
PCOEA ..JUOICIARIO 

.JUSTlÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR CO TRABALHO 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 17a. SESSÃO ORDINÁRIA 

DA TERCEIRA TURMA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada om 2b do agôst~ de 1 9b9o 

Presentes os Srs.Ministros: Tostes 
Malta, Presidente; Charlos Moritz, 
Arnaldo Sussokind, Renato Machado o 
Dolio Maranhão(convocado). 

• Procurador: Dr. Justiniano Jose da 
Silva 

~cretário: Dr. Dalton Luiz Pereira 

• O ::Ir. Presidente - Havendo numero legal, declaro aberta a ::lo,! 

são. A Ata da Sessão anterior está à disposição dos 8rs.M1ni.! 

tros, Procurador e Advogados.(Pausa). Não havendo objeção, es -
tá aprovada. Os ~rs. Advogados ficam avisados do quo o Minis

tro Luiz Monoss1 comunicou quo, por motivo de doença, não coa 

parecerá à Sessão do hoje. Terão proforÔnc1a regimental aquê-

• les quo pedirem, can o consentimento do Ministro Délio Mara -

nhão. 
. -O Sr. Dólio Maranhao - ~r. Presidente, como tenho apenas qua-

tro processos, coco Hovisor, e tenho realmente pressa, poço 

aos Advogados quo mo permitam julgá-los primoiro. 
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o Sr.socrotário- PROCESSO lJSI ?01/69 - "olator: Ministro Arnal

do Sussekind. Revisor: Ministro DÓ1io Maranhão. Recurso de Re

vista do decisão do TRT da la.Região. MARIA JOSEFINA RAMOS FI• 

GUEffiEDO ROCHA PLAISANT o dDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A- E.F.L. 

(Dra.Tolma Musse Biuana e Reginaldo de Souza AgUiar). (Não p 

ticipa o Ministro Renato MaChado). 

O .;,zo. Arnaldo Sussekind - O EgrÓgio Tribunal da Primeira Re

gião decidiu - cont'orme jurisprudência que se consolidou-que 

o aumento de salário ®terminado pela Lei 4 86,/65 não podo

ria condicionar-se à aceitação, pelo empregado da RÔdo Forro

viária Federal, da elevação da jornada do trabalho, ainda quo 

se tratasse de ••• (lê). o Ministério PÚblico opina pelo co~~ 

cimento e provimento do recurso. :di o relatÓrio. 

O Sr. DÓlio Maranhão - De acÔrdo. 

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

Relator. 

O Sr. Arnaldo Sussckind - Em toso, o aresto transcrito a rls. 

125 autoriza o conhecimento da Revista. Conheço. 

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

o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O ~r. Arnalao Sussekina - Na aplicação da lei aos casos con -

• eretos o muito especialmente aos atinentes a dospedida inctiro -
ta, há que ao ter om vista ••• (lê). Conrirmo, por isso, o V.A

cÓrdão Regional, negando provimento ao recurso. 

O Sr. ~lio Maranhão - ~'ambÓm nego provimento. 

O Sr. Presidente - Há divergência? Por unanimidade,nogado pro -
vimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NSI 742!69 - Relator: Ministro Ar

naldo Sussekinct. Revisor: Ministro Dolio Maranhão. CIA PAULIS -
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TA DE ESTHADAS DE FERRO e JOSt VAHELLA E OUTROS. Recurso de H 

vista do decisão do TRT da 2a. Região. (Não participa o Minis 

tro Honato Machado) 

o Sr. Arnaldo Sussekind - O EgrÓg1o Tribunal Regional rejeito 

a prejudicial do coisa julgada e confirmou a respeitável sen 

tença original quo assegurou aos reclamantes a equiparação sa 
A 

larial pleiteada. Os autores o paradigmas, vigias da empresa , 

obtiveram por decisão passada em julgado ••• (lê). O Ministério 

PÚblico opina pelo não conhecimento dO apÔlo. t o relatÓrio. 

O Sr. DÓlio Maranhão - De acÔrdo. 

O Sr. Presidente - & discussão. Encerrada. Tom a palavra o 

Holator. 

O Sr. Arnaldo Sussekind - Uonheço da Hovista no que tange • a 

violação do art.4bl, § ~o, da Consolidação, e passo desde lo

go ao voto. Relativamente à coisa julgada, !nocorre a preten

dida violação, pois inexiste a trÍplice idontidade capaz do 

configurá-la. Na ação anterior, os autores pediram horas ex -

tras. Nesta, pleiteiam equiparação salarial. O que não é pos

s:Ível, face à lei, ó elevar-se o salário dos reclamantes ••• 
(lê). 
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O Sr. Presidente - :f do. Comp<..'lhi .. P..:.tlist~J.? 

o S!·. r.:·n..:J.do S'J.asekind - :Ex c. to. 

13,20 -1-

O Sr. ;-.rn..:J.do S'J.snekind - !!lte é ".1m pc'.teo dife:·ente. I(pipt--

ra.ç~ L.O s..J.ÚI·io rud.a hor"'s extr ... .,, cp.l!! fsrwn llt.lllt:Je;~·.u•:..;l! ... lõl. 

O Sr. Pre~:lid!.!rt!- V. :Ex ... est.: reunheeendo direito t.. ecpi-

O S!'• •. rn:..l\1c S'..tsr.;ekin! - E:::h'.t negando. 

O Sr. Pl•esidente - li':o h<..V• .. nde divergência, d~o .,revirr,ente 

O Sr. Senett';r:!.o - PROC.ES::O Hg 917/69 .- iteluto:·~Mini~:tra -"l'

n:..ldo 8-J.ssekind. Reviçor: l.Uniatro D~lio Mt.r!J.llh~. ~ee'.trso 

de revistta. de deeia:.e de J .c .J. 411 de ReQife. :OWlu Mere«n ., 

de s. P&.:.tle S/J... e Ives Blil.!iltrlls Zbr.,boni e o·J.-tro .• (Drs. Lfl.l.!'ie 

!ibeiro .:!e .&l"u.:Íjo e Pa:.tlo de Mort.es Pereirlil). 

O Sr • ...rna.J.do 8-J.~;~sekind - A Revi:"lt!-1. ze ino:.trge eGntra.. senten 

çc. prot:eriJ.~J. l!f.l imbb.l'goo percpe: ""') ni::e eomp'.tt ... :!cs cu c;a~ba

doll.l como diu.o ·.íteis ne períadc de gOze de féri~J.s de b~a.nck-:i.e 

b) n~ desoc.ntc·.t Je per:!odo W}'.tisitivo du.s fé:·i1..s os Jii4;;; de 

inteln:Jestivo ç. O drgi>G do Mini stéria ?..Íblieo ·Cr:inu r. elo nüo 

conLe -!!mente. t o rel"'tC:·io. 

O S!•. Presidente - Em diaeuasi::e. JLncerrüd'"-• Tem "" phla.vra e 

Rel~ater. 

O Sr. ,.l'ni.ldo S'J.sasekind - ;.. prelimin&r hl'g.:.:ÍJ1o1. nelo reeorri-

mt..s, r~ÜG conheço du. Revint&. porque, no tc.c:..nte uo eon.::eito 
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de di~ 1ti1 pur·~ ~s b~n•~·ios, e reecrrente eit~ apenuo ~m 

tl.l't. 132, letr~o. ~ du Cons<#lid~:>.;~, a.. norr.u .. legul fc.i udeq:u ..... 

dw:umte &.:?1ie...di4 ocnfG>rme j:u·is~l·~dênei"" dê::Jte Trih-.J.n...:L. Es

elw:-eçt q'.l.e q'.l.~.<ndo fiz êsae v'te era.. j'.l.!"is~r'.l..!~nci"' der; Trib'.l.. 

nul, m~>.s IH• 11 tir.l.1.>. Sessê:e, por -,.o to de desem:; .... te, e· l?lenc de 

oidiu. de ru.neir ... diferente. li'i:o \lenheçe. 

tu:; i:.o de lei. 

0 S!• • Pre~idente - V • :Í:XIf.• disse <pe .. rre1iminlf.l• é dt..S CJ.~ll 

n:::.O ae pede >~onl~eeer. C(.J.OP-1 ""prelinün...r? 

O Sr • ...rn<.J..!e 8-,tS$Sk; nJ - N .... :~~ eontrt~.-rt~.zões cs reeerrides ~ 

eent~wo-. c:pe cr.s E.11burgco cfere·:lidos pc1u or ... re~~:~rrente 8!''-'IT< 

in ter;,pe s ti v Gil• 

O Sr. Presidente - CGm es :Er.,b'w:·;-ca t~. deeist;.e f.:. i rr.cdifie~ ... ? 

O Sr. Arnt.lde s-asekind - (Ccns:.l.ltll< es u'.l.tos) - O proeesaG 

foi UG Re~ionul. 

r .• ..çi:o p<..l'>r. ooRdenlf.l• to. ree1l.ll~,aJ&. :.._ indeniz~:AÇi:o, férió!.!l:, ete. 

O .~>.etrJ.:C. l'le!dcnul n:o c~<.nhe\le~ do ree'.l.l·so por se tr~o.•t= •.ie 

:?Cr se tratur de I!;,btl.l'gc;;s; ent>:.o fcrum preoerrte!l b. J-._;_ntliL 1 q~e 
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O Sr, Presidente - Não tem sentido a argüição. Na preliminar 

acompanho os Ministros Relator e Revisor, mas no conr.ecimen

to, com a devida vênia, discordo· nas duas questões, por en

tender que o sábado não pode ser computado. 

O Sr. Délio Maranhão - O sábado não foi computado. 

-1-

O Sr. Arnaldo SusseRind - Ao contrário, quem recorre é o Ban 

co. Também entendo como v. Ex•; entretanto, não conheço da~ 

vista, porque no tocante ao conceito do dia Útil para o Ban

co, o recorrente cita apenas um aresto de Turma. 

O Sr. Presidente - Cita a lei. 

O Sr, Arnaldo Sussekind - Não,cita apenas aresto de Turma • 

O Sr. Presidente - A indicação está implÍcita, 

O Sr. Arnaldo Sussekind - Impltcitamente, pode ter citado a

té a Constituição. 
N , A N O Sr. Presidente - Nao ha divergencia, mas violaçao de lei ; 

e para mim, violação quanto às férias. 

O br, Charles Moritz - Acompanho V. Excelência. 

O Sr. Presidente - Verifica-se empate; adiado o julgamento ~ 

té comparecimen~o do Ministro Luiz Menossi, ou outro qte po~ 

sa substitui-lo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO ND 961/69 -Relator: Ministro A~ 

naldo Sussekind. Revisor: Ministro Délio Maranhão. Recursode 

Revista de decisão da 5• JCJ da Guanabara - AGENCIADORA DE 

TRANSPORTES GRANADA LTDA. e ADILSON LOURO PEREIRA (Dr. Aloi-

sio de Azevedo Rezende). 

O Sr. Arnaldo Sussekind - Condenada à revelia a emprêsa opôs 

Embargos, juntando têrmos de conciliação atinentes à reclam~ 

ção ajuizada pelo mesmo trabalhador em outra Junta de Conci

liação e Julgamento. Entendeu, porém, a sentença recorrida qrn 

não elidida a revelia, não poderia esposar os aspectos de fa 

tos suscitados no recurso ••. (lê). O Ministério PÚblico opi 
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na pelo não conhecimento ou não provimento do recurso. ~ o r~ 

la tÓrio, 

O Sr. D~lio Maranhão - De acôrdo. 

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

Relator. 

O Sr. Arnaldo Sussekind - Sr. Presidente, não vou ler meu vo

to. Conheço da Revista para anular a sentença de Embargas, de 

terminando que o recurso seja conhecido como Ordinário por u

ma das Turmas do Tribunal Regional, porque já nessa fase não 

se pode conhecer. 

