PODER

JUDICIÂRIO

.JUSTIÇA

DO

TRIBUNAL.

TRABALHO

SUPERIOR DO TRABALHO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 12e SRSS!O ORDINÁRIA
DA TERCEIRA TURMA DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Realizada em 28 de maio de 1 968

***********

Presentes os Senhores: Julio Bara
ta, Tostes Malta, Luiz Meno
si e Rodrigues Amorim (Conv
cado), Ministros •
•
Secretario:
Dr. Dalton Luiz Pere
r a.

***********

(Assume a Presidência o Ministro Julio Barata)
O Sr. Presidente são.

Havendo número legal, declaro aberta a. Se

O Ministro Presidente, por motivo justificado,

-

chegar

,
Em discussao a Ata, cujas copias
se en
,
,
~
dos Srs. Ministros, do Ministerio Publicentram a' disposiçao

um pouco mais tarde.

co e dos Advogados.

Não havendo impugnação, declaro-a aprov

da.
(Chega o Procurador Dr. Dirceu de Vasconcellos Horta)
O Sr. Secretárjo - PROCESSO ND 348/68 - Relator: Ministro
lio Barata.
Região.

Agravo de Instrumento de despacho do TRT

BANCO ECONOMICO DA BAHIA

BRITO (Dr. AÓcio Seriano).
O Sr. Presidente -

S/A~

da

ANGELA I1ARIA DE SOUZ

-

,
Entendeu provado o Acordao
Regional que

empregada não cometeu falta grave ao solicitar, em têrmos a -

,

tenciosos, ao superior hierarquico, que lhe desse um funcio
,
rio para ajuda-la, pois nao poderia executar sozinha dois se

-

.

viços ao mesmo tempo ••• (lê).

..

A Revista foi denegada moti

vando o Agravo, sobre o qual a douta Procuradoria Geral
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É o relatÓrio.

pelo não provimento.

,

da.
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Encerra-

Meu voto e o seguinte: nego provimento ao Agravo.

...

O se-

.

guimento da Revista foi negado com acerto, por se tratar
reexame de prova.

,

...

Ha divergencia ?

de

Negado provimento ao A -

gravo, por unanimidade •
.O Sr. SecretiriQ - PROCESSO NO 84{68 tes Malta.
gião.

Relator: Ministro ToA

Agravo de Instrumento de despacho do TRT da

1~

RA

CIA. AMÉRICA FABRIL E YJARIVALDA GOMES DE SOUZA (Drs.

fredo Thomé Torres e Silvério dos Santos).
O Sr. Toates Malta -

Sr. Presidente, julgado improcedente

,

o

inquerito instaurado em face da recusa da empregada, fiandei-

,

.

ra, em trabalhar em mais um lado da maquina, sem submeter-se

.

,

experiencia, confirmou o Egregio Tribunal Regional a sentença
Interposta a Revista, foi indeferida pelo respeitável

despa

A

N

cho que nao reconheceu a divergencia, na qual insiste o agra
vante, sem apoio do Ministério PÚblico,

.o Sr.

Presidente -

Em discussão.

Relator.

É o relatÓrio •

Encerrada.

Tem a palavra

.

As duas Instancias admitiram que a alt

,O Sr. Tostes Malta -

ração introduzida obrigava a maior esfÔrço fÍsico, sendo

.

gravada pessoa de idade um tanto avançada ••• (le).
vimento.

..

,

O Sr. fresidopte - Ha divergencia ?

Por unanimidade, negou-

se provimento ao Agravo.

,o §r.

Secretário - fROCESSO NO 107L68 -

tes Malta.
gião.

Relator: ~ro To

Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 1a R

OSMAR DA SILVA DUTTON E LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICID

DE S/A (Drs. Everaldo Martins e Roberto Freitas Castro) •
O Sr. Tostes Malta H

Sr. Presidente,
#

a~bas

.

as Instancias ne

garam equiparaçao de salario, por ser antigo de mais de

dois

PODER

JUDICIÁRIO

.JUSTIÇA

DO

TRIBUNAL

TRABALHO

SUPERIOR

DO

TRABALHO

28/5/68

MAC/AA

anos na função o paradigma.

Indeferida a Revista fundada na

13,00

-3-

desfundamentação do AcÓrdão, insiste a agravante na preliminar.

O parecer

é

~ o relatÓrio.

pelo não provimento.

~O~S~r~._.P.r~e~s~i~d~e~n~tac ~

~

Em discussao.

Encerrada.

Tem a palavra

o Relator.
O Sr. Tostes Malta ~

Não diz a sentença senão o

""

I>

da apreciaçao da prova, c isso tambem faz o

v.

resultado
II>N

Acordao.

Em

tais condiçÕes, o aresto paradigma dizendo que a defici;ncia
de fundamentação enseja nulidade de julgado, autoriza o processamento do recurso.
O Sr, fresidonto -

Dou provimento ao Agravo.

Ha• diverge"ncia ?

Por unanimidade, deu -

se provimento ao Agravo, para a subida da Revista.
O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 328/68 tes Malta.
Região.

Relator: Mimstto T~

Agravo de Instrumento de despacho do TRT

RÊDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A E JOSg JORGE

da

li

PESSANHA

(Drs. Paulo Rodrigues Sobrinho e Florinaldo Parahyba) •
•
O Sr. Tostes Malta - Sr. Presidente, reformou o Egregio
Regional sentença da MM. Junta para reconhecer legÍtima a suba
tituição do auxÍlio~famÍlia pelo salário-famÍlia.

Negado SA

guimento a' Revista, insiste a agravante em seu cabimento
sem apoio do Ministério PÚblico.
O Sr. Pres1donte -

Em discussão.

g o relatÓrio.
Encerrada.

'

Tem a palavra

o Relator.
N

A Revista se funda na violaçao do De -

O Sr. Tostes Malta -

ereto-lei nll 5, mas o que se vem entendendo é que ••• (lâ) •
Nego provimento.
O Sr. Presidente -

,

.

Ha divergencia ?

gravo, por unanimidade.

Negado provimento ao

A
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o Sr. Secret6rio - PROCESSO Nll 368/68 - Relator: Ministro To,!
bes Molto. Agravo de Inatruoento de despacho do TRT da lo.

R~

g15o. HILDEBRANDO MARTINHO DUARTE e CIA. SIDERúRGICA NACIONAL.
O Sr. Tostes Molto - A primeira iuatônoio impôs o

reodl~issõo

do el:tpregodo, oro ogrovonte, negando validade e pedido de deJ~iaaõo

por vicio de consentimento ... ( lô). O parecer do Minis-

tério Público é pelo proviL•ento do Agravo, admitindo di vere;eu
tes os arestos citados às fls. 211, e merecedor de exame o
~

ao, em face do art. 62 do Código Civil.

o Sr. Presidente -

&1

c~

o relatório.

discussão. Encerrado. Tem o palavra

o

Relator.

o Sr. Tostes Malte - Os arestos citados nõo trozem o necess6rio indicoçõo, nos às fls. 173 está o cópia fotot6tico de~
dlio do mesmo
Regional, envolvendo pedido de demias6o.
.
. Paro
lhor

exoJ:~e,

se justifico o

processat:~ento

m~

do Revisto. Dou pro-

vimento oo Agravo.
O Sr. Presidente - Hó divergência? Por unanimidade, dedo provimento ao Agravo.
O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 386/68 - Relator: Ministro To_!
tes Molto. Agravo de Instrumento de despacho do TRT do lo.
giõo. RECER - REPRESENTAÇOES E CORRETAGENS S/A E OUTRAS E

R~

HE~

CIO UIBO BARRETO e OS MESMOS.
O Sr. Tostes Malta - Indeferidos as duos Revistes, as portes
ogrovorom descutindo a configuroçõo do concorrênclo de culpa,
e ainda insistindo o empregodo ••• (lê). O perecer do Ministório Público é pelo nõo

provit:~ento. ~

O Sr. Tostes Malte - Reolmente,

o relatório.

visava!~

os Revistos oo reexo-

t:Je de foto e provo. Pelo exot!lG dêstes, é que se odnitiu o cou
corrêncio de culpo. A argunentoçõo do priJ:teiro ogrovonte sô bre o aviao-prévio ... (lê). Nego provii:Jento o ot:tbos os recurso
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o Sr. Presidente - Hó divergência? Por unanimidade, negado pr
vim~to

e embos os Agravos.

