trabalhando. Conheço e do 
' 

provimento. 

O Sr. Charles Moritz - Acompanho o Ministro Julio Barato, 

O Sr. Presidente - Foi désped1do depois? 

O Sr, Tostes Malta -Por isso é que reclooo. 

O Sr, Presidente - Acompanho o Ministro Revisor. Defendi, no 

Meno esto tese. A L1inho único dúvida é no conseqliênc1o. De

pois daquele julgooento, ponderando bem o questão, pareceu-me 

que se se conto o tEmpo anterior, ter .. se-â de assegurar o es

tabilidade no eoprÔgo, Então, o conseqliêncio não seria o indo 

11izoçffo em dÕbro, por nois de 30 anos de serviço, e sim 

tegroção do empregodo, por estóvel. Resto saber se esta tese 

ó pertinente ô Revisto, 

O Sr. Tostes Molto .. Poderemos dizer que sempre ser6 pertinen 

te, dado o faculdade que o Juiz tem o converter o indenisoç6o 

et1 re.integroçõo e vice-verso. Mos ocorre que não considero 

que o lei represente ~n gr1lhõo poro o empregado, e sim ~10 

proteçõo. 2le tem, então, o direito de optor. ~le foi despedi 

do, entffo, qu1z o indenização. 

O Sr. Julio Boroto - Nesse coso, nõo se poda fazer "reformo -

tio in pe jus" sem se dor ro zõo o o emprego do. Dou provimento 

porciol oo recurso do emprêso, poro excluir o tempo de servi

ço anterior d aposentadoria ••• (lê)". 

O Sr. Tostes Molto - Só serio 11refol'laotio in pejus" se os sol6 

rios correspon.deates oo periodo do ofostomento fôssem moiore 
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que o indonizoçõo. 

O Sr. Presidente - Isso nõo seró poss!vol, porque êle terá 30 

anos olém do primeiro per!odo de serviço. Estou convencido de 

que o conslusiio acertado será: Primeiro, o cômputo do tempo 

anterior, porque houve mao simuloçõo de despedido em fraude d 

Previdência Social. Esto, o primeiro tese, Estou de ocôrdo c 

V. Exo, 

O Sr. Tostes Molto - Quol o consequêncio? 

O Sr. Presidente - A consequêncio é, se se conto o ter1po ante -
rior, reconhecer-se que êsse empregado tem estobilidode e,por 

que tem estobilidode, só poderio ser despedido por inquérito 

ou em virtude de oposentodorio, nõo em fraude Õ lei. Entõo os 

duas consectuêncios seriam: Prtmelro, detei'!ainor o reintegroçõ 

segundo, encaminhar cóprio do Acórdlio oo Ministério Público , 

poro que o t:JeSI:lo providencie, junto oo órgõo competente, o on 

loçlio dessa oposentodorlo, porque o lei exiga, expressamente, 

como condiçõo poro o inicio do concessõo do o 

dlnório, o efetivo desligamento do enprêso, O 

tor com isso? Precisamente o que ocorre em casos to1s, que 

empre~do, quando chego o atingir trinta ouos, oo invés de 

querer o abono de pei'!~onâno1o no serviço, se êste teria 25% , 
entro em conluio com o et:tpregodor, si:ctulo uma despedido, ob -

tét1 mno oposentodorlo, setn que o reloçõo de trabalho sejo 1n

terr~1p1do em fraude ô Previdâncio Social, e continuo no mes

tno et:tprêgo, Entõo, tonto o OL'lpregodo, coJJo o empregador dev 

orcor com o ônus da fraude, d!l simuloçiío, porque portic1poro 

dêsse conclui. O empregador, sendo obrigodo o reintegrá-lo, 

porque tinha mais de 30 onos de serviço, e porque ero estável 

e o ei:Jpragodo, perdendo o suo oposentodor1o, porque niio fozio 

jus o elo. Poro ~ozer jus, serio necessorlo o efetivo desl1 

t"lento do empi'êso. De L'!Dlleiro que dou pi'ovinento, tal como 
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M1n1str& Revisor, mos poro reconhecendo o tempo de serviço on 

terior, determinar o reintegroçõo do empregado, porque estóve 

e que oo Ministério PÚblico do Trobolho sejo encomit'lhodo c6pi 

do Acórdão, se fôr vencedor o meu voto, poro os devidos fins. 

Hó, portento, empate no provii:~ento, e creio que só cor.1 o pre

sença do Ministro Luiz Menossi seró possivel concluir o jul8Q 

mento porque, se nõo houvesse empate, poder!omos seporor os 

teses. Dois Ministros dõo provimento poro efeitos diferentes, 

emboro os dois reconheçam o tempo de serviço, e dois nõo dõo 

provimento. Suspenso o julgot1ento, poro ognordor o presença d 

Ministro Luiz Menossi. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO Nl2 3 997/67 - Relator: r:inistro 

Tostes :.!alta. Revisor: Hinistro Charles !.!oritz. líecurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. JOÃO G8RALDO e SSRV. 