O Sr, Délio Maranhão - De acôrdo. 

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

e provido o recurso para que o Tribunal Regional aprecie o R~ 

curso como Ordinário. 

O Sr. Délio Maranhão - Sr. Presidente, não tenho mais proces-
, N 

so, e devo voltar na proxima Sessao para o voto de desempate. 

O Sr. Presidente - Agradeço a V, Excelência. 

(RETIRA-SE O MINISTRO D~LIO MARANHXO), 
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O Sr. Secretário - PROCESSO NQ1147/69 - Relator: Ministro Ch 

les Moritz, Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind. Recurso de R 

vista de decisão do TRT da za Região. BANCO DO BRASIL S/A ( 

Francisco Regis Cayres Filho) WALDIR CHAGAS DUARTE (Dr. Geral 

do Fernandes). .. , 
O Sr. Charles Moritz - Trata-se de inquerito julgado improce-.. 
dente, pois o alegado abandono de emprego não ocorrera, estan 

do o . -empregado sofrendo das faculdades mentais - Acordao de 

fls. 97. Cita o recorrente julgados ••• (lê). Opina a douta PrQ 

curadoria pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso. 

l!l o relatÓrio. 

O Sr, 
.. 

Arnaldg Snssekind - De acordo. 

O Sr. ?residente - Tem a palavra o Sr. Advogado. 

(Usa da palavra o Dr, Oscar Pinheiro Guimarães) 
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O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada, Tem a palavra e 

Relator, 
~ ~ 

O Sr. Charles Morltz - Os arestos arrolados nao aao divergen-

tes, porque se trata, no caso, de auaencla decorrente de doe~ 

qa, que constitui matéria de rato, Os arrolados se referem a 

ausências justificadas. (Lê). Não conheQo do recurso. 

O Sr. Arnaldo Susseklnd - t meu voto. ·o Advogado leu, da tri

buna, 4córdãc que mala lhe parecia divergente; pelo que ouvi

moa, o que ali se afirma é que .a fluencla de prazo superior a 

trinta dias caracteriza e abandono de emprêgo, desde que nó~ 

ja motivo juatlflcado, Ora, no caso, conforme bem ou mal as -

severam as Instâncias Originárias, - matéria de prova -o INPS 

informou tratar-se de doente mental. Não conhe~o do recurso. 

O Sr. Presidente - Há dlvsgênola? Por unanimidade, não conhe

cido o recurso. 

O Sr. Secretário- PROCESSO N~'500/69- Relator: MlnlstroChar 

los Morltz. Agravo de Instrumento de despacho do 

g!ão, FUNDAÇ~O INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTI

CA E IRENE DE ANDRADE SILVA, (Drs. Milton Mendes Gon~lves e 

Eliane Saboya Valente). 

O Sr. Charles Morltz - Reconhecido devido ao empregado aumen 

to de 20~ atrlbuldo aos servidores pÚblicos, sempre antes co 

cedido. A Revista to! interposta com base na vlolaQão, lndefe 

rida pelo respeitável despacho de fls. ~6, contra o qual 

(lê), A douta Procuradoria opina pele provimento do Agravo. 

o relatório. 

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

Relator. 

O Sr. Charles Morltz - Dou provimento ao Agravo para melhor~ 

xame, pois não enfrentada a questão de que, nos casos anteri 

ores à legislação, ••• (lê). 
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Ha, A p O Sr. Pr•s1dcnto - divergencia? or una»imidade, dado prQ 

vimento ao Agravo, para melhor exame. 

o sr SecretÁria - ?ROCESSO NO 635/6° - Relator: Ministro To 

tes Malta. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da la. R 

gião. FUNDAÇ:tO INST. BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTAT:lSTICA 

MARILIA HELIANA LIMA 'E OUTROS. (Drs. Hilton Mendes Gonçalves 

e Walter Cardoso). 

O sr. Prcsiduh - Srs. Hinistros, mandado aplicar o aumento 

do funcionalismo pÚblico aos servidores da Fundação, confir-

' mada a sentença, negou-se provimento a Revista pelo fundame~ 

to de que não fÔra violada a norma jurÍdica ••• (lê). t o r~ 
' N A latorio. Em discussao. Encerrada. Passo ao voto: De acordo 1 

com a conclusão do parecer do Hinisterio PÚblico, dou provi

mento ao Agravo, merecendo melhor exame a questão. Há divor-
A 

gencia? Por unanimidade, dado provimento ao Agravo, para me-

lhor exame. 

O sr Secretária - fROCESSO NO 518/6o - Relator: ~anistro 

les l~ritz. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 1~~ 

gião. LUCIANO CLEMENTE KLEIN E VARIG S/A EMP. DE VIAÇ.ltO At _ 

REA RIO GRANDENS~.(Drs. Josó Cavalcanti e Ary ~nteiro Lope 

O sr C1wrl es !for H~ - Não somado o tempo de serviço anteri-

' or a aposentadoria do empregado, e admitida a proscrição da 

reclamação quanto ao adicional de transferência, interposta 

a Revista pelas duas letras, foi indeferida pelo respeitável 

despacho de fls. 14 ••• (lê). A douta Procuradoria opina pe

lo provimento do Agravo. t o relatÓrio. 

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

Belator. 
A 

O Sr. Cbarles ~IDritz - A jurisprudencia citada reflete situ

açao diversa. Embora aposentado, o empregado continua a 

tar serviços, nas mesmas condiçÕes. !o caso, a ~rosentadorl 
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do agrav,.nte ••• (lê). P:ego proviaento ao Agravo. 

O Sr. Pr('sidente - Há divergência ? 

O Sr. Arnaldo Sussekind - Peço vista. 

-3-

O Sr. Pr('sidente - Suspenso o julgnaento, ett vtrtude do nedi 

d~ de vista do Ministro Arnaldo Sussekind. 

O Sr. Secretário - PROCESSO ~ÚM~RO 429/hO - Relator Ministr 

Chnr1es Moritz. Agr~vo de Instruaento de desoacho do TRT da 

la. Região. CIA. AMtRICA FABRIL e JOSt DA COSTA MOREIRA I 

OUTROS I ASSOCIAÇÃO DOS OPERÁRIOS DA AMtRJCA FABRIL. (DRS AN 

TOMIO CARLOS MENDES VI'ANA, DR EDUARDO COSSERM!l:LLI e PAUI.O Cl 

SAR COSTJ:IRA. 

O Sr. Chnr1 es Mor i tz - A decisão Regional ad1ü ti'< que os ora 
, 

agravados era• todos •edicos e•pregados, havendo solidarieda-
- A de patronal entre a Associaçao e a eapreaa. A Revist~ foi in 

terrost a ••• (lê). A douta Procuradoria opin" pelo proviaents 

de Agravo. t o relatÓrio. 



e . . 

PODER ..JUOICIÁRIO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR CO TRABALHO 

/LSO/tbl -1-

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

Relator. 

"' O Sr. Charlos Yoritz - Dou provimento ao Agravo, do acordo 

o douto parecer, mas sem projulgamonto algum, pois quo a ma -

tória está a autorizar mais acurado exame, ató mesmo sob o 

ponto-de-vista da di~ergência invocada o repelida pela só a -

firmação do quo os arestos citados ••• (lÔ). 

O sr. Presidente - Há divergência? 

O sr. Arnaldo Sussekind - A minha divergência se funda no me

morial quo recebi. Por isso, estou condicionado a qualquer 

contestação por parto do Ministro Relator. Mas, os Advogados, 

como auxiliares da Justiça, ao encaminharem seus memoriais,mo 

rocem fÓ. Aqui, so afirma ~uo o AcÓrdão roconbocou vários p 
A 

supostos do fato, pressupostos estes que, evidentemente, 

podem ser atacados na Revista. Entre êsses pressupostos de f 

to, alinha o memorial êste: " O primeiro tinha horário fixa

do." llão interessa. 11 Tinha pagamento mensal." Estavam sob 

subordinação, recebiam ordens também da América Fabril S/A 

da Associação MÓdica contratada pela AmÓrica Fabril para pro 

tar assistência mÓ<ll,ca aos seus empregados. Os módicos esta· 

vam sob subordinação, recebendo ordens tambÓm da América Fa -

br11. Atendiam aos empregados da sociedade sem serem emprega

dos diretos da Associação. (Lê). Ora, Sr. Presidente, parece 

quo Ôsses pressupostos são aferidos face à prova. Estão afir 

mados pelo Acórdão Regional o, sem destruir tais prossupos -

tos, não vojo como se possa encontrar violação do lei, sobre

tudo por~uo a lei invocada é o ~ 2A do art. 2A que trata de 
, - , consorcio -aqui nao chega a afirmar o consorcio, apenas as 

lidariodade. Nego provimento ao Agravo. 
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O Sr. Presidente - O Ministro Relator dá provimento ao Agravo 

para melhor exame, frisando bem quo não tinha olomontos. Por-
~ - A tanto, na exposiçao feita, nao posso privar S,Ex& dosao exam~ 

Acompanho S,Ex&, como nos outros casos, para melhor exame, 
.. 

O Sr. kenato Machaao - Acompanho a divorgencia. 

O ~r.Presiaente - Há empato. Aguarde-se a presença do Ministr 

Luiz Monossi, para desempatar. 

O Sr, Secretário - PROCESSO Nll 188/69 - tlolator: Ministro TO,! 

tos Malta. Agravo do Instrumento do despacho do THT da 6a.~c

gião. JOSt VIEIRA o CIA AÇUCA.ttEIRA DE GOIANA, (Drs~ Djalma. 

Gonçalves Raposo o Antonio C.de Brito Castro). 
, . 

O ~r. Presidente - Srs.Mirdstros, o despacho agravado esta as 

fls. 88, e o que se alega é que a prova produzida fÔra mal a

preciada. O douto parecer ó pelo não provimento do Agravo. É 

o relatÓrio, 
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O Sr. Presidente - (Continuando) - Em discussão. Encerrada. A 

questão é de fato o prova; assim, não mereceria mesmo ser pr~ 

cessada a Revista. Nego provimento ao Agravo. Há divergência? 

Por unanimidade, negado provimento ao Agravo. 

o sr SecrctÓr1 a - PROCESSO Na lj]B/6<; - Relator: Ministro Oir. 

les Moritz. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da la.R~ 

gião. CIA, &~ICA FABRIL E JOS~ DA COSTA MOREIRA E OUTROS E 

ASSOCIAÇltO DOS OPERÁRIOS DA Al'ltRICA FABRIL, (Drs. AntÔnio C;u: 

los Hondes Vianna e Eduardo Coscernelli, Paulo Cesar Costem) 
, 

~o~s~r•·~Cwh~?~r~l~e~s~M~a~r~i~t~z - Infederida a Revista que versa materia 
, . 

de prova, por serem improstaveis os arestos citados as 
- A interpoe a empresa o Agravo que so processou nos autos sem 

testo contrário e em que se reporta ~s razões apresentadas, A 

Procuradoria opina pelo provimento. Ê o relatÓrio, 

o sr Prcs1c~ntA- Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o~ 

lator, 

º Sr Charl es l'ari tz - As duas 
A 

Instancias deram pela despedi-

da !motivada e não contestou o agravante a afirmação dos res-
, . ' , 

poitavel despacho quanto a inaplicabilidade da hipotese dos ~ 

restos citados ,,, (lÔ). Nego provimento. 
, . ' 

O Sr. fre$idente - Ha divergencia? Por unanimidade, negadopr~ 

vimento ao Agravo, 

Q sr sccretÓrio - PROCESSO N° ltM169 - Relator: Ministro Re

nato Machado. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da la. 