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 452/ÕB - Relator: Ministro

To~

tes Malta. Agravo de Instrumento de despacho do TRT do lo.

~

giffo, OFICINA NACIB SIMXO e ELEEN AZEVEDO.
O Sr. Tostes Malta - Negados os horas extras pelo Segundo Ins
tâncio, mos reconhecido o relação de emprêgo e o direito conseqllente ôs verbos de d1f'erenços de sol6rios, rérios e décimo
~

terceiro salário, interpôs o emprêso o Revisto citando Acór

dõo que o respeit6vel despacho de 1'ls, 140 nõo considerou di•
vergente •.•• (lê), Doi o Agravo, se1:1 apoio do Ministério PÚbH'

co,

~

.

o relatório.

O Sr. Presidente - Eb discussão. Encerrado, Tem o polovro

o

Relator.

o Sr. Tostes Ma lto - Reomonte, visava o Revisto ao reexame de
prova, e esta t.ôra 1:-tinuciosomente sopeso de pele sentença do

~

celente Juiz do MM. Junto de Novo Friburgo. Nego provioento.
O Sr. Presidente - H6 divergência? Por unon1midode, negodo PI'J2.
vimento oo Agrovo,

o Sr. Secretário

~

PROCESSO NR 1 596/07 - Relotor:

Ministro~

11o Boroto, Rovisor: Ministro Tostes Molto, Recurso de Revisto de decisõo do 18o. JCJ de SÕo Paulo. JOSt ROSA e CIA,

CI~

MATOGRAFICA SERRADOR,
O Sr. Presidente - A Revisto

or~i

&1borgos, por violoçõo do art.

47

nulidode do julgamento

de

do Código de Processo Civil,

O pedido era de odicionol de insolubridode, com prestações

~

-

oidos e vincendos. Foi julgado o Recurso Ordtn6rio como de &:1

-

borgos em face de f1xoç6o dos custos. A douto Procuradoria en
tende que o nulidDde deve ser decretado. g o relatório.
O Sr. Tostes Molto -

De

ocôrdo.
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O Sr. Presidente -

&J

discussão. Encerrado. Meu voto ó o

guinte: "~elo art.

47

do Código de Processo Civil, uma vez que

se deve calcular os prestações vencidos e vincendos

eiJ

se-.

base .2.

nuol, e é o volor do pedido que fixa o alçado,,.(lê), Assim ,
por vloloçõo de lei, conheço do recurso,

o Sr. Tostes Molto - Sr. Presidente, cheguei d conclusão opo_!
to, extDI:IEmte pelo cálculo quo fiz, aplicando o meSI:lo dispos!
tivo, De maneiro qua,se V. Exo. nõo ten o cálculo •••
O Sr. Presidente- V. Exo. ten?

o Sr. Tostes Mal to - Coloquei ossin: "Simples cálculo ovidencio ••. {lê)".

o Sr. Presidente - "Recebia salário de NCR$ 44,00 nensois

e~

da ••• ( lê)" •
O Sr. Tostes Molto -Pede o insalubridade que foi negado, Vejo V.Exo ., o periodo ó no ·nóximo de dois onos; cot!l I:lOis

Ull

anp

nunca poderio atingir o seis solorios-minlnos.

o Sr. Presidente -Acho que V.Exo. tem razão.
o Sr. Tostes Malta
(Consulto os outos). Novembro de 1 963,
Com certeza, V.Exo têz o cálculo não limitando e 1 963. gsse
foi feito er.1 1 964 Por conseguinte, nõo tirlho ainda um ono,
SeriOI:I, portanto, 22 meses. Entil'o, êle dizendo que recebia
NCR$ 44,00 nensois, é o 11esno que declarar que quer 20%. Se riDI!l menos da NCR$ 9,00 que, multiplicado por 2, nõo dorlo
alçado. Conheço, porque há di vergêncio, r.10s nego quanto à

o
pr~

lii:Jinor de nulidade. Há uma consideroçõo de coisa julgado. A
sentença entendeu que o insalubridade poderio desaparecer

,

mos o que dizem os laudos é que nõo é insalubre quando o elo_!
sificoçõo pennonece, e é essa o funçiio do Departamento de Higiene e Segurança do Trabalho, .. (lê). Conheço, poro dor pro v!.
nento, em toco do coisa julgado,

o laudo oferecido é portiou-
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ler e, por 1sao, nõo destrói o oficio!.

o Sr. Presidente - Vou ocoz:1ponhor V.Exo. Tinho fico do só no
questão do Recurso Ordinório ou de E:t:tborgos. TombÉlJ!l conheço •
Hh divergência? Por unonin1dode, conhecido o recurso. No mér1
to, lhe dou provinento poro julgor procedente o roclomoçõo.Hê
divergência? Por unoniJ:tidode, dodo proviJJonto oo recurso, poro julgo r o

reoloJ:~oçíio

procedente.

O Sr. Secret6r1o - PROCESSO N2 2 269/67 - Relator: Ministro
Tostes Molto, Revisor: Ministro Luiz Menossi. Recurso de

Rev~

to de decisão do JCJ de Guorulhos. INDnSTRIA DE MOVEIS IMPLA
LTDA.

e

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA.

o Sr. Tostes Molto - Renovo o recorrente prol1L'l1nor de nulld!!,
de do sentença, por ser nenor o recorrido, e nõo oas1st1do
goh,ente.

Reof1~no

l~

suo condição de aprendiz e contesta o d1 -

re1to ôs verbos deferidos, por nõo ter havido d1spenso ••• (lê),
O parecer do Ministério Público, emitido entre julho do 1 967
e abril dês to ano, é pelo conhecinonto e provilaento do recurso, pelo últimD questiio. i o relatório.
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O 3r. Luiz J.lenossi - De acordo.
O Sr. Presidente - Em discussão. ::lncerrada.

Ten: a pala.vra o

I

telDtor.

u Sr. Tostes ~;alta - ~:ão merece conhecimento o recUl";o, mesmo

,

qUinto a llonorarios, pois 'J.Lce, "data venia" ao uouto parecer,

o,s arestos c i tr.dos siio de i'urma, e não se acimi toã a suplementa(Lê).· ;fão conhe<.:o.

ção do rscurso apresentado por advogado.
O Sr. Luiz Henossi - De acÔrdo.

"
O Sr. Presiõente - Ha' divergencia?

N~o

foi conhecido o recur-

so, por un:,nimidade. de votos.
O Sr. Secreté.rio - PHOCES..,o :·íl2 8$5/67 - Rebtor: 1-:inistro Julio Barata. Revisor: Hinistro Tostes Halta.
ta de decisão da lli!5CJ de :;, • Paulo.

Recurso õ.e Revis-

RAl""!·illic.úO JEN:LO Ji• .SILVA

e ENPR~SA AUTO Ôd3US P.A!l.ADA Il:GL~A L'fDf,. (Dr. Yolio H.Giannoti).
O Sr. Presidente - As sentenças recorridas consideraram provaela a falta - furto de m<::terial de firma recorrida.

!\a Revista

é negado o ato doloso, e cit<:.m-se acÓrdãos tidos como divergen
tes.

A douta Procur<:.cioria opina pelo não conhecimento.

~ o

relutÓrio,
O Sr. Tostes MalLa - De ac&rdo.
O Sr. Presidente - l!:m discussão.

Encern:.da.

O ap&lo carece

de base, não há conflito jurisprudencial; discute-se apenas
matéria de f~to.

Ngo conheço do recurso.