::U:YICIPAL DE TRA:·:SPORTES COLETIVOS. (Drs. Dante Leonelli e Ro

lando Pierri). 

O Sr. Tostes :Jalta - Imposta a reinte;:;ra0ão ao ora recorren -

te, de~litido pelo Govêrno do Estado com base no Ato Institu -

cional nQ 1 de 1964, recorreu a e~JPrêsa e o E;:;régio Tribtmal 

Rer;ional ••• (lê). O órcão do ·:inistério PÚblico opina pela a

nulação , ex-ofÍcio, do ~cÓrdão ou não conhecimento do recur-

so. É o relatÓrio. 

O Sr. Cbarles I.!oritz - De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Te:r.1 a palavra o 

::l.elator. 

O Sr. Tostes ::alta - 11 Data venia 11 do douto parecer, a anula -

ção ex-ofÍcio é inacirnissivel. 1'.cresce que o llcÓrdão não deu 

pela deserção ... (lê). Conheço c1a Revista e lbe dou provimen-

to,para restabelecer a decisão da Junta. 11 questão não mais 

N 

podia ser discutida, uma vez que a reclamante nao gozou do~ 

vilégio de pagar as custas ••• (lê). 

O Sr. Charles iloritz - Não con.':leço. Não cabe a anulação ex-o

fÍcio no caso. Se conheceu do rect'.rso, é evidente que o Tribu 

nal não acolheu a deserção. Esta foi objeto do voto do Rela -

tor, nas não do /J.cÓrdão ••• (lê). 

O Sr. Presidente - Havendo divergência, vou tomar os votos. 

O Sr. Julio Barata - !!ão conheço. . ~ 

O Sr. Tostes I.íalta - O caso e o seguinte: .~ e"1presa, Serviço 

:.:unicipal de Transportes Cole ti vos, de Santos, perdeu na Pri-

meira Instância. Interpôs recurso, mas não pacou as custas.Se 

está deserto, o Tribunal não podia reformar, Se V.Ex~ acha 
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que não produz efeito nesses casos de inc01~1petência ••• 

O Sr. Presidente - O :.:inistro Julio Barata acompanhou o Revi 

sor não conhecendo. Vou aco~1panhar o :anistro Rels.tor. Incl.!:l; 

sive, há pouco, verifiquei que o art.32 do CÓdico de Proces

so Civil, a que se refere o Decreto-lei citado senpre nas r~ 

zões de Revista da er1prêsa, não concerpe a pa3anento de cus

tas e, sir.1, a prazo en dÔbro, que é dife:•ente. Hão sei se nes 

te caso é citada outra lei. :~as o Relator niio disse, ou -na o 

' esclareceu que o e. 
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O Sr. • Seçretario - PROCESSO Nll 4 J/1?}67 - Relator: Ministro 

evisor: Ministro Charles Moritz. Recurso de 

ão do TRT da 3n Região. AMÉRICA RODRIGUES DA 

E TECELAGEM S!O JOS~ S/A (Drs. s. A. Castelo 

Tostes Malta. R 

Revista de de eis 

FONSECA E F!AÇl'iO 

Branco e Jorge A • PÔssa), 

o Sr. Tostes Mal ta - Sr. Presidente, recorre-se de decisão Qa 

segundo contrato por tempo certo, que chegou gando a soma do .. 
ao seu termo ••• (lê). O parecer da douta Procuradoria é pe

e provimento. É o relat~rio. lo conhecimento 

o Sr. Charles Mo 
.. 

ritz - De acordo. 

o Sr 1 President~ - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Tostes Mal 
A , " , 

ta - A jurisprudencia citada e lnaproveita-

vel pela origem, 
, 

mas poderia ate mesmo o recorrente citar Pr~ 

julgado, sem me lhor resultado, por inaplicável ••• {lê), Não 

conheço. 

o Sr. Charles Mo ritz - Não conheço. 

o Sr. Presidente - Há divergência ? Não conhecido o recur -

so, por unani nid ade. 

o sr. 
, 

Secretar:J o - PROCESSO NQ h 183/67 - Relator: Ministro 

evisor: Ministro Charles Moritz. Recurso de 

ão do TRT da lê Região. SERVS. DE VIAÇÃO DE 

NÇALO - SERVE E LOURIVAL PINTO GARCIA (Drs. A. 

e H. J.iartins). 

