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O Sr. Presidente - Havendo nÚI:1ero legal, declaro aberto o Se 

sõo. &:t discussõo o Ato, cujos cópias e encontram õ disposi -

çõo dos Sra. Ministros, do Ministério Público e dos Advogados 

(Pauso). Nõo havendo impug~-:~oçõo, declaro-a aprovo do. H6 um pe -
dido de adiamento do Recurso de Revista nº 3 941/67, enca1!1i -

nhodo oo Ministro Relator. Consulto o Ministro Tostes Malta s 

está de acôrdo. 

O Sr. Tostes Malto - Nado tenho o opôr se o Advogado contr6 -

rio concordar. 

O Sr. Presidente- Nõo hó oposiçõo do Advogado? (Pousa). De

ferido. Consulto os Sra. Advogados se hó preferência o reque-

rer. 

' (Os Srs. Advogo dos reque_rem preferência poro os procjlssos nºs 
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156/68, 5 761/67, 5 901/66, 4 144/67 e 46/68). 

O Sr. Presidente - Deferidos. 

-2-

o Sr. Eduordo Cossert:1ell1 - (Advogodo) - Sr. Presidente, peço 

o doto do Odionento do processo. 

O Sr. Presidente - O odionento é, norJ:!Ol.!Jente, poro o pouto 

seguinte: no coso, poro o próximo têrçofeiro. O Sr. Secretó -

rio estó esclarecendo que o Ministro Chorles Moritz nõo esto

ró presente noquelo doto, porque foi convocado poro o Reunião 

Sindicol. 

O Sr. Chorles Mor1tz - Exoto. 

O Sr. Presidente - Neste coso, serio poro doqul hó quinze di· 

os, dio 30. 

O Sr. Eduordo CosserL1elli - (Advogado) - Obrigado. 

O Sr. Presidente - HÓ et'lpote no pouto possodo, peço oo Sr.Se 

cretório que onuncie os processos poro deset'lpote e, en segui

do chomorenos os preferêncio. 

o Sr. Secretório - PROCESSO N2 3 914/67 - Relotor: Ministro 

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

visto de decisão do TRT, do 4o. Regiõo. JORGE WANDERSE E OU

TROS e COTONIF!CIO COLIN S/A. (Drs. Donllo Hors1glio e Pl1n1o 

J .A. Bueno). - Adlodo o jule;oi::tento et'l virtude de et'lpote veri 

ficodo no votoção .•• (lê). -

O Sr. Julio Boroto - O Acórdõo recorrido decidiu que o oposen 

todo voluntário que volto o trobolhor no 1~esno ei::tprêso, não 

ten direi to o o cÔI::tputo do per1odo onterior. O recurso foi o -

presentodo, e o Procurodorio opinou pelo conhecimento e provi 

t1ento • .E: o relotôrio. Por unoninidode, foi conhecido. 

to, houve et1pote. Neguei provinento, por entender que nõo co

be o contogen do periodo de troboij.ho onterior, se o oposento

dorio foi requerido pelo próprio et1pregodo. Dêsse ponto -de vi 
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to discordou o Ministro Presidente e, tDl:lbé1:1, o Ministro Rev! 

sor, 

O Sr. Presidente - Hó Ul:lO pequeno divergência entre o Ministr 

Revisor e o Presidente, quonto o conclusõo. Ambos divergirom 

do Ministro Relotor, dondo provimento oo recurso. O Ministro 

Revisor dovo prov1L1ento poro, conputondo o tempo onterior, O]. 
' 

segurar o 1ndenizoçõo de ontigl\idode oo recloL'lonte. Eu dovo 

provimento poro, o ssegurondo o cônputo do tettpo onterior, re

conhcer o estobill.dode do er.1pregodo e, conseqUente1:tente, fo -

zê-lo retornor oo serviço, conunicondo-se oo Ministéllio Públl 

co poro providenciar o concelonento, pelo 11eio legol, do opo

sentodorio que resultou do conluio e1:t fraude- ô Previdência S.Q. 

ciol. Hô, portanto, Ul::to discordôncio llUI:J dos ospectos do pro

vinento entre os dois votos que discordo1:1 do Ministro Relotor 

que foi ocor1ponh0do do Ministro Cboriles Mor! tz. Te1:1 o polovro 

o Ministro Luiz Menossi. 

O Sr. Luiz Menossi - ~uonto oo CÔ1:1puto do tenpo, os Srs. Mini 

tros conhecet1 neu ponto de visto, e seJ:~pre conputei o tOL'lpO o 

terior. Con reloçõo o conclusõo dos que di verge1:1, vou fi cor 

COI!l o Ministro Revisor, por entender tonbêm, que êsse conluio 

porece propositado pelo enprêso. Do1 por que foror.1 oferecidos 

essos vontogens. Aconponho o Ministro Revisor. 

O Sr. Julio Boroto - Sr. Presidente, neste coso, bó neoessi

dode de tonDI'l:JOS os votos novoJ:~ente. 

O Sr, Presidente - De ocôrdo con o Regimento, que exclui os 

questões., do que nõo hÓ possibilidade de voto t'ledio, no coso, 

poro que o TunJo delibere consulto oo Relotor quol o conse .... 

qfiêncio dêsse cÕ!:Jputo, se indonizoçõo ou retôrno oo et:~prêgo, 
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O Sr. Presidente - O Acordao Regional declara que a tese da 

emp~sa seria lee!tima, mas seria necessário reapreciar a pr~ . -va para adota-la. ~sta declaraçao me impressionou e meu voto 
~ A 

foi pelo nao conhecimento por esse fato, no que, 

• do pelo Ministro Julio Barata •. O Ministro Tostes lualta, apo 

do o voto do Ministro Relator salientou e quero fazer o resu-

mo do processo em todos os seus aspectos, com a absoluta hone 

tidade, que sempre nos leva a conduzir esta Turma - o Lftnist 

Tostes Malta, ao concordar com o Relator salientou que, embo-
, -ra, o Acordao tivesse assinalado que seria preciso rever a 

prova para se entender que havia disparidade, na realidade 

fez consideraçÕes no sentido de que a perÍcia teria provado 

que se se assegurasse o mesmo percentual, o reclamante fica

ria com o salário muito superior e, não obstante, deu equipa

ração, razão por que, S.Exll, então, frisava que, na realidad 
, ' adotou a tese contrari~ aquela que estava enunciando. A diva 

, , 
g~ncia que se deu no Plenario creio que, resumidamente, e os 

, # ,.. , 

ta. A mataria que esta em jogo - o conhecimento no merito -

ainda não foi decidido. 

O Sr. Luiz i•lenossi - Sr. Presidente, vou pedir vista em l1iesa. 

O Sr. ?residente - Adiado o julgamento em virtude do pedido 

de vista do I1ftnistro Luiz J.Ienossi. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nl! 156/68 - Relator: Ministro To 

tos Malta - Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 811 R 

gião - PETR6LEO BRASILBIRO S/A - PETROBRÁS E CID ~UEIROZ FON 

TES (Dr. Sousanges de Souza) e FRED2RICO CARLOS RIBAS (Dr. 

Wilson AraÚjo Souza). 

O Sr. Tostes MaltaL- Indeferida a Revista, procura.a agravan 
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O Sr. Julio Boroto - Sr. Presidente, no coso, sou pelo indeni 

zoçõo. Vencido que fui, entendi e entendo que o aposentado vo 

luntàriDL1ente nõo ten direi to o ter conto do o tenpo anterior. 

Uno vez que o !:JDiorio do Turno decidiu 61:1 contrôrio, adiro à 

corrente que decidiu pelo indenização. E: o neu voto. 

O Sr. Chorles Moritz - Voto pelo relnteê;roçõo. 

O Sr. Presidente - Por unoninidode, conheceu-se do Revisto e, 

por J:JOiorio, deu-se provi1:1ento o I:JeSJ:JD, poro cor1putor o tenpo 

anterior, vencidos, neste ponto, os Ministros Relator e Chor

les liiori tz, detern1nondo-se o pogonento do indenização de on-

tlguidode, vencidos neste ponto ds Ministros Chorles Moritz e 

Arnaldo Sussekind. Redigirá o Acordõo o Ministro Revisor. 

0 Sr. Secretário - PROCESSO N2 4 159/67 - Relator: Ministro 

Chorles Moritz. Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind. Recurso 

de Revisto de decisõo do TRT do lo. Regiõo. LINHAS CORRENTE 

S/A e JOSE MENDlS DE SOUS.~ FILHO. (Drs. Annibol Ferreiro e It 

nor P. Mirando). - Julgo!:Jento odiado 61!1 virtude de e1:~pote ve

rificodo ..• (lê).-

O Sr. Chorles Mor i tz - Sõo vendedores nUJJD e11prêso. Uu dêles 

ten UJ:JO zona onde o vendo é superior o de todos os outros, e 

pede equiporoçõo no toxo de :Percentogel:J, poro que seja idônt,! 

co o dos deoois vendedores, sendo de esclarecer que na zona 

onde é vendedor o vendo é IJUito superior o dos deJ:~ois vendedo 

res. Esto, o tese. Inclusive, êle percebe IJOis do que os outr s. 

O Sr. Presidente - Nõ'o conheci do Revisto, impressionado c01:1 

o frose que se conté11 no Acórdõo. 
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-te demonstrar seu cabimento, pois que nao teriam os agravados 

ficado a sua disposição 24 horas consecutivas, como admitido. 

Removeu o agravante os argumentos da preliminar de cerceamen• 

to de defesa, do impedimento das testemunhas, e da omissão do 

, - ' Acordao negando, finalmente, o trabalho extraordinario. O 1ü-
, , 

nisterio Público se pronunciou pelo provimento do Agravo, en-

tendendo violados os artigos 158 e seguintes, da Consolidação 
A 

das Leis do Trabalho. O advogado da empresa, ora agravante,di 

tribuiu um memorial. De maneira que, estou verificru1do que os 

Senhores Nanistros estão cientes do assunto. O que se discuti 

' , ' ,. " -no merito, e se os empregados a boca do poço, a d:·.sposiçao ou 

- ' • I nao, para proceder aos exames imediatamente apos a sa~da da 

sonda, ficavam ~ disposição da emprêsa todo o tempo. É o rela 

' to rio. 

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

lator. 

O Sr. Tostes Malta - Tive oportunidade de, logo na entrada, 
A 

ceber o memorial e role-lo. Comparei com o que escrevi, e che 

' -guei a conclusao de que o meu entendimento prevaleceu. É êste 
• 

o douto parecer suplementou o recurso, pois não citados os di 
, 

positivos invocados. O respeitavel despacho, tendo embora com 

intempestiva a argHição, nega o cerceamento porque ••• (lê). 
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O Sr. Tostes Idolto - (Continuo lendo} - Portonto, nego provl

~ento oo Agrovo. Mos, poro que nõo hojo confusffo, o Advogodo 
' 

nõo é o 1nesno que opresentou o nenoriol, 

o Sr. Presidente - Hó divereêncio? 

O Sr. Chorles Moritz- Peço visto, 

O Sr. Luiz Menossi - Tot'1bél3 peço visto. 

O Sr. Presidente - AcmJponho o pedido da visto. Suspenso o ju 

go1:1ento en virtude dos pediso de visto. 

O Sr. Secretório - PROCESSO Nº 3 906/67 - Relotor: Ministro 

Tostes Molto, Revisor: Ministro Chorles Moritz. Recurso de Re -
visto de declsÕo do TRT. do lo. Regiõo. RENATO RIBEIRO DE ES

PÍRITO SANTO e E, F, DREW & CIA. LTDA. (Drs. Eyder P. Morslco 

e A. Cor los A. Veigo). 

o Sr. Tostes Molto - Sr. Presidente, o V.Acórdõo Reglonol oc~ 

lhell o prescrição de direi to de reclonor o cônputo do prh1e1-

ro periodo de serviço, considerondo que nõo reconhecido o re

corrente cm:1o ernpregodo, o prozo coi:Jeç.ovo o fluir do doto 01!1 

que se rescindiu o controto cmrr quitoçõo gerol. A Revisto se 

fundo nos dois incisos e tem o opoio do Ministério Público. ~ 

o relotórlo. 

O Sr. Chorles Moritz - De ocôrdo, 

o Sr. Presidente - Ter1 o polovro o Sr. Advogado. 

(Uso do polovro o Dr. Eyder P. J.iorsico), 
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o Sr. Presidente- El:~ discussão. Encerrodo. To1:1 o polovro o 

Relator. 

o Sr. Tostes Molto - Sr. Presidente, o V. Acôrdõo reconhece o 

prestoçõo ininterrupto dos serviços, nos distingue os periodo 

porque openos onotodo o corte1ro relotivol!lente oo segundo ob

jeto do qui toçõo o ser o tocado dentro de dois onos e que cobe 

rio, toi:~bém, o priJ:Ieiro per iodo. Conheço do Revisto, 

lo divergência, quonto pelo violoçõo~ 

O Sr. Chorles Mor i tz - Conheço pelo di vergêncio opontodo. 

O Sr. Presidente - H6 di vergêncio? Por unonil:lidode, conheci

do o recurso. Ten o polovro o Relotor. 

O Sr. Tostes Molto - Dou provinento oo recurso poro julgor 

prescrito o direi to de reclo1:10r o te11po onterior. O doctu:~ento 

de fls. 15 nõo podio olconçor o pri1:~eiro periodo, 

conhecido .•. (lê). Por isso, deven voltar, os outos, Õ Instôn-

cio 11 o quo". 
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O Sr. Julio Barata - Havia, pura e simplesmente, dado provime 
A I 

to ao recurso para julgar procedente quanto aos tres períodos 

:1ual a questão que vai julgar aogra, no mérito, o Tribunal "a 

quo"? 

O Sr. Presidente - Se era empregado no terceiro perÍodo. Não 

sei qual foi a contestação. 
, , -

O Sr, Julio Barata - Mas isso ja foi afirmado no 1tcordao, de 
, , ..... , ; 

que no ultimo periodo ele era empregado. .ual e o merito? 

O Sr. Tostes Malta - É ~ soma de todos os periodos para decr~ 

tar a estabilidade. 

O Sr. Jplio Barata - Foi em virtude dessa premissa que tirei, 

por consequência, o conhecimento do recurso, o reconhecimento 
~ ..... , , 

do tempo de serviço, a soma desses tres periodos e, explicita 
' A ou implicitamente, a estabilidade com todas as consequ~ncias 

legais. 

O Sr. Tostes Malta - ~ Junta impÔs o pagamento da indenização 
, 

dobrada correspondente a 12 periodos. De maneira que o E.rte-

gional poderia não mandar pagar a indenização em dÔbro, pode

ria interpretar a reintegração do empregado. 
, 

O Sr. Julio Barata - Nesse caso, meu voto e restabelecEndo a 

decisão da Primeira Inst~ncia. 
, 

O Sr. Presidente - llfantenho tambem meu voto, no sentido de a-

companhar o Ministro Relator. Desde que a conclusão foi no 

sentido da reintegração, rejeitada a prescrição, creio que se 
I ' A podera fazer os autos retornarem a Instancia "a quo", para j 

, 
gar o ~ecurso Ordinario na sua ·integralidade. Contra o voto 

' do ~1inistt:o devisor, deu-se provimento a _-'(evista, a fim de c_ 

s:ida:oar não prescl'ito o direito do empregado reclamar o cÔmpu 
A 

do tempo de serviço anterior, determinando, em consequencia,a 

baixa dos autos ao Tribunal :tegiom.l, para juJ.gar o :lecurso 

Ordinário no seu mérito. Vencido o Min.stro Julio Barata, q 
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restabelecia a sentença origin~ria, 

O Sr. Luiz J:.•enossi - Sr. Presidente, estou habilita do a dar 

meu voto no processo 4 159/67. 
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O Sr. Secretário - P10CESSO ND4 lí9167 - Relator: Ministro C 

les Moritz. Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 1a Região. LINHAS CORRENTE S/A e 

JOSÉ MENDES DE SOUZA FILHO (Drs. Anibal Ferreira e Itamar P. 