Região, INST, NACIONAL DE PREVIDtNCIA SOCIAL - I1~S E SIDI 

COSTA, (Dr. Alexandre Calazans de !1oraes Filho), 

o Sr. Renato Machoda - Sr. Presidente, fiz um voto mais lorge, 
, 

embora a mataria seja conhecida do Tribunal, porque vou assu-

mir posição um pouco diferente. O INPS, irresignado com o de 
, 

pacho denegatorio da Revista, agravou de Instrumento para 

te Tribunal, para que o mesmo autorize a subida dos autos 
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o objetivo de apreciar 

ao pessoal da ex-SAMDU, 

radoria opina pelo in de 

te 
, 

esta amparado pela C 

aquêle recurso. Trata-se de 13Q salário 

incorporado ao INPS ••• (lê). A Procu

ferimcnto, considerando que o reclaman-- , onsolidaçao. Ja 9e posse do processo, o 

Instituto Nacional de P • revidencia Social requereu ao Relator a 

juntada de ato interno 
.. 

de 19 de março de 69, que determinei ~ 

se juntado, por linha, ao processo. Teremos de discutir, pare-
,. 

a juntada ce-me, sobre 
• , 

desse documento, que e ato oficial, ao 

processo. 

o sr Pres'd•ntm - Subm eterei à Turma a questão preliminar da 

retende juntar já existia ao tempo do~ juntada. O ato que se p 

curso? 

o sr. Bens to Machado -
, 

Ja. 

Q Sz:. ~es:!daotc - v. E xa., neste caso, defere ou indefere? 
In .::ft t~ ___ .,._ u~~'h-"'~ -
Oficial; 

, 
e ato oficial. 

o sr. Preg1àepte - In de 

juntada deveria ser req 

flui na decisão, o mome 

Defiro por 
, 

ser ato publicado no Diario 

•. 
firo, com a devida venia, porque essa 

uerida no momento oportuno. Se isso in

nto oportuno era o da instrução; se não 

influi, 
N , o 

nao ha prelillllll ar. 

o sr CbsrJ es i.for1 tz - Com v. Excel;ncia. 

o sr Arnglda Sussekind • - De acordo com V. Exa., "data venia" 

do Relator. porque, se vai influir na decisão, a outra parte 

- teve oportunidade d na o , - , 
e contesta-la; se nao vai, e ~elev~. 

o sr. Bpnato Machado - Apenas fortalece a conclusão. 

ó Sr Arn aJ Co Susselr1 nd - V. Exa. pode, se fÓr matéria de dire 

to, dar como argU!llento seu. 

o sr. Presidente - Inde ferida a juntada. Tem a palavra o Rela 

tor. 

o sr Renata Mnchndo -
Tribunal 11 a quo", 

Ao contrário do exposto no AcÓrdão d 

lamante, .por fÔrça dos arts. 16 e 19da o rec 
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, , 
combinados com o paragrafo unico do art. 23 da Lei 

, 
passou a ter "status" ds funcionario, deixando o de 

empregado ••• (lê). Dou provimento ao Agravo. 
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O Sr. Presidente - Trata-se de empregado do SAMDU que teve re-
, , 

conhecido o direito ao decimo-terceiro salQrio. Negada a Re 
# A 

vista, na o Agravo, provido pelo fundamento de que esse empre-

gado por fÔrça de lei foi enquadrado como servidor autárquico. 

O Sr. Arnaldo Sussek,nd Não mais sujeito ao regime da c~. 
A # 

O Sr, Pros1dente - A divergencia e minha, portanto, vou fun-

damentá-la. Essa lei a que se refere o Ministro Relator, dá~ 
, 

portunidade ao empregado de ser enquadrado como funcionaria 
, 

tarquico, mas fica sujeito, ainda, a um processo especial. 
, , , ... 

te agora varies medicas do SAMDU estao recebendo 

responder se preferem continuar como servidores contratados 

empregados, ou se preferem ser enquadrados na lei. Essa 

não lhes resolveu a situação, a ser definida posteriormente. 

O Sr. Renato Machado - V.Exa. me permite ? O ato oficial qu 
, 

iria ler, exatamente da aos empregados do Ex-SAMDU a faculdad 

de optar. "' , , No caso concreto, ele optou e ja esta recebendo q 
,. 

qHenio. 

O Sr. Pres1dente - " Com a devida venia, o fato de mandar pag 

quinqH;nio não significa que ;le tenha optado. o ato poderia 
, "' ter sido involuntario, sem consultar, e o que ele tem que 

var é a opção. g opção quanto ao fato reclamado. 

O Sr. Rtpato Machado - V.Ex•. me permite ? 
, 

Esta acontecendo 

que o conhecimento foi posterior. Empregados do Ex-SAMDU qu 
, , 

recebem o decimo-terceiro salario e pleiteiam ao mesmo tempo 
, ~ 

enquadramento como funcionarias na.forma da legislaçao 

Então, ;les ficam com duas situaçÕes jurÍdicas. 
~ 

aberraçao. 

O Sr. Presidente - Isso não muda em absoluto, "data venia". P 

dem ;les requerer os dois benefÍcios ? 

O Sr. Repato Machado - Não. 
O Sr. Presidente - Mas, isso não muda a situação no caso, 
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O Sr. Arpaldo Sussek1nd -Parece-me importante nao a discus -

sqo de qual o regime jurÍdico a que, no momento, está submeti

do o reclamante e, sim, qual o regime jurÍdico a que estava e
le sujeito quando teve violado seu direito pela negativa do 

salário. Gostaria de saber a que perÍodo corresponde a gratif 

cação natalina que está sendo pleiteada pelo reclamante, e de 
. - . que data e a opçao pelo regimo estatutario. 

o sr Rersto Moch~do - Pleiteou 130 salário-relativo a 1967;as 

leis citadas são de 1962. 

o sr. Arnaldo Sussek1nd - E a opção dêle? 

o Sr. Benota Machado - Não está manifestada nos autos. Apenas 

que consta é que ;le recebe os quinqüenios de funcionário.!~ 
• esta reconhecido pela sentença que proibiu, por isso mesmo, 

compensação. 

o sr ArnoJ do Sps sek1 nd - o reclamado - INPS - ao contrariar 

direito dele, não alegou nem provou queêre estava sob regime 

rÍdico estatutário? Caberia ao Instituto o Ônus da prova.Acom-
A 

panho v. Excelencia. 

O Sr. Charlos ~or1tz - No caso, acompanho. Dou provimento p~ 

melhor exame. 

O Sr. Pres1dnnte - Verifica-se empate. Adiado o julgamento. 

O Sr. sccretár' o - PROCESSO Nll !J/i?/69 - Relator i Ministro Chvr 

les Moritz. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 6a.Râ 

gião. JOS~ COSME CARDOSO E CIA AÇUCAREIRA DE GOIANA. (Drs • 
.. 

ma G. Raposo e Antonio Calos de B. Castro) • 

o sr CbarJms Moritz -
.. 

As duas Instancias decretaram 

ção da reclamação, decorridos mais de dois anos da rescisão 

contrato de rural. Indeferida a Revista de fls. 46, agrava o 

reclamante reafirmando a continuidade da prestação do serviço 

para empreiteiro ••• (lê). Opina a douta Procuradoria pelo n

provimento. ~ o relatÓrio. 
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:Em diacueaií.o. Encflrl'ud&.. ~em h púl.avra 

O Sl·. Chul'les !.~Ol'i tz - Nego pl'C;vimento bO J...gruvo, de ~acOrdo 

dt i -'·ft com o ou ·o fbl'ecer, r;o e u q::t !'?t>•t e ue u o e prov&., nüo 

O Sr. Presic!ente - Hb. diverg8ncia ? Un:.nimerunte, neg<u'!o 

O Sr. Secrt~tb.ri-º. - J'ROCESSO Ng 467/6~ -Ed&.tor: Minirtro C 

lee Moritz. ~gruve de Inetrumento de desp&.cho do Juiz Presi 

dent. de T!IT d~o. 21l'iegi'bo• VIJ..Çi..O AtJ!EA Si..O PJ..iJLO S/J..-VASPE 

T.ADEU ELESB1.0. 

O S!'. Chw·les ~.Tori tz - negou- :e 111gt~imen:o ""1!&vi~t&. 1 porq1ll 

efet' . .u.odo o depÓaito depoie d~o. upreuntbÇbo do l'eCUI"IilO • Al.eg. 

a &.gro.vunte q~~e &. lei exige 4 form&.lizaç~ do rec~lreo dentro 

do prhzo, orin&.nde f& l'lc-uta Procur..:Ioria pelo n<.o provim.P-nte 

t e relatório • 

O ~. Pres1l'•n:tll - Era dtecululb.o. Encerna~l &.. Te a a phlavra 

:ll;'lb.tor. ,. 
O &'!·. Chw•les _!'lçri.!z- Dou pl·ovirr.ento, ptu•u q:<.e se proceott 

" RJ'Iistu, te fundt.mentudu, pois que o l'espei t~vel deap&.cho 

ficou nu preliminur de intempest1Tidude do depÓaito, quando 

o que u lei exige é q:<e o mesli"<G lJej&. feito ••• (li). 

O Sr. Presi,~eQ!..!- H{. diverg!nci&. ? Unnnimer.Hmte, dudo pro-

O Sr. Se_s_lli~i& - I'l!OCESOO Ng 473/§2- :llelr.tor:"Minhtro O:li.i 

lee Mor1.tz. J..{!ravo de Inttln..llltento de d.espu.~ho do Juiz 

dente ào Tl!T da 21 f.egiko• TADAO KD~~ E LEVI Mh!TINS PI

NHEI:IIO. 

"" 2.....§!· .charJ.eo Mori tz - Indeferid~oo. "' 1!eviçta, po2·que n!<o efe -

.~Hil~O. P.-. .Q,p6sdto previo .ih importt.ncia du condtnf.lÇb.o, &gra-
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ça. J. douta Procuz·hdol'ia opinn r-ele nk:e provirr,ento. r. o rel 

O S!·. Preddente 

Mi niJJtro l'!elütor. 

O Sl•.Chlu'lu J.lori.!~- Neo:o p~·c,·irunto. O v. Acó::-di;.o é de jio-

neiro d8ete úno, e, asaia, o recurso eeta regida pela leicci 

tad~o<, cendo indhpen$b.Tel • depc5ait. ... (11). 

O Sr. Preei.dente - ~ diverglnoia ? Una.nimemente, negbdo 

Yin.ento &e ;,gr·uvo. 

O Sl'• Seo1•et~- PROCESSO Ng 445/69-l'lel&.tor:Mintl!ltro J.rn~ 

do S~•nekind. Agr•NO de Inst~~mente de De$pacto de Juiz Pre

sidente do Tl'IT da 81 l'le€iko• DEPARTAMENTO DE ES~l'IADA DE l'!OD' 

GDl DO AC.!E - DEl'!-ACRE E JIIGUEL GOMES DA SILV; .• 

O Sr. J.rn•.J.do_Suuek.1J22.- Int".lrge-:e i. ugruTunte contru. det

p.,cho denegatório d~o. 1!eviatil. interpoE>tliio• F-~nduvt.:-ae est&. no 

fato de ter o ~ribunal l'!egionil.l conhecido ccmo 1!ecur•o Ordi

rikl'ie o Agruvo de Petiç;o munifest&~o cem bu;e na Lei 1 980/ 

53. Nu mirratü. do ;,.gr.,vo in ai ate na tege da ~avie ta, e ci t&. 

regte em seu p1·ol, j'-:referido no ::-ecurso denegwiO· Opinw. e 

LUnietérie P'.Íblico pelt> duprovimento. t e relb.tÓl'io. 

O Sr. Prer.ide.!U! - !la diac:aei::c. Encerr~o~h ... Tem !J. rúlkvrw. o 

Minietro l'lelator. 