Tostes Halta. R 

Revista de decis 

NITERÓI E SÃO GO 

Varella Ribeiro 

O Sr. 
.. N 

Tostes Mal ta - Sr. Presidente, as duas Instancias nao 

reconheceram a r 
, N N 

cordao a questao 

O Sr. Charles Mo 

O Sr. Presidente 

Relator. 

elação de 

(lê}. ••• 

.. 
emprego, resumindo 

!f o relat~rio. 

ritz -
,. 

De acordo. 

a ementa do v. ! 

- Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 
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O Sr. Tostes Malta - A ementa diz o seguinte: "Barbearia, l.Q. 
,._ A N A 

caçao de cadeira, inexistencia de relaçao de emprego. Trat~ 

do-se de locação de cadeira de profissional que paga imposto 

• • • (1;). 11 Não se pode fazer urna relação jurÍdica. 
e 

De acor-. . ~ 

do com o parecer do Ministerio Publico, nao conheço da Revis-

ta, pois que, decidida a questão em face da prova, como sa -

lientado pelo respeitável despacho, ••• (lê). 

O Sr. Charles Moritz -
. ~ 

Tambem nao conheço. 

O Sr. Presidente -
. .. 

Ha divergencia ? 
N 

Por u ,,animidade, nao se 

conheceu da Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO ND /1 2llf6'Z - Relator: Ministro 

Tostes Malta. Revisor:. Ministro Charles Morigz. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2n Região. PREF. MUNICIPAL DE 

RUBIÁCES E MARIA JOS~ BONFIM STRINGUETA (Drs. Floriano C. A. 

Brasil e Mauricio M. Leite). 

O sr. Tostes Malta - Sr. Presidente, ju~gada carecedora de a 

ção (sic) pela Primeira Instância, a ora recorrida veio a ter 

reconhecida a condição de empregada da Prefeitura ••• (lê). ~ 
• o relatorio. 

O Sr. Charles Moritz -
.. 

De acordo. 

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

Relator. 

O Sr. Tostes Malta -
.. . . 

De acordo com o parecer do Ministerio ~ 

blico, não conheço da Revista. Entendeu a recorrente dispen-
, ") savel a prova ••• (le • 

O Sr. CharJes Moritz - Não conheço. 

O P Ha, diverge.ncia ? Sr. residente -

ta, por unanimidade. 

Não conhecida a Revis -

O Sr. Secretário - PROCESSO ND h 227/61 - Relator: Ministro 

Tostes Malta. Revisor: Ninistro Charles Moritz. Recurso de 
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Revista de decisão do TRT da lB Região. ISNARD ALBU~UERQUE E 

SILVA E OUTRO E RÊDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/ A - E. F .L. (Drs. 

lo B. Nogueira e Norman Jonhson). 

O Sr. Tostes Malta - Sr. Presidente, negado aos recorrentes, 

dentistas, o adicional de insalubridade, quando não verifica

do o contacto com os pacientes ou materiais infecto-contagian 

tes, interpÕem os recorrentes a Revista ••• (lê). O douto PA 
, • A 

recer e pelo conhecimento da Revista quanto a vigencia, e pe-

lo seu não provimento. g o relatÓrio. 

O Sr. Charles Mor1tz - De acôrdo. 

O Sr. Pres1qepte - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Tostes Malte,. - "Data venia" do douto parecer e do Pre-
A , , _.. 

julgado mandando incidir a taxa sobre o salario-minimo, nao 

prejudica o recurso ••• (lê). Conheço, em parte, do recurso, 
, 

e lhe dou provimento, tambem em parte, para que incida a taxa 
A 11 A A 

sobre o salario-profissional, nos termos da jurisprudencia 1-
A 

terativa deste Tribunal. 

O Sr. Cbarles Moritz - Conheço da Revista no que diz respeito 
'\ A - '\ A 

a vi gene ia, e nao no que diz respeito a incidencia da taxa. •• 

(lê). 

O Sr. Presidente -
A 

Havendo divergencla no conhecimento, toMA 

rei os votos. 

O Sr. Julio Be,.rata -Acompanho o Relator. 
, 

Tambem conheço. O Sr. Presidente - Conhecida, em parte, a 

' Revista, e dado provimento a mesma, para que o adicional inc~ 
A , 

da sobre o salario-profissional. 
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o Sr. Secretário - PROCESSO Nll 4 228/67 - Relator: Uinistro To 

tes l!lalta - Revisor: Ministro Charles Mori tz - Recurso de Revi 

ta de decisão do TRT da 41 Região - JOÃO SOARES NUNES e outro 

e ORGMíiZAÇÃO SANITAS. .. 
O Sr. Tostes 1clalta - Ambas as Instancias consideraram injustas 

tanto as suspensões quan·to as dispensas, inocorrendo a alegada 

desÍdia, consistente em baixa produção ••• (lê). ~o relatÓrio • .. 
O Sr. Charles Moritz - De acordo. 

o Sr. Presidente - ~ discussão. Encerrada. Tem a palavra o R~ 

lator. 
.. # o Sr. Tostes Malta - De acordo com o douto parecer do llfiniste-

rio PÚblico, não conheço do recurso ••• (lê}. 