~
' nao
O Sr. 'fostes Halta - 'i'runbem
conheço,

'

O Sr. Presidente -

H4

A

divergência?

Não foi conhecida o recu.r:

so, por u.ncmimidade,
O Sr. Secretário - PROCESSO Pll2 951/67 -Relator: Hinis:.ro 'l'os
tes l-IaLa. Revisor: Ninistro Luiz Eenossi.

Recurso de Revis-
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S/ A e VIVALDO DE SOUZA Pn:..ro (lJrs. Ivanir J. Tavares e Ernesto
Machado).
O Sr. 1'cistes Halta - Insiste a recorrente em negar a <:;ualidade áe empregado ao recorrido, pois que trabalharia sem hor&rio
e subordinação.

(Lê).

O par·~cer r.io llinistério PÚblico, emi-

tido entre setembro de 1967 e abril dêste ano, é pelo conhecimente e nao
provimsnto.

,-<:

~

' .
o re 1 :.t or~o.

O .:>r. Luiz Henossi - De acôrdo.
O 3r. Pre-:r!'dente - Em discussão.

Encerrada.

Tem a palavra o

O Sr. Tostes N<.clta - Sendo de fato e de prov& a '<uestão deb.1~
tida e sr,1ientando o V.AcÓrdão llUe não recebere. o recorrGnte
indenização pelo pel'Íodo anterior, a Revist<l ni:;o tem ;unda..rnento,

Nao conheço.

O Sr. Luiz Nenossi - Também não conheço.
O ,;,r. Presidente - Há divergência?

Não foi conhecida o recur-

so, por unanimidade.
O Sr, SGcret<.lrio - PROCESSO ~!23 502/67 - Tiehtor: 1-'íir.i stro Julio Barata.

Revisor: Ninistro Tostes Halta.

ta de decisão do :rRT da 3!!Região.

Recurso de

};EL.SO?I VICEli'i'E

~lliCHADO

Revi~

e

DOUTZ-MINAS S/A - DOMISA (Drs. Eduar-do Casasanto e Hcmro Thibau s;Almeida).
O Sr. Presidente - O acÓrdão de fls. reformou a sentença de HE
Junta, reconheceu que o empreg<lc.o, ora recorrer.ce, praticou
falta grave de insubordinação, ao

recusar-se a prestar ser:!ri

ço que lliio destoava da sua qualif'ic&ção profissional.
douta Procuradoria opina pelo não conhecimento.

(Lê). A

~ o relatÓri..io

O Sr. Tostes Malta - De acôrdo.
O Sr. Presidente - Em discussão.

Encerrc.da.

guinte: A Revista não teb fundç,mento.

Jl-íeu voto

é o se-

Tida como provada a :!àl-
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ta 6ro.ve de illsubor dim;.ção e verificado que nao houve desqual i fi cação profissiJ nal, o •1ue se discute no apêlo

í'c,to.

o dl",
o Sr.

é matéri(1 de

Hão conheço do recurso.
1 ,
Tostes Halt.u - r amoem
nno eonh eço.
N

Prezider,te

- Há

divergência?

o

r~.;curso não foi co;1heci-

do, por unaaimidade •
o Sr. Secretár·io PROCESSO tfll3 608/67 - Relc:tor: 1-iinistro To§.

-

tes l•ío.l ta.

Hinistro Luiz l'íenossi.

Revisor

ta de do cisão do TRT da 4i!Região.

Recurso do

~~evis-

PRD10 FURIAl1 e DHASIL~liCIO

HORA3S lJOS .SANTOS ( Drs.Luiz .:.. Sessegelo e Luiz Cêtrloz Gomes).

o o"-

. 7ostes Hnlta -

Sr. Presidente, o Recurso Ordinálio não

foi conheció.o pela intempestividade do depÓsito da condenação.
Sustenta o recorren te que além de inferior a conoenação ao limite legal ••• (lê).

O parecer do Hinistério PÚblico, emitido

entre novembro de 67 e abril dêste ano, é pelo conhecimento e
~

não provimento do r ecurso.

o relatÓrio.

o.s:t. Luiz Henossi - .De acÔrdo.

o Sr.

~

Tostes Halta

pacÍfico ~ue a exigência do depÓsito se
IN

estende a tÔdas as reclamaçoes, e se reconhece
'

vel despucho l1Ue ad mitiu a

~evista •••

(lê).

~ue

•

.J. ,

o respeLc .. -

Não conheço.do

~e-

curso.

o Sr.
o Sr.

Luiz Henossi - Também não conheço.
Presidente

- H<l'

divergência?

Por unanimidade, o l'ecurso

não foi conhecido.

o Sr. Secretário
l•:t~l ta.

- PRO::;;ES.;,O

;·:ll478/68 - Relator: Ministro Toste

i\•õvisor: Nin istro Luiz Henossi.

Recurso de Revi::ta de

decisão do TRT dn 4
RIA ALVES CARDOSO.

(Drs. Arno Duarte e Carlos Ven Linsingen

JÚnior).

o Sr.

·.Los tes Hall.a - Renova a recorrente as preliminares de

in
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COD1t1G vencla

e pela l'ejái.ção da de prescrição, não se manifesta

A.

soore o conhecinen to do recurso e as demais questões.

~

o re-

la tÓrio.

o 3r.
o Sr·.

Luiz

~~enossi

Presidente

A

- De acordo.

- ii!m

discus3ão.

Encerrada.

·~'em

a palavra o

Reltttor.

o _,r,

Tostes Ndta - A Revis~a se justifica,

qu~nto

L.minares apenas, em face d<:, divergência upor.tc.da.

à

a ei:J.pregudo, não h á dÚvid&. qu&nto

'aquelas pr

En relação

compet~ncia desta Justiça,

mn.s, em relJ.ção fu ncion6.rio cedido, esta Ju~tiça n&o te:::~ comp~

tAenc1a.
'

o

~
vot o.
"' meu
Sr. Luiz I,ienossi - Sendo a r2corrente transformada da empreA

SJ. particular em emprêsa da Uniüo, seria preciso o r;:;conhGcime
to expresso de que se tr:,taVQ de funcionário com regime peculi
A

ar ••• (le).

o ur.
o Sr.
o Sr.

Rejeit o a

Presidente

prelimin~.r

- Havendo

de

i~conpetência.

A

di vergencta, tomécrei os votos.

Rodrigues Amill:il!i - Acolhe c. prelimin:ll'.
P;~esidente.

- T,-nbém

acolho a preliminc.r, de acôrdo con o

voto do Rt2lü. t or.

Contra o voto do Revisor, foi Qcolhido a
" .
liminar de incompe t enc1.o..

o

Sr, Luiz Henossi

Q

.::r. Pre!iJ;l.denj;,e

Q

Sr. .'Jecretário

3.::.rata.

- Requeiro justificaçüo de V::Jto.

- Deferido
- PTIOCESSO

a ju::;tificaçco ::to Ninistro Revisor
Nll619/68 - Relator: Hinistro Julio

Revi sol': l ünistro. J'ostes }:alta.

de decisão do TRT da 3GRegião.
r;~&.:3UNlFTO

b::l.U
Q

pr~

TiecUl·so de Revistl.

DU3ci:.RVAL ~lJ'~iS SOúRES e C'.:A,DE

CIEN:d FIGOS F.i:J;6iN (Dr.l'íuril::J Sech&rll e Hc,uro :i'hi-

Al:'1Gi da).

Jr,.

Preside,ute

- Trata-se

de reclamação formud:,d<l pol' empre-

gado que tenáo tr::t balhado por 0ois periodos em contrc.to a prazo certo, pediu,

~
c,

nte a dispensa injusc,a, verbas icdenizêitÓri::-:. •

•
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(Lê).

CO

13,15

A douta Procuradoria Geral opü:::t pelo coP..hecimento e pr·-

vimento do recurso.

~ o relutÓrio •
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rg. s:so .me
A

~:at!i!a

Malta - De acordo.
o S.:, President~ - Em discussão.
Q

Encerrada.