O Sr. J..rnblde Suesekind - O ;.córdb.e trúnecri te tornou-se inn 

plic{..vel com E< Yigl!ncia J.u Contti 1i'~iç b.o de 1 967, A l'levilJta 

foi, i\eo1m bem indeferida. Ueg~ proviment(i). 

O Sr. Preeidente - Hk divergênci&.. Unânim.err.entll 1 negado pro-
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O SJ-, Se.,retb,ri c;. - PROCESSO llg 447/69- J!elt.tor: !Unistro .f..r 

r.>.J.do S.<.amei.Ütld. hf<X!AVO de In:;;tr'..trr.ento de des:-;eehe ê.o TRT d~o. 

811 !!ef<ií:e. INST. Di ?.:.::S~r::rs,..s E EXP:E1U!.!J:W:.t.ç;:o .t.G1!0 PECU.hlrr 

DO NO!Tli: i !.IJ.l\OIL D;, SILV;. LIMA. ( j]rs. Pt.-.üe R:lbie de SG':.i.zu 

1Ieir111. e ifu.rr,berte Ma..ehbdo de !.!end~;;açu). 

O Sr . .t.rnuldo S~c8eriind - 0 il~~tr4le MiAiatérie ~lblieo Fe-

·del'IÜ r.,w!lfeatou. ilee'.lrao de :Revista, vü:...ndo u reforwlf. do V. 

side e c.:;. ter ••• (lê). O Ch·g:O do !Unhtéric ?lblice or.ina r;e-

lt '[>l'Q':imentct ê.o r.gr'uVe • ! G rel~atériCI • 

O ~·. I're;;ridente - ];m dige·-1.:;so:O. inee:·r~adé.l.. Tem ~:> puli•.Vra e 

J!el .. ta.r. 

lh...Ju· br!AÇ uJ_.,. (lê) • " Nego p!'CV ir:. e r. to ""' r.p:· ... vr,. 

O S:·. P1•ecic~ente - r-r.: diverrên.,ia? Pior u.rn..nirrJ.d...J.e, negbdc. 

C S:·. Se.:~:·et~r' c. - PF.OCISSO Nll 518/.§2 - J!elutc.r: Mir.istro 

pes). (Pedid& de vi::tu de Mini~;trc • ..rnuldo S.;.:;o;:;ekind). 

f~z cc.ntrL-tG u rr;.zo eertc, q:~e oe fl:.ü~, e, depeiso de e:r.tin 

te c th· .. o, •. reten:le ccr..;;~tl:l.!· o ter.1p0 <.nterie:r, eu.je eeliit!·~ 
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.! e terr.ün t...io. 

O Sl·. ?residente - HO: diver;;co!n~iu? Por ·..:.n:...nir.üdwie, negL.àG 

p·c Vime a ·to :;...o •··f'T uvo • 

O S1·. Sec1··(1t.:rie - PROCiS:OO ~i li 455/69 - :!telutcr: Ministre .'.r 

lll :ftegi::o. CLI!liCA Di Jll."PPUSO Si:.O VIC:ENTI S/A. E MJJ!IA JULI

TA D:E FJ!iiTAS (>:Jra. Mcrlir K..J.ir N .... kid e Perel;., •• br:;...hc..r;,). 

O Sr. >l.l'IH ... lde 5-..:.:olilekind - .h. llU!teftç;,. ordinW:•ia. j:llgo:.t im;;rc-

Tru.l:::...lho, re-r :u;,a. de S'.u.:o I:.tl·ma..lil, deu. p!·evimento bN :Z::ee:u·sCD 

OrdinCJ.·i•, .., .• clhend• c. pw:·eeer de. dcu.to. h·ceu.rwiwl'i&. Ger41, 

pc.r entender ••• (H) . O ór~::O de. Ministério ?.!blin or;ilh. pe-

Q Sr·. Pre:;üdente - Irr, dic~:.tsste. ineerr<il&.· Tem b. p4la:vra o 

ltt'!h .. tor. 

O Sr. ,,rm.J.do S·u~~:~ekind - O:o~ fu::l':ic revelt.dcs ncs ~te:; 

inccntrvver~Oiil• O própric. .. otrd::c. ltegicnul :;...eent:.:.ô>. cpe a ex-

1·iu. la.(. I: médi.:os, em flel'Viçco ... (11!). Dou. r.rovirr.ol'lto ac i~ra·r..,.. 

VG• 

o J·.gr:...vo. 
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O Sr. Secretário - PHOCESSO Nll 4ol/ó9 - Relator: Ministro Ar

naldo Sussokind. Agravo do Instrumento do despacho do Juiz Pro 

sid.onto do TRT da la.Rogião. CONFEITARIA VINOOBONA LTDA e MA• 

RIA JOSlt DA SILVA MORENO. 

o sr. Arnaldo Sussokind - As Instâncias Ordinárias entenderam 

comprovada a despedida indireta. A 111M. Junta acentuou quo,do,! 

do 6 do :t'ovoreiro,-a reclamação ó do 18 do março - estava a 

. -autora som recobor salario, situaçao do mora quo se renova ••• 

(lê). A douta Procuradoria opina pelo não provimonto ao Agra

vo. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Presidente - &! discussão. Encerrada. Tom a palavra o 

ttolator. 

O Sr. Arnaldo Sussokind - Os arestos apontados como divergen

tes na verdade não o são pois, na ospÓcio, a mora se repetiu 

apÓs tor sido purgada em audiência e, damis disso, houve •• •• 

(lê). Nego provimonto ao Agravo. 

O sr. Presidente - Há divergência? Por unanimidade, negado PI'2. 

vimento ao Agravo • 

• O Sr. Secretario - PROCESSO Nll 491/69 - Relator: Ministro 

Charlos Moritz. Agravo do Instrumento do despacho do Juiz ~ 

sidonto do TRT da 5a. ~ogião. ANTONIO LINO P.CAMPOS o AllTONIO 

WIZ FERNANDES DOS SANTOS. 

O Sr. Charlos Moritz • Não admitida a Revista, insisto o agr~ 

vanto na existência do divergência concernente à docrotaç ão 

da incompatibiliàade quo nega no caso. (Lê). Opina a douta Pro -
curadoria pelo não provimento. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Presidente - &! discussão. Encerrada. Tom a palavra o 

Relator. 

O Sr. Charlos Moritz - Como acentua o douto parecer, a mató -
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ria ó do tato o do prova, ressalta.no.o evidente a 1ncompatib1-

11dado. Nego provimento ao Agravo. 

o Sr. Presidente - Há divergência? Por unanimidade, negado pro 

vimonto ao Agravo. 

o Sr. Secretário - PROCESSO NR 494/69 - Holator: Kinistro 

Charlos Moritz. Agravo de Instrumento do despaCho do Juiz Pr~ 

sidente do TRT da 8a.Reg1ão. SERVIÇO DE NAVEGAÇÃO DA AMAZÔNIA 

E DE ADMINISTRAÇ.ltO DO PÔRTO DO PARÁ- SNAPP o LUIZ DOS REIS OON 

ÇALVES. 
A -O Sr. Charles Moritz - As duas Instancias nao roaonhecoram a 

• justa causa. Indeferida a Revista por versar mataria ao 

o do prova. Agrava-se por simples petição. Opina a douta 

curaaoria pelo não provimento do Agravo. ~ o relatÓrio. 

fato 

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

Helator. • 
• • O Sr. Charles Moritz - A materia e de fato o prova, consoante 

o douto parecer ••• (lÔ). llego provimonto. 

O Sr. Presidente - Há. divorgôncia? Por unanimidade, negado PI'Q 

vimonto ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NR 496/69 - Relator: Ministro 

Cbarlos Moritz. Agravo do Instrumento do despacho do Juiz Pro 

sidonto do TRT aa la.Região. CIA SI.üERlffiGICA llACIOllAL o JOUF

FER RODRIGUES DE Jt{ ORIM. 

O ~r. Cbarlos Moritz - Rooonhocido dovidas as diferenças sal,! 

riais pelas duas Instâncias, indoferida a Revista em quo ao 

argtiiu a nulidade do julgamento "extra po ti ta", insiste a a -

gravanto no cabimento do rocurso ••• (lÔ). Opina a douta Procu

radoria pelo não provimento do Agravo. ~ o relatÓrio. 

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

Holator. 
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O Sr. Charlcs Moritz - O respeitável despacho, com apoio do 

douto parocor, arirma !.iUC o podido foi atenCI.ido sem cxtravas.! 

monto, assim não dcmonstranCI.o ••• (lÔ). Nego provimento. 

O Br. Presidente - Há divcrsência? Por unanimidadc,negado pr2 

vimcnto ao Agravo. 

O Sr. secretário _PROCESSO 112 530/69-Relator:Ministro Tostes 

Malta. Agravo do Instrumonto do despacho do Juiz Presidente à> 

THT da 2a.Rog1ão. MIGUEL LUCINDO PEDROSO o SIDERÚRGICA J.L.A

LIPERTI S/A. 

O Sr. Presidente - Srs.AUnistros, admitida a concorrência do 

culn, conrirmada a sentença, insisto a agravanto ••• (lô). É o 

relatÓrio. Em discussão. Encerrada. Passo ao voto. "Data vo 

nia" do douto parecer, nego provimento ao Agravo pois, embora 
, . 

dos1"u.ndamontaCI.o o despacho, o quo se vcr11"ica c que a Instan-

cia Ordinária proclamou a existência da í"alta ••• (lê). Matéria 
, .. 

do fato c prova. Ha d1vergonc1a? Por unanimiCI.adc,ncgado prov!. 

manto ao Agravo. 
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• ~Sr. Secretario - PROCESSO NO 233/69 - Relator: Ministro To~ 

tes Malta. ~OSBNZVEIG S/A - MÁQUINAS PARA CONSTnUÇOES E 1NG3-

LO FAN'riNELLI. Instrumento de Despacho do Juiz Presidente do 

TRT. da 2& Região. 

O Sr. Presidente - Denegada a Revista por inexistir divergên-.. , .. 
cia, agravou a empresa sustentando a ma apreciaçao da prova.O 

I # - N N Ministerio· ·Publico opina pela nao admissao do Agravo, por nao 

trasladadas as razões de Revista. ~ o relatÓrio. Em discussã~ 

Encerrada. As razões não constituem peça essencial do trasla

do do despacho e da certidão da publicação. Conheço do Agrav~ - .. mas lhe nego provimento, pois nao demonstrado o desacerto do 

respeit~vel despacho, havendo a Instância Ordin~ria concluido 
, 

pela não comprovação da falta grave. QUestão de fato. Ha di -.. .. 
vergencia? Unanimemente, negado provimento ao Agravo • 

• o sr. Secretario - PROCESSO NO 23í/69 - Relator: Ministro To~ 

tes Malta. CIA. DE NAVEGAÇXO DO S!O FRANCISCO. E ANTÔNIO RA -

MOS DO NASCIMENTO. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Presidente do TRT. da 5a Região. 
.. 

O Sr. Presidente- Indeferida a Revista, agra~a empresa sem 

• • apoio do Ministerio Publico, insistindo na preliminar da citA 

ção necess~ria da União.l.(lê). É o relatÓrio. Em discussão • 

Encerrada. "Data vania" do douto pronunciamento, dou provimen 
, 

to ao Agravo merecendo a questão meritoria melhor exame, con-.. , .. 
tinuando o agravado no emprego. Ha divergencia? Por unanimi-

dade, dado provimento ao Agravo para melhor exame • 
• O Sr. Secretar.fo - PROCESSO Nll 5'1+3/69 - Relator: Ministro 

Tostes Malta. PEDRO DE ALCANTARA STODUTO E TECIDOS MARTINS DE 

OLIVEIRA LTDA. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz Pre

sidente do TRT. da 1• Região. 