T 
# H 

O Sr. Charles Mori tz - ambem nao. 

S P id t Ha• di h i u .. ·-- t - i o r. res en~- vergenc a? nan.u=men e, nao conhec do 

o recurso. 

O Sr. Secretário - PROC.SSSO Nll Q?l/67 - Relator: Ministro Ju

lio Barata - Agravo de Instrumento de despacho do TRT da l& R2, 

gião - REFINARIA !dAGALHÃES S/A e OS\'í4LDO JACDJTO DA COSTA e ou 

tros. 
, 

O Sr. Julio Barata • A Revista argui a preliminar de cerceamea 
, # A I -to de defesa, mas essa mataria Ja fora objeto do Acordao, por-

' - ~ ") que o cerceamento a~ invocado nao tem mais pertinencia ••• (le. -
A douta Procuradoria Geral opina pelo não provimento do Agravo 

l! o relatÓrio. 

O Sr. Presidente • Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o ~ 

lator. 

O Sr. Julio Barata - Nego provimento ao Agravo, pelos fundamea 

tos do parecer da Procuradoria. 

O Sr. ~residente - Há divergência? Por unanimidade, negado pro 
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vimento ao Agravo. 

O Sr. Secret~rio - PROCESSO NS! 1 238/67 - Relator: Ministro Ju 
, 

lio Barata - Agravo de Instrumento de despacho da JCJ de Vito-

ria - CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA. e ANTONIO MOREIRA, 

o Sr. Julio Barata - A sentença agravada concluiu que o agrav~ 

do sempre trabalhou para a emprÔsa agravante em edif!cios que 

a mesma constrÓi e administra e que, somados os perÍodos des

contÍnuos, tem direito às verbas reclamadas, O iYtlnistério PÚ

blico opiha pelo não provimento. t o relatÓrio. 

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

lator. 

O Sr. Julio Barata - Nego provimento, ~stá evidente a relação .. 
de eroprego, . .. 
O Sr. Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, negado pro 

vimento ao Agravo. 

O Sr, Secretário - PROCESSO NS! l 624/67 - Relator: Ministro 

Charles Moritz - Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

l& Região - CIA. TRANSPORTES COLETIVOS DO ESTADO DA GUANABARA 

e JOCY CAMILO, 

O Sr. Charles Moritz -despedida do empregado nao foi reco-.. 
nhecida justa pelas duas Instancias. A Revista foi indeferida 

, . .. 
porque a materia e de fato e de prova ••• {le). Opina a douta 

Procuradoria Geral pelo não provimento do Agravo. t o relató-

rio. 

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

lator, 

-O Sr. Charles Mori tz - No caso, nao se teve como verificada a .. 
imprevidencia. Nego provimento ao Agravo. 

. ' 

" O Sr. Presidente - Há divergencia? Por unanimidade, negado pr 

vimento ao Agravo. 
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o Sr. Secretário - PROCESSO N2 1 661/67 - Relator: Ministro 

Chorles Mor i tz. Agravo de Instrw:~ento de despacho do TRT do lo. 

Regiõo. CONSERVADORA MAUA LTDA. e RAIMUNDO DOMINGOS DA SILVA. 

(Drs. Loureiro Maio e J.B. Queiroz). 

O Sr. Chorles Moritz - Condenado oo pagamento do adicional no 

turno, olén dos reparações pelo despedido, interpôs a oro ogrs 

vonte o Rev1sto ••• (lê}. Opino o douto Procurodor1o pelo nõo pro 

vh~ento do Agravo. t o relatório. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrado. Tem o palavra o R 

lotor. 

O Sr. Chorles Moritz - Matéria do foto e provo, sendo citados 

no Revisto arestos sôbre o valor do provo. De ocôrdo com o do 

to parecer, nego provimento. 

O Sr. Presidente - Hó divergêncio? Por unanimidode, negado pr 

v1nento oo Agravo. 

O Sr. 86crot6r1o - PROCESSO N2 1 669/67 -Relator: Ministro 

Chorles Moritz. Agravo de Instrumento de despacho do TRT do 

Regiõo. EDI MARIA LORETO MARQUES E OUTRA e LANIF!CIO KURASHI 

KI DO BRASIL S/A. (Drs. Pedro R. Scott6 e Percio L.Fronço). 

O Sr. Chorles Moritz- Indererido o Revisto por desatender os 

pressupostos legais, sustento o agravante que o Recurso Ordin 

rio interposto pelo em~rêso, oro ogrovodo, era intempestivo, 

conto do o pro zo ••• (lê}. Opino o douto Procuradoria pelo provi 

monto. t o relatório. 