Miranda). Pedido de vista do Ministro Luiz l<lenossi. 
, ~ 

O Sr. Luiz Menossi - Sr. Presidente, o Acordao recorrido diz o 
, 

seguinte:"Alem disso, o Quadro de fls.130, no qual se estribou 

a reclamada para afirmar que o reclamante ficara com um ganho 

superior ••• (lê).n Sr. Presidente, pelo AcÓrdão que acabei de 

ler• ·e pelo apontado, verifica-se que o .• AcÓrd&o não enfrenta-
~ , A 

ra· toda a materia; deveria te-lo feito quando foi alegada na 

contestação, principalmente. Êste acÓrdão aqui, no meu enten-
, ... , , 

der, e divergente. 11A equiparaçao de salarios so tem cabimen-
, 

to quando o trabalho de igual valor e prestado na mesma local 

dade 11
, fato que caracteriza bem a situação dos vendedores. Se 

uma zona é melhor do que a outra, a equiparação de comissões 
, , 
e dificil de ser feita. Há zonas que merecem destaque. Por 

outro lado, na defesa, a emprêsa faz diversos preços de comis 

sões e, se houve um contrato de trabalho .. para ganhar uma por

centagem de comissão em determinada zona, êle sabia o que es

tava fazendo. Conheço do recurso. 

O Sr. Presidente - Consequentemente, conhecido o recurso por 

maioria. Tem a palavra o Sr. Relator. 

O Sr. Charles Moritz - Dou provimento ao recurso para julgar 

improcedente a reclamação, de acÔrdo com o parecer de autoria 

do Procurador, Dr. Benjamim Cruz, que sublinha a diversidade 

de zonas ••• (l~). 
, ' A o Sr. Presidente - Meu voto, no merito, e de acordo com o do 

, 
Ministro Relator. Alias, quando votei na preliminar, frisei 

êsse aspecto, porque entendia que, quanto à tese, razão assis 

tia à emprêsa. Chamo apenas a atenção, embora esteja de acô~ 
, A 

do com o Relator, porque a tese e da maior relevancia, qual s 
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A 

ja: pode a empresa ajustar percentuais diferentes para mesmo 
A 

trabalho na venda de produtos iguais da mesma empresa, aten-

dendo ~ potencialidade diversa das respectivas zonas. É a e

quação jurÍdica. Entendo que a lei não obriga o empregador a 

dar o mesmo percentual a todos os seus vendedores se a zona 

tem potencialidadedevenda diversa. E, porque assim entendo, 
# A 

Ha divergenci acompanho o Sr. Relator, para dar provimento. 
' Por unanimidade, deu-se provimento a Revista para julgar imp_ 

cedente a reclamação. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nll5' 901/66 - Relator: lY•inistro T 

tes Malta. Revisor: Ministro Cbarles Moritz. Recurso de Re-
A 

vista de decisão do TRT da 2a Região. ANTONIO ALVES E OUTROS 

e VArtiETEX S/A VARIEDADES TÉXTEIS. (Drs. Agenor Barreto Par 

te e Hamilton Pinheiro de Sá). 

O Sr. Tostes Malta - Sr. Presidente, dão os recorrentes como 

violados os artigos 3Q 14º 11322 1 140 e l~ da Consolidação, no 

tocante a sal~rios correspondentes a perÍodo de paralização, 

limpesa dos teares 

aquisitivo ••• (lê). 

, ' ' e ferias, pois que pagas a base do periodo 
, , -

O Ministerio Publico opina pelo nao conh~ 

cimento ou desprovimento do recurso. É o relatÓrio. 

o Sr. Charles Moritz - De acÔrdo. 

(Usam da palavra os Srs. Advogados Francisco Costa Net 

e Castro Neves). 
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O Sr. Chorles Illoritz - Nego provi1:-~ento. Sendo onotodo. o Cor

teiro openos quondo do segundo periodo, sobio o e1:1pregodo que 

nõo ero oté entõo reconhecido cano tol. Ao dor quitoçõo por ê 

te controto ••. (lê). 

O Sr. Presidente - Fº-ce o divergêncio, tonorei os votos. 

O Sr. Luiz llienoss1 - Sr. Presidente, vou pedir visto dos ou

tos, porque nõo percebi be1:1 o tese. 

O Sr. Presidente- O Ministro Relotor-se v. Exo. ossin odes~ 

jor, poderei reproduzor eu voto- s. Exo. ocolhe o recurso do 

reclononte no sentido de nõo cons1deror prescrito, COl:JO o fi

zero o Acordíio Regionol, o direi to de reclonor contra o CÔL1p.Jl 

to do te1:1po de serviço onterior o qui toçõo. Entõo, deternino 

o boixo dos outos oo Tribunol Regionol poro que julgue o re

curso no nérito, jó que fizero no prescrtçD'o. O Ministro Revi 

sor nego provl.nento oo recurso nos têrnos do voto que ocobo 

de ler. 

o Sr. Luiz !1lenoss1 - Sr. Presidente, vou oconponhor o e1:1ine.u 

te Ministro Tostes Molto, que é o Relotor do recurso. 

o Sr. Presidente - Tonbén eu ocol:Jponho o Ministro Relator. M.!. 

nistro Julio Boroto, cono voto V. Excelência? 

O Sr. Julio Boroto - Pretendo ocot1ponnor o Ministro Relator 

nos hó Ul:J ponto que desejorio ver esclarecido. A pril:Jeiro vis 

to, porece ser inpossi vel que se desse provinento integral e 

se reconhecesse o procedência dD reclonoçõo, isto por que, oo 

que 1~e porece, o Acórdão julgou o nôri to do quaselio no tocou

te oo tenpo que considerou reol!:J.ente de serviço. Estou certo 

nesso Dfirnotivo ou nõo, Sr. Relator? Se o coso é de despedi

dD injusto e se osso despeido injusto foi verificado, 11 ipso 

foto 11
, o Instôncio recorrido exo1:~inou o t'léri to. Se nós openos 

reconhecenos que nõo estovo prescrito, o consequêncio só pode 
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ser uno, o de fozer-se o côlculo de indenizoçõo no bose do 

tenpo reconhecido e níío no bose do que o Instôncio recorrido 

opurou. DD t por que tenho esso dúvido, e1:~boro que, se se re

conheceu que o sentenço ficou no orescriçõo, logiconente se 

deveria L1Dndor os outos oo Tribunol Regionol, 

O Sr. Tostes 1\!olto - o voto Regionol é o seguinte: "Pretende 

o reclononte ver considerodo, cono do e1:~prêgo, todo te:t:1po de 

serviço, •• ( lÔ) 11
• 
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O Sr. Presidente - Em discuss6o. Encerrada. Tem o polovro o 

Relator. 

O Sr. Tostes Malto • (Consulto os outos) - Sr. Presidente, 

com o devida vênia do.douto pore~er, tenho o Revisto como jus 

titicodo em reloç8o aos solórios, a. tér1as e 00 posomento da 
' . ' . . .. . . . 

grotit1coçlo_notol1no. Rogo oos Srs. Advogados quo, se eu es

tiver em êrro, me corr1jom, porqu• em relação às férias está 
. . . 

cito~ jurisprudência, 

o s~ .. Prosidont~ - Solório das horas de parado, de 45 m1nu -

tos,_nil'o.sal6r1o·do~nço, 

o Sr. Tostes Molto - Em reloçlo às tértas e e grstif1ceçlo 

netsltna. Por isso pedi aos Advogados que me corrigissem, po~ 

que em reloçlo a essas horas paradas, o que se 1nvooe aqui 6 
' . ' ~ .. . . 

o art. 4a de Oonsolidoçlo, Nlo oneontre1, .n«o estou vendo equ • 

9 posslvel que tenha passagem algum aoordil'o que tratasse e%0• 

tsmonte dêse coso, como acontece em releçõo às férias. 

O Sr, Presidente - Se me permite o Relator, e Presidência a

notou, poro o cômputo do votaçlo, oineo teses. Quanto ao PIS! 

mento das tér1es e gretittcoçlo notel1na, V. Exe. eonhece. 

O Sr. Tostes Molta • Conheço em reloçlo às téries, porque bi 
I . • - • 

divergência; em reloçõo a grotiticoçlo, por~e citada • lo1, 

o Sr. Prosiden~ - H6 outros três teses. 

O Sr~ Tostes Kelto - Nlo encontrei divergência, encontrei e 

lnvoooc;Bo .de lo11 mas quo nlo 1ncorl'eu em violeçiio de norma 

juridioe eu v1oletl 11terDl.da lol. Recordo-me de neste ~ib~ 

ne.l ter partlo1podo de julgamento em que se considora-n quo. 

roolmento, era ume trad!çio nos tooelesens o psgomonto dos h~ 

ros poredss de llallpeze des teares, lnoluidu nas tar1t'as. Se 

se odmltiu isso como provado, nlo posso der pele violoçio de . . . . . . ... 

lei. Portanto, rogo que me oorr!jem. Nlo encontrei jur1spru -
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dênc1a nesse ponto. Conheço quanto às t6r1as e quanto à gra-
. . . 

t1t1ceçõo natalina às demais, nlo conheço, porque em releçlo 

!lquele tempo, que n~o é do limpoza dos teares, a emprê:sa P•• 

sou o solório-m!ntQo, só nlo posou o tempo deatinodo à limpe 
~ < • • - ' • • -

za dos teores, e, como tenho sustentado, êsse tempo os~ pr~ 
.. . ' •' " 

visto na f'txaçlo dos tsr1fos. ~meu voto. 

O Sr. Charlea ~oritz • No que tange às férias, realmente, t' 
divergência. Conheço sõmente quanto às f6r1s a. Nlo bj base 

quanto a Revista ••• {lê). Só. conheço com reloçio as f'él'U • 

O Sr. Presidente .. Ho mll!l dfvezo~cla porclel. Tem a polovre . . 
o Ministro Luiz Kenosst. 

O Sr. Luiz Menossi .. Com o Relator. 
. ' 

o Sr •. Julio Barata - Com o Relator, 

O Sr. Presidente- Antes de proferizo meu voto ••• 

o Sr. Tostes Malta • ~nclusive pode mtdar o meu. 

o Szo, Presidente - ~.-o esolor~cer_ que anotei, resUI:lidomonte, 

cinco teses, poro facilitar o votaç6o e o oâmputo dos votos • 

Se me recordo, forll!ll lldos Acórdõos, um dos quo1s do Ministro 

Delfim Moreira. Quanto 11 pr1i:!e1:Nl tese, quondo as horos são 

porodas, n6o se pose o salór1o·m1nlmo e s1m o sal6rto-teref'o, 

a_médi• do tarefa que vem percebendo. Quonto à segunda tese, 

foi 1nvocodo v1oloç8o do lei e o ert. 39 e nlo o art. 49 • e 

até comentei com o ~. Procurador que me perecerls mo1s ode • 

quedo o ort. 42. Quanto oo .awd.l1-doenço, to1nbém só f'oi apon

tado vloloçfo de le1. Minha Unico dúvida e quanto o sel6rio• 

m!nil:10 e no recurso - até onde m1nho memór!o me socorre • te .. 

ria eu ouv1de um Acórdõo do Ministro Delfim More1ro, no senti 
. - . . -

do de que o média do tere~ é devido e nõo o salório~{nimo , 

o quo corocter1za o conflito de tese. 
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O S~. Cast~o Nayes • (Advogpdo) • Pela ordem, Sr. Presidente 

ocorre que o nobre colega, sempre p~ec1so no seu trobolho,rea 

mente trouxe subsidio do le1turo, do tribuno, quo nffo ostffo 

nt.lS razões. 

O Sr. Presidente • Ouvi. 

O Sr. Tostes Yolto • Por isso moamo fole1. 

O Sr. Castro Neves - (Advogado) - O probl~no me po~oce corao 

ter1zor o quostffo. o Acórdlo lido, n~o estó nos razões do Re

vistQ, 

O Sr. Presidente - Estou esclarecido. 

O Sr. Costa Neto • (Advogado) - Os Acórdlos ottodôs, do ~ribu 

no, n§o constam do recurso. 

o Sr. Presidente - O rato demons~o que o Presidência ost6 a-
' 

tont~, ouviu o quo o Advogado disse, 

o Sr, Costa Neto - (Advogado) • o recorrente invoco o ort. 'a 

e tamb6m, o ort, 42, 

O Sr, Presidente • Voto acompanhando o Relator, conhecendo 1 

quanto as f'ér1os e groat1ficaçil'o natalino. J nlo conhecendo quo 

to ao sal6r1o-doençe porque, contorme p1rece, est6 bem escla• 

recido, nil'o se discutiu o tese~ Quanto as horas parados, nil'o 

h6 ind1caçlo do jurisprudência~ senlo do tribuno, o quo nlo 

é possivel. Quanto oo pagamento do l~peza das m6qu1nos, que 

podem ser quarenta e cinco minutos ou nil'o, oontormo se escla

receu, entendo que, se nBo hÔ pagamento, bâ v1olaç11'o do art, 
6 - • • • • ' ' ~ 

4R. Conheço nessa .porte, .toubóm. 

O Sr. Julio Barato • Nesse ponto, Sr. Presidente, queria de1• 

xor esoloreoido meu entendimento. Poro proferir voto em re1o-

9Bo o 8sse ponto necessitaria de resposta • duas perguntas, . . 
pr~e1ro, em porte, .to1 respondido pelo Sr. Ministro Relator, 

e dis respeito a inolusio no pre9o do tor1to, do remunoroçBo 
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o~xoespo11dente o .;asas quarenta e ctnco minutos de serviço ex 

troord1nilrio, di gomos t~sstm, for~ do torito J e a segundo per

gu11to, se existe olgumo controtoç6o a respeito dêssos quaren• . . . 
to e cinco minutos. 

O Sr. Tostes Kolto • Vsmos por porte. O Acórdão diz: 0 0s re• 

o~rldos quando foram controtodos jó sabiam que . ' . " . . .. . . " .. . ' 
terlom de efe -

tuor e limpeza dos teares oos sábodos ••• (lê)•. 

O Sr. Julio Boreto - Estou satisfeito. N«o preciso de maiores 

esoloraclmentos. 

O Sr. Tostes Ka;to - Nffo é lsso que ocorre. RDm o mlnlmo to! 

pagp. Sustento o emprêso que estã incorporado no verbo. Fico 

embaraçado e, por isso, acentue!: ro@P oos Sra. Advogados quo 

corrijam. Nlo posso solr do quo est6_oqu1. Mos, se sair, vou 

esbarrar nosso quostlo ocentuodo pelo Advogado do emprêso, de 

quo os empregados tinham s1do contratados j& sabendo disso. 
' .. . . . . .. 

O Sr. Julio Barato - ~ o que d1z o Acórdlo. 

O Sr. Tostes Kolta - N!o o Acórdlo nio diz. 

O Sr. Costo Netq • (Advogpdo) - Sr. Presidente, sóbre o 1n -

cluslo dos proqos das horas parados no tar1~a, como d1to pelo 

patrono do re~orr!do, há sômente olegoçio, nGo h6 nenhumo pr2 

va, nos outos. Quanto à eontrota9lo é que susteatamos nos ou

tos. Também s6 h6 easo doeloroçio dos reclomontos, geral, S$• 

nér1oa, de quo os condições eram os mesmas. .. . . . 

O Sr. Prostde11te - Os pressupostos parecem slo incontroversos 

o Sr. Tostes Malta - A q,ost«o ó que os tatos nfo t~am bem 

expostos. Tenho que port1r dos fotos, Fico emboroçadO. Kas, o 
" . . . ... 