O Sr. Presidente - Negou-se a Revista interposta de decisão 
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que acolheu a prescriçã o do direito de reclamar nulidade do p 
, 

dido de comissão, dista nciado ha mais de dois anos. A tese d 

agravante, aceita pela 
, 

douta Procuradoria, e a de que não cor 

re prescrição de contra 
... , , 

to nulo ••• (le). E o relataria. 

cussão. Encerrada. Nego provimento ao ~gravo, pois se não 

monstrada a divergência , não se pode admitir a violação de le 

diante dos ... termos amplo 
H I 

s do art. 11 da Consolidaçao. Ha diver 

gência? 

Q Sr. 

Q Sr. 

Arnaldo Sussekind 

Presidente - Nego 

- A prescrição era referente a que? 

u-se a Revista interposta de decisão 

que acolheu a prescriçã o do direito de reclamar nul1dad6 •• ,_(lê:). 

O Sr. Arnaldo Sussekind 
, , 

- A minha duvida e se se trata daque -

les atos positivos de n atureza contratual. 

o Sr. Presidente - Empr 
, 

egado estavel que foi despedido e recl 

mou dois anos depois. 

o Sr. Arnaldo Sussekind ... 
- Estou de acordo. 

Q §1:· fl:es ;l.d~n~e - Nego provimento ao Agravo, por unanimidade. 

o Sr. 

naldo 

, 
Sogretario - PROC 

Sussekind. 

ESSO ND 476/69 - Relator: Ministro Ar

RASILEIRA DE ALIMENTOS - COBAL E ERIK CIA. B 

PACHECO. Agravo de lnst rumehto de Despachos do Juiz Presidente 

do TRT. da 1& Região. 

a a~:. A;r:calda Sl.la:~~k~cd 
... , 

- As Instancias Ordinarias afirmaram 

existência da relação d 
... 

e emprego porque o autor a comprovou 

documento não elidido p 
, ... , 

or prova contraria ••• (le). O Ministeri 
, 

H Publico opina pelo na o 
, , 

provimento. E o relataria. 

Q Sr. Presidente -Em d iscussão ••• Encerrada. Tem a palavra 

Relator. 

O Sr. Arnaldo Sussekind 

ria de prova, não compo 
, 

O Sr. Presidente - Ha d 

- Merece confirmação o despacho. 

rtando reexame. Nego provimento. 

ivergência? Por unanimidade, negado 
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, 
O Sr. Secretario - PROCESSO NC 477/69 - Relator: Ministro Ar-

naldo Sussekind. TADAO KIMURA E PEDRO SOARES DE LIMA. Agravo 

de Instrumento de Despacho do Juiz Presidente do TRT. da 2• 

Região. 
, 

o Sr. Arnaldo Sussekind - Agrava-se do respeitavel despacho . , 
que denegou seguimento a Revista interposta por falta de depo 

sito do valor da condenação. A lei 5442 é inaplicável ao caso 

porque o Recurso ordinário FÔra manifestado antes da sua vi A 

, , " A 

cia. O Ministerio Publico opina pelo nao conhecimento do ape-

lo por não ter 

so de Revista, 

sido trasladadas as peças essenciais do Recur-
, , 

indeferido. E o relatorio. 

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

Relator. 

O Sr. Arnaldo Sussekind - Nos têrmos do parecer da douta Pro

curadoria, não conheço do Agravo, pois as razões de Revista 
, 

constituem, no caso peça indispensavel ao exame do Agravo,~ 
, 

forme - Sumula 31' do Supremo Tribunal Federal. 
, 

o Sr. Presidente - A minha tese contraria foi vitoriosa. 

o Sr. Arnaldo $lSSek1nd - v.Ext negou provimento. 

o Sr. presidente - E a Turma me acompanhou. A. razão, com a 

devida vênia, está em que a lei considera peças essenciais o 
H H • 

despacho e a certidao da publicaçao. A parte pode agravar se 

juntar as certidÕes. Apenas se rôr o caso, diminui, enfraque-
, , , 

ce o Agravo. Ha casos, inclusive, em que nem e necessaria . 

juntada para esclarecimento da questão. Creio que seja caso, 
A , H 

com a devida venia da Sumula do Supremo de nao se conhecer. 
, 

Agravo interposto, processado, esta fundamentado, dou ou neg 

provimento. 
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O Sr. Arnaldo Sussekind - Vou fundane ntar meu ponto-de-vista, 

V. Ex• permite? O CÓdigo de Processo Civil determina que são 

essenciais e de ofÍcio, deve ser trasladado o despacho dene~ 

tório e a publicação de intimação, ou a intimação dêsse despa 

cho. Essas são duas peças que, independentemente do pedido de 

traslado, o Órgão prolator da decisão agravada tem de fazer 

mnstar do processo de ofÍcio. Mas, o Supremo Tribunal Fe 

deral entendeu na súmula 315, "data vania", com acêrto, que !! 

lém dessas peças que tem de juntar obrigatoriamente no proce~ 

so, requeiram ou não os agravantes, terão sempre de comprovar 

que o Recurso de Revista denegado - no caso da SÚmula do Su -

premo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário - merecia segyi 
, 

manto, porque o que se agrava e do despacho do Presidente do 

Tribunal que negou seguimento à Revista, ou seja, não compro

vou violação de lei, ou ainda, não comprovou divergência. Sem 

a peça que foi indeferida, não é possível se conhecer do Agr!l 

vo. ~sse o entendimento do Supremo Tribunal ::Federal. El!l verd!! 

de, o resultado é o mesmo. Negando ou não conhecendo, signifi 

ca que o Agravo não foi provido. 

O Sr. ?residente - Respeito o entendimento, basta que seja de 

V. Excelência. 

O Sr. Arnaldo Sussekind- Basta que seja do Supremo Tribunal 

Federal. 

O Sr, Chprles Moritz - Acompanho v. Excelência. 

O Sr. Renato Machado - Acompanho V. Excelência. 

O Sr. Presidente - Conhecido o Agravo, V. Exll nega provirre nto. 

O Sr. Arnnldo Sussekind - Nego-lhe provimento. 

O Sr. Presidente -Há divergência? Negado provimento ao Agra

vo, por unanimidade. 

O Sr, Arnaldo Sussekind - Posso, para evitar perda de tempo , 

ressalvar meu ponto-de-vista, de que, no caso, não seria de 
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;O Sr. Secretário - PROCESSO Ng 485/69 -Relator: Ministro Ar

naldo Sussekind, Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

4• Região - ANAROLINO DE ALMEIDA e ERCtLIA DA SILVA (Drs. DaD 

te Rossi e Olyr Zavaschi). 

O Sr. Arnaldo Sussekind - O Egrégio Tribunal Regional, por 
, 

sua Segunda Turma, reformou a sentença originaria, para reco-

nhecer que a reclamante tintn mais de dois anos de serviço, e 

que prestara trabalho extraordinário por quatro horas diárias 

o o o (lê). Daí o Agrava, cujo desprovimento é pedido pelo Mi-

nistério PÚblico. ~ o relatÓrio • 

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

Relator • 

. O Sr. Arnaldo Sussekind - Entre os AcÓrdãos transcritos na Re 

vista, releva destacar o de fls. 27: "Não há como condenar o 

empregador ao pagamento de horas extras de repouso remunerado 

em dÔbro, quando a prova testemunhal, única, apresentada se 

constitui de pessoa estranha ao serviço ... (lê)." AcÓrdão do 

Tribunal Regional do Trabalho da 6• Região. Ora, as peças t~ 

ladadas registram que as três testemunhas do reclamante eram 

vizinhos ou frequentadoras do bar em que trabalhava; nenhuma 

delas trabalhava no estabelecimento. Assim, inegável a diver

gência em tese, como decidido no aresto supra-transcrito. Dou 

provimento ao Agravo. 
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O Sr. Gpnaldo §,ssek1nd - O Tribunal Regional, reformando de

cisão da Junta, deu como provadas horas e extraordinárias 

duas por dia-- durante quatro anos, prestadas pelo reclaman-.. 
te, e o fez baseado no depoimento de dois freqüentadores do 

bar e de uma vizinha do reclamante. A Revista cita um Acór -

do TRT de Pernambuco, declar~do que para prova de horas ex -
. - -traordinarias nao serve testemunho senao de empregado ou de 

pessoa quo estivesse obrigada a permanecer no serviço. Em te-
• se, e divergente. 

O Sr. Prwo1 dente - Seria preciso,· para a divergência, que o h. 

cÓrdão fÔsse transcrito na integra, porque soa de maneira ab

surda. Então, so algum fato ocorresse, testemunhado por vizi-

nhos ••• 

S • 
O Sr. Arnaldo ussek1nd -Duas horas diarias, durante quatro 

anos. 

O Sr. Pres1d~nte - v. Exa. suponha que apenas um empregado te 
• nha feito horas extraordinarias. 

O Sr. R•nato Hachadn - E, quando não houvesse rnais de um em-

pregado? 

o sr. lzynldo ensseldpd - Não estou julgando o mérito. Reco

nheço que há êsse AcÓrdão; pode ser estranho, mas existe.Vou 
- . reler: "Nao ha como condenar o empregador ao pagalllento de 

A 

ras extras e repouso semanal em dobro 

no caso -- quando a prova testemunhal ••• 

isto não interessa 

(lê). 11 fste o AcÓ..: 

dão do TRT de Pernambuco, transcrito na Revista. O que fêz o 
' AcÓrdão que proferiu decisão cuja Revista foi denegada? Con-

• denou o empregador ao pagamento de duas horas diarias, dur~ .. 
te quatro anos de serviço, baseado em tres testemunhas: uma 

vizinha e dois rreqüentadores de bar. Pode ter condenado 

é possivel que esta Turma confirme o AcÓrdão. Agora, a diVeJ: 
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• • O Sr. Presidente - Ha divergencia? Por pnanimidade, dado pro-

vimento ao Agravo para melhor exame da Revista. 

o sr. Sccret6rio- PROCESSO ND lí87f69- Relato~: Hinistro Ar

naldo Sussekind. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

5a. Região. ANTÔNIO ALMEIDA BARBOSA E CENTRO INDUSTRIAL DI!: A.. 

RATU- c. I. A. (Drs. Renato Borba Ramos e José Teixeira). 

O Sr. Arnaldo Sussekind - O ilustrado Presidente do TRT da 5a. . .. 
Região, ao dar seguimento a Revista, salientando a divergen -

cia jurisprudencial quanto a alguns aspectos, silenciou em rQ 

lação a um dos pontos objetos recurso. Com o Agravo, pretende 

o autor ver a Revista apreciada eem;qualquer restrição. Opina 

o Ministério PÚblico pelo não conhecimento do Agravo. ~ o re-
• latorio. 

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

Relator. 

O sr. 1\.rnal do Snssckind - Se a Rttvista foi admitida, nada im

pede que a Turma a reexamine em relação a todos os pontos que 
• focaliza, embora o respeitável despacho agravado aÓ aluda a 

divcrgencia jurisprudencial no tocante a alguns dos seus as -

pectos. Consoante o estatuldQ no art. 894, letra~ da Censo 

dação, o Agravo de Instrumento só é cabÍvel de despacho que 

denega conhecimento ao recurso. Herecem ser transcritas, a~ 

peito, considerações constantes d.o parecer do douto Procura -

dor Dirceu Vasconcelos Horta, "in verbis", 

do Relator. Não conheço do Agravo; entendo 

sustentando a tese 
• incabivel. 