,
Meu voto e de a

~

cardo com o parece r da douta Procuradoria Geral.

Conheço do

recurso, porque en tendo que foram violados os artigos,., (lê).

o Sr.

Malta - Vou pedir vista do processo, porque as

Tpstes

minhas notas estãó " incompletas.

o sr.

Presidente

- Suspenso

o julgamento, face ao pedido de

vista do Ministro 3evisor,

o

Sr. 'Sêcretál'io

tes Malta.

- PROCESSO 1':11?04/68

Reviso r: Kinistro Luiz Menossi.

~A-\ACHIN

Recurso de Revi.§.

MUNICIPIO DE SANTA NAnlA e EVA LQ

ta de decisão da 4 ªRegião.
RENA

- Relator: Ninistro Tos-

IDt,ANNUELLI.

(Drs. Julio Cesar Alves 3odrigues

,
Vinicius Pitagoras Gomes),

o Sr. Tostes Malta - Sr. Presidente, a Prefeitura sustenta qu

-

,
a professÔra, r eco rrida, nao era empregada, mas extranumerari
mensalista, donde a incompet~ncia desta Justiça ••• (lê),
recer da ãouta Pro curadoria ~ desfavorável.

O pa

É o relatÓrio.

o Sr. Luiz Menossi - De acÔrdo,
o S;r:, Presideat!iil - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o
Relator.

MaUa Os AcÓrdãos citados já estão completamen
,
te superados ate por fÔrça de alteração da lei, neo dão ampa-

o sr.

TQ~:l;j;lS

'

~

r o a r\evista ••• (le ).

Não conheço do recurso.
, nao •
Sr. Luiz •·•enossi - Tambem

o
o Sr. Presidente

-&

-

di verg~ncia?

-

O recurso nao foi conheci

do, por unanimidade.
,
o Sr. Secretario - PROCESSO NQ?Q9/68 - Relator: Ministro Juli
Bara1a. Revisor: Ninistro Tostes Malta.
decisão do TrlT da

Recurso de aevista de
'
CIA, ESTADUAL DE EN::!:aGii\ il:L:~TdiC

,

e SEUíAR AB331. CLJP.]3l_tA (Dr.Denclecio Leopoldo de Oliveira e
Deolindo Balzani).
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O Sr. Presidente - O Egrégio Tribunal da 4ªRegião, pelo AcÓrdão de fls., anulou o processo de inquérito instaurado contra
o recorrido,
&~douta

p~rque

o requerido foi considerado revel ••• (le).

Procuradoria Geral emitiu o parecer de fls.pelo

conh~

É o relatÓrio.

cimento e provimento do recurso.
O Sr. Tostes Malta - De acÔrdo.
ü

Sr. Presidente - Em discussão.
~

acordo com o parecer da douta

Encerrada.

Pro~uradoria.

Meu voto esta' d
Conheço do

recu~

A

so, pela divergencia de fls.224.

O Sr. Tostes Nalta - Conheço.
A
O Sr. Presidente - Ha' divergencia?

Por unanimidade, conheci-

"
Como a douta Procuradoria diz 1 procede o apelo

do o recurso.

~
quanto 'a desneces.sidade de nova citaçao
para que comparecesse

o empregado, •• (l~).

Dou provimento~ 3evista 1 devendo os au-

tos baixar ao Egrégio Tribunal Regional para apreciação das
questÕes que não foram resolvidas.

É o meu voto.
•

O Sr. Tostes Halta - Anulada a sentença proferida a revelia,
A

porque citado apenas o Procurador. l-las diz a sentença que. e~
'
~
~
te requereu adiamento e que, alem da confissao, houve produça
de prova, em que se baseou a conclusão.

Dou provimento, para

restabelecer a decisão primeira.
O Sr. Presidente - V. Exil não manda os autos ao .legional, para

- julgou?
que julgue o que nao
,

O Sr. Tostes Malta - Se reconheço que ba revelia, subsiste no

processo apena de confissão.

O Sr. Presidente - Há questÕes que não foram pareciadas.

v. ExB

O Sr. Tostes Malta -

tem razão.

Reso
,
vida essa primeira parte, cabe ao 3egional apreciar o merito.
,
o 'sr. Preside~ - Nao ha divergencia. Por unanimidade, daão
provimento ao recurso, para que voltem os autos ao Tribunal 11
quo" e julgue este as questoes que ainda nao foram apreciadas.
~

A

Dou provimento.

~

N

~

PODER

.JUP!CIÁR/0

.JUSTIÇA

DO

TRIBUNAL

TRABALHO

SUPERIOR

28/5/68

DO

TRABALHO

rg.mns.mc

l.

,

O Sr. Secretario - PROCESSO NQ619/68 - Relator: Ministro

ijavata. 2ev1!or: Min:stro Tostes Malta.

J~i

Recurso de Revista

decisão do TRT da 3~Região. DUBERVAL NUNES SOARES e CIA. DE

,

TdUMENTO CilmTIFICOS NANSEN

(Dr.Murilo Bechars e Nauro Thibw.

da Silva Almeida). Pedidos de vista do Ministro Tostes Malta.
'
O Sr. Tostes Malta - Sr. Presidente, quis somente
verificar a

data em que se celebrou o contrato.
-

,

-

,

De maneira que ate entao

A

-

nao havia nenhuma duvida sobre a legitimidade da contrataçao,
a prazo 1 de empregado, ainda qu não especializado.

,

Essa 1 a li.

~

potese dos autos.

Estou de acordo quanto ao conhecimento, ma

nego provimento.
O Sr. Presidente - Por unanimidade, conhecida a Revista. No
;

A

merito, vou dar provimento.

Contrato a termo, como diz a MI-í.
A

N

Junta, constitui exceçao ••• (le).

restab~

Dou provimento para

lecer a sentença de Primeira Instância.
O Sr. Tostes Malta - Nego provimento.

O Sr. Luiz henossi - Acompanho V.Exª', porque sempre sustentei
A

;

N

de acordo com a tese do V.Acordao.
O Sr.

RQdri~ues

AmOrim - Com o Revisor.

O Sr. Presidente - Verifica-se empate.

Aguarde-se a presença

do Sr.Hinistro Presidente.

,

O Sr. Secretario - PnOCESSO NQ732/68 - Relator: Ministro Jul
Barata.

Revisor: Ninistro Tostes

~íal ta.

Recurso de aevista

LINEABELLA IND, ~E

de decisão da 16í!.JCJ de S.Paulo,

,

:~-;ovziS

L

e GUNTHEa H31D (Dr.Aparecida iiinaldi Guastelli e Ivandel Alve •
~

O Sr. Presidente - A empresa dispensou o empregado por falta

,

,

de capacidade, alegando que sua 1nepcia lhe causara prejuizo.
A Junta não afirmou que a emprêsa estaria obrigada a celebrar
-

A

com o empregado contrato de experiencia ••• (le).
ria opina pelo não conhecimento.

"
O Sr. Tostes Malta - De aêordo.

É o relat~rio.

A Procurado-
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O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Não conheço do

r~

curso por versar matéria de fato.
O Sr. Tostes Malta - Sr. Presidente, a sentença

f~cou

na pre-

judicial e fêz uma consideração que deixa êste Tribunal, agora, em dificuldade para decidir porque não enfrentou o mérito.
Presumiu que fôsse o empregado incapaz. Embora pudesse ser in
capaz o empregado, a sentença teria de decidir se era ou não.
incapaz. Então, numa época em, que já a lei assegura o direito

n contratação experimental,

não posso, com a devida v~nia,

~
,
,
t erceiro sa1'
manter a condenaçao.
O aviso-previa
e o decimoa-

rio ficavam, exatamente, condicionados ao procedimento do empregado, de ser ou nã~ capaz para o exercÍcio da função. De
maneira que, nos têrmos em que a sentença colocou a questão,
tenho de conhecer da Revistn e lhe dar provimento.
O Sr. Luiz Menossi - Se a emprêsa contestou o feito, dizendo
que o empregado era incapaz e, na sentença, ainda o ilustre
prolator disse que o empregado agiu sem dolo, pode a emprêsa
dispensâ-lo desde que pague o aviso-prévio.
O Sr. Rodrigues Amorim - De acôrdo com o pressuposto de que
o empregado aceitou a função, deve-se admitir que era capacitado para ela. Se nfio a desempenhou, evidentemente êle tem
culpa. Com a devida vênia, acompa'nho o Revisor.