O Sr. Presidente - EL1 discussão. Encerrado. Tom o polovro o R 

lotor. 

O Sr. Chorles Moritz - Nego provimento. O respeitável despoch 

saliento que os recorrentes, oro agravantes, 1nterpretarom e 

Revisto pretendendo de!Jonstror o penas intenpesti vi do de do re

curso do emprâso ••• (lê). 
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o Sr. Presidente -H& divergência? Por unonicidode, negado pr 

vlcento oo Agravo. 

O Sr. Secretório - PROCESSO N2 1 484/67 - Relotor: Ministro J 

lio Boroto, Agravo de Instrucento de despacho do TRT do 2o. 

g16o, TEXTIL BOTINELLI LTDA e ELI AUGUSTO GIJON. ( Drs. José C 

A. Limo e Yolie M. Gionnotti), 

O Sr. Julio Borote • A douto Procuradoria Geral ô pelo não co 

hecicento do Agravo, porque nõo foi troslododo o Recurso de R 

visto. "Doto venio 11 o traslado dêsse recurso nõo ê 1nd1spens6 

vel, e o peço fundanentol poro exame dos autos ô o despacho o 

grovodo, que figura nos autos. Sou pelo volto dêste processo 

à douto Procurodorio poro nôvo porecer. 

O Sr. Presidente - O Ministro Relotor propõe o devolução do 

processo ii Procuradoria poro que opine quonto o o mérito do A

gravo. Hó divergência? 

O Sr. Tostes Mol to - Sugiro que o et'linente Procurador peçe vi 

to dos autos, e ne ato mesmo Sessão 01:1i to porecer. 

O Sr, Presidente - o ogrovonte nõo ped~u traslado do Revisto. 

Reollneute é fundooet1tal, mos não é caso de nõo se conhecer. O 

Relator te1a roz!o nesse ponto. Dirio ser coso de so nogor pro 

vh1ento, porque não é possivel verificar se o Revl.sta ostll 

dti~Clentodo. o Rolotor ostó de ocôrdo em quo se dê visto o o Pr 

curodor'i 

O Sr. Julio Boreta - Nodo o opor. 

O Sr. Presidente - Coo visto oo Procurador poro cocplotor o p 

recer sÔbre o Agrovo. 
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o Sr. Secretório - PROCESSO N2 1 573/67 - Relator: Ministro 
' 

Julio Boroto. Agravo de instr~~ento de despacho do TRT. do lo 

Região. IRINEU JOSS DE FREITAS e PEDREIRA S~O PEDRO LTDA. (Dr • 

Sérgio L. Koutzoonn e Corlos Alberto Bot1sto). 

o Sr. Julio Boroto - A oçõo se refere ô onotoçõo do carteiro 

profissional, que fol julgado procedente en porte ..• (lê). S o 

relatório. 

O Sr. Presidente - Ei.:1 discussõo. Encerrado. Ten o polovro o 
' 

Relotor. 

o Sr. Julio Boroto - S incensuróvel o despacho ogrovodo. Como 

saliento o douto Procurodorio, não ocorreu violação de lei,ne 

se troto de ••• (lê). Nego provilJento. 

O Sr. Presidente - HÓ divergêncio? Por unonirtidode, negodo pr 

vinento oo Agrovo. 

o Sr. Secretório - PROCESSO Nº 1 706/67 - Relotor: Ministro 

Tostes Molto. Agrovo de instrunento de despacho do TRT do 5o. 
' 

Regiõo. MANOEL MESSIAS DOS SANTOS e HILDA CARVALHO E OUTRO • 

(Drs. N. Brogo do Nosci1:1ento e F. Pinto de Queiroz). 

O Sr. Tostes Molto - Sr. Presidente, nõo od!aito o contrato 

de trobolho e negado o Revisto, insiste o ogrovonte no cobi -

oento pelos dois itens. S o rolotorio. 

O Sr. Presidente- Eb discussão. h11cerrodo. Teo o polovro o 

Relator. 

O Sr. Tostes Molto - De ocôrdo com o parecer do Ministério Pú 

blioo, nego provinento oo Agrovo, pois sendo o decisão boseo

do no provo ••• (lô). 

O Sr. Presidente - Hó di vergênoio? Por unonimidode, nego do pr 

v1JJento o o Agrovo. 

o Sr. Seoretório - PROCESSO Nº 28/68 - Relotor: Ministro Tos-

tes Mol to. Agrovo de instr~1ento de despooho do TRT. do lo. 
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giõo, CIA, AM:.€RICA FABRIL S/A e LINDENOR TOSTES PACHECO, (Drs 

Alfredo Thomé e Rildo Tavares Souto Maior). 