Sr. Advogado, com aquela propriedade, .36 oscloreceu. Diz o se 

tença do Juntar •no que respeito a forma de pagamento ou ho -

roa chomodos porodos ••• (lê)". 
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O Sr. Tostes Nalta - (Continua lendo) - Pode ser aceito, não 
I - I I , 

e um absurdo. !~ao ha nada de ilee;itimo. O que houve e que 

se rêz uma confusão. Não ganham pelas horas de limpeza de mi 
, ~ 

quinas aos sabados. E isso f0i dito nem na Primeira Instanc· 

nem na Segunda. 
, -O Sr. Presidente - A sentença e o Acordao Regional dizem que 

, , , 
ganham o mínimo, Entendo que, sendo tarefeiros, e legitimo 

a emprêsa pagar o mÍnimo. 

O Sr. Tostes Malta -Como ~e vai corrigir isto? 

O Sr. Presidente - Ninistro Julio Brata, V.Exa mantém seu vo-

to? 

O Sr. Julio Barata - Nantenho meu voto, pois tenho de partir 

dos fatos tais como estão expostos na sentença. Não posso a-
, , -

fastar-me do que esta dentro do Acordao e da sentença da Jun-

ta. 

O Sr. Lpiz Menossi - Sr.Presidente, V,Exl!. como ficou no conh~ 

cimento? 

O Sr. Presidente - Acompanhei o Jelator no conhecimento. Por 

maioria, conheceu-se quanto às férias e ~ gratificação natal1 

na. Quanto à gratificação de Natal, contra o voto do }evison 

quanto aos 45 minutos, vamos dizer, em tôrno dos quarenta e 
, ' , 

cinco minutos em que os empregados, aos sabados, limpam as ma 

quinas, os Ministros Helator e Revisor e Julio Barata não co

nhecem. V,Exa. também não. Bu conheço por violação de lei. 

O Sr. Luiz Menossi - Sr. Presidente,quando eu levantei a mão 

foi para pedir a V.Sxa. que me concedesse a palavra, porque 

enquanto o Ministro Julio Barata estava proferindo seu voto, 
, ~ 

queria voltar atras para acompanhar V.Excelencia. Estou es-

clarecido, 
-· O Sr, Tostes Malta - Sr,Presidente, eu nao estou esclarecido. 

É que o AcÓrdão parte do ponto que as horas paradas são paga 
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' , na base do salario-minimo. Isso teria criado para os empreg~ 
.. - , , 

dos o direito a percepçao do salario-minimo? 

O Sr. Presidente - Eu, conhecendo, afirmaria isso. Não mais 

do que o salário mÍnimo. 
, ~ 

O Sr, Tostes Malta - ~as se se diz no Acordao que percebem na 
, , 

base do salario mínimo e se a Turma toma isto como verdadeiro 
' A ' esta se deferindo, reconhecendo o direito deles a percepçao. 

O Sr. Presidente - O ilustre Advogado Dr,Castro Neves deseja 

dar um esclarecimento. S,Exa. terá a palavra apÓs o Ministro 

Julio Barata, 

O Sr. Julio Barata - Vou fazer ao Dr.Advogado uma per-gunta 
A -concreta e objetiva: Entende a empresa que a remuneraçao das 

, A ' 

"soit disant 11 horas paradas e identica a dos 45' minutos? 

O Sr, Castro Neves (Advogado) - Não, é é êsse o esclarecimen 

que desejo prestar. O AcÓrdão distingue três hipÓteses de Pâ 

gamento de sal&rio fora o da tarefa: os 45' minutos, que a em

prêsa concedeu e que eram incluÍdos na tarefa, aos sábados, 

para que fizessem limpeza em suas máquinas; as horas paradas 

que a emprêsa considera normais e que paga ~ base do salário-
, , 

mínimo mas que os empregados querem a media, querem aumentar 

para mais, para a média; e a terceira, são as horas paradas 

por falta de energia elétrica, em que a emprêsa alegou fÔrça 
, , ~ 

maior, mas acabou pagando, ja cumpriu o Acordao, 

O Sr. Presidente - Estou compreendendo bem a tese. Ministro 

Julio Barata? 

O Sr. Julio Barata - Sr, Presidente, fico com o Ivlinistro -~ela 

tor. 

O Sr. Presidente - Então, por maioria, a Turma conheceu da rte 
' ,.... , ' .... 

vista quanto a remuneraçao das ferias e a remuneraçao da gra-

tificação de Natal, vencido o Ministro 3evisor que não conhe-

ceu quar.to ~ gratificação de Natal. ' ,uanto as horas paradas 
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, . -para limpeza semanal das maqu1nas, a ]evista nao foi conheci-

da, por maioria, vencidos os Ministros Luiz Nenossi e firnaluo 

Sussekínd. Esta a proclamação quanto ao conhecimento. Tem a 

palavra o rtelator. 
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O Sr. Tostes Halta - Dou provimento, portanto, parcial, porque 

mando pagar as f~rias pelo salário do momento, - hoje ~ dis

posição de lei - e tamb~m quanto ~ gratificação natalina. 
~ ' O Sr. Presidente - V.Exª manda pagar sobre os salarios domes 

da concessão, aplicada a média da produção? É preciso deixar 
' 

' ' isso bem cl:: .. ro, porque l!a va,r:i,as correntes. 

' ' O Sr. Tostes Malta - Mando pagar a media do período pela tar~ 

fa atual, 

O Sr. Presidente - SÔbre essa m~dia da produção, incidindo o 
' ~ salario da concessao. 

O Sr. Tostes Malta - Diz o Dr. i•dvogado que os empregados es

tariam recebendo até mais, mas parece um pouco estranho que 

~énham pedir, neste caso. É claro que se isso ocorre, não h~ 
' -vera restituiçao. 

' ' O Sr. Charles Noritz - l~eu voto e contral'io, mando pagar pela 

' . ' med1a de salario percebido. 

O Sr. Luiz Menossi - •• companho o Jelator. 

O Sr. Julio Barata - Acompanho o nelator. 

' ' O Sr. Presidente - Tambem com o telator. No merito, deu-se 

' provimento, em parte, a Jevista, para determinar que a rem,.ne 

ração das f~rias e a da gr&tificação de -Natal dorrespondam 
, "' - "' , ao salario do mes de concessao, incidinrlo sobre a media da p 

- ' ' duçao do período aquisitivo, em se tratando de ferias ou do 

ano, em se tratando da gratificação natalina, vencido 

tro Charles Y!.Ori tz. 

O Sr. Secretário - PROC3'3SO !!Q4 144/67 - Relator: Ministro 

Julio Barata. Revisor: Ministro Tostes Malta, Jecurso de rte 

. vista de decisão do TdT da 3ª3.egião. Bll1Wv vA LAVOU.'lA DL>; NI-

NAS GE.tAIS S/A e JESl'S DA SILVA BA~iC?;LVS E OLT"tOS (Dr,\·:.Camp 

Andrade e ~·r. Carneiro Vidigal) • 
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O Sr. Julio Barata - Foi pedido o restabelecimento do abono e 

integração do mesmo na gratificação semestral dos banc~rios ~e 

corridos. O E. Tribunal "a quo", mantendo sentença da MM.Jyp 

' ' ta, entendeu que o abono tinha ca:rat;er contratual e irretrata-

vel ••• (l~). A Procuradoria opina pelo não conhecimento do re-

curso. É o relat~rio. 

O '3r. Tostes Nal ta - De acÔrdo. 

(Usa da palavra o Dr.Francisco da Costa Neto). 
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o Sr. Presidente Eh discussão. Encerrodo. Ten o polovro o 

Relotor. 

o Sr. Julio Boroto - Meu voto é o seguinte: "Niio há otrito ju 

risprudenciol, A instôncio oferidoro do provo conclue pelo n~ 

turezo soloriol do obono ••• (lê)". Não conheço. 

o Sr. Tostes Molto - Ao contrório do que diz o despocho, niio 

hÓ nenhmJ fundonento. Não conheço. 

O Sr. Presidente - Hó divergênclo? Por unonl!Jidode, não conh,2. 

cido o Revisto, 

O Sr. Secretório - PROCESSO Nº 57/68 - Relotor: Ministro Luiz 

Menos si. Revisor: Ministro Chorles Mor i tz. Recurso de Revisto 

de decisão do TRT do 2o. Regiõo. TEXTIL ASSAD ABDALLA S/A -FI 

ÇlfO E TECEU!GEM SALTO e JOifO SILVEIRA CAMARGO E OUTROS. ( DRs. 

Gostõo Luiz Espeso Mogolhiies e Brosilindo Mof'fei). 

O Sr. Luiz Menossi - Sr. Presidente, os enpregodos for01:1 tron 

feridos do horário noturno poro o diurno con o supressão do 

odicionol. ReclonorO!J ol terno ti vomente: Ou o restobelecil1ento 

do horório ou o rescisõo controtuol con os reporoções corres-

pendentes ••• (lê). O porecer do Procurodorio opino pelo niio co 

nheóil:~ento ou desprovinento, ~ o relotório. 

O Sr. Chorles Moritz - De ocôrdo. 

O Sr. Presidente - Ten o polovro o Sr. Advogodo. 

(Uso do polovro o Sr. Advogodo Corlos Roposo Jordõo Mogolhiie ). 
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O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

.'lelator. 

O Sr. LUiz Henossi - Sr.Presidente, "data venia" do douto pa-
' ~ recer, a Revista e>ta fundamentada na divergencia Regional, á 

pontada ~s fls.ll4:"Preferindo restabelecer condiçÕes do con-

trato ... ( 1~) • n ' Conheço, no merito. 

O Sr. ' Charles Moritz - Tambem conheço. 

O Sr. ' ~ Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, conheci-
' . da a Revista qm,nto ao mer1to. Tem a palavra o Relator. 

' O Sr. Luiz Menossi - No merito, disse o Advogado, da tribuna, 

foi comunicado ao Tribunal 3egional que havia sido restabele-
. ' c1do o horario anterior. Portanto, dou provimento parcial ao 

recurso para que sejam restabelecidas as condiçÕes do acÔrdo 

' anterior, porem determinando o pagamento do adicional notur-

' no durante o tempo em que trabalharam naquele horario. 

O Sr. Charles Moritz - É meu voto. 
' ~ O Sr. Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, provida 

a Revista, parcialmente, para o fim de assegurar aos 

' -tes o trabalho a noite, com percepçao do adicional noturno d 

' rante o periodo em que o contrato foi unilateralmente altera 

' O Sr. Secretario - P•iOCE'3SO f!Qit 298/67 - Relator: Ministro C 

les Moritz. Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind. Recurso 

Revista de decisão do TrtT da lS.Região. VIAÇÃO AÉJ.~. SÃO PAL 

S/ A - VA3P e S~B11 iTIÃO LUIZ D3 ANDJ.AD!!:. (Drs,Gil Mesquita e 

Marques Coelho), 

O Sr. Charles Moritz - A decisão Regional, de que se recorre, 

deu como obstativa a despedida do .recorrido, com nove anos e 

dez meses de casa, aproximadamente, assim reformando sentenç 

da Junta. (Lê), Opina a douta Procuradoria pelo conhecimen 

to e provimento do recurso. É o relat~rio, 

O Sr. Presidente - De acÔrdo. Tem a palavra o ilustre Advo-
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gado. 

(Fêz uso da palavra o Dr. Newton Marques Correia). 
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O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o Re 

lator. 

O Sr. Charles Moritz - :Merece conhecimento a Revista. Caso i-
A , 

dontico foi decidido pelo mesmo Egregio Tribunal Regional e 

sentido oposto, às fls. 93• (LÔ). Conheço. 

O Sr. Presidente - TambÓm vou conhecer do recurso. Às fls. 89 

90 ha
l I , A A I o Acordao da mesma empresa sobre a mesma bipotese. fato, 

, ~ 

bem assinalado pelo ilustre Advogado, de ter o Acordao regia• 
A 

trado que a despedida óbstativa onseja o pagamento em dobro, 

não significa que o AcÓrdão não entrou em conflito com êsto a 

"" resto, porque ele considerou obstativa uma despedida que outr 

aresto não entendeu obstativo, e os empregados, num e noutro 
.. , 

caso, estavam as vesperas da estabilidade. Num julgamento, en 

tendeu o Tribunal Regional quo era obstativa da estabilidade 
... 

despedida desse empregado; num outro processo, entendeu quo a 

- ... justificava pela reestruturaçao quo a empresa empreendeu vis 

do à. redução do 11deficit~ Há conflito de tese. Conheço. Há 
A 

vergencia? Por unanimidade, conhecida a Revista. Tom 

o Relator. 
, 

O Sr. Charles Moritz - No merito, dou provimento 

ra restabelecer a sentença da Junta. A despedida teve, de fat 

motivo razoável; constatado o 11def'icit 11 , com a reorganização 

"" , a empresa teve de reduzir os gastos e, por isso, varies empre 

gados foram despedidos. (LÔ). b~tenho a decisão da Junta. 

O Sr. Presidente - No mÓrito, "data venia 11 divirjo do Relator 

Admitido em l/3/57 e despedido em 30/1/67, conforme se vê ' as 

fls. 20, tinha o reclamante 9 anos e 11 meses de serviço por

que, admitido em lR de março, foi despedido em 30 de janeiro. 

De março à janeiro, aparentemente são dez meses. IJa.s, na roa-
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H lidado, sao 9 anos e 11 meses. Acontece que o recorrido alego 

mas somente nas contra-razÕes, conforme assinalado pelo 

do, não se provou, que recebera o aviso-prévio. (Lê). Nego pr 

' , virnento a Revista, no merito. 
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O Sr. Julio Barata - "Data venia" do Relator, nego provimento. 

O Sr. Tostes Malta - Sr.Presidente 1 V.Exa. f~z a cont& e enc_ 

trou 9 anos e 11 meses. SÔbre isso não há dÚvida; por mais 
A , , 

um mes, o empregado e estavel ••• 

O Sr. Presidepte - Como salientou nas contra-razÕes. 

O Sr. Tostes Malta - Teremos, como consequ~ncia 1 a impossibi

lidade do empregado estável ser despedido. Maa êle tem direi 
A 

to a optar pela indenização dobrada. Por esse fundamento,dou 

provimento, acompanho V.Exa., Sr.Presidente. 

O Sr. Luiz Menossi - Também acompanho V.Exa., Sr. Presidente, 

O Sr. Presidente - Contra o voto do Ministro Relator, negou-~ 
' , -provimento a ~avista. ledigirei o acordao. 

O Sr. Secretário - P30CESSQ )1~046/68 - Relator: Hinistro Tos-

tes Ivlalta. >>-t,ravo ·do· Inst:cumento de despacho do ~RT da lª'ne

gião. JüA./UIM PErlEBA Ll!:ITE E 0\:T.~OS e RIMO - COM.E INlJ.S/A 

(Drs •. !almir ~<'erreira Neves e Aldo Alves). 
A ' O Sr. Tostes Malta - Sr. Presidente, as instancias ordinarias 

A 

negaram o computo do tempo anterior do serviço, rescindidos 

que foram os contratos com a aposentadoria e atendido o dis

posto no art.500 da Consolidação. Denegada a Revista, agra

varam os empregados com apoio do Ministério PÚblico. É o re-
, 

latorio. 

O Sr. Presidente - ~m discussão, Lncerrada. Tem a palavra o 

Relator. 
, , 

ü Sr. Tostes Malta - O respeitavel de~pacho entrou no merito 

da questão sem atender ~s citaçÕes feitas, visanC.o ~ demons-

tração do conflito de teses, 
, 

Por isso, so por is3o 1 dou pro-

vimento ao Agravo. 

O Sr, Presidente - Há diverg~ncia? Por unanimidade, deu-se 

provimento ao agravo. 
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' O Sr. Secretario - P.10CE3Sü ~!g1 725'/67 - .telator: l'iinistro 

Charles Moritz. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

l'l.ftegião. HENRI .)UE Cil.HPOS DA 3ILVA e CIA. COME.WIAL E INDUS

TJHL FiüRÊNCIO ( Drs. Itamar Pinheiro de :1-'iiranda e Luiz Lei

te Corr~a). (Adiado o julgamento em virtude do pedido de vi~ 
' ta do Ministro Arnaldo Sussekind, apos votarem os Hinistros •• 

(Ú). 