,

O Sr. Presidente - Verifica-se empate, que sera decidido pelo
Hinistro Presidente.
(CHEGA O NINISTRO ARNALDO SUSSEKIND)
O Sr. Secret~io - PROCESSO N!l 756/68 - Relator: Hinistro
Tostes Nalta. Revisor:

Ninistt~o

Luiz Henoss1. Recurso de Re-

vista de decisão do TRT da 1ª Região - CIA. MORAES RtGO S/A
e FRANCISCO LABARRA E OUTROS (Drs. R. L. Carlos de YparragUiK
re e H. Bazin de Mello).
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O Sr. Tostes Nalta - Sr. Presidente, reformou o Egrégio Regi.Q
nal decisão da Junta para mandar pagar diferenças ••. (lê), A
Procuradoria opina pelo conhecimento e não provimento. t o r~

,

latorio.
O Sr. 1uiz Nenossi - De acôrdo,
O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a

p~avra

o

Relator.

o Sr. Tostes Nalta - A diverg~ncia é real. Conheço do recurso
O Sr. Luiz Menossi - Também conheço.
O Sr. Presidente - Há divergencia? Por unanimidade, conhecido
o recurso. Tem a palavra o Relator.
O Sr. Tostes Malta - Dou-lhe provimento, em parte. O direito
ao aumento desde a publicação do AcÓrdão Regional não desapareceu com a reforma parcial dêste, não alcançando a data da
vigéncia ••• (lê).
O Sr. Luiz Nenossi - Sr. Presidente, nego provimento, pois
que não se pode ampliar ou restringir o que se julgou no dissÍdio. A reforma do AcÓrdão não deslocou a data da vigência,
nem podia ficar prejudicada a categoria, e é bastante que se
leio. o que se dicutiu no Pleno: "Reduzindo a taxa e tó-nando
o salário mais baixo, mas sem mencionar a data da vigência."
É o que se discute. Nego provimento,
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O Sr. Tostes Malta - Sr. Presidente, vou deixar de lado a pe~
,
centagem, porque o que interessa e a tesa. Vamos supor que o
AcÓrdão Regional tenha dado uma percentagem de 30% sôbre os
salários de dezembro de 1 964. Veio para o Pleno, e o Plano
reduziu essa percentagem para 20%. Mas, ao invés de dezembro
de 1 964, pôs fevereiro de 1 965. Aumentou ou diminuiu? Não
sei. Não sei se a decisão foi dando mais ou menos, porque é

,
evidente que, se o salario-base
de fevereiro de 1 965 , e, maior do que o de dezembro de 1 964, uma percentagem de 20% pode
dar um resultado maior do que os 30% sôbre salário mais antig
Dou provimento parcial.
O Sr. Presidente - Acompanho o Relu.tor, "data veniü11 do Revisor.
O Sr. Rodrigues Amorim - Acompanho o Relator.
Q_sr. Presidente- Dado provimento parcial ao recurso,·contra
o voto do Ministro Revisor, nos têrmos do voto do Ministro Re
lator. Convido o Hinistro Arnaldo Sussekind para assU!:lir a

P~

sidência.
(ASSUME A PRESIDtNCIA DO MINISTRO ARNALDO SUSSEKHi'D)
O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 619/68 - Relator: Ministro
Julio Barata. Revisor: Ministro Tostes Multa. Recurso de Revista de decisão do TRT da 3ê Região - DUBERVAL NUNES SOARES
e CIA. DE INSTRUMENTO CIENT!FICOS NANSEN (Drs, Murilo Bechara
a Mauro Thibau da Silva Almeida), (Adiado o julgamento em

vi~

tude de empate verificado no mérito. O Hinistro Julio Barata,
Relator, e o Ministro Luiz Henossi deram proviment? para restabelecer a decisão de Primeira Instância .,.

(lê)~

Q_Qr. Julio Barata - Sr. Presidente, trata-se de contrato a
tênmo. O reclamante trabalhou dois per{dos sob contrato a pr,g
zo certo. O primeiro, de dez meses, e o segündo, de três anos
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A sentença de Primeira Instância mandou que lhe fÔssem pagos
quatro per!dos de indenização, décimo-terceiro salário e f~
rias proporcionais. O Tribunal recorrido absolveu a emprêsa
da condenação, por se tratar de contrato a prazo, O recurso

,

foi conhecido, e o empate se verificou no merito, entendendo
o Ministro Revisor de mahter a sentença do Tribunal recorrido
ao passo que o Ministro Relator deu provimento ao apêlo para
A

restabelecer a sentença de Primeira Instancia.

O Sr. Presidente - Faço apenas duas perguntas. Primeira, o
contrato prorrogado se

ex~inguiu

no têrmo? Não houve rescisão

antecipada?
O Sr. Tostes Malta - Não mudou nada. Não deixa de ser a prazo
,

N

por uma so prorrogaçao.
O Sr. Presidente - Isso eu sei. Prorrogado o primeiro contra-

to por mais

,.

tres

anos, no total de 3 anos e 10 meses, êle

se extinguiu no têrmo? Não houve rescisão antecipada?
O Sr. Tostes Malta - Não.
O Sr. President~ - A segunda pergunta: A instâncias ordinária

afirmaram fraude?

O Sr. Tostes Malta - Sr. Presidente, V. Exê me relevo, não

e~

tou encontrando minhas notas, e sem elas não posso responder.
Tenho a impressão de que o contrato se rescindiu ao têrmo
to.

ex~

JUD!ClÁ~"iiO
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Sr. Julio Borete - A enento do sentença de Prinalro Instân-

cia diz: "Nõo conduz cota o espirito protetor do Legislação do
Trabalho, o controtoçõo ... (15)".

o Sr.

Prosidento - "Dato vento" do Relator, estou com o Revi-

sor, por se trotar de coso anterior à Lei 229, que foi o que
estabeleceu restriçõo ao contrato o prazo. Sondo assim, por
t:JD i orlo, nogodo provil:tonto ao recurso. Redigiró o Acórdõo

o

Ministro Revisor.

o Sr.

Secretório - PROCESSO N2 732/68 - Ro~otor: Ministro Ju-

lio BaNJta. Revisor: Ministro Tostas Molto. Recurso de Revisto de decisõo do 16o. JCJ de SÕo Paulo. LINCABELLA INDUSTRIA
DE MOVEIS LTDA (DR4. Aparecido Rinoldi Guostelli} e GUNTHER
HELD (DR. Ivondel Alvos). - Empate ver1ficodo no conhech1ento

.•. (lê) •
O Sr. Julio Barato - A eL1prêso dispensou o O!:Jpregodp por felto de copocl.dode, alegando que suo inépcia cousoro projuizo •
A MM.Junto entendeu que o prejutzo nti'o ficoro provado e que o
inépcia, ei:Jboro vor!ficodo pelo omprôso, nõo just1ficovo o rll6
pogonento de aviso-prévio e indenizsções ••• ( lÔ}. A Revisto di
cute no relatório, o enquodrOI:Jento jur1d1co dos fotos, org81n
do violoçõo dos arts. 432, 467 2 818 do Consolidaçõo. A douto
Procuradoria opino pelo niío conhech1Gnto, e como Relator não
conheci, entende11do que se trotava de matéria de foto.
O Sr. Presidente - A objeçõo de Ministro Revisor quol foi?

o Sr.

Tostes Ma lto - Sr. Presidente, o sentença flcou no pro-

diciol de que, et:tbero pudesse ser incapaz o et'lpregodo contratado o titulo de expertôncio, o aviso-prévio ero 1ndev1do, CQ
1:10

sustento,

11

doto ~enio" de V.Exo.