O sr. Presidente - Com a devida v;nia, vou discordar. ~sse ~ 
I I ' I tendimento e respeitavel, mas esta desgarradodaquele que ate 

pouco tempo era pacÍfico neste Tribunal. 
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O Sr. Presidente - (Continuando) - Se dividirmos a questão 
, 

e a considerarmos estanque, dizemos ate com uma certa impro -

priedade, conhecemos, em parte, da Revista; mas, por que da -
~ A , 

mos enfasa a essa circunstancia, quando o despacho diz que so 

admite a Revista por êste aspecto ••• 

O Sr, Arnaldo Sussekind -
, 

Sr. Presidente, so uma palavra, co 

mo Relator. A Revista, invocando quatro pontos, focalizou a 

jurisprudência no tocante a três, e nada disse em relação aun 

dos aspectos. 
, 

Mas, de qualquer maneira, meu argumento e fun-

damentado no art. 484, letra ~· 

O Sr. Presidente -
, 

v.Exa. esta sustentando que se o Juiz re-

cebe a Revista, ainda que num ponto, o Tribunal pode examinar 

todos os demais. Passo a ser vencido, por entender que o Pr1 
, ~ 

sidente do Tribunal Regional - ja nao falo em Presidente de 

Junta - tem direito a limitar a Revista. Conheço do Agravo. 

O Sr. Renato Mnchndo- Acompanho V.Exa., Sr. Presidente. 

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

nhecido o Agravo. 
, 

No merito, tem a palavra o Ministro Rela -

to r. 

O Sr. Arnaldo Sussekind - Realmente, 

tão pacÍfico tinha o meu entendimento 

~ , 
nao focalizei o merito, 

no sentido de que 
~ 

na o 

cabe Agravo de decisão que defere a Revista, porque a lei 
, 
e 

' , 
expressa em sentido contrario. 

, 
O proprio parecer nem foi a-

, , 
lem. Ago~a, esta sendo mudado o entendimento, "data venia" , 

posslvalmente com A 

acerto. 

O Sr. Presidente - Peço vista dos autos, a fim de que V.Exa. 
, 

possa votar no merito. Suspenso o julgamento. 

0 Sr. Secretário - PROCESSO NC 509/69 - Relator: Ministro 

Charles Moritz. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

81 Região. DIAS PAES REPRF.SENTAÇOES L1'DA. (LANPERT & NEL1' LI 
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NE) e VICENTE DA LUZ. (Drs. Alberto Seguin Dias e José Maria 

Freta Relo). 

O Sr. Charles Moritz - Não conhecido o Recurso Ordinário, po 
, 

falta de deposito em conta vinculada. Indeferida a Revista , 

agrava a emprêsa afirmando que o objetivo da lei fÔra atendi

do ••• (lê). A douta Procuradoria opina pelo provimento do A

gravo. f o relatÓrio. 

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

o Relator. 

O Sr. Charles Moritz 
.. 

Dou provimento ao Agravo, de acordo 
, 

com o douto parecer, pois que o deposito, ainda que irregula~ 
• mente processado e com o beneplacido da Secretaria da Junta 

••• (lê). 
, .. 

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

do o Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 487/69 - Relator: ~inistro 

Arnaldo Sussekind. Agravo de Instrumento de despacho do TRT 

da 51 Região. AlmlNIO ALMEIDA BARBOSA e CENTRO INDUSl'RIAL DE 

ARAl'-6- C.I.A. - (Drs. Renato Borba Ramos e José Teixeira). 

(Pedido de vista do Ministro Tostes Malta). 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o ~ünistro Arnaldo Susseki 
, 

para dar voto no mer1to. 

O Sr. Arnaldo Sussekind - O Único ponto não focalizado no d 
, # IA , , -

pacho denegatorio da Revista e sobre o merito, e o Acorcao in 
, A A _, , 

vocado e sobre erro consp~cuo. Trata-se de materia de fato. 

Nego provimento ao Agravo. Requeiro, Sr. Presidente, justifi 

cação de voto. 



-. 

2 6/8/69 

PODER JUOICIÁRIO 

.JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR CO TRABALHO 

/!130 -1-

O Sr. Presidente - Ministro Arnaldo Sussekind, a Turma, por ma 

r ia , não conheceu da He v ia ta • V, na • , c IY'I o no ru t r o ca a o, f o 1 

vencido ne .,.reliminar, e não se conheceu do Acravo. A Turma ,ptl 

1'11.11oria, reatllveu conhecer. V. li:~.a. deu tl votl:' CCl!1hecendo e n.!!_ 

;ando provimento. Neste castl, V • .Exa. nãCl cot1heceu, foi venci-
~ , , 

do, entrDu na apreciaçao do merito, ne&ou pl:'tlVi..,~mto, A hiiDOt.!!_ 
, 
e a mes"'a. 

O Sr. Aoonaldo Sussekind -Se V, Ix.a, me permite, Sr. Presiden

te, a hip~tese, "data vania", é inteiramente diferente. No p:I!.; 

melro caso, tratav~-se da inexist;n:}ia de uma peça fundsrnen1al 
~ , 

an juls;amenttl do Agrsvn. li:ntao, o que se discute o quo faltan-

do essa peça, n cssD seria de nan cl:'nle cer ou ne:;ar prnvimenttl 

Í só questão de terminologia. 

O Sr. Presidente- V. Ix.a. mo releve. Ta~bé'll foi vencido. 

O Sr. A'!'naldo Sussekind - Nl:' Dutro caso, todos estavam acordes 

e.., que faltando a peça, o A(óravo nãl:' poderia prl:lsperar. A maio 

ria entendeu nan conhecer, Acolhi e ne&;ue~ J)rovime!1tn • .i'l'este 

caso, sustento que não cabe A~:ravo - sustento uma teso 

cisÕes que não denegam a !'!e vista. Decisão que indefere :!'tevista 

é uma tese. A Turma entendeu, pl:lr maioria, - antitese - que, 
~ A 

mesmo deferida a l!eviata, a parte podo agravnr ... uma diver'e 

ela patente, l!equeil"o justificação de vl:'to, 

O Sr. Presidente - !!6di;;irá o Acórdão o Presidente, 

O Sr. Secretario - P:!'tOCISSO N2 545/69 - :!'telatnr: Ministro Cha 

les Moritz. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Preside! 

te do Tl'tT da l& :!'te~[;ião, OTACILIO l'll:!Ui:II'IA e TlllTU:!'tA!UA CAT~i:, 

IIt' DA • 

' 
O ~r. Charles M'oritz -Anulada a decisão 111roferida a revelia, 

acentua o V. AcÓrdão Cl comparecimento do AdvoGado à audiência 

(Lê). O druto parecer da ilustrada Procuradoria é pelo não 

vimento do At;r9vo. i Cl relatÓrio, 
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O Sr • .!'residente - J:rn discussão. J:ncer1~ da. Tem a :raa lavra o Re 

lator. 

O Sr. Chtrles Jiloritz - Ne~:o )llrovimento ao A~ravo. Jião citou a 

ora a:;ravanto nas razões do ~vista nenhum julgado e apenas ••• 

• ft 

Presidente - He diverr;encia? Por unanbtidade, negado )'ll'l_!?. 

VimerltiJ ll6 ./lsravo. 

O i:)r. Secretario - PltoCJ:SSO N2 554/69 - Relator: Ministro Tos

tes "'alta. Agravo de Instrumento de deapac!:to do Juiz l'res!den

te do TRI' da 1" l'lec;!ão. R:iDE F:i:Rl'I.OVIÀHIA Fli!DJ:RAL S/A•li:.F.L. e 

ODILA RDO G RAVINA J: OUTROS·. 

O Sr. Pres!de.1te- Srs. MLY!istros, a,ravado despacho de fl~ 

66, Cnr!l afirmação repetidas e nu"'lerosos processos de' ser váli

da a decisão, O Decreto-lei n2 5, ao reconhecer subsistente o 

aoÔrdo ••• (1;). Í o relatÓrio. J:m discussão. Enoerl'ada. Passo 

~o voto. De ac~rdo o om o ]OBreoer do Ministério l'úblico, negfl 

provimento ao Agravo. Não se tratando ne'11 de ac~rdo, ne'll de ex 

tensãfl ••• (1;). Há divers;ncia? Por unanimidade, negado ~rovi-.. 

O Sr. Secretário - l'MCll:SSO Nll 558/69 - Relator: Ministro Tos-

tes Malta. Agravo de Instrumento de despecho do Juiz Presiden

te do Tl'!I' da l& :l!egião. INSTITUTO NACIOUAL Di PRiVID:lWIA SO -

CIAL -INPS e ALDAIR CHAGAS DJ: LIMA i OUTROS. 

O Sr. Presidente - Srs. Ministros, ne!;ada a Revista, a~;rava a 
• • • jtsrte re}llortandlo-se as razões, se., apoio do Ministerio Publicz>o 

quo é pelo a colhirnent o da :preliminar de intempestividade. i o 

l'~latÓrio. J:m discussão. ~ncel'l'ada. Passo a o voto. O R. despe-
~ 

cho foi publicado em 24 de abril deste. ano e o Agravo entrou s 

a 8 domes se~inte. ~ão conheço do A~ravo por intempestivo.Há 

divergê'noia1 Por unanimidade, não conhecido o A11;ravo. 

O ;:;r. Secretario- PI'!OCi:SSO Nl! 565 - l!elator: .141n1strn 'I'ostes-
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A6;ravo àe Instrumento àe despacho do Juiz Presidente &>o 

1~ da 1& ~egião. NO~IVAL DüART~ e BANCO B'ASILEI~O Di n•scON

.OS S/A - B:'!ADli:SCO, 

.,1•. Presidente - Srs. Ministros, inde:fler ida a kv ista, a ;;rava 

em a minuta. O douto 11arecer é jllelo l'lrovi.,ent o do A:;ravo. t o 

elat~rio. 
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O Sr. Presidente - (Continuando), Em discussão. Encerrada 

"Data venia11 do douto parecer, o simples fato de ser de di

reito a questão, não enseja a Revista. Certo o respeitável 

despacho, pois que apurado pela Instância Ordinária que o Q 

gravante, embora rescindindo o contrato por sua prÓpria ini 

ciativa, recebeu indenização correspondente . . . (lê). Nego 
I 

provimento. Há divergência? Por unanimidade, negado provi -

mente ao Agravo. 

O Sr, Secretário - PROCESSO NQ 619/69 - Relator: Ministro 

Arnaldo Sussekind, Agravo de Instrumento de despacho do TRT 

da 21 Região - ERNESTO SOUZA CARVALHO - FAZENDA SANTA CRUZ 

e EUG~NIO FRANCISQUIN (Dr. José Paulo Leal Ferreira Pires). 

O Sr, Arnaldo Sussekind - Das peças trasladadas no presente 

Agravo não constam a sentença da MM. Junta, nem o AcÓrdão 

de uma das Turmas do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho • 

Por seu turno, o respeitável despacho agravado apenas acent~ 

a que a matéria em debate nfu comporta a Revista postulada ... 

(lê), O Ministério PÚblico opina pela conversão do julgamen

to em diligência para que seja juntada a decisão atacada pé

la Revista indeferida. ~ o relatÓrio. 

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

Relator. 

O Sr. Arnaldo Sussekind - Denego a diligência solicitada pe

la douta Procuradoria. Cabe ao agravante indicar as peças a 

serem trasladadas, a fim de instruir, adequadamente, o pro -

cesso. Somente o teor da decisão embargada .. • (lê). Não c o

nheço do Agravo. 

O Sr. Pres~ente- A mesma questão. v. Exl é vencido e, no 

mérito, nega provimento. 

O Sr. Arnnldo Sussekind - No mérito, dou provimento, inferin 

do que não há peça no processo que permita esta Turma·julgar 
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bem o Agravo. Da{ por que insisto: o caso é de não se conhe-

cer. Digo eu: Deduz-se da minuta do Agravo que a Egrégia 31 

Turma do Tribunal "a quo" não conheceu do Recurso Ordinário 

por ter sido o depÓsito complementado inadequadamente ••• (~. 

A tese que se sustenta no Agravo é certa; é a jurisprudência. 

O Sr. Presidente -Então V. Ex• não está inferindo, mas par

tindo dêsses fatos que não foram contestados. 