O Sr. Presidente - Trata-se de Agravo. ' - ' O Acordao Regional e 

sÔbre mora '>alarial e, ~s fls,?6, declara:"No concernente ' a 

rescisão contratual, temos que inocorreu, na hipÓtese em deba 
~ 

te, a mora sa1~ria1 ... (le)." 
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(Continua lendo) ' fls.l4o/ o Sr. Presidente - Na aevista, as 

são citados , -Acordaos - a meu ver - divergente;, o E. Tribunal 

Regional da 3ª'.R~gião justifica a :rec.tSãO contratual do emprega-
, " .... ,.. , ,_ 

do estavel co~ direito a percepçao ••• (le), Hã outros Acorda 
' Foi denegado seguimento a .Revista. Houve Agr~vo. O Sr.Mini 

tro · il.ela to r negou provimento ao Agr;;. vo porque, no caso, o em-
A -pregaó.o recebeu Ulllaàl.antSJronto sobre as comissoes que lhe eram 

, 
devidas, fato que, também, não se contesta. A tese e esta:Se 

no caso, se justificava o atraso,ou.se·o adian.tllmaito de cem m· 

cruzeiros, por comissões de cinco meses, desfigurou a 
, , , , 

a meu ver, esta e tese de merito. No merito, cabera a esta 

Turma dar provimento ao hgravo ou decidir a tese. Houve a m~ 
A ' ra s~larial de cinco meses com referencia a comissão, não qu 

.. ,. - , 
to a parte i'ixa. Isto o Acordao afirma,e afirma tambem:"Esta 

mora não importa em rescisão contratual, porque os pagamentos 

de comissÕes não podem atender, rigidamente, os prazos da lei 

Está afirmado no AcÓrdão. 
, , -

Ha acordao divergente no sentido 

de que o atraso do pagamento de comissão importa em mora res_ 
I A 

siva de contrato. Em principio, parece que a divergencia se 

configura, porque a questão de se saber se o empregado, tendo 
A - I recebido um adiantamento sobre comissao, desfigurou a mora,e 

, , -
mataria de me:·ito, e nao de conhecimento. Assim, "data venia' 

do Ministro ~elator, dou provimento ao Agravo, para mandar 

subir a Jevista. H11 outm. divergencia? Contra o voto da Pre-
A 

sidencia, negado provimento ao hgravo. 
, . 

O Sr. Secretario - Pc10CJS30 ~:Qe 366/67 - delator: Hinistro 1 · 

Menossi. Revisor: Hinistro Charles Noritz. Recurso de Revis

ta de decisão do TRT da 6<ldegião. BCO. DO BJ..~. 311 S/ A e BJAU-

110 .H.1V3S P3 .. CLth VEJA3. (Drs,Luciano J.G. Jo.ielo e Jarsen Na-

ciel Netto). 

O Sr. Luiz Menossi - Sr. Presidente, reformou o E. Tribunal 
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~ 

Regional sentença da ~~. Junta para anular a transferencia r~ 

corrida, considerando-a punitiva. Insurge-se o recorrente, 

invocando cláusula contratual ••• (l~). ü parecer do Minist~rfu 

PÚblico é pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o 
, 

relatorio. 

O Sr. Charles Moritz - De acÔrdo. 

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

(Usa da palb.vra o Dr. Oscar 1-iil ton Guimarães). 
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O Sr. Presidente - Et:1 discussão. Encerro do. Tem o polovro o 

Relator. 

o Sr. Tostes Mnlto - Hb divergêncin, Sr. Presidente, conheço 

do Revistn. 

o Sr. Chorles Moritz- Acm:Jponho o Ministro Relotor, conheço. 

o Sr. Presidente - Hó divereêncio? 

o Sr. Luiz Menossi - Sr. Presidente, gostorio de perguntar oo 

Ministro Tostes Molto, porque ouvi do Tribuno que o Acórdão 

sustento que o tronsferêncio foi no sentido de punição, se no 

recurso hó esso ofirnotivo. 

o Sr. Tostes Molto - o nobre odvogodo, do tribuno, colocou ou 

to bem o questão. Tôdo o TUI'L1D e todo o Tribuno! sobe que, em 

principio, sou contrório Õ transferência. Inclusive isso dÓi• 

rue no próprio carne, porque eu nõo quero ir poro Brosilio. Mo , 

UJ:JO colao é o que eu penso, outro o que eu devo julgar COl:JO 

Juiz. Achor que Ul:JD tronsferêncio é punitiva se1n dizer por 

só pelo foto, nõo é possivol, nõo posso oceitor. O Acórdõo 

diz o seguinte: "Contendo o contrato de trobolho cláusula ex

presso de transferência ••• (lê). 
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O Sr. Tostes )>;alta - (Continua lendo) - :&ltão, não justificou. 

Acho que pelo fato de o empregado ter sido transferido, Dou 

provtme~to ao recurso, para anular o ato de transfer~ncia. O 
, - , . 

Acordao diz: 11 Como empregaao bancar1o 1 da natureza do Banco do 
B ,.. , t ,.. 
rasil, a tra.nsferencia e impllcita ... (le)." 

"" , .... ... 
O Sr. Presidente - Esse segundo Acordao,· se nao me engano,que 

, 
V,Exa. lei, e de Pleno ou do Regional? 

, 
O Sr. Tostes J>ial ta - E do Regional• Por conseguinte, para mim 

há inegavelmente divergência. Conheço. 

O Sr. Luiz Menossi - Não conheço. 

O Sr. Presidente - Ia acompanhar V.Exa. no conhecimento, mas 
, ~ , 

o segubdo Acordao, lido pelo nel<tor, e divergente, porque a-

' firma que não cabe a Justiça do Trabalho perquerir se houve o 

não intuito punitivo. Conheço. Contra o voto do l>íinistro Re 

lator. 

O Sr. Tostes Halta - Sr. Presidente, muitas vezes tenho sido 

censurado no Tribunal por ser prolixo, como aconteceu no caso 
, , 

em que julgando dissidio coletivo, entendi necessario fazer 

um conceito filosÓfico em t;rno uo dissÍdio coletivo, e fUi 
' , quase apupado, dizendo todos: vamos a tabela, ninguem queria 

saber o fundamento; outras vêzes sou acusado de ser muito con 
, ~ 

ciso, como agora. Meu voto, que desejo seja seguido, e este: 

"A afirmação do V .AcÓrdão, de que a medida f;ra punitiva, não 

está fundamentada.,. (1~)," rou provimento ao recurso para r_ 

tabelecer a senten ça da Junta. 
h 

o Sr. Luiz Menossi - É um prazer ouvir V .Excelerr.cia. 

o sr. Cgarles Mor;!, tz -
~ 

De acordo. 

o Presidente , ' sr. - Ha divergencia? 
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, , 
O Sr. Luiz Menossi - Como disse, de inicio, e sempre um praze 

ouvir o Ministro Tostes ~~lta. S,Ex~ com essa citação, me c_ 

venceu plenamente. 

O Sr. Presidente - Perguntaria ao delator se o reclamante exe 

cia cargo. Foi punido porque teria respondido violentamente 

um colega. Tinha cargo efetivo? 

O Sr. Tostes Malta - Eu_ sugeriria, com muita veemência, - po~ 
, ~ , 

que sou, em principio; contra transferencias, e para mim e d~ 

ro ter que autorizar - que V,Exa. pedisse vist&; quem sabe se 

não encontra uma falha no meu raciocinio. 

O Sr. Presidente - Perguntaria a V.Exa. apenas o seguinte: êl 

retornou ao cargo efetivo? 

O Sr. Tostes !'!alta - Êle foi mandado retoranar ao cargo efeti 

vo, e depois removido. 

O Sr. Presidente - Peço Vi9ta em Mesa. Suspensa a Sessão pa-
, 

ra o cafe, 
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O Sr. Presidente - Havendo nÚmero legal, está reaberta a Ses-
-sao, 

(O Sr. Advogado pede adiamento dos processo nClt-213 4- 4-0 
, -para aproxima Sessao). 

' O Sr. Presidente - Esclareço ao Sr. Advogado que, provavelmel! 

te, taPemos Sessão quinta feira, 
, 

O Sr. Secretario - P.'lOCESSO ~!0'< 829/67 - .1elator: Ministro L:Ja 

iz Menossi. aevisor: Vdnistro Charles Moritz. aecurso de ~~ 

vista de decisão do TRT da lª'lj~gião. HANOL;;L lJú NASCINENTu e 

.'li O LIGHT S/ A SErlV. D3 ...;LJ!:TJ.ICLDADE. (Drs. Everaldo :t<íartins e 

R.Freitas Castro). Não participa o Ministro Tostes Nalta. 

O Sr. Luiz Henossi - Sr.Presidente, reformou o E.Tribunal .te-
- . -gional a sentença para nao reconhecer o direito a equiparaçao 

, -dos salarios, pois que o autor e o paradigma a muito nao exe~ 
A 

cem funçÕes iguais ••• (le), O parecer é desfavor~vel tanto ao 

conhecimento quanto ao provimento. É o relat~rio, 

O Sr. Charles Moritz - De acÔrdo. 

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

.tela to r. 

O Sr. Luiz Menossi - Sr.Presidente, "data venia" do douto pa 

cer, não se trata de reexame de fato e prova, mas, sim, de d~ 

cidir ... (l~). Conheço. 
~ 

O Sr. Charles Moritz - Não :vou conhecer do recurso, de acordo 

com a douta Procuradoria. Diz o recorrente que a reclamação 

entrando em 30 de setembro ••• (l~). 

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

O SJ:• Julio Barata - J,companho o Ninistro Revisor, "data ve 

do Ministro Relator. 
, 

O Sr. Presidente - Tó.mbem acompanho o Ministro ;'levisor, 11 dat 

venia" do Ministro Relator. Não conhecida a Jevista, contra 

o voto do ~elo.tor. ~edigirá o AcÓrdão o Revisor. 
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' O Sr. Secretario - P.tOCESSO NQ5/68 - nelator: !Yiinistro Luiz 

Menossi. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 5a~egião 

Ri!:X - COJ.BTO..il!: 3 DE SEGll:iOS LT !Jil. e i>YJvi.Ait SCHH1 DU.t E UUT WS, 
' , (Drs.Claudio Alves e Euripedes Brito Cunha). 

O Sr. Luiz !Ylenossi - Sr.Presidente, a Jevista foi indeferida 

por não haver o ora agravante implicitado qual a norma juridi 

c a que dizia violada. },firma-se, na minuta, que a violação 

doi do art.482, letra "h" da CLT., praticando os agravados in 

subordinação coletiva •• ,(lê). ' O parecer e pelo improvimento 

' ' do Agravo. E o relatorio. 

U Sr, Presidente - ~m discussão. ~ncerrada, TE?m a palavra o 

•{ela to r, 

O Sr. Luiz Eenossi - Sr. Presidente, segundo se 1ê a fls.l2, 
- ' . .... "" a contestaçao se cifrou a alegaçao de abandono de emprego e 

' ~ -ainda diz o V.Acordao nao formalizaram os agravados o pedido 

de demissão, concordando em permanecerem em seus postos,,,(l" 

Nego provimento. 

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

provimento ao Agravo. 
, 

O Sr. Secretario - PHOCE'l 1v }:lll 710/67 - "telator: l-linistro 

Luiz Nenossi. Agravo de Instrumento de despacho do Tt1T da li! 

Região, .idJ!,;H!IST lliLi'O.iit DE SE:WlÇUS S/ A e EDE!YiiU ChB iAL J).::; B 

JOS L~IT3. (Drs. A.Carlos Ferreira e Peáro Peres Filho), 

o Sr. Luiz Menossi - Sr. Presidente, reconhecida a justa cau

sa pelas duas Instâncias, a Jevista foi indeferida por não a 
h 

tender aos pressupostos da Lei. A15rava a empresa repetindo 

as razÕes •• ,(lê). 

É o relatÓrio. 

, -O parecer e pelo nao provimento do Agravo. 

ú Sr. Presidente - Bm discussão. Lncerrada. Tem a palavra 

Jela to r. 

O Sr. Luiz Nenossi - Al~m de não ter a necess~ria indicação 
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' - -da origem do aresto, unico citado nas rázoes de ~evista, nao 

serve para identificação, pois que, no caso, as Inst~ncias o~ 
, -dinarias reconheceram que nao se caracterizara a recusa dadas 

ascircunst~ncias. A questão foi bem decidida em face das prQ 

vas, pelo que nego provimento ao Agravo. 

O 3r. Presidente - H~ divergência? Por unanimidade, negado 

provimento ao hgravo. 

' O Sr. Secret&J:1Q._- PelO C~ l 'O T"ºl 5'46/67 - -'tela to r: Jlíinistro J)! 

lio Barata. Agravo de Instrumento de despacho do T.iT da 8ll.{e 

gião. S:<:.iV, DE l>'iiVESAÇ;,ü DA ll.~AZÔEIA ~ DA úMH!lST.'!AÇÃO li3 PÔl 
, 

(Dr. Flavio Bezerra). 

O Sr Julio Barata - O que se decidiu no AcÓrdão recorrido fo 
, 

que a Lei 4 090 se aplica ao pessoal temporario e de obrás d 

autarquias sujeitos ~s normas da Consolidação. 
, 

:.Jai a .ievista, 

cujo seguimento foi denegado pelo despac1 o de fl's. A Procurª-

doria manifesta-se pelo não provimento. É o relatÓrio. 

O Sr. Presidente - Err. discussão. ~cerrada. Tem a palavra o 

.ielator. 

(Chega o ~Jilüstros Tostes i·Jalta). 

O Sr. Julio Barata - h Lei 4090 aplica-se ao pessoal temperá-

' rio e de obras das autarquias sujeitos as normas da Consolidª-

ção, foi o que ~e decidiu em consonância com os julgados dês

te Tribunal ••• (lê). f:ego provimento. 

O Sr. Secretário - PêtüC~'>SO }'º3 ~66/67 - Jelator: hinistro 

Tostes J:.íalta. . 3.evisor: Ministro Charles J;ioritz. Ziecurso de 

.~evista de decisão do Ti'\T da 6ilde::;ião. Bi;.Ii'CO JO B.tA 3IL .3/A e 

B.tlilLIO <>LV.::S P.c;;.EI Ul V:C:1UiS, (Drs.Luciano J .G. l'ielo e Jersem 

Maciel Netto). Pedido de vista do Ministro hrnaldo Sussekin 

O '3r. Presidente - Apesar do veemente pedido do rünístro Tos-

t es l'íal ta, não encontro razão para divergir de seu voto. A 

sentença da Junta, que~ muito mais completa doque a ao .ieg· 



PODER ..JUD!CIÂRJO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

r~.fbl.mc l<J,?O 3· 

nal, e <clarece ben: ó. ·-tuestão. Tl'ata-se de empregado uo Banco 

do Brasil, que exercia cargo de confiança, em comissão, que 

foi punido por ter sido considerado prov~do faltoso pela Ins-
~ 

t~ncia recorrida e, corno corsequencia desta punição, com a 
, , -

perda de varias ponstos, foi destituido da funçao de confian-

ça. 
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O Sr. Presidente - (Continuando) - Destituido da função de 

' confiança, retornou ao cargo de Escrituraria, e oBanco do Brs 
' ~ sil,entendeu que melhor seria, face as circunstancias que en_ 

jaram a punição, que foi considerada justa, lotar o Escriturâ 
A A N 

rio em,outra zona, em outra agencia, onde ele, inclusive, nao 

trabalharia sob a chefia de outro que teria siáo anteriormen-
' ~ te seu proprio chefiado, Não me parece que esse proceder co~ 

responda a abuso de direito, deslocar um empregado do seu ca~ 

go efetivo para outra agência, onúe sob certos aspectos de s 
' viço , isso se trona aconselhavel. Quem foi chefe não deve 

trabalhar com subordinado~ Por isso, não vejo como diqcordar 

do Ministro .ielator. Em cor:sequência, eu o acompanho. Assi 

por unanimiàade, deu-se provimento à Jevista, para restabele

cer a sentença da Junta. 