Jó ogpro-cor1o nõo hli 1:10i

possibilidade do I:JDt1dor pagar o oviso ..l"révto no contrato ·de
experiência - dou prov!nento oo recurso, Conheci poro dor pr2

PODER

.JUDICIÂRIO

JUSTIÇA

DO

TRIBUNAL

TRABALHO

SUPERIOR

28/S/68

DO TRABALHO

13,45

MB/AA/.!>F

-2-

v1L'l<mto ; entendo quo essa queat6o n6o poderio ser colocada
1:10 foi pelo Junto. Cob1o-lhe dizer se incapaz, e ao o ero

c~

inc~

paz, niio cabia, de foto, aviso-prévio.

o Sr. Presidente - Elo nõo ofinuoro o incopocidode?
o Sr. Jul1o Barato - Elo nõo of1r1:1ou o Proju1zo. NÕo ficaram
provados os preju! zoa alegados, nõo vi contrato de experiência

o Sr. Presidente - o preju1ao nõo me it:Jpressiono. Quero saber
ao hó incapocidode em se tratando de contrato de eaperiêncio.
O

Sr. Julio Barato -Não vi o contrato de experiência; o onpre

godo foi controtod o e não hÓ especificoçõo.
O

Sr. Presidente - Poço visto e1:1 Meso.

o Sr. Tostes Malta - As fls. 16/1.7
O

hil ofirmoçõo do sentença,

Sr. Julio Boroto - (Consulto os autos) - "A contestoçõo nõo

i1:1puto oo outor pr oce di 1:1e n t o. . • ( 1 eA) IJ •

o Sr.

Presidente - Mantenho o pedido do visto, apenas poro ve-

rlficor o natureza do contrato.
O

Sr. Tostes Molto - Moamo oaa1l!1 é irrelevante, porque se está

reconhecendo que o empregado nõo podG oxocutor o contento o ta
refo que lhe foi dodo.
O

Sr. Julio Boroto - Mos isso nõo é colocado, "doto venio", co

mo justo causo no Consol1doç6o.
O

Sr. Presidente - Suspenso o julgot:tento onto o pedido do via•

to do Presidente.
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NQ 4 225/67 - Relator: Ministro

Julio Barata. Revisor: Ministro Tostes Malta. Recurso de Revista de dec:is ão do TRT da l!! Região - i'TANTUIL CHAVES DOS SAJi
TOS E OUTROS e INDÚSTRIA MACEDO SERRA S/A (Drs. Aline da Costa 'Honteiro e José Benedito O. Bonfim). (Adiado o julgament?.
em virtude do pedido de vista do Ministro Arnaldo

Sussekind~.

(lê).

o Sr. Presidente - Trata-se de processo de que pedi vista na
Sessão passada. A sentença "in totum" - não contestada pelo
Tribunal Regional do Trabalho - negou a perícia requerida para prova do consórcio ••• (lê). Dou provimento à Revista, acompanhando o voto do Ministro Julio Barata, para julgar procedente a reclamação,·compensadas as importâncias recebidas.
Por maioria de votos, vencido o Hinistro Revisor e o Ministro
Rodrigues Amorim, deu-se provimento à Revista para julgar prQ
cedente a reclamação, a fim de compensar as importâncias

rec~

bidas.
O Sr. Secret::{rio - PROCESSO NQ 935/67 - Relator: Ministro
Arnaldo Sussekind. Agravo de Instrumento de despacho do TRT
da li! Região - MASSA FALIDA DA PANAIR DO BRASIL S/A e NILO RA
MOS MOREIRA (Drs. Oscar Pinheiro GuimarãGs G \·lalter Hendes da
Silva).
O Sr. Presidente - Revista manifestada contra o V. AcÓrdão R~
gional que decidiu: "A cessação das atividades da empregadora
por motivo da paralisação das suas atividades, não pode ser
entendida como denunciante •.• (lê). DaÍ o Agravo, cujo impr~
,

t

,

,

vimen t o e propos o pelo parecer do Ministerio PUblico,

afetu~

do entre 11 da agôsto de 1 967 e 16 de abril de 1 968, apesar
de se tratar de processo oriundo de falência, com preferência
legal, art. 768 da Consolidação. ~ o relatÓrio. Em discussão.
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Encerrada, Inocorra violação do art. 489 conforme acentuou em
outro processo alusivo

à hipÓtese análoga ••• (lê). Sendo

a~

sim, nego provimento ao Agravo.,Há divergência1 Por unanimid~
de, negado provimento ao Agravo,
O Sr. Secretário - PROCESSO N2 284/68 - Relator: Ministro
Arnaldo Sussekind. Agravo de Instrumento de despacho do TRT
da

6~

1egião -

SEBASTI~O

FRANCISCO DE ANDRADE e CIA, AGRO-IN

DUSTRIAL DE GOIANA (Drs. Djalma G. Raposo e João de Souza Le
lio Wanderley).
O Sr. Presidente - Decidiu o Egrégio Tribunal Regional do Tr~
balho:

11

A lei

4 066

dispondo sôbre pedido de demissão ou recj.

bo de quitação de empregado com mais de um ano de casa, abran
'
•
ge, necessariamente,
os estaveis
•••

(

•
,
,
le" ) • fi O Min~sterio
Pú-

blico opina pelo não provimento do Agravo.

t

o relatÓrio. Em

discussão. Encerrada. A alegação de fraude depende de prova
que não pode ser examinada através da Revista. Por seu turno,
inocorre o pretendido conflito jurisprudencial • • • (lê). Sendo assim, não há violação. Nego provimento ao recurso. Há divergencia? Por unanimidade, negado provimento ao Agravo.
o Sr. Secretário - PRocgsso N2 352/68 - Relator: Ministro
Arnaldo Sussekind. Agravo de Instrumento de despacho do TRT
da

5~

Região - EXOTAGO-EXPORTADORA DE FU}10S S/A e WALTERCIO

BARROSO FO:{SECA (Drs. Marte F. F. Barros e A. José de Souza
Neto).
O Sr. P6esidente - A Revista sustenta que o reclamante não e
empregado mas mandatário, e$ o fôsse exerceria cargo de conf_
o.nça, não sendo portador de estabilidade. (Lê). O Ninistério
PÚblico, apÓs a contraminuta do Agravo, opina pelo provimento.
~

o relatÓrio. Em discussão. Encerrada. O Agravo merece provi

manto, porquanto o V. AcÓrdão Regional pretendeu .•• (lê). Sq_
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do assim, dou provimento ao Agravo. Ha• divergencia? Por uno.nl,
midade, provido o Agravo.
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O Sr. Secretário - PROCESSO ~!9, 373/68 - Relator: Ministro
Arnaldo Sussekind. Agravo de Instrumento de despacho do TRT
da [j_§ Região - ABRILINO REZER E OUTRO e ALGEMIRO

JOS~

GOMES

(Dr. Pedro LisbÔa).
O Sr. Presidente - O v. AcÓrdão Regional confirmou a sentença
originária, entendendo caracterizada a relação de emprêgo •••
(lê). A douta Procuradoria opina pelo não provimento do Agravo. g o relatÓrio. Em discussão. Encerrada. Não há conflito
de teso, quanto

,
narias
•••

à

( le") •

relação de emprêgo, pois as instâncias ord1

Nego

.

prov~mento

..

ao Agravo. Ha, divergencia7

Unânimemente, negado provimento ao Agravo.
O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 4?4/68 - Relator: Ministro
Arnaldo Sussekind. Agravo de Instrumento de despacho do TRT
da 111 Região - PERFUMARIA LOPES IND. E 00 M. S/A e FELISBERTO
DOS