O Sr. Arnaldo Sussekind - Estou inferindo, porque não tenho 

o AcÓrdão da Turma. O AcÓrdão recorrido não existe no prece~ 

so. Estou inferindo pelo Agravo. Houve oportunidade da con -

traminuta e não foi contestado, não houve contraminuta, Por 

isso estou inferindo. V, Exl dirá: está inferindo bem? Creio 

que sim. 

O Sr. Renato l-fachada - O despacho que . diz? 

O Sr. Arnaldo Sussekind - O despacho é daqueles que o Minis

tro Tostes Malta, muito justamente, costuma censurar. O das-
# N pacho diz apenas que a mataria em debate nao comporta a Re -

vista postulada. Nada mais, A tese que infiro da decisão,~ 
, , . 

Revista foi denegada, e no sentido de que o deposito deve ~ 

ceder ao recurso. 

O S P id t V E I da, i t lh ? r. res en e - • x prov men o para me or exame 

O Sr. Arnaldo Sussekind - Estou dando provimento para melhor 

exame, porque estou apenas inferindo, 

O Sr. Presidente - Por unanimidade, provido o Agravo para m~ 

lhor exame, vencido o Ministro Arnaldo Sussekind na prelimi-

nar. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NC 636/69 - Relator: Ministro Ar 

naldo Sussekind. Agravo de Instrumento de despacho do TRT do 

lll Região - SERVIÇO SOCIAL DA INDOOTRIA SESI e GERMANO DAMAS 

CENO DOS SANTOS (Drs, Evandro Pinheiro Chagas e Amilcar Mo -
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O Sr. Arnaldo Sussekind - gste é um caso interessante, t a -

quela tese que vem sendo sustentada pelo Ministro Raymundo 

Moura e que está, realmente, no CÓdigo de Processo Civil e 

na Súmula 291 do Supremo, com a circunstância de que, no c~ 

so, o agravado argüiu. t questão de ·Revista não identifica

da na sua origem. 

-3-
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O Sr. Arpal do Sussekind (Contirmando). , -O Acordao do Tribunal 

Regional <b Trabalho reclassificou o autor 

22, da carreira de auxiliar-administrativo 

que era Nível 

no NÍvel 26 , 

da carreira de assistente-administrativo, porque outro colega ,, 
menos antigo foi guindado a êsse nÍvel, nessa carreira. Hou-

ve reclassificação, o autor não apenas subiu do NÍvel 22 para 

o 26, mas também mudou de carreira. Na Revista, o SESI citou . , 
aresto sobre reconhecimento de quatro carreiras incomunica 

veis do Departamento Nacional da Entidade, fls. 96/97 ,'~as noo 

indicou a fonte. Não diz qual o Tribunal Regional, a Turma , 

nem a fonte de publicação. (Lê). Não há, realmente, nem i -- . . dentificaçao quanto a origem, nem quanto a fonte de publica -

ção. São divergentes, entendo, O Ministério PÚblico opina~ 

ja negado provimento ao Agravo. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Preside~o - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Arnaldo Sussekind - Reconheço que os AcÓrdãos invoca -

dos na Revista são divergentes, mas os AcÓrdãos citados não 

foram identificadoé·· ~ ensejou a impugnação formal pelo agrava. 

do. - , - "' A minha conclusao do Acordao e esta: a Ravista deve fu.c. 

damentar a alegada divergência jurisprudencial com a certidão 

do aresto divergente ou a transcrição do trecho ••• (le). Por 

isso, nego provimento ao Agravo. 
.. 

V.Exl. verificou se faz referencia ao Tr~ 

bunal ? 

O Sr. Arnaldo Sussekind - Mas, não tem identificação. 
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nl:.o h{. <p.t.J.quer pente q:.:.e verse s~bre r.u .• t!Íria ex()l'.lsiv&> de 

prov~:~.. Peç& vi!Jti~~o fl"'-2'11>. verifie..u·, r.relimiRW."tr,ente, lle li!E...tis-

O Sr. i>.l'nt.J.do S..:.asekia!:! -Minh&. tese é est .. : deçde que nus 

ecntrbo-ruza'e:;; ""p•.rte, explÍ~it"' ou impl:laitw:,ente, bdmite. 

ec;me ViGl~e, t~bém bdmitc. Desde que n:O levuu~e ... quest~~ 

der.< t~oc,o !:>~"" ;... ü ta.çi::e, ser., ..J.u::~o ~ follte de erigem. M&.:a, 

q:~ ... nd• l!b.lil eontrbo-raz~es u ;;~·te w:·g.ii fcl·m!Umente li. r.,até:::i · 

e C f:..z ec:.r.i b ... se nr... lei e, r.tld.:::, IHI. S1r.m.l1.4 do S..:.~rerr,e,nt<o l'!_ 

h '• .:JI • t - ~ "EI -eon eçe ecr.te Vo..!.iúb.ll. cn t..Ç<...O·.::. o e::...zo. r.~-Lz~o r.e:::- q".;.e nege 

p·c-vir.tentc.. 

O Sr. P1·eside!l!.!- li::...a ct<ntrbo-rb.zé:'es diz: "0 reeorrente or.,i

tiu. .._ &riger.t de vk:icu L.eé:::di:eõ~," r.l4S n~c é verd;,de. Se & Tri 

b-,;,nul ~ C.est~o. &"J. de c;utr .. Regii:e, se c J·..:.iz Presidente d• Tri 

O Sr. N:·n....:I.do &..:.ssekinl1 - Ni=.:o deu a fonte de o:::-i.zem e de p:.<-

blh<..çl:o rp.e o Ctdi,ç:o do ?rc;,u:;;:':c; exige. 

O Sr. Predde»te - Se V. l'x .... mesm• aliinheu ~.o j:.<l'Íilpl:':.<d~n~i 

O Sr. r.rn...J.do S.t:::$eldnd - llevo dizer :pe j~ f·..:.ndonei n".l.m e_!: =------,.------

trc e~o.rreil'40. Se o. pt..!'te ~.h, tem "' lei .err, se:J. p:::ol. 

O Sr. Predd~- H~ c:.<tru divergl!nei~o.? 

S'..tcsekhd, pcrém, p:..r·ece q:le ue e;..oo ecncreto el:lt:::.O identif,! 

eellncia... 
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O Sr. J .. rnu.ldc fr.l.ar;ekind- So~~:t vetaeidw, rrL4Z, no mérito,dc~ :TL 

vir.Hnrte ;;w:•u. rr,elher ex&.rr.e. 

vo. :Redigirei o ... el!·d'Wt. H'- rrL.J.i te terr,po ;:-.. v::tentG io~~to, q:.te c 

J;;.iz, tWitc ecrr,• u P'-~·te, e:.:. m .. io~~ q:<e &. pu.rte, deve est..r f&. 

r.·,ilim•izbi.lo ecr.1 .. diverg~ne11 .... lielilt ... J'.l.!:ltiç~:~., c;nde "" ;;...rte 

t&m I.I.IIE:Illil0 diret10;, ecme v<.rr,os exigir? 

O Sr. ,.rA....l.do &..tasekinl~ int~, ·&. Prellidente, vw;-.cs f~o.zer 

:lt:lio &.ki..tlb. bl!•t .... l.'ldo u.b~~~oixo a. do S:.:.prer.lG. 

O Sr. P!·esidente .,. ! 'J.r.i L.bl:l'J.l'do exigir cpe ... p..rte eonheçbl. 

eigo. :Ui!'iLl. &. V. ::Uu.. q:.:.e o prÓpric. Tritr~nu.l fc;i e'.l.lr;&.u!o, r;o;r 

CJ'.l.& l'elwcG:< n& sentide de 11':G exigir, ti!U. ecr.,e G CÓdigQ de 

Prc.cUiilG, .. prcvt.o. d;,r. divel'g@nei~.o, inel:;.sive, cem •it...ç;;.c; de 

b:wW.. l'lenc· era q'.l.e foi e i tw:!o erra.'! o treehe •.:!o Ji.cÓrdi:&. 

O Sr. Suret~·io - ?EC CESSO Ng 622/69 - Reho.tor: Ministro :b. 

tu Mult&. • .n.gr~.ovc de In~:tr:.:.mento de cespu.ebo .'!e T:RT dl!L 411 

gi :0 . PlU:FIITUlh .. !lfl.illiCIP,·.L DE kGUN.n. i .tJITONIO KIISLAJtKI( :Ur" 

l!onW.de Pinho C<.u:neir& e :!\Iil ton C.u·l&s de Oliveir~o.) • 

O S'"!·. P1·esidente - Recci!lheeidk a ;:·el~Ç'Wt de empr~go, e deRe

!<...:14 u !evist;.., pois nüc. il4tisfeit<o.s "' exig@neias d<.. lei, l:ã. 

s~. ineerl'W:u: Inexplie::vel 1!1. I!< ti t:tJ.e do ~o.p·<o.vunte, insis-

tindo no ~rrc, ,:,esrr,c q:te n:o;, fCsae gJ.'cs:;eire, na exr;ressi:.o 

d<.A. lei. O ree:<l'li0 nb.G r;ederi .. l:lel' enewTLinh....dc, pGrq·..te n~ ci 
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tiadoo. lei viGl...,ju. nem J.iverg!nei~a. ••• (Hl) .• Hego r;revir.,ente. H{. 

diverg!neil.o.? UnC.nirr,er.,ente, negu.do :;rovimento ...o .i.o::r~:o.vr.. . -

O Sr. SeeretW.·ie - Pl'tOCISSO HR 625/69 - :ftel:..tcr:!;iinh"!iro Tos 

p;i:O. PREF!I7u'1't;. 1fiiNICI? .... L DI L.Gti1i.h E <TOS:! CJ.l!LOS DOS SJ.N 

(:Ur;. Rc;.ni:Lld~ Pil!lh& Cu.1·neire e !.ii!L!'eie L .G!·ilili). 

O S:r. Presidente - I11deferi.:!u "" F.evistb. int!lrpo;tr.. CG·tr1G Ree:n 

ll& OrdinW.·io, b.gi"ava b. ~·efei t·;.ra por entendu· inc~.obÍvel c 

vude, sende extrun'.lmer~ic rr,ens.Uist.,., n:::.o poderia çer r.r:-'~1. 

fi••..ie açr.,o emr;reg...:!e. O p...reeer é deafo..vor'-vel. t a reli. .. te-

rio. 
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O Sr, Presidente - Em discussão, Encerrada, Passo ao voto: 

"Data venia" do douto parecer, nego ~rovimento ao Agravo, Se 
' , , 

a lei somente exclui do Regime Trabalhista os funcionarios py 

bl (lA) Ha' divergAencia ? ices ou de autarquia... e , Por unanimi 

dade, negado provimento ao Agravo, 

O Sr, Secret~rio - PROCESSO NO 64LV69 - Relator: Ministro 

Tostes Malta. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz Pre

sidente do TRT da 11 Região. GLOBEX UTILIDADES S/A e ROBI~O 

FELIPE, 

O Sr. Presidente - Negada a validade do contrato de experiên 

cia. Indeferida a Revista, agrava 

nistério PÚblico. f o relatÓrio, 

A 

a empresa sem apoio do Mi-

Dou provimento ao Agravo para 

celebrado depois da Lei 229, 

Em discussão. Encerrada. 