' O Sr. Secretario - PiOCsSSO NO<, 997/67 - Jelator: Ministro 

Arnaldo Sussekind. Revisor: Ministro Charles Moritz. rlecur 

so de Revista de decisão do TRT da 2ªRegião. JoÃo GE.1ALLO e 

>EW. MUNICIPJ,L DE Lü,NSP0.1TE3 COLETIVOS. (Drs.Dante Leonel. 

e Rolando Pierre). Pedido de vista do Ministro 11rnaldo Susse 

kind. 

O Sr, Presidénte- Vou acompanhar,o Ministro Revisor, não CQ 

nhecendo da Revista, tal como o Ministro Julio Barata. Tra-
A 

ta-se de aplicação do Ato Institucional, e como incompetenci 

pode ser declarada de oficio, não vejo como alterar o enten-

' -diment• do acordao recorrido. Por maioria, vencido o Minis-

tro do Relator, não se conheceu da Revista. 

dão o Revisor. 

' ' Redigira o Aco~ 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO) 8~7/67 - Relator: Ministro 

Arnaldo Sussekind. rlevisor: Ministro Julio Barata. Recurso 

de _1evista de decisão do TrlT da 3ª'.iegião. SCL a!V:ERICJ, TE3-

rtE'lT.iE, VJlRITIMOS E ACID~JITTE:S e NE';iESTON iJE CAHPúS CAPA~T~íA. 
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( Drs. P 1'1. Paixão e ·:rilson C. Vidigal). SttsperJSO o jult:,amento 

em virtude de empate verificado na votação. 
, , 

O Sr. Presidente - Vou ler o relatorio novamente:A revista e 
/ 

, -manifestada contra Acordao rtegional,que, reformando sentença 

originária, condenou a recorrente a pagar indenização dobrada 

por considerar a despedida do reclamante obctativa de sua es

tabilidade, •• (l~). O Hinist~rio PÚblico opina pela rejeição 

da preliminar de deserção e sugere o conhecimento e provimen-
, 

to do recurso. Foi o relatorio. O meu voto foi o seguinte: 

A emprêsa foi condenada, em 2~ Instânca, no valor do pedido, 
, , ~ 

que e liquida, certo e determin~uo,,,(le). 
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O Sr. Presidente - (Continua lendo) j,colhi a deserção. O 
-Ministro 3evisor nao acolhe. 

-O Sr. Julio Barata - Porque as custas nao estava contadas e s 

' so foram pagas depois de contadas. 
' O Sr. Presidente - Pagas no dia anterior aquele em que foram 

contadas, por determinação do Presidente do Tribunal, que foi 

alertado pela preliminar de deserção arguÍda nas contra-~azÕ 

O empate estabeleceu-se. O 1-linistro Luiz Menossi acompanhou

me e o Ministro Cbarles I>roritz acompanhou o Ministro nevisor. 

O Sr. Tostes Malta - Lembro-me neste Tribunal de um caso em 

que at~ fiz uma indagação, quase uma aposta, ~orque é possi-
" , .... , 

vel que terça parte dos juizes nao sabia fazer calculo de cus 
,... , , , 

tas. A parte nao e obrigada a saber: o calculo e proporcion 

' O prazo so pode fluir a partir da conta, ciente a parte. Ali 
~ 

esta a jurisprudencia do Tribunal. V.Exa. sabe que 

sa opinião compÕe a minha valia, usando a expressão de Guima

rães Rosa: mas, nêste caso, estou desamparado. Não dou pela 

deserção. 

O Sr. Presidente - rlejeitada, portanto, a preliminar de dese 

ção, contra os votos dos Ninistros Relator e 

' ' -merito, confirmo o acordao Regional, devendo ser lido o seg 

te trecho. , - , -Diz o acordao Regional:"Na especie dos autos, na 

se entende o procedimento da recorrida que, muito embora sus 
~ 

tenta seu poder ••• (le). 
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O Sr. Presidente - (Continua lendo) - Creio que terÍamos aind 
, 

que examinar a preliminar de conhecimento, quanto ao merito, 

porque rejeitou-se apenas a preliminar de deserção. ·~uanto ro 
, , 

merito, a mate~·ia, no meu entender, enseja o conhecimento da 
, , - , 

Revista, porque ha acordao naquele sentido de que so com nove 
, 

anos e seis meses e que se configura o abuso. Conheço da !\e-

vista e lhe nego provimento. 
, ,.. , ~ 

Q_Sr. Julio Barata - Conheço da aevista porque ha esse acord 

e como êle não tinha nove anos e seis meses, mas apenas oito 

anos e seis meses, a demissão foi feita com o intuito de obs

tar a estabilidade. 

O Sr. Presidente - Com o intuito de não adesão ao Fundo de Gâ 
. . -rantia, dlz o acordao. 

~ 

Há divergencia? 

-O Sr. Tostes Malta - Antes dos nove anos nao posso admitir d~ 

pensa obqtativa. Dou provimento. 

O Sr. Presidente - Entendo que, realmente, se estabelece uma 

presunção muito forte contra o empregador, quando o empregado 

já tem mais de nove anos e seis meses; mas, não significa que 

antes de nove e ,;eis meses possa, desde que comprovado em ca

da caso, o empregador maliciosamente impedir que se aplique o 

art.499 1 que não se sujeita a prazo, 
' , 

Ha necessidade de se v~ 
, 

rificar o criterio subjetivo, neste caso, e estando aferido 
, -

na prova e afirmado, conforme li, no acordao, leva-me a con-

cluir que houve, realmente, intuito obstativo, porque houve 

pressão pela opção. ao Fundo de Garantia. Não concordou o em-
, -pregado, e foi demitido, Neste caso, confirmo o acordao. 

A 

O Sr. Charles Moritz - Acompanho a divergencia do Hinistro T 

tes Malta. 

O Sr. 1uiz Menoss~ - Acompanho a Presidência. 

O Sr. Presidente - Por maioria, contra o voto dos Ministro T 

' tes Malta e Charles Horitz, negado provimento a -'levista, "~e 

digir~ o acÓrdão o Hinistro Julio Barata. 
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, 
O .Sr. Secretario - P.10CE:S'30 Nº4 186/67 - ;:telator: Ministro 

Charles Moritz. .1evisor: Ministro Arnaldo Sussekind. aecur

so de .{avista de decisão do T.lT da lªRegião. SE.W, Dt<: VlAÇÃO 
, -lHT!!:.lOI-SAü GO!;ÇALO-Ss.WE e ·.IALDU PAf\.•,S ~UEVEDO. (Drs.A.Vfl.-

rella rlibeiro e Mont-Clair Ferreira). 

O Sr. Cbarles Moritz - Manteve o E. Tribunal ~egional senten 

que rejeitou arguição de incompetência, pelo fato de haver 

do demitido o empregado por ato do Governador do Estado. A 

vista veio pela dupla incidência, sendo o douto parecer pelo 

conhecimento e não provimento. É o relatÓrio, 
, 

O Sr. Presidente - Confirmo o relatorio. Tem a palavra o i-

lustre Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. Hont-Clair Ferreira). 

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

Relator. 

ü Sr. Charles :!-íori tz - Conheço. 

Prejul~ado n023. 

, 
A .1evista esta amparada no 

, 
O Sr. Presidente - O conhecimento ai vai importar no provime 

to, de maneira que vou me estender ligeiramente. O reclaman 

te pede três reparaçÕes. Indenização pela despedida sem jus 
... 

ta causa; licença-premio que se julga com direito pelo tempo 

em que se encontrava na emprêsa, e baixa da carteira profis

sional, porque não ocorreu tal baixa, pelo menos é o que diz 

a petição incial. Trata-se de ato do Governador do Estado. 

Ainda na semar.a·passada tivemos ocasião de ler- embora o ar 

173 da Constituição de 1967, não aluda a ato do Governador -
~ 

o art.7º do Ato Institucional nºl, que faz referenciaa ;Jervi 

dores demitidos por Decreto do Governo do 3stado. Temos de 
, -decidir no conhecimento, que importara no provimento ou nao 

da ~evista, primeiro: Se o Prejulgado atinge atos do Govêrno 

do Estado; segundo, se atinge, se a incompetencia da Justiça 

do Trabalho é total, ou se apenas com relação ~ indenização. 
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O Sr. Presidente - (Continuondo) - Conheço do Revisto. I~Õo se 

se êste foi o voto do Relotor, e, por isso, quis precisor os 

questões openos quonto d indenizoçõo, porque reconheço o con

petênclo do Justiço do Trobolho poro os denols ospectos, 

O Sr. Chorles I.íori tz - No néri to, dou provinento ert porte d 

nem:1o, poro nonter o indenizoçiio pelo "quontm:J11 dos itens o

pontodos. 

O Sr. Julio Boroto - ~ois sõo? 

O Sr. Presidente- Licenço-pr&Jio e boixo do corteJro. O Tri

buno! conheceu e julgou. O recurso ê do enpriso. 

O Sr. Chorles Eoritz - -~conponho o rocioc1nio de V. Excelênci • 

O Sr. Julio Boroto - Se o Justiço do Trobolho é inco!JpetE:mte 

poro jule;or o oto do Governodor do ~stodo, que deterninou o 

denissõo do eDpresodo, é incoupetente poro julc;or o indenizo

çõo o que teu direi to êsse enpregodo ou quolquer outro ressor 

cil:Jento, p::~rque essos verbos, essos porcelos, isses direitos 

sõo eJ:J funçõo e dependêncio do oto inicio! e dos fundo1:1entos 

dêsse oto. Entendo que, se nõo sonos CO!:Jpetentes poro jule;or 

e desfozer o oto de denissõo, tonbé1:1 nõo sm:~os conpetentes po 

ro julcor o direi to o esto ou oquelo verbo. FicorlotJos no de

pendêncio de sober se o oto de den:lssõo foi justo ou injusto. 

O Sr. Presidente - Se o enpree;odo adquiriu direito o férios, 

pode ter direito por folto &ove e n5o perde o direito o fé -

rios. Se o eDprec;odo corJ:;>leto un decênio, que l'::te dó direito 

o licenço-prênio - quer dizer, jó conpletodo o decênio, e es

tó n::~ curso do sq;undo - o resci~õo controtuol, oindo que jus 

t01,1 no seeundo decênio, nõo onul!lrio o licença no prJr:~eiro. 

O Sr. Julio Boroto - Dentro de un reciue jur1.d!.co nornol. t;os 

o que houve nõo é preciso citor, porque do conhecinento, pú -

blico. 
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O Sr. Presidente - Se hó uno exceçõo, nõo podenos onp1ió-1o, 

Se o exce,õo contra o direi to norJ:J01 foi poro rouper uno tro 

diçõo, poro tornar uno denissõo nõo opreciól!lel, depois, pelo 

Judicibrio, o neu ver n1ío se poderb dizer que nõo 

cior os denois titules, porque nõo sõo coholôrlos dessa denl 

sõo. 

O Sr. Julio Barato - Inclino-ue por essa tese, nos nõo vejo 

soldo, eu pr6prio desejaria. Con~eço do recurso. 

O Sr. Tostes L.iolto - Bntendo que o Prejule;odo, cono sustent u 

o Advocodo, nõo diz respeito o atos de Governadores do Estod 

Nõo conheço do recurso. 

O Sr. Luiz l,,e1~ossi - :E: o neu voto. Aconponho o J;iinistro Tos 

tes Jjo1 to. 

O Sr. Presidente - Prevalece o voto 1:1édio. Dois !Hnistros ué o 

conhecet'l,- tr€s' conheCEll:l. Dos três que conhecen, dois o fozen 

apenas e1~ porte, e un totolnente. Portanto, quen conheceu to 

tolnente, conheceu OIJ. porte. Prevole o voto do Relo ter. Conh 

c ido e provido o Revisto, e1:1 porte, poro excluir do condeuo

çõo, '!?Or inconpetêncio, o verbo referente à indentzoçõo, ven 

cidos os l.!inistros Tostes Jt:olto e Luiz i.ieuossi, que nõo conh 

cfon do Revisto e, e1:1 porte, o Ministro Julio Boroto, que co 

nhecio e provia totolnente o recurso. 
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O Sr. Secretório - PROCESSO Nº 4 132/67 - Re1otor: J.:inistro 

Tostes l'.lolto. Revisor: l.:inistro Chorles :Uori tz, Recurso de Re 

visto de decisõo do 2o. JCJ de Niterói. SERVIÇOS 

NITEROI e S~O GONÇALO E BEDRO RODRIGUES BARBOSA. (Dr. G,Ribei 

ro). 

O Sr. Tostes Molto - A decisõo recorrido considerou altero -

çõo de contro to o re!:JOçõo de e!:Jpregodo do Seçõo de Pl.nturn, de 

que ero ojudonte, poro o Seçõo Elétrico poro executor servi -

ços de li!Jpezo e transporte de IJDteriois ... (lê). o parecer 

do Pt:inistério Público é pelo nõo conhecinento ou nõo proviner 

to do recurso. S o relatório. 

O Sr. Chorles Moritz - De ocôrdo. 

o Sr. Presidente - &1 discussão. Encerro do. Ten o polovro o 

Relotor. 

O Sr. Tostes 1\íolto - O oresto citodo ds fls. 48, "doto venio" 

do douto Procurodorio 1 e di ver gente, Vou ler: 11 NÕo lnporto OL"I 

olteroçõo controtuol o conetitJento de serviços gerois o 01:1pr· 

·. ( ")" godos oux111ores ..• le • 

O Sr. Chorles Koritz - Tonben conheço. 

O Sr. Presidente - Hó diverGência? 

O Sr. Luiz Menossi - Sr. Presidente, nõo vou conhecer, porque 

êsse ouxUior c i todo neste oresto Regionol é UL'! ouxillor que 

foz tudo, !JDS êste reclouonte nõo. l:!!le exercio Ul::t serviço os 

pec:!.fico, ojudonte de pintor. B u1:1 neio-oficiol, portonto, o 

oresto indicodo !Je porece, "doto venio" •.• 

O Sr. Presidente - Tenho dúvida tonbêrt, nos o ouxilior pode 

ter vôrios conceitunções, portonto, prefiro conhecer poro de

cidir o nérito. 

O Sr. Tostes Uolto - O ouxilior foi DdJ::titido co110 ojudonte 

nérico, e designado poro servir no Seç1io de Pinturo. De nanei 
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ro que, o foto dêle só trobolhor no Seção de Pinturo niio si 

nif1co que tenho sido controtodo poro ojudonte de pinturo;po 

derio ser oproveitodo en quolquer Seçõo. Ib:os, êsse ocórdõo q 

cite i é ot:Jplo. 

O Sr. Presidente - Contro o voto do Ministro Luiz Menossi co 

nheceu-se do Revisto. Ten o polovro o Relotor. 
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' O Sr. Tostes ~mlta - No merito, dou provimento, exatamente p~ 

que êle não foi contratado como ajudante do pintor. <ljudante 

' ' de pintor e o primeiro deerc.u do pintor, e "pintorzinho", l>!w 

considero humilhação neL rebaixamento atribuir-se ao ajud<..nte 

êsse enc~rgo de remover coisas, levar daqui para c.li. A fun-

' ç:o do ajudante é ajudar. Meu voto e exatamente:"Sendo ore-

corrido contratado como ajudante de pintor, podia servir em 

outras seçÕes, não se justificando melindres ••• (lê)." Dou PIP 

vimento ao recurso para julgar improcedente a reclamação. 

O Sr. Presidente - Improcedente porque êle pedia também adiem 

nal de insalubridade. 