SM~TOS

BRANT (Drs. João B. M. Ribeiro e Alino da Costa

Monteiro).
O Sr. Presidente - Dedidiu o Egrégio Tribunal Regional do

Tr~

balho que a dispensa de empregado no cargo de Diretor, seguida de atos humilhantes ••• (lê). A Procuradoria opina pelo
não

pro~imento. ~

o relatÓrio. Em discussão. Encerr&da. Con-

forme se deduz, a ementa prescrita decidiu que ••• (lê). Nego
provimento ao Agravo. Há divergência? Unânimemente, negado
provimento ao Agravo.
O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 862/68 - Relator: Ministro
Julio Barata. Revisor: Ministro Tostes Malta, Recurso de Revista de decisão da JCJ de Tubarão - ANTONIO CARLOS ZAPELINI
e BANCO SUL DO BRASIL S/A (Dr. Eunildo L. Rabelo),
O Sr. Julio Baruta -Em sentença confirmada em grau de

Emb~

gos, a MJ.I, Juntn julgou improcedente o pedido, para que anulasse a suspensão de 6 dias, imposta ao reclamante. Diz a sell
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tença ••• (lê). A Procuradoria opina pelo não conhecimento. g
o relatÓrio.
O Sr. Tostes Malta - De acôrdo.
O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o
Relator.
O Sr. Juliq B:n-ata - O recurso carece de apoio legal •• , (lê).
Não conheço.
O Sr. Tostes Malta - Também não conheço.
A

O Sr. Presidente - Há divergencia? Unânimemente, não conhecida a Revista,
O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 480/68 - Relator: Ministro
Arnaldo Sussekind. Revisor: Ministro Julio Barata, Recurso
de Revista de decisão do TRT da
GRANDE DO

SUL~ERVIÇOS

4ê Região - ESTADO DO RIO

DE SUBSISTmNCIA DA BRIGADA MILITAR e

JORGE LUCAS MOREIRA DA ROSA (Drs. Pascoal Serrano Baldino e
Claudio Schuch).
~

O Sr. Presidente - Trata-se de reclamaçao intentada contra o
Estado do Rio Grande do Sul, por empregados de Serviço de Su]
sistência da Brigada Militar
pelo conhecimento.

~

•••

(lê). A Procuradoria opina

o relatÓrio,

O Sr. Julio Barata - De acôrdo.
O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Conheço da Revista, que está fundamentada.
O Sr. Julio Barata - Também conheço.
A

O Sr. Presidente - Há divergencia? Unânimemente, conhecida a
Revista. Consta do art, 32 do CÓdigo de Processo Ci vil:

11

Aos

Repras·entantes da Fazenda PÚblica contar ..se-ão em quádruplo
os prazos para a contestação e em dÔbro para a interposição
de recurso." Dou provimento à Revista, a fim de que seja pr_g
cessado o Recurso Ordinário interposto,
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O Sr. Julio Barata - De acôrdo,
O

,. i a? Qu i s c h amar a a t ençao, e
Sr. Presi dente - H ~~ d1 vergenc
N

me alonguei um pouco, porque talvez seja a primeira vez que
se decide a tese.
O Sr. Tostes Malta - A exceção que a Consolidação abre diz rq_
peito à execução, mas a situação realmente mudou; mudou a amplitude que tem, agora, a intervenção desta Justiça. Aquêle
motivo que militava no Processo Comum também milita no Trabalhista.
O Sr. Presidente - DaÍ ter citado comentário do autor do CÓd~

go, que justifica a providência. Anteriormente, a

Justi~a

do

Trabalho não conhecia ações contra a Fazenda PÚblica e, sim,
contra entidades com personalidade jurÍdica prÓpria e, conseqftentemente, com representação prÓpria, e ainda com economia
'
propria.
No caso, trata-se da Fazenda Estadual do Rio Grande

do Sul. Por unanimidade, conhecida e provida a Revista, para
que seja processado o Recurso Ordinário interposto,

o Sr.

Secretário - PROCESSO NQ 515/68 - Relator: Ministro

Arnaldo Sussakind. Revisor: Ministro Julio Barata. Recurso de
Revista de decisão da
TOS SILVA e

FLUMI~~NSE

3~

JCJ da Guanabara - GERALDO DOS SAN-

AUTO ONIBUS S/A (Drs. João Luiz Teixe!

ra de Aguiar e David Silva Júnior).
O Sr. Presidente - A 11M. Junta considerou provada a falta

gr~

ve motivadora da dispensa do reclamante, tendo indeferido a
audiência da terceira testemunha por precatória • • • (lê).

o

Ministério PÚblico opina pelo não conhecimento. g o .relatÓrio
O Sr. Julio Barata - De acôrdo.
O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. A juriâprudência
citada parte do pressuposto de indeferimento de prova necessária. No caso, como sublinhou a MM. Junta, ela era desneces-
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•
saria
••• (lê). Não conheço.
O Sr. Julio Bgrata - Também não conheço. Matéria de fato.
,.
O Sr. Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, não se

.

c~

nheceu da Revista,
O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 889/68 - Relator: Ministro
Tostas Malta. Revisor: Ministro Luiz Menossi. Recurso de Revista de decisão da JCJ de Volta Redonda - CIA. SIDERrtRGICA
NACIONAL e WALTER AMtRICO LIMA (Drs. Djalma Caldas e Heldon
C. C. Barroso).
O Sr. Tostes

~falta

- Sr. Presidónte, julgada justa a suspen-

são, mas concedido o repouso, descontado porque mensalista o
empregado. Rejeitados os Embargos, recorrem ambas as partes •••
(lê). O parecer do Ministério PÚblico é pelo não conhecimento
do primeiro recurso e

co~~ecimento

e provimento do segundo,

para a anulação da sentença de Embargos.

t

o relatório.
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O Sr. Luiz Menossi - De Acôrdo,

o Sr. Presidente - El::t discussiio. Encarrodo. Tem o polovro o
Relator.

o Sr. Tostes Molto - o recurso do enprogodo é prejudicial. C,Sl
nheço do tJeS!.'lO pel os dois !tons, poro acolher e nulidade do
sentença de Eoborg os, inteirOI:Jento desfundonontodo ••. (lê).

o Sr. Luiz Menossl
o Sr. Presidente -

- DG ocôrdo.
Hó divergência? Por unonil::tidodo, conhecido

e provido o Rovist o, poro onulor o sentonço do Enborgos.
O Sr. Secretório - PROCESSO N2 555/68 - Relator: Ministro Arnoldo Susseklnd. Revlsor: Ministro Julio Boro to. Recurso de Ro
visto de dec1siio d o TRT do 5o. Rogiiio, CLEUZA MARIA DE ALBUQU
QUE ASSIS E OUTRAS (Dr. Murilo Bechoro) o BERNARDIT, CAPISTRANO

&

CIA. LTDA (DR • Luiz Roberto

o Sr. Proa i dente -

c,

Gosto o Silvo).

Revisto I::tonifestodo contro Acórdão Rogio -

u provado o oprendizogen t::tetódlco t'llnistrodo
nol, que considero
...

os

reolonontos ..• ( lê). O Ministcrlo Público opino pelo nõo co-

nhac it:-tento. 1l: o ra lotôrlo.

o Sr. Julio Barato - Do ocôrdo,
o sr. Presidente - El::t discussiio. Encerr>odo. Troto-se do oprondizogoi!J considorodo provo do. Niio co11heço do Revisto.

o Sr. Julio Barata - Niio conheço.
O Sr. Presidente -

Hô dlvorg6nc1o? Por unoninidodo, niio conhe

cido o Revisto.

o Sr. Socret6rio - PROCESSO N2 571/68 - Relator: Ministro Ar noldo Sussekind. Rovlsor: Ministro Julio Boroto. Recurso do Ro
visto do dec!siio d o TRT do 2o. ReglÕo, AGRIPINO BSPOSITO (DR.
Rio B!7onco Poronho s) e ARNO S/A INDnSTRIA E

CO~RCIO

(DR. Jair

Primo G.).

o sr.

Presidente - Sustentando que sÔbre o folto de que foi o-
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cusodo oxiste'provo p lono o robusto, confor1:1e orosto •.. (lo).