melhor exame, sendo o contrato 
, A 

Ha divergencia ? Por unanimid~ 

de, dado provimento ao Agravo para melhor exame, 

O Sr. Secretário - PROCESSO ND 6M/69 - Relator: Ministro 

Tostes Malta. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre

sidente do TRT da 21 Região, ARTE MOBILIÁRIA S/A e JOSEF LU

DIVIK BURAS E OUTROS, 

O Sr, Presidente -
, 

Denegou-se a Revista por falta de deposi-
A A) to, e agrava a empresa sem minuta ••• (le • A douta Procurado-

ria opina pelo não provimento do Agravo. t o relatÓrio. Em 

discussão. Encerrada. À data em que interposta a Revista , 

21 de outubro de 1 968, já •stava em vigor a Lei 5 442. Nego 

provimento ao Agravo, 
, A 

Ha divergencia ? Por unanimidade, ne-

gado provimento ao Agravo. 
, 

O Sr. Secretario - PROCFSSO NO 1 170/69 - Relator: Ministro 

Arnaldo Sussekind. Revisor: Ministro Renato ~~chado. Recur

so de Revista de decisão do TRT da 21 Região, JOAQUIM DIAS 

LAMAS FILHO e DE MAIO, GALLO S/A, 
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por unanimidade, 

ram improcedente 

vendo 
, 

varias are 

(lê), o órgão d 

manto do recurso 

/MHA/mha 14,50 -2-

A , 

ssekind - As Instancias Ordinarias , sempre 

consideraram provada a falta grave e julga

a reclamação, A Revista sustenta, transcr~ 

stos, que o caso, se comprovado, não seria ••• 

o Ministério PÚblico opina pelo não conheci -

É o relatÓrio. • 

o Sr, Renato Mac hado - Confirmo, 

o Sr. Presidente 

o Relator. 

o Sr 1 Arn;~ldo Su 

va que não poda 

a falta grave re 

ca ... (lê). Não 

o Sr. Renato Mac 

o Sr. Presidente 

conhecida a Revi 
, 

O Sr, Secretario 

Em discussão. Encerrada, Tem a palavra 

ssekind - O dissÍdio foi julgado face à pro

sar revista, afirmando ambas as Instâncias q 

sultou provada. 
, 

Quanto a basear-se numa uni-

conheço da Revista. 

hado - Da acôrdo, 

Há divergência ? 
H Por unanimidade, nao 

sta. 

. - PRQCESSO NO 1 172/69 - Relator: Ministro 

Arnaldo Sussekin d, Revisor: Ministro Renato Machado, Racur

decisão do TRT da 2A Região, HERMfNIO IGNA

TA-IND6sTRIA ELETROMECÂNICA S/A, 

so de Revista de 

CIO DE LIMA e IR 

O St• Arn@ldo Su ssekinõ - Confirmando, por unanimidade, a 
, 

sentença origina 
, H 

ria, acentuou o Acordao recorrido: "Depois da 

advertido e pUni do por diversas vêzes, o reclamante foi ••• 

(lê)," O Órgão 
, , H 

do Ministerio Publico opina pelo nao conheci-

manto do apelo. É o relatÓrio. 

o Sr, Renato Mac hado -
A 

Da acordo, 

o s~:. Presidente Em discussão. Encerrada, Tem a palavra 

o Relator. 

o Sr. Arnaldo Su ssekind -
H 

Os arestos citados nao se confli-

tam, monizam-se com o pedido, Não conheço do recuL antes, bar 

so. 
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O S Ha, divergAencia ? r. Presidente - Por unanimidade, não CQ 

nhecido o recurso. 

O Sr, Secretário - PROCESSO NQ 1 178/69 - Relator: Ministro 

Arnaldo Sussekind. Revisor: Ministro Renato Machado. Recur

so de Revista de decisão do TRT da 21 Região, MARIO RAMOS e 

GRSSI S/A, IND. E COM, 
A 

O Sr. Arnaldo Sussekind - As Instancias percorridas julgaram 

provada a falta grave que determinou a despedida do reclaman-

te. , -A MM. Junta, na sentença confirmada pelo Acordao recorri 

do, assinala do exame 
, 

do processado que o proprio reclamante 

-nao nega tivesse sido surpreendido,,,(lê). O Órgão do Minis-

tÍrio PÚblico opina pelo não conhecimento do recurso. É o r,! 
, 

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

Sr. Relator. 

O Sr, ArnAldo Sussek1nd - Os acÓrdãos invoca.dos não se apli

cam ao caso, pois as Instâncias Ordinárias.,, (lê). Não conhe 

ço da ~evista. 
• O Sr. ~enato Machado - De acordo, 

I A A -O Sr. Presidente - Ha divercencia ? Unanimemente, nao conhe 

cida, 

O Sr. Secretário - ~OCESSO ~o 1 182/69 - ~elator Minis 

tro Arnaldo Sussekind. l'tevisor Hini stro l'tenato Machado. M 

de decisão do TRT da Za. ~ecião. Interessados: FAZE1~A ITAÇU 

l'tt LTDA. e BENEDITA PEREIRA E OUTROS. 

O Sr. Arnaldo Sussekind - Os reclamantes, alecando terem si

do despedidos .da Fazenda da reclamada, onde eram emprecados, 

pleitearam cratlficação natalina, férias ••• (lê), A doutaPr2 

curadoria opina pelo não conhecimento ou não pre>~vimento da Re 

vista. ( o relatÓrio. 

O Sr. Renato Machado -
.. 

De acordo. 

O Sr, Pr10si<iente - Em discussão, Encerrada, Tem a palavra o 

Sr. :Relator. 

O Sr. Arnaldo Sussekind - Conheço da Revista, no tocante ' a 

classificação dos reclamantes, como inêustriários, ••• (lê). 
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O Sr. Renato Machado - N 

maneira, teria que se pe 

lação de A a Rev emprego e 

o sr. Arnaldo SusseRiug 

dos como industriários? 

O Sr. Renato Machado - T 

conheço. 

Q Sr. Arnaldo Susssekind 

ão conheço. Entendo que, de qualquer 

squisar a prova para comprovar a re

ista não é o meio hábil para êsse :fim. 

-V. Ex• entende que são classifica-

eria que pesquisar tôda a prova. Não 

- "Data venia 11 , V. Ex•, leio o meu 

ção e V. Ex• dirá se estou ou não r~ 

rmite? 

voto quanto à classifica 

vendo a prova. v. Ex• pe 

o Sr. Presidente - V. Ex 1 tem a palavra. 

o Sr, ArnaldQ Sussekind -Aliás, a Turma já conhece a questã~ 

SÓ conheço nesse ponto e 

sive. A classificação do 

nesse ponto vou dar provimento inclu 

s autores como industriários ou rurí

rático, de vez que com a vigência do 

Rural foi estendido ao campo, de for

colas tem pouco efeito p 

Estatuto do Trabalhador 

ma análoga ••• (lê). Co nheço da Revista, em parte, e dou pro

que, em execução, seja apurado o devi 

dição de rurícolas dos reclamantes 

Vimento para determinar 

do, tendo em vista a con • 

"Data vania", não entrei 

Q Sr. Ren~to M~chado - N 

o Sr. Presidente - Não e 

quis demonstrar que conh 

fÔrça de lei, 
,. 

que por es 

r ais. 

o Sr. RenatQ Machado -E 

o sr. Arnaldo Sussekind 

o Sr. Presidente - tles 

a coisa alguma. 

o Sr, Arnaldo Sussekind 

em matéria de fato. 

ego provimento. 

ntramos no mérito. O Ministro Relator 

ecia, não para rever prova, mas por -

ses empregados são considerados ru 

xiste até Súmula do Supremo. 

- Já revogada pelo prÓprio Supremo • 

estão pedindo o quê? Isso não conduz 

- Conduz, Quanto à indenização, aviso-

-previo e gratificaçao natalina tanto faz serem rurícolas ou 
, -
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industriários; entretanto, êles pedem diferenças salariais • 

Se industriários, aplica-se-lhes a sentença normativa que 

beneficiara a categoria dos trabalhadores na indÚstria do a

çúcar; se rurícolas, não se lhas aplica essa sentença. Então 

há, realmente, um ponto relevante: a distinção. Devo lembrar 

a V. Ex• que durante muito tempo êste Tribunal, com apoio do 

Supremo, autoridades administrativas da Previdência Social , 

e Ministério do Trabalho, decidiram que sendo a emprêsa de 

finalidade industriária, os empregados na indústria da lavo~ 

ra, ainda que plantando, semeando e colhendo, deviam ser con 

sidarados industriários. 
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O Sr. Arnaldo Sussekind (Contimando), Entretanto, apÓs a v.1 
,. 

gencia do Estatuto do Trabalhador Rural, que modificou total-

mente o art. 7a letra~ da CLX, face ao que dispÕem os arts. 

20 e 3a, a Justiça do Trabalho modificou o entendimento, e o 
, 

Tribunal Federal de Recursos modificou tambem ao julgar procA 
. ,. , 

dente, ou ao conceder Mandado de Segurança a empresa de lnd~ 

trias Canavieiras. O Supremo Tribunal Federal modificou o en 

tendimento e revogou sua SÚmula, e o Minist:rio do Trabalho , 

baseado em parecer do Dr. Marcelo Pimentel, Consultor JurÍdi-
, 

co do Ministerio do Trabalho, em face da nova lei alterou o 

entendimento. 

O Sr. Renato Machado - Acompanho o Relator. 

O S P Ha, diverge.ncia ? r. residente - Essas diferenças nada 

sofrerão com a vig;ncia da lei; não são anterior a lei ? 

O Sr. Arnaldo Spssekind - Posterior, 
, , 

A lei e de 1 963. A u-. ., -Dica diferença e que eles vão receber a mesma indenizaçao, o 
, 

mesmo aviso-previa. Agora, as diferenças salariais que pe -

dem, vão receber, mas em função do salário-m{nL~o e não em~ 

ção do salário resultante do DissÍdio Coletivo dos industri~-

rios. 

O Sr. Pres1dente - Por unani~idade, conhecida a Revista e pr~ 

-vida, em parte, para determinar que em execuçao se apure as 
,. 

importancias devidas, tendo em vista a condição de empregados 

rurais, 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 1 2?9/6Q - Relator: Ministro 

Charles Moritz. Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind, Rec~ 

so de Revista de decisão do TRT da 21 Região, LOURDES DAY.OSE 

BANCO NOROESTE DO ESTADO DE S, PAULO S/ A (Drs, Rubens de Men

dança e Arnaldo Lopes), 

O Sr. Charles Mçritz - As Instâncias Ordinárias decidiram pel 
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••• 
(le). O douto parecer é pela confirmação do julgado. g o 

• relatorio. 

,O Sr. Arpaldo &1ssok1nd -· "' De acordo. 

.o Sr. Prosidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra 

o Rel.Ctor • 

. o Sr. Cbarles Moritz - Não conheço da Revista • 

. o Sr. Arnaldo Susstkind - Também não conheço, porque ares-
,.. A A A 

cisao se operou tres meses antes da vigencia do acordo sala-

rial. 

Ha• diverge"'ncia ? .O Sr. Pros1donte -

nhocida a Revista. 

Por unanimidade, nâ:> C.Q. 
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IQ...:il:,_..::Lc.c:.r..a.tild.aX- PROCESSO Nll 1 .095/69 - Relator: Ministro 

Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind. Recurso de Re 

de decisão do TRT da la. Região. NAEGELI S/A INDS. QU!~ 

CAS E PEDRO JOS~ MARES GONZALES. (Drs. Jairo de Oliveira e Fe~ 

Machado). (Pedido de vista do Ministro Renato Machado ). 

- Conforme disse na Sessão de 12 do cor -

rente, já tinha posição for~~da sÔbre a tese que se discute~ 

te processo. A fundamentação do Ministro Arnaldo Sussekind, •n 
A # 

tretanto, obrigou-me a repensar sobre o assunto, ja que fiquei 

abalado, realmente, na minha argumentação ••• (le). Acompanho, 

portanto, o Revisor. Nego provimento. 

- Dou provimento, par~ \ulgar a reclama -

- Neguei provimento. 

- Por maioria, negado provimento ao recurso. 

Redigirá o AcÓrdão o Ministro Revisor. Esgotada a Pauta, deu 

por encerrada a Sessão. 