O Sr. Charles Moritz - Êle deixou de ser ajudante de pintor 

para ser ajudante de eletricidade. Acompanho o rtelator. 

O Sr. Luiz Menossi - Peço vista do processo. 

O Sr. Presidente - Suspenso o julgamento em virtude do pedido 

de vista. 

ü Sr. Secretário - PrtOCESSú Nlll 5")8/67 - delc.tor: Ninistro 

Charles Jl'íoritz. Agravo de Instrumento de despacho do T<-IT da 
, , 

lª .degião. JOSE JiB~ljCJ .tJ11 SILVA e COHPANHlA SllJE_{URGICA :KAC1. 

NAL. (Drs.João Veloso Filho e Sidney Pinho). 

' O Sr. Charles .Noritz - Julgado procedente o inquerito pelo ~~. 

Tribunal negional, a Jevistc. foi indeferida ••• (lê). Opina a 

douta Procuradoria pelo não provimento do Agravo. É o rela-
, 

torio. 

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

Elelator. 

O Sr. Charles Moritz - Nego provimento ao Agravo. Sendo a 

' -questão de fato e de prova, diz o V.Acordao que a falta grave 

ficou plenamente provada ••• (l~). 

O Sr. Presidente - Há divergêrcia? Por unanimidade, negado 

provimento ao Agravo. 
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' O Sr. Secretario - P.1uC.":SSU N03 439/67 - Relator: Ministro Ju 

lio Barata. Revisor: Ninistro Tostes Malta. Recurso de Revi 

ta de decisão do TrtT da 3ª'Região. ~UEEN COSM~'l'ICOS CD;}'7lFl 

LTDA. e Ll:bLPA HARCO'"D!<:S LAUSSAC. (Drs, Evando Elias Matos e 

Ne~ton Pascal de Oliveira). 

' -O Sr. Julio Barata - o acordao a fls. que manteve a sentença 
~ 

de Primeira Instancia que decidiu haver ocorrido rescisão in-

direta do contra to de trabalho ••• (le). O parecer da Procura

doria ••• (lê). 

O Sr. Tostes Malta - De acÔrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. ~ncerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

' ' O Sr. Julio Barata - So no tocante ao aviso-previo, a Revista 
' , esta fundamentqda em ambas as alíneas dos art.896. Dela,pois 

conheço em parte. 

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

da a .~evista quanto ao aviso-prévio. Tem a palavra o i!elator 

O Sr. Julio Barata - Também em parte lhe dou provimento 
, ~ 

indo da condenação o aviso-previo, nao devido nos casos de r 

cisão indireta. 

O Sr, Tostes Malta - De acÔrdo. 
# A 

O Sr. Presidente - Ha divergencia? 

O Sr. L~iz Mepossi - A minha, Sr. Presidente. Mesmo nos cas 

' de rescisão indireta, dou o aviso-previa. 

O Sr. Presidente - Contra o voto do Jlliniàtro Luiz Menossi, 

' -deu-se provimento, em parte, a levista para exclusao do avi-
. , -

so-previo na condenaçao. 
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, 
O Sr. Secretario - PROCESSO NQ2 524/67 - Relator: Ministro 

Charles Moritz. Revisor: Ministro Arnaldo .Sussekind. "'l.ecur

so de J.evista de decisão do TRT da 2ª negião, VOLKS.iAGEN 00 

BrlASIL S/A e GUILHE.~ HrlNli~UE J~NSEN (Drs.F.Prado Leme e P 

tricio de Oliveira), 
, 

porque e um caso O Sr. Presidente - Peço a atenção da Turma, 
' -bast&nte especial, que trago a apreciaçao. 

A 

Trata-se de erro 

material na confecção do AcÓrdão. Êrro material notado por 

mim ao despachar os Embargos. O Ministro Julio Barata não 

participou do julgamento, porque ainda estava convocado o J'.ii 

nistro D~lio Maranhão, e , por isso, não foi submetido nas 

duas SessÕes anterior~ porque tivemos quatro apenas e V.Exã 

não podia participar. Trata-se do seguinte: o Rel&tor, Minis 

tro Charles Moritz, conhecia integralmente da Revista. Havia 

duas teses: gratificação natalina e falta grave. O meu voto 

escrito, como Revisor, era pelo não conhecimento de ambas;qu 
' , -to a falta grave, porque, embora o Acordao afirmasse o fato 

portanto não era revisão de prova - o AcÓrdão, ~ico indicad 

como conflitante, estava sem indicação. O Ministro ~elator 

advertiu-me, entretanto, que, embora sem indicação, estava 
, -

citado um orgao local do Rio Grande do Sul, e que conferira 

que era um AcÓrdão do Tribunal Regional. Então, mudo meu vo 

' to, para conhecer, em parte, da levista, quanto a falta grav 

' No merito, por unanimidade, a Turma entendeu de dar provimen 

' to a nevista para julgar improcedente a reclamação, porque o 
, -Acordao recorrido afirmava que o empregado, chefe do setor d 

~ ' Volkswagen, mantinha uma carteira de emprestimos em benefici 
' > proprio, que atingia centenas de empregados. Afirmava isso, 

mas achava que não era conivência do atingido, porque ~le da 
' , va cheques ou promis~orias para garantia de dividas. A Tur 

no mérito, por unanimid&de, julgou improcedente a reclamação 

nesta parte. A gratificação natalina foi mantida. Ocorre 
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que, em ·dezembro, com a avalanche de processos naquele mes,os 
~ - , 

processo foram par~ minha residencia para elaboraçao dos Aco~ 
- , .... AJ 

daos, e eu juntei para o Serviço de Acordaos a minha nota, n 

alterada, que não c nhecia da Revista. Então, saiu a seguin

te contradição no üC~rdão. .'\ela tÓrio. Voto: "A 1\evista não 
' merece conhecimento quanto a justa causa, porque nao aponta 

lei que tenha sido violada.,. (lê)," 
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O Sr. Presidente - (Continua lendo) Então, a conclusão está 

irteiramente divorciada da fundamentação. Nos :2:mbareos, ao 

despachar, verifiquei o fato, lembrei e mandei juntar as no-
, 

tas taquigraficas que correspondem precisamente ao que acabo 

' de relatar. Submeto o caso a Turma com base no art. 285 do 
, , 

Codi~o de Processo Civil, que permite, de oficio ou a reque-
- , rimento das pa1·tes, a correçao de erros materiais na sentença 

para que seja então adotado o nÔvo bcÓrdão que corresponda a 

fundamentação ~ conclusão, AcÓrdão que poderei ler, se fÔr o 
, -caso. ~sta em discussao. 

O Sr. Tostes V~lta - Sr. Presidente, a nova conclusão muda? 

O Sr. Presidente - A nova conclcsão não muda. 
, 

Ela esta rieQ. 

rosamente certa, mas sem nenhuma fundamentação no bcÓrdão,por 

que ~le reproduz o meu voto como levisor, que foi alterado. 
, -Eu não conhecia; eqclare-cido pelo .lelo.tor que o J>Cortiao era 

, 
~egional, conheci e, no merito, provi. Fui voto vencedor pQ.r 

, 
que o .\eló to r tambem conhecia ••• 

, , -
O Sr. Tostes V~lta - Sr. Presidente, e so essa parte: nao se 

- , muda a conclusao esta rigorosamente certa, apenas nao tem fun 

dament&ção. 
, 

Como não tinha, passara a ter. 

O Sr Presidente - Há objeção? 

Turma determinar a repulicação 

Por unanimidade, resolve a 
, - , 

do 1.cordao por conter erro ma-
, 

terial evidente, com apoio no ~rt.285 do Codigo de Processo 

Civil. 
, 

o Sr. Luiz Neno~ - Sr. Presidente, ja posso dar meu voto n 

processo de que pedi vista. 

O Sr, Secretário- PJOC~'1Sü ~104 lV/67 - ,{elator: Mnistro 

Tostes Mal ta. .'tevisor: ~:inistro Charles j~ori tz. .~e curso de 

Reviste. de decisão da 2ªJCJ de Niteroi. 3ERV. DE VlAÇ~v D3 N 

T3.:tÓI E '>ÃO GOJH,;ALO e P <,;o.-\0 JvlHIGL;<;q B,,.-l_Bu>h.. (Dr.G.Jibeir 

Pedido de viste. do Ninistro Luiz Nenossi). 
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O Sr. Luiz; Nenossi - Sr, Presidente, como foi citada a peti

ção inicial, quero tamb~m fazer alusão .~ mesma. Diz o recla

mante que o serviço na seção de pintura era executado com o 
, . , 

maximo zelo, determinando ate um pedido de promoção do recor-

-rçnte a oficial de pintura por parte do encarregado da seçao. 

'J:1e foi admitido em no'~embro de 19<'í j~ na seção de pintura, 

conforme depoimento e também conforme está dito na sertBnça, 

Sr. Presidente. Diz &. sentença: "Segunda decl..,l'&.ção do repre

sentante da empregadora a fls.6, o reclamante, desde a sua ag 

missão em 16/11/95 1 sempre trabalhou como ajudante na seção . 
de pintura, e a tran"ferencia se deu em junho de 1967. Tanto 

' , que era rr.esmo meio-oficial e ate houve um pedido atraves do 

encarregado para que êle fÔsse promovido a meio-oficial, 

O Sr, Presidente - A pergunta que eu faria a V .Exa. ou ao }:1-

nistro Jelator é se êle trabalhou doze anos como ajudante na 

seção, ou como ajudante de pintor. 

O 3r. Luiz i•ienossi - Ajudante do pintor. 

O Sr. Presidente - Êle realizava pinturas, preparava paredes, 

' ' ' rebÔco, ou caL·regava o balde. Sim, por~ue ai e que esta a di 

ferença. Êle sempre será auxiliar, se trab&.lhou como auxiii' 

' - , doze ou ate vinte anos, e nao sera, se trabalhou na "intura. 
• • 

ú Sr. :rostes 1!-íalta - "' pergunta tem toda a procedencia. 

ü Sr. Luiz Menossi - Diz o reclamante:" ... passando a servir 
~ 

na seçao de pintura onde foi executar serviços de pintura ••• 

(1~)." 

O Sr. Presidente - Isso diz o reclamante. O que diz a contes 

tação e, sobretudo, a sentença? 

O Sr. Luiz Menossi- (~a sentbnça). 

ü Sr. Presidente - Para 5anhar tempo, eu pediria vista do pro 
, , ' .... 

cesso, alias eu ja pedi. V .Exa. tem o elemento as maos? 
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O Sr. Luiz Menossi - A empregadora sustenta que, como ajudante 

estava su;jeito a desmpenhar tarefas em qualquer seção ... (le). 

Era ajudante e nao servente, 

O Sr. Presidente - Peço vi>téo.. Continua suspenso o jul0amen 
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O Sr, Secretário w PROCESSO NQ 3 679/67 - Relator: Ministro . . - - . . 

Tostes Malta. Revisor: Ministro Luiz Menoas1. Recurso de Re • 

visto de dects!o do l4e. JOJ de S!o Paulo. SIDERURGIOA J.L. 

ALIPERTI S/A e NELSON ANTONIO BAHARGO. ( Drs, P. Prado Leme 
' 

e Merog1ldo c, Bro~). . - - ' 

O Sr. Tostes Molta - Oondenodo se pegomen,to de selário-fami• 

l1o pele periodo de auxilio prevideno1ór1o, cite o recorrente 

Acórdio Reg1onol .•. (lê). A Prootrodorio opino pelo oonheotmen 
~ . . -

to e n!o provimento. ~ o relatório. 

O Sr. Luiz Manessi • De acôrdo. 

O Sr, Presidente - Em discuss!o. Encerrada. Tem o palavra o R 

lotor. 

O Sr. Tostas Molto - Dou prov~nento ao recurso. Sou vencido 

oqu1. 

O Sr, Luiz Menossi -

Ne~ provimento, 

Jur1sprudêno1o unifor.me dôste Tribunal, 

• 
O Sr. @.orles Mor i tz - AcoJnpa11ho o Relator. 

o Sr. Presidente - Tl)lllbém ocomponho o Revis0r, Negodo provi • 

monto, se recurso, por mo1or1e, contra os votos dos Ministros 

Relator e Oherles Mor1tz. Redigirá o Ao órd!o o Ministro Re~ 
' 

aor. 

O Sr. Secretór1o - PROCESSO ll2 3 270/ÕZ • Relotor: ~in1stro . ~ . . . . ' . ,. . 

Julio Barato. Revisor: Ministro Tostes Malto. Recurso de Re -

visto de dec1sõo do Se. JOJ de Porto Alegre. CIA. ESTADUAL DE 

ENERGIA ELmTRICA e ALCIDES DA CUNHA BARBOSA, (Drs, Antônio da 

Cunha e Victor Douglos Nunes). 

o Sr, Julio Barata - As sentenças nõo reconheceram e falta 

considerando 1njusto a suspenslo. o empregado, cr1t1csdo em 

altas vezes por seu chefe, também empregado, retrucou, ofen • 

dendo-se ambos elll polovros ••• (lê). A Procursderle opina pelo 
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n5o conhecimente do recurso. m o relatório. 

O Sr. Tostes Malta - De ecôrdo. 

16,40 

O Sr. Presidente- Em discuss!o. Encerrada. Tom o palavra e 

Belator. 

o Sr. Julio Berota - A sentença 1nioiol foi ret6r.mado, por e

qlhdode, em !!liJIIU de EZlborgos, Por ias e 1 te:~~ O 1~1 que nlo 6 

omissa e, portanto, n!e auterisa o recurso •.• (lê), Conheço • 

O Sr. Tostes Malta - Também conheço. 

O Sr. Presidente • Hó divergência? Por unanimidade, conheci

do e recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Julio Barata - n.u-lhe provimento pore restabelecer a 

sentença de fls. 20, que bem aplicou 8 lei a espécie • julgou 

improcedente a reclamoçle. 

O Sr. Testes J.felta - Deu provimento, tornbém. 

o Sr. Presidente • H6 d!ver~nc!e? Per unanimidade, deu-se pr 

v1monte à Revista, poro restabelecer o sentença er1g1n6rio. 

O Sr. SecretArio - PROCESSO N2 4 l32/Õ1 - Relator: Ministro 

Tostes Malta. Revisor: Ministro Ohorles Moritz. Recurso de mo 

vista.de decislo do 2a. JCJ de Niterii. SERVIÇO DE VIAÇIO DE 

NITEROI o SJO GONÇALO E PEDRO RODRIGUES BARBOSA, (Dr.O.Ribe 

ro), =Pedido de visto da Ministre Arnaldo Sussek1nd-

o Sr. Presidente • Vou scomponhor o d1vergênc1e do Ministra 

Luiz Monoss1, cem beso na sentença, Nlo h6 dúvida de quo, na 

petiçõe inicial, llo esclarece que era ajudante de pintora. A 

sentença, dep•is de examinor o p~va e ouvir as testemunhas , 

declarou em vór1as t•p1ces que êle trobolhava cem• ajudante 

do seçlo do pintura e não cemo ajudante no eç6o de pintura" • 

Foi contratado pera oquela tunçio e, no f!nel, depois de outr s 

considerações, diz1 "Oro, o reclenonte é ajudante e nlo serve 

te". A luz do provo, creio que, pelo conclualo do sentença, 
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realmente, ôle era o judonte de pintura, n6o eventuol1:1ente 

trabalhando na seç6o de pintura, ainda que por muito tempo. 

o Sr. Julio Barata - se Ôle r•sse ajudante do seçlJo de pintl!, 

ra, enttio hovio desquolif1csçilo profissional, mos sendê ôle 

oJudonte do seção de pintura, hó desquoliftcoçio, 

O Sr. Presidente - Prevolece o veto do lUn!stro Luiz Menossl, 

cerrente divergente, no sentido de negar provimento d Revia-. - . -

ta. Conhecido a Revisto, negou-se-lhe provimentG. Vencidos os 

Ministros Relator e Revisor. Redigir6 o Acórd!o o Ministre 
• 

Luiz llfenossi. 
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' O Sr. Secretario - Paoc;;;:;so ~'Q3 928/67 - :lelator: Kinistro Ar. 

naldo Sus sekind. Jevisor: Ministro Julio Barata. -~e curso de 

iievista de decisão da 7"·JCJ de S.Paulo. AFTtlr!IC OLIV:2:Irlil CO.§. 