O Sr. Tostes Molto - Sr. Presidente, indeferido o Revisto, r~ 

porto-se o ogrovonte da suas razões, se1:1 apoio de Ministério 

Público, procurando justificar o legitinidode do tronsferên ~ 

cio do eL1pregodo poro outro locolidode, e1:1 virtude de extin ~ 

çõo dos atividades nesto. ~o relatório. 

O Sr. Presidente - Eh discussõo. Encerrado. Tem o polovro o R 

lotar. 

O Sr. Tostes Molto - Nego provinento oo Agravo, pois os ores

tos c1toél.ôs se referen o empregados estllveis, garantidos por 

estatuto especiol ••• (lê). 

O Sr. Presidente - Hó divergência? 

o Sr. Ohorles Moritz- A minha. Dou provimento. 

O Sr. Presidente • Contra o voto do Ministro Chorles Moritz, 

negodo provimento d Revisto, 

o Sr. Secretór1o- PROCESSO N9 1 484/67- Relator: Ministro· 

Julió Boroto; Agravo de instrmnento de despacho do TRT. do 2o 

Regiõo. TEXTIL BEDIN~LLI LTDA. e ELI AUGUSTO GIJON. (Drs, Jo

sé A.C.Llmo e Yolle M. Glonnottl), -Pedido de visto do Sr. 

Justlnlono José do Silvo- (Procurador). 

O Sr. Justiniono José do Silvo - (Procurador) - Sr. Preslden-

te, parece potente que, no espécie, nõo hll elementos poro bem 

ovollor o fundDI:Jentoçõo do Agravo, m:Jbora nõo seja obrigado o 

troslodo do recurso, Proponho o nõo provimento do Agrovo. 

O Sr. Julio Boroto - Sr. Presidente, troto-se de foto de de~!§_ 

alto do condenoçõo O Recurso de Revisto foi indeferido, por

que nõo foi feito o depósito quando do interposição do Revis

to, e jó estovo e1.1 vigor o Decreto-lei nº 75. Nego proviiJento 

oo Agravo, 
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o Sr, Presidente - Hó divergência? Por unon1tn1dode, negado pr 

vitnento o o Agravo, 

o Sr. Secretário - PROCESSO Nº 1 685/07 - Relator: Ministro 

Chorles Morltz, Agravo de 1nstrmJento de despacho do TRT, do 

lO, Reg1Õo, MARIA EMILIA DE JESUS FERREIRA E OUTRA e PIZZARIA 

COLUMBIA LTDA. (Drs. F. Rocha de Mesquita e Paulo Cortinez), 

o Sr. Chorles Mor i tz - Negou-se segu1t:1ento à Revi ato por es -

tor colcodo em fotos e provo, fls. 60 .. ,(lê), Opino o douto 

Procurador! o pelo não provimmto do Agravo. :G: o relatório. 

o Sr. Presidente - Em discussõo. Encorrodo. Tet:t o polovro o 

Relator. 

O Sr. Chorles Mor1 tz - A despedido olegodo niio foi cotJprovodo 

sentença de fls. 33; Acôrdõo de fls.54 •.• (lê). Nodo hovlo P.!!. 

ro o proseguinento do Revisto. Nego provimento oo Agrovo. 
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O Sr. Julio Barato - Conheço do recurso devido oo atrito ju

risprudencial. 

o Sr. Tostes Molto - Discute-se o validade do quitoçõo, nos 

isso jó foi objeto do Acórdão anterior. Não conheço. 

O Sr. Presidente - Desta Tunno? 

O Sr. Julio Boroto- (Consulto os outos). 

o Sr. Tostes Molto - Por oouso disso o processo jó estovo f~ 

ro cêroo de llr.l ono. 

O Sr. Julio Boroto-- O ·mérito do questão diz respeito os di -
ferenços de indenizoção e horas extras. V.Exo. tem tôdo o ro

zõo porque o fls. 43 diz: "Conhecido o recurso com restrições 

••• (lô). Hó ooiso julgado em reloçõo o volidode de quitação. 

O Sr. Presidente - Mos o Bevisto não ero boseodo nisso~ 

O Sr. Julio Boroto - A sentença do Junto ficou no preliminor 

do h01.1ologoção, dizendo ••• (lê). 

o Sr. Presidente - Sim, por se trotor de decisão homologotó -

rio com quitoção, o Tribuno! ochou que o homologação é reloti 

vo e mondou julgar o mérito. Pode-se inferir isso. 

O Sr. Julio Boroto - Foi o Junto. Não vejo dispositivo, no 

que diz respeito o diferença de indenização por tempo de ser

viço. 