TA e .iG'lTAU3.J•FT!:<! E PIZZA.:UA :10M REPASTO LTDJ~. ( Dr, Ovidio 

marães). 

-O Sr. Presidente - 1\ açao foi juleada procedente, em parte, 

conhecendo-se que o reclamante fÔra empregado da reclamada 

quem dera quitação de determinadas verbas, fazendo jus a sal 
, -de salarios e gratificaçao natalina. Negou-se-lhe, entretan-

A 

to, horas de folga,,.(le). A ilustrada Procuradoria opina 

pelo não conhecimento, É o relatÓrio. 
A 

O Sr. Julio Barata - De acordo. 

O Sr. Presidente - Em diqcussão. 3ncerrada. "I:ata venia" da 

ilustrada Procuradoria Geral, a Revista merece coru1ecimento. 

O aresto do T.'\T da Terceira Região, citado ~s fls.46, esteia 

o recurso. Dêle conheço. 

O Sr. Julio Barata - Conheço. 
' A O Sr. Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, conheci-

do o recur~o. O reclamado não contestou o pedido de sal~rio-

' familia e confessou que mantinha o reclamante como empregado 

' -sem registro. Ora, o ato ilicito que praticou nao pode ser-

vir de escudo para ••• (lê). Dou provimento ao recurso para a

crescer ~ condenação o sal~rio-familia pelo reclamante. 
A 

O Sr. Julio Barata - De acordo. 
' A O Sr. Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, deu-se 

' - ' provimento a recurso para acrescer a condenaçao o salario-fa-
, 

milia. 
, 

O Sr. Secretario - PROCESSO Nº3 938/67 - .:lelator: 1'-!inistro 

Charles Moritz. Revisor: Ninistro Arnaldo Sussekind. aecur

so de .ievista de decisão do JCJ de S,Bernardo de Campo. VOLKS 

".IAGEN DO B'!ASIL 8/A e Oi.iLAN!JO SAVI. (Dr,Sergio Barci). 
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O Sr. Charles Moritz - Condenada a pagar indenização calcula

da com base em duodécimos da gratificação natalina, interpÕe 
h 

o recorrente a Revista citando,,,(le), A Procur~doria opina 

pelo não conhecimento. 
, , 
E o relatorio. 

O Sr. Presidente - De acÔrdo. .. -]!;m discussao. Encerrada. Tem 

a palavra o Relator, 
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O Sr, Secret6rio - PROCESSO BR 3 986~ • Relator: Ministro 

Charles Koritz. Revisor: Ministro Amoldo Sussekind. Recurso 

de Revista de decis8o de JCJ de Slo Bernardo do Compo. VOL -

KSWAG:Ell DO BRASIL S/A e ORLANDO SAVI, (Dr. Sergio Borci) • 

O Sr. Chorles Moritz - lmposte o revelia, rejeitados os Em· 

borgos, insiste e recorrente no nulidade por telto de cito • 
' ' 

çéo do Unilo. Opine s_doute Procuradoria pelo conhecimento e 
, .. 

provimento. ~ o relet6r1o. 

o Sr 1 Presidente : De ecôrdo. El1 disousslo. Encerrada. Tem • 

polevro o Relator. 

O Sr. Chsrles Moritz - Caso do IBGE. NBo conheço. 

O Sr. Presidente - Acompanho o Relator. H6 divergência? Por ·-
unanimidade, não se conheceu de Reviste. 

o Sr. Secretário - PROCESSO N2 ~ 987/§7 • Relator: Ministro 

Chorles Moritz. Revisor: Ministro Amoldo Sussekind. Recurso 

de Revisto de decisão do TRT do 2e. Regilo. SEC, PAULISTA DE 

NAVEG~Ç!O MATARAZZO LTDA e LYDIO FERREIRA DA SILVA. (Drs. Nl, 

loc v. Oliveira e Sonio Fronço). 

O Sr. Chorles Moritz - N6o conhecido o Recurso Ordinêrio por 

intempestivo, d6 a recorrente como violado o dispositivo do 

Código de Processo_Civil •.• (lê). A douto Procuradoria opino 

pelo nõo conhecintento ou nlo provimento do recurso. ~ o rela

tório. 

O Sr. Presidente - De acôrdo. Em discusslo. Encerrada. Tem o 

polovro o Relator, 

O Sr. Chorles Moritz - O requerimento de suspensõo de inst6n

c1o toi indeferido, mos relativamente à sentenço o ser profe

rida, nõo elcençndo atos posteriores. (Lê). Conheço e dou pr~ 

vimento poro que o Egrégio Tribunal aprecie o recurso. 

O Sr. Presidente • N!o vou conhecer. A Reviste toi interpos-
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to três meses _epós e not1f'1caç1Jo de sentença • quanto D. tese 

nlio h6 dúvida, Mas, sustentou e emprês11 que, cGitl a morte do 

reolamonte, às vêsperes ds audiência em que foi preferida e 

decislo da qual foi notittcode~ torto reaberto o prazo pare a 

Reviste o feto de ter sido admitido pela Junta a hnbtlitaçio 

dos herdeiros, e só quondo o .P~ocesso de Jabilitoç!o dos her

deiros se consumou ó que entõo, entendeu a emprôse, começou e 
' . . . 

fluir o prazo reoursel; dei, invocar e vtoloçiJo do lei. Enten 
. . . . . -

do que niJo houve violoç6o, por dois mot1vost em primeiro, por 
. ~ -

quo o ped1d~ ~o suspensfo de instGncie foi indeferido, e niJo 

houve recurso, ~esta porte 1 em segundo, porque e hobilitoç!o 

dos herdeiros vise apenas ô. exeouçB'o, o relaçB'o processual 

n6o se alterou: houve o.ju,gomento e e habilitoç!o to1 adm1t! 

do poro efeite de execuçiJo em proveito dos herdeiros e n5o do 
11de o~:~jus". No meu entender, oss~ hab1l1 teçlo, sdmi tido pele 

Junta, não reabriu o prozo recursal. Por tsso, entendo que • 

Tribunal Regional julgou bem ~ constdoror o Recurso Ordtnó

r1o 1ntempest1vo. Não bA vtolaçlo de lei. Não conheço da Re -
' . . ~ 

viste. Havendo dtversênc1a, tomarei os votos. . . . 
o Sr. Julio Barata • Sr. Presidente, eoho quo, cam o toleotme 

. . . . . 
to do autor, dou~se_a suspensão do instôncio, O Código de Pr& 

cesso Civil determino o suspensão de Instônc1a. Assim sendo , 

e 1nst6ncte suspense, como voi cerrer o prazo? ~to vente" , 
• 

estou com o Relator. 
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O Sr,Presidente - llàDi te o sentença o hobili toçõo dos herdei

ros poro efeito de execuçõo. 

O Sr. Tostes Molto - Q.uen recorreu? 

O Sr. Presidet1te - A goro, o emprêso. A sentença nõo é fovoró

vel oo recurso. Quol o artigo do Codigo de Processo Civil? 

O Sr. Chorles Ii1oritz - Artigos 197 e 199, 

O Sr. Presidet1te - Ten o polovro o Ministro Tostes Molto. 

O Sr, Tostes Molto - V. Exo. estô con o Código, foró o favor 

de ler, 

O Sr. Presidente - O ort. 197 diz: "Suspender-se-6 o Instôn -

cio. Inciso 3, por norte de qualquer li tigonte". O ort. 198: 

11 1\ suspensõo serô deterninodo pelo Juiz, desde o I:JODento SIJ 
' 

que o notivo lhe fôr denunc1odo 11
, 

O Sr. Julio Boroto - O Jul.z níío pode en desobediência negor 

esso suspensõo de Instôncio. 

O Sr. Tostes J.Iolto - r.~os, ocontece que, olé1:1 disso, o prôpri 

Juiz que presidiu o oüdiêncio foi quen recebeu o recul'so. 

O Sr. Presidente - Wou olteror I:Ieu voto. O ort. 199 é I:Jois cl 

ro olndo, e diz: "Niío teró eficócio o oto processual que se 

reolizor no per1odo de suspensõo do Instônclo; nos quando o 

causo do suspensqo fôr denunciado depois do oudiêncio de ins

truçõo e ontes do julgD1:1ento, o Juiz proferirá o sentença". 

Acm:JpDnho o J\í1n1stro Relator. Hó divergs'ncia? Conhecido e pr2, 

vida o Revisto, poro deterninor que o Tribunal ResionDl apre

cie o Recurso Ordinário. 

o Sr. Secretário - PROCESSO NQ 156/68 - Relator: Ministro To 

tes M:olto. Agravo de Instrw:Jento de despacho do TRT do 8o. R.!!, 

g1Õo, PETROLEO BRASILEIRO S/Ã - PETROBRAS - e CID ~UEIROZ FO! 

TES 2 FREDERICO CARLOS RIBAS, ( Drs. Sousonges de Sousa e Wil

son -~rofljo Sousa), - Pedido de vista do Ministro Chorles Mo • 

ritz. 
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O Sr. Chorles Jr:oritz - "Doto venio" do Ministro Relator, dou 

provir.1Emto e L1e apóio no Inciso 22, do art. 896, do Co11solid.2, 

çõo. 

O Sr. Tostes Molto - Sr. Presidente, êsse enprecodo ficovo õ 

bôco do 1:1ino onde se desce o sondo e recolhe-se o noteriol, qu 

é preciso 110 J:JeSl:lO nonento exoninor. Nlío sei o tenpo que se g 

to, mos chegué1 õ conclusõo de que o exm:1e é medioto. Entíio, 

o Petrobr6s 110 principio contratou nui to poucos geólogos, e, 

do!, ficor ô beiro do poço m:t geólogo. No reolidode o geólogo 

trobolhovo, porque o sondo nõo poro dio e noite. E11tíio eu pe~ 

gunto: se se constato que isso é foto, eu vou dor por violado 

o lei e J:tondor que não poeue? 

O Sr. Presidente - Mondo r que não po gue, nõo. A de c i sõo dos to 

TUI'l10 foi ol1ós bostonte discutido nu1:t coso do Bohio, e se nõ 

J;!El engano não ero m:1 geólogo só, era m:to equipe tôdo. 

o Sr. Tostes Molto - Mos, neste coso, o Tul"_,odeu provl1:1ento 

poro nondor pogor os horas efettvonente trobolhodos. Neste C,!!. 

• • so 1 e m:t so • 
' 

O Sr. Presidente - Pouco i1:1porto • 

o Sr. Tostes Molto - Inporto 1:mito. 

O Sr. Presidente - "Doto venio", o hipótese e o J:tes!~O. O Acó::_ 

dÕo diz isso. 

O Sr. Tostes Molto - Nm:to equipe pode, havendo reveso1:1&nto; 

L1DS neste nõo, porque ero o únl.co e;eólogo que hovio no locol 

poro fozer o exo1:1e inedinto. Nõo posso ocs1tor êsse Acórdõo 

cono divergente, 
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O Sr, Presidente - O que se decidiu no Acórdão, tixadG, por

tanta, uma oarrente jur!dica, mna interpreto~ão de lei? Que 

os empregados do Petrobr6s que residem e1n alojmnent$S terne

cidos pelo Petrobrás, próximo õ jozida, quanda convocados p~ 

re trsb~lhor_extroordinàriamento, - essa foi a 

mo - .t'uern jus 1.1 hera.s _extl?aordinàri.Bs COlilplernentorgs do jar

nada nei'laltis, o que é apúravel ~ execu~lie - e apur6vol deU 
' . 

mente. se dizia naquela acosiõ~, e so disso no 

ó obrigatório e boletim de c~1un1coção, Era sé 

tins poro sabor quanto tQt1P& dopois da jornada de trabalhe fi 
. ' 

coram. O quo nõo é possivol é COlilputar esmo trabalho extroor

din6r1o todo tempo em quo o omprogode fica CGlllendo ou dormin

de. Noturalmehto, n!o fica 24 horas no olejarJonte; êle sal. A 

tese que se afirL10U é essa, Nõo ó possivel cmnputar c~n~ tem

po de serviço, memno porque tal interpretoçio, considerando• 

se todas as 24 horas de serviç• ou do olejomonto, à disposiçõ 

do empregodor em frontal violação ô lei, que nõo peru! te tro .. 

bolho extraordinórto por mais de duos ou, em oas• de fêrça ; . 
. ' . 

maior, mal& de quotre horas, Doc1s~e om sentido contr6r1o 1m· 

portaria em v1oloçio frontal a lei. Creio quo hó violaçõo da 

norma juriclioo, pelo menos vióvel. Vornos ver so, no oxome do 

Revista, ela se odopto oo coso concreta. Poro isso seria pre

ciso dor prev1monto, paro melhor exome. Ac01nponho e divorgôn

cle do Ministro Chorles Morltz, 

O 3r. Luiz Mentssi .. Dou provimento poro Jlelbor exmle, 

O Sr. Julio Berot! .. Nego provtoento, 

O Sr. Presidente .. Centre os votos des Ministros Relatar e Ju 

ll$ Borat•, deu-so provimont• ae Agravo, poro molber o~ome, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 3 993/67 • Relator: Ministre 

Julio Barata, Revisro: Ministro Tostes Malta. Recurso de Re • 
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• 
vista de TRT do 2a. Regilo. FRANCISCO REVIRA e CIA~ M.T.OOL! 

TIVOS, (D.rs. Morc~s Schwertsmann e Jeie E. Ferraz). 

O Sr. Julie Barata - Em reolamag!e na qual se pedia equi~•

raçõo de salériea, • Eg:régie Tribunal dll Segundl!l Reg18t), pel 

Acórdles de fls. deu-se pela 1mprocedância de podidt) porque 

o reclamante nõo tinha no funçio o mesmo temp• do parod~o~·· 

(Lê). Opina a deuto Procurodorlo Goral pelo nle conhecimento . . " 

do recurse. ~ • relatório. 

o Sr. Testes Malta - De ecôrd.ta. 

o Sr. Presidente - Em dlscussõo. Encerrado. Tem o polevro e 

Rolo ter. 

o Sr. Julle Berota - Os ~ulgodos que e recorrente spresenta 

oenflrmom e tese de Acêrd!Te, e dêle na'o divergEm, Nilo étoorr u 

violoçle alguma. N!e conheço da ReTisto. 

O Sr. Testes Malta - Tombóm não conheço. 

O Sr. Presidente - Rs dlvergêncls? Por unan1m1dsdo, nlo ce~ 

nheoido • recurse. 

O Sr. Secrotérie - PROCESSO NR 4 006/67 • Relatar: Ministre 

Tostes Malta. Rovlsor: Ministre Chorles Meritz. Recurso de R 

visto de doeis! o de TRT ds 2111. Regih, CIA. NITRO QUIMIBA B 

SILEIRA e ALBANO PEREIRA DA COSTA E OUTRO. ( D.rs. n.ID1nges Oe 

tela o José Carlos 5. Arouoa). 

o Sr. Julio Barata - A mnprôsa suspendeu o fornecimento de 1 

te, que vinha sendo feito havia vários anos, aos elllpregados 
. ~ .r 4 

que trabalh8vam ooo Aoido sulfúrioe, .011)'. A douta Procura .. 

dor1a Geral ep1no pelo cenheotmente e provimento, apenes pa

ra que seja apresentado e torneolmento ou equivalente em d1· 

nheire ••• (lê), ~o relatório. 

O Sr. Tostes Mslta - De aoôrdo. 

O Sr. Presidente - 1lb disoussiJe. Enoe:ttrado. Te1n a polsvro o 
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Rol8tor. 

O Sr. Jul1o Berat! - Nio conheça do recurso. Mstôr1a de fst • 

o entende quo o Tribunal aplicou tnu1 te bem 11 le1. 
. ' 

O Sr. Tostes Malta - Também n!io conheço, 

O Sr. Prosi.dente - Hil d1vergênc1a? Por unan1m1dode, não conh 

ctdo o Revista. 
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O Sr. Secretário - PrtOC~SSO N2 4 008/67 - rlelator: l~nistro 

Tostes Malta - Revisor: l•iinistro Charlos Iioritz - ftecurso do 

Revista do decisão do TRT da 21> Região - MARIZA FARIA DELGADO 

(Dra. Aracy da Silva} e Bru~CO NACIONAL DO NOR~~ S/A (Dr. V.Pa 

lo Toscari). 

O Sr. Tostes Malta - Sr. Presidente, negadas as indenizaçÕes, 

porque não atingido o per:f.odo de um ano, sustenta a recorrent 

que o tempo alcançado pelo salário-m!rúmo integrava 

"') -!, I serviço ••• (le • ~o relataria. 
A o Sr. Charles Moritz - De acordo. 

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

lator. 

O Sr. Tostes Ilalta - Não conheço, de acÔrdo com o parecer do 

rUnistério PÚblico.Nãó ocorre violação dos arts. 130,· 477 e 

478 da Consolidação ••• (lÔ). 
, -O Sr. Oharles Moritz - Trunbem nao conheço. 

P id Ha• di .. i p i id d -O Sr. res ente - vergenc a? or m1an m a e, nao se co-

nheceu da Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 4 039/67 - Relator: Ministro J 

lio Barata - Revisor: !.iinistro Tostes J,Jalta - Recl.ll5o de Rovis-

ta do decisão do TRT da 6~> Ree;ião- CA?.!Pil:SANA & CJIA.(Dr. Ferr 
, . 

ra Dantas) e BRIVALDO RAFAEL DE i'.IELO (Dr. C. Jose l·1artins) • 
I 

O Sr. Julio Barata - Inqucrito judicial foi instaurado, porque 

o empregado faltou quinze dias segQidos o, ao voltar ao servi

ço, apresentou atestado mÓdico do Sindicato c não do 6reão Pro 

vidcnciário ••• (lê). A douta Procuradoria é pelo não conhccimcu 
.. 

to. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Tostes ;"alta - De acÔrdo. 

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

lator. 
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. -O Sr. Julio Barata - O Acordao necou o abandono de emprec;o. A 

Revista renovou a acusação de des!dia • Há dois AcÓrdãos que - , , 
nao se atritam com o julsado recorrido, A materia e de prova. 

não conheço. 

O Sr. Tostes !.!alta - TambÓm não conheço. 

P u!. .. p • O Sr. residente - "L« diverc;encia? or unanimidade, nao se co 
- -

nheceu da Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 4 046/67 - Relator: l:linistro 

Tostes 1lalta - Revisor: l.!inistro Charles J,qoritz - Recurso de 

Revista de decisão da 910 3CJ da Guanabara - GR..{i<'ICA FENIX S/A 

(Dr, A. Dionisio de Oliveira) e JOÃO !JONTEIRO DE OLIVEIRA. 

O Sr. Tostes Malta - Sr, i'residente, rejeitados os Embargos 

' . -opostos ~ sentença proferida a revelia, interpoe a recorrente 
' -.. · IA I , 

11- Revista, .sobre a qual omite parecer dosfavoravel o !.Tiniste-

rio PÚblico. É o relat6rio. 

O Sr. Charlos i1oritz - De acÔrdo, 

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

l!ltor. 

O Sr. Tostes >.!alta - nsomento por equfvoco,,. (1Ô) 11 , 

O Sr. Cha:r.~es !.1oritz - Não conheço. 

O S ~ id Ha' i .. P -r. res ente - d verc;encia? or unanimidade, nao se co 

nhoceu da Revista. 

O Sr. Secretário - PROC.l!!SSO N2 4 065/67 - Relator: J,!inistro 

Charles l.Ioritz - Revisor: l•Iinistro Arnaldo Sussekind - Recurs 

de Revista de decisão da 7a JCJ do ::ião Paulo - n·TDÚSTRIAS P 

I.:!OUNT S/A (Dr. Aryoval A, Cruz) e !.IARIA DO CARJ.10 SILVA (Dr. S 

las F.S11va), 

o Sr. Charles lloritz - A decisão à revelia foi mantida em~

bargos, i'ls. 23, e cita a recorrente julgado sÔbre a elisão 
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de pena ••• {lÔ). O douto parecer~ pelo não conhecimento ou 

despro:'{imonto do a~lo. ~ o relatÓrio. 

O Sr. rresidonte - :00 acÔrdo. Em discussão. Ence;rrada. Tem a 

palavra o Relator. 
' , O Sr. Charlos Moritz - Esta fora do duvida que a recorrente, 

à hora da audiencia se encontrava em outra Junta ••• (lê). Co--
nheço da Revista. 

S ~ id ' Ha' di A i P i o r. res ente - Tambem conheço. vor&enc a? or unan -

midade, conhecida a Revista. Tem a palavra o Relator. 
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' ' O Sr. Charles Noritz -No merito, deu provimento o. mesma para 

anular o processo, sendo evidente que não houve descaso pela 

notificação, mas impedimento, nem sendo justo que se condene 
' ' ~ a revelia quem demonstra proposito de defesa ••• (le). 

O Sr. Presidente - Nos embargos, provou o impedimento, porque 

estaria em outra audiência. Pena que a Jun.t:a não tenha acolh' 

do os Embargos, nos obrigando a anular o processo nesta fase. 

Com o :\ela to r. ' ~ Ha divergencia? Por unanimidade, deu-se pro-

vimento à Jevista para anular o processo desde a instrução, 

o 3r. Secretário.- PiOG··~asu I\R4 087/67- Relator: 1'-iinistro ar. 

naldo Susselünd. rtevisor: l>iinistro Julio Barata. Becurso de 

~evista de decisão da lfiJCJ de Curitiba. ANlBAL SaKTOS LI~lli 

e UíP3~S'lOaA PAilA~!AENSt 8/A (Dr.E.Franco Passos), 
' A Q Sr. Presidente - O recorrente deixou de bater inumeras veze. 

"' e seu cartao de ponto, embora tivesse cumprido as respectivas 
A ' jornadas de trabalho.;, (le), Dai a ievista q_ue mereceu pare-

, , , ·' # 

cer favoravel do Ministerio Publico, ~ o relatorio. 

O Sr. Julio Barata - De ac~rdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. ' ~ O acordao do P!l 

no, citado a fls .28, justifica o conhecimento da !te vista. 

O Sr. Julio Barata - Conheço. 
' A o Sr. Presidente - Ha diver~encia? Por unanimidade, conheci-

da a Jevista. ;;;sta merece provimento, nos têrmos do douto pg. 

recer da Procuradoria Geral. Com efeito, se o recorrente prg. 

tic6u ato de indisciplina, poderia ser punido com pena de uu~ 

pensão ••• (1ê). 

O Sr. Julio Barata - De acÔrdo. 
' ~ O Sr. Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, dado prQ 

vimento à Jevista para julgar procedente a reclLmação. 

O Sr. Secret~rio - PROCE.SSü r:olt 128/67 - Relator: Hinistro C 

les Noritz. Revisor: Ninistro Arnaldo Susselünd. .{e curso de 
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nevista de decisão do T.1T da 41\Jeeião. CIA ESTADUAL DJ ENE.{-
, , ' 

GIA ELt.:TJICA e JOS~ OO.EJ.íY BOJG~S. (Drs, Jose ,,,Cunha e A.FlQ. 

res da Silva), 
~ 

O Sr. Charles Moritz - Ambas as instancias julgaram improced_ 

te o inquérito, não admitiram a falta arguÍda de embriagu~s •• 

(Ú). I - -O douta parecer e pelo nao conhecimento ou nao provi-

menta. ~ ' .e; o relé. to rio. 

O Sr. Presidente - De acÔrdo, ~m discussão. 3ncerrada. Tem 

a palavra o Jelator, 

O Sr. Charles Moritz - A primeira decisão foi anulada por es 

Turma considerando que ocorrera supressao de inst~ncia ••• (l~) 

Não conheço. 

O Sr. Presidente - }!ão conheço. Há diverg~ncia? Por unanimi 

dade, não se conheceu da 3evista. 

O Sr. Secretário - PJOCES30 il'.!l4 171/67 - delator: hinistro 

Tostes Nalta. Revisor: l'linistro Charles Moritz. ilecurso de 

.'l.evista de decisão da l;;.JCJ de Niteroi. ' ' COKOOMIIHO 00 EDIFl 
, -

ClO JUDYA_1A e G<: :VASIO GGHiidAES. (Dr. Carlos Alberto Baptis 

ta),_ 

O Sr. Tostes MaltJi - Sr. Presiderte, a MM. Junta nao deu pela 

validade do contrato de experiencia por 90 dias, ocorrendo a 

dispensa antes ••• (lê). ' ' ' E o parecer do Ninisterio Publico e 

pelo conhecimento e não provimento. ~ o relatÓrio, 
~ 

O Sr. Charles M9ritz - De acordo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. ~ncerrada. Tem a palavra o 

.-tela to r. 

O Sr. Tostes Malta - Vou ler o voto todo? Conheço do recurso 

' e lhe dou provimento pois quando celebrado o contrato ja a 

Consolidação fÔra alterada,,.(lê). 

O Sr. Charleq Moritz - ilcompanho. 
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~ 

O Sr. Presidente - Vou pedir vista, nao porque nao tenha minh 

convicção sÔbre ' ' a materia, mas e porque escrevi lon_amente 

sÔbre o assvnto no sentido da decisão da Junta. 

O Sr. Tostes Malta - Sr. Presidente, torno a repetir: sua al

ta opinião compÕe minha valia. 

O Sr. Presidepte - O Decreto nQ229 apenas conceituou o contrs 
~ 

to de experiencia, comorontrato a prazo, limitando em noventa 
~ 

dias. As consequencias dêste, pelo menos com apoio nas dou-
' trinas alemã e francesa, contrariamente ao entendimento da 

' doutrina italiana, e no sentido de que, feito o contrato a 
' , prazo, para o rompimento antecipado, e necessario que tenha 

uma motivação. 3em motivação, é preciso o aviso-prévio, iss~ 

em resumo. Não vou mais pedir vista, porqye estou dando o VQ. 

to. 

O Sr. Tostes Malta - V.Exª me releve. Já estamos em idade de 
~ 

carregar bastante experiencia, para prescindir de citaçÕes, ~ 
, 

principalmente, quando V.Exa. emite uma opinião, eu direi: e 

Sussekind quem fala, não precisa mais nada. 

O Sr. Presidente - Huito obrigado. 

O Sr. Tostes Malta - J:fu:.s, se êste Tribt:nal, pelo menos pela 

segunda Turma, já admitiu v&lido o contrato de experiência,se 

assim entendem alguns :l.egior,ais e mui tas Juntas, quando veio 
~ 

a lei, agora, foi exatamente atendendo a este clamor. Então, 

' estipulou-se, alem do contrato determinaoo, o contrato de ex-
' periência. Para que? Para sujeitar o empregado aquela prov 

Se serve fica; se não serve, sai. Então, o contrato não é po 

' ' ' noventa dias, e ate noventa dias.no maximo, porque quando se 
A ' diz contrato de experiencia ate noventa dias ••• 

' O Sr. Presidente - O que a doutrina 'ustenta, alem 

' - ' ciei, para tornar mais facil a rescisao motivada, e que se o 

empregador despediu o empregado por deficiência funcional,por 
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tanto, experi~ncia negativa, isso exclui o aviso-prévio. 

2. 

, 
E 

, ~ 

implicito no contrato ae experiencia. O empregado contratado 
, 

a titulo experimental para ser car9inteiro, comprovado que n:' 

praticou falta grave, mas comprovado também que o serviço dê

le como carpinteiro não serve, êle não sabe trabalhe.r como c 

pinteiro, isso é motivo justo para rescisão do contrato de 
A -periencia. Mas, se nao tem motivo nenhum, se o empregauor 

alega na contestação qualquer motivo, êle é obrigado a dar a-
, 

viso-previo. 

O Sr. Tostes Malta - Verifico, desde logo, uma fàha grande e 
, , ~ 

lamentavel 1 mas, inicialmente, reparavel. ~ que eu não tinha 

lido o trabalho de V.Exa. 
, - A 

Sou leitor assidLo, mas nao li es-
, 

se trabalho. Ocorre o seguinte: Antes dessa lei, tambem o em 
, -

pregado contratado a titulo experimental, que nao desse conta 

do seu recado, poderia ser dispensado por justa causa. 

O Sr. J11lio Barata - Apenas o contrato não tinha a cons2..graç-

legal que tem agora. 
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, 
O Sr. Tostes l>ialta - necordo-me ate de um caso citado por um 

Advogado, que deixou merecida fama e justa saudade, ~~rio Bo~ 

ghini. ~le contava, com aquela graça que lhe era peculiar, 
~ ' um portugues, convocado a Junta para defender-se de uma recla 

mação, conduzia um servente com uma máquina e, ao chegar a 

sua vez e indagado sÔbre sua defesa, êle apontou para a máqui 
, ~ 

na e, depois de alguma perplexidade, a maquina no lugar, ele 

disse ao Juiz: Peço a V.Exa. que convide o reclamante para b~ 

ter ~ máquina. É que o tinha contratado como datilÓgrafo, e 
' , o empregado não sabia bater a maquina. De modo que o contra-

to experimental sempre est~ sujeito a isso. É o velho ditado 

quem não tem pompet~ncia não se estabelece. 
h 

O Sr. Presidente - Vamos, então, encerrar a Sessão, com esse 

pedido de vista, convocando para quinta-feira uma outra, por

que temos ainda 6 processos em Pauta. 

O Sr. Tostes f:íalta - Sr. Presidente, antes de V.3xll encerrar, 

eu pediria - porque estive fora na ocasião - que se consign 

se em Ata um voto de pesar pelo falecimentos de um dos mais 

brilhantes Advogados que já ti vemos, o Dr. Justo de ~·loraes. 

Era eu Presidente de Junta e, tendo passado pela Justiça Co-

' ' mum do Ministerio Público, guardava um grande respeito ao Dr. 

' Justo de Moraes. Tratei de dar um significado especial a sua 
A ' presenÇa na Junta. Ele defendia um caso de aviso-previo. Ao 

h 

dar-lhe a palavra, ele levantou-se; eu insisti para que sen-
- A 

~asse. Disse, entao, ele: Fui o primeiro a me bater pelo di-
' reito de o Advogado falar sentado, mas quero, em homenagem a 

' h Justiça, sempre falar de pe. Era esse homem com essa delica 

deza, com essa nobreza de sentimentos que honrava a Justiç 

Comum e tamb~m esta Justiça, e rão podÍamos deixar de consig 

nar um voto de profundo pesar pel~ seu falecimento. 
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, 
O Sr. Justiniano Jose da Silva (Procurador) - Sr. Presidente, 

a Procuradoria associa-se a esta justa homenagem. 
, 

O Sr. Presidente - Sera consignado em Ata o voto de pesar prQ. 

posto pelo Ninistro Tostes Halta, a esta Turma, pelo faleci

mento do Dr.Justo de Noraes, no que foi acompanhado pela man,;i. 

fesLação da Procuradoria Geral, e a Secretaria providenciará 

para que se transmita ~ famÍlia cÓpia da Ata registrando ~sse 
, -voto de pesar. Esta encerrada a Sessao e convocada para quin 

, 
ta-feira, "data venia" do Ministro LJ.l.iz Menossi, a proxima 

Sessão. 
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