O Sr. Presidente - O Ministro Relo tor, conhece, o Revisor, nã • 

O Sr. Tostes Volto -Mos foi opreolodo. V.Exo. leu o Ac6rdõo 

anterior~ gsse Acórdão não dó solução o questão~ 
o Sr. Julio Boroto - Tenho minhos dúvidos, 

O Sr. Presidente - Pode-.se inferir que sim. 

O Sr. Tostes Molto - Não conheci por isso, 

O Sr. Presidente - Face o divergência, tonorel. os votos. 

o Sr. Chorles Moritz - Nõo conheço. 

O Sr. Presidente - Também não conheço, porque o foto de o Tri 
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bunol, onter1on~ente, ter mondodo julgor, ô por que deu vol1-

dode relativo. Reo~~ente, o Acordõo nõo se tornou explicito 

cot1o deverio, mos ô uma pennlsso necessário. Por JJDiorio, veu 

c1do o Ministro Relotor, nõo se conheceu do Revisto. Redigir6 

o Acórdffo o Ministro Revisor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NS! 2 326/67 - Reloto:rftl Ministro 

Arnoldo Sussekind. Revisor: Ministro Julio Boràto, Recurso de 

Revisto de decisão do 19o. JCJ de Sõo Poulo. ANTôNIO GOMES DE 

OLIVEIRA e E, MENEGRESSO S/A - DESFILARIA BELARD, 

O Sr. Presidente - Dondo provimento oo Agrovo interposto pelo 

recorrente, este Tunno salientou que o Junto julgpro improce

dente o oçõo por entender que oo reclamante cobio provor o de 
• 

pedido e 11Õo o o reclamado comprovar o abandono do er.~prêgo. (lê ~ 

Processado o Revisto, opino o Ministério Público pelo provi -

1nento. g o rolot6r1o. 

O Sr. Julio Boroto • De ocôrdo. 

O Sr. Presidente- Eb discussão. Encerrado. Posto o queatffo 

cano foi no Agravo, ero evidente o conflito de decisões em te 

se. Ocorre que a respeitável sentença originário, confinnodo 

em :Embargos, entendeu nõo openos que oo recloJ::~ante cobio pro

vo de despedido •• , (lê). Assim, nõo merece ser conhecido o opê 

lo, pois,no coso, o abandono • matéria de provo - foi afirmo-
. . 

do pelo sentença recorrido, Nõo conheço, 

O Sr. Julio Barato - Tot:tbén nõo conheço. 

O Sr. Presidente • Há divergência? Por unonlmidode, nlio se co 

heceu do Revisto. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 2 934/67 - Relator: Ministro 

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

visto de decis6o do Juiz de Direito do Comarca de Porto Fel1 

FERNANDO FERNANDES CARDIA e VIATECNICA S/A CONSTRUÇ.lrO E COM 

CIO. 
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O Sr. Julio Boroto - O MM. Juiz -de Direito do Comorco de Pôr

to Felix, pelo sentenço de fls., nontido e1:1 grou de Ehborgos, 

opl1cou o peno de conf1ssõo ficto a reclomodo mos, oo mesmo 

tempo, f$z reco1r sÔbre o reclomonte o ônus do provo poro qu 

denonstrosse o rozõo do pedido de horos extros que julgou 1m

procedente. (Lê), A douto Procurodor1o opino pelo conhecimento 

e prov1t:~ento, S o rolo tório, 

O Sr. Tostes Molto - De odôrdo. 

o Sr. Presidente- El:t discussão. Encerrado. Tem o polovro o 

Relotor. 

o Sr, Julio Boroto - A 

ve, tonbém, vulneroçõo 

heço. 

dlvergênc1o jur1sprudenciol existe.Hou . -
do Le1, ortigo 844 do Consol1doçõo.Co.u 
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O Sr. Tostes Malta - Aplicável a pena de confissão ficta, po~ 

que não autorizado o preposto. Não conheço. 
.. 

O Sr. JU1io Barata - Aplicou a pena de confissão ficta a reclâ 
A A A 

aada, mas ao mesmo tempo fez recair sobre o reclamante o onus 
. - . , 

da prova. Se havia a confissao ficta, a prova esta feita. PA 
-ra que demonstrar, disse o Juiz de Direito, a razao do pedido 

de horas extras, que julgou improcedente ? 
, 

O Sr. Tostes Malta - O caso esta regulado pelo § 20 do art • 

229 do CÓdigo de Processo Civil. Primeiramente, temos a! a a

plicação indeVida da pena de confissão, pelo fato de o prepos

to não estar autorizado. 

o Sr. JuJ10 Barata- Vou adiantar meu voto. Vou conhecer do 

recurso e lhe dar provimento para que voltem os autos ao Juiz 

de Direito, a fia de proferir novo julgamento de Embargos • 

O Sr. Tostes Ma1ta -
.. 

Com a devida vania, em face da prova te~ 
, 

te•unhal e que se julgou procedente a reclamação. Que vai fa-

zer o Dr. Juiz ? 
, 

o Sr. Presidente - A prova testemunhal e da reclaaada ou da 

reclamante ? 

O Sr. Tostes Malta - Da reclamada. 

O Sr. fresidente - ~ importante, para elidir a confissão. - , -Tostes tWqta- A distinçao esta nisto: quando nao compa-
, .. 

rece, nesta Justiça, a reclamada, e revel e, como decorrencia, 
.. - , ele aplicou a pena; mas, na Justiça comum nao e assim. Pode -

" mos, aqui, aplicar isso, mas nos termos da lei, ea que a con -
, , A 

fissão ficta so e cominada quando pedida, tem esse efeito res-

trito. Aqui, são mais amplos porque, se a parte não está pre

sente, não pode produzir prova nenhuma. - , Entao, e aes~o conte~ 

possÍvel produzir pro-se. - , E, como sem elidir a revelia nao e 
, - , esta liquidada a questao. O instituto e o mesmo. va, 
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O Sr. Julio Barata - Sr. Presidente, vou modificar meu voto • 
, .. 

Verifica-se -- e nesse ponto estou de acordo com o Dr. Jose 

Borges Vieíra - que a decisão é contradi t~ria. "Na 
,. 

audien -

cia de fls .. 15 o Juiz juntou o requeri~:~ento do Proaotor, "a 

meu ver", diz o Procurador, irregula:caente ••• (lê)." 
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o Sr. Julio Barato - (Continuando) - Entendo que ~me sentença 

contraditório nõo pode subsistir. Cone se odnitir de um lado 

o contissõo ficto e ~npor, de outro, o ônus 40 provo ao recl~ 

monte? 

O Sr. Tostes Malta - Esso peno que se aplica é o do Código de 

Processo Civil, que permite provo em contrário. Aqui, tombéo, 

se permitiria quando há peno de contissõo pelo falto de depoi 

manto pessoal. Nõo se pode contundir o cont!issõo decorrente 

do revelia. ~coisa diferente. 

o Sr. Julio Barato - O Juiz de Direito estava julgando como 

Juiz Trobolhisto, 

O Sr. Tostes Malta - V.Exo., oe perdoe. Se olgué1n comparece Ô 

audiência, nõo é revel, mas pode ser confesso pelo falto de 

depoh,ento pessoal. Por conseguinte, sõo coisas diferentes. 

Se aplico o peno de confissão o quem está presente, mas confi 

sõo pelo fel to de depoilnento pessoal, tenho que me subordinar 

oo que dispõe o Código de Processo Civil. Permite provo eo 6 

trório? Permite. Foi o que o Juiz fêz, 

O Sr. Chorles Moritz - Aoot,ponho o Revisor: Nõo conheço. 

O Sr. Presidente - Con o Revisor. A peno de confesso estó 

pressa no Código de Processo Civil, e nõo no Consol1doçõo. 

plicodo o Código de Processo, nõo há peno de confesso. Nõo 

jo contradição no sentença, porque o confissão é ficto 

te provo em contrário, que foi feito. Da1 perguntar se 

temunhos eram do reclononte ou do reclooodo. A provo foi fei 

to pelo reclamado, Acooponho o Revisor, nõo conhecendo do Re 

visto. Por maioria, vencido o Ministro Relator, nõo conhecld 

o Revista. Redigirá o Aoórdõo o Revisor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 3 074167 - Relator: Ministro 

Charles Moritz. Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind. Recurso 
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. . , ~ 

de Revisto de decisão do 8o. JCJ do Guonoboro. I.B.G.E. • S~ 

VIÇO NACIONAL DE RECENCEAMENTO e PAULO SIMAS VILLAS BOAS. 

o Sr. Chor1es Moritz - Reconhecido devido grootificoçõo noto

llno, sendo o decisão proferido Õ revelio. A Revisto se fundo 

no fol ta de c i toçõo .•• (lê). A Procuradoria opina pelo nõo con 

hectmento ou nõo provi1:1ento. ~ o relatório. 

o Sr. Presidente - &1 discussão. Encerrado. Tem o polovro o 

Relotor. 

O sr. Chorles Moritz - Coco salientou o douto Procuradoria, 

o orguiçõo foi feito e est6 nas rozões de recurso, nõo no co11 

testoçõo. NÕo conheço. 

O Sr. Presidente - Tonbén nõo conheço. No ocosiõo ero outor -

quio. Desnecessário, portanto, o c1toçõo do Uniõo, porque ti 

ho personol1dode próprio. Hó d1 vergâncio? Por unoninidode, no 
' 

conhecido o Revisto.- Encerrado o Sessão. 