A Procuradoria opino pelo nõo conhociJ!lento.

~

o rolo tório.

o Sr. Julio Barato - De ocôrdo.
o Sr. Presidente - .&! discussão. Encerrado. O E:g. Tribunal Re
gionol decloro: "A f o lto1~1 de noturezo grove e rejeitado, fico
ovidonteneute provoda ". Nõo conheço.
O Sr. Julio BDroto - TO!:JbéiJ nõo conheço.

o Sr. Presidente - Hó divergência? Por unonii:Jidode, nõo conho
'

cido o recurs.o.

o Sr. Socrotório - PR OCESSO N2 923/68 - Relator: Ministro Toa
tos Molta. Revisor: Minl stro Luiz Menos si. Recurso de Revisto
ORTIS (. DR. Vidol Aroú
de decisõo do TRT do 4o. Regiõo. WALTER
.
jo) e LIVRARIA EDITOR A PILAR S/A (DR, Nelson S. Lonço).

o Sr. Tostes Molto - A enento do V. Acórdõo resm:1e o questõo:

":a:

pcm:1i tido estôrno do conissõo quobdo nõo se efetivo tronso

çõo potrouol, quando tol eatôrno é controtuol ••. (lÔ). O Minis
tério Público op1t10 p elo conhccinento do recurso. :a: o rolotó
rio.

o Sr. Luiz Monossi -

De ocôrdo.

O Sr. Presidente - EIJ discussil'o. Encerrado. Tet:J o polovro o R
lotor.
O Sr. Tostes Molto - Conheço.
O Sr. Luiz Menossi - Tonbél!l conheço.

o Sr. Presidente
- Hó divorgêncto? Por unontmidode, conhecido
.
o recurso. Ter1 o polo vro o Relotor.
O Sr. Tostes Molto - Dou provimento poro julgar procedente

o

reclonoçõo. A Lei 3 2 07 só odr1i te o desconto no coso de 1nsol
..
vênc 10 do conprodor •. . ( lÔ) •
O Sr. Luiz Menossi - De ecl$rdo.
O Sr. Rodrigues Anri1:1 - "Dote ven1e", divirjo.

PODER

JUD!C\À'~"~\0

JUSTIÇA

DO

TRABALHO

TRIBUNAL. SUPERIOR DO TRABALHO

28/5/68

14,15

O Sr. Presidente - LEmbre-t~e que em canentórios

-3-

o Consolidoçõo

critico o lei novo, porque elo odl:11te o estôrno no folte do po
got~ento

por porte do conprodor, não epenos no insolvênc1o. Níío

sei se êle se refere ô inodimplêncio ou

õ insolvê11c1o. Esto m1

nho dúv1do.
O Sr. Tostes Molto - V. Exo. deveria pedir visto.
O Sr. Presidente - Peço visto, porque tenho dúvidos sÔbre os
tÔI'Jaos do lo 1.
O Sr. Julio Boroto - Acot:tponho o Relotor.
O Sr. Presidente - Suspenso o julgamento em virtude do pedido
de visto do Presidência.
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O Sr. Secret6rio - PROCESSO NQ 603/68 - Re1otor: .fl:tnistro Arnoldo Sussekind. Revisor: Ministro Julio Boroto. Recurso de R2,
visto de decisllo do TRT do 2o. Rogiõo. ADgO SILVA E OUTROS (DR
Sérgio r.Iendes

o CIA. PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO ( DR,

VDlil:J.)

Jollo Cor1os Cose1ho).
O Sr. Presidente - Insurc;e-se o Revisto contro o exc1usll'o dos
honor6rios de Advoc.;odo. Sustento-se que o ort. 71, § 3º do Lei

4 215/63

tornando privativo oos Advogados o pr6tico ••• (lê). O

1.iinistério PÚblico opino pelo nõo conhocinento.
O Sr. Julio Boroto

~

o relatório.

De ocôrdo.

O Sr. Presidente - En discussõo. Encerrado.

Ntlo

encontro o pro

tendido violoçllo do lei. A jurisprudência se tornou pocífico
nosso sentido. Nll'o conheço.
O Sr. Ju1jo Boroto - N!!o conheço.
O Sr. Presidente -

H6 diverc;ôncio? Por unonil:idode, nll'o conho

c ido o rlovisto.
O Sr. Sccrot6rto - PROCESSO N9 623/68 • Rolotor: kiinistro Arnoldo Sussekind. rl evisor: F11inistro Julio Boro to. Recurso do Ro
CIA LTDA •
(DR. Poulo José do Racho) e If!.!IRI.!I RODRIGUES S. E OU'l'ROS ( DR.Al

visto do docisõo d o TRT do 4o. rler:;illlo. LIVENIUR.!I

&

dovondre l1iicheli).
O Sr.Prcsidente - Troto-se de oçtro de cunprinento do sentença
hm:JOlogotório do ocôrdo firnodo
vo. Nôle se

ost~_pulou

01:1

revisll'o do Diss{dio Coloiti

. quo o r co justononto do 25% se incidiria

sôbro os sol6rios do Ópoco do propositura do oçõo •.• (lê). Peço
o ntonçtro do Tribunal poro êsto coso, oo quol vou procurar dor
interprotoçõo do nosso Prejulgado quo nõo ton sido onotodo, No
Revl ato, sustento o onprôso violoçõo do norl:lo jur{dico ..• (lê),
O 6rgll'o do r,iinistério Público opino pelo nlio con'1oc1nento dõ'
Revisto.

~

o relatório,
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O Sr. Julio Boroto -Do ocôrdo.
O Sr. Presidente-

En discussll'o. Encerrado. Honologo, poro os

devidos fins, o desistência requerido por Heitor Rodrie;ues Botisto quouto oo seu recurso.
O Sr. Julio Boroto - Tonbén honoloc;o.
O Sr. Presidente - ·ronoloe;odo o desistôncio por unonil:11dodc? A
clóusulo prii:Jciro do ocôrdo solori.ol ;1onologod'o se produziu o
norno constante do Prejulsodo nº 21, que diz: "A toxo percen tuol finol seró oplicodo oos solórios do cotegorto vigente
doto do instouroçll'o do dis&dio
eu lei .•. (lê) n.

COl:t

~

os co1:1pensoçõcs previstos

Conheço do Revisto.

O Sr. Julio Boroto - Tonbéu conheço.
O Sr. Presidente - Hó diverc;ôncio? ?or unoninidode, conhecido
o Revisto. O que constatei é que foi inobservodo o norno
plenentor do Prejule;odo.

COI:J -
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O Sr. Tostes Nalta - Mas então V.Excelência vai dar provimento?
O Sr. Presidente - Se preferem, eu lerei o resto do meu voto,
talvez seja mais conveniente.

A redação, consubstanciada nas

sugestões complementares - esta que acabo de ler - ~~ sem dÚvida, incompleta, devendo ser interpretada sem perder de vis-

-

'
ta a lei e o Prejulgado nQ21 1 que lhe sao hierarquicamente

..
(Le).

,

periores como normas jurídicas.
cesses, vamos exemplificar.

Como temos poucos

s~

pr~

O Tribunal, interpretando o Pre,
julgado, efetuou a seguinte operaçao: vamos dizer que o sala-

-

rio 'a data-base era 100 e que houve, durante o ano, desde a d
ta-base até a data da instauração do DissÍdio, aumentos comp~

,

saveis pela Lei e pelo Prejulgado.

Como diz o Prejulgado que

-

,

"'

,..

a incidencia e da data da instauraçao, ele efetuou o seguinte
c~lculo: o reajustamento decretado - vamos dizer, de 30% - ê1

calculou sÔbre o sal~rio ~ data da instauração do DissÍdio,qu

,

,

era o salario da data-base majorado por aumentos compensaveis.

-

,

Depois de efetuada essa operaçao, e que compenseu--- aquilo que
a Lei manda compensar. Dirao os Senhores, e se podera, alegar:

-

Não, não d~ 1 porque o aumento de 30%, por exem,..
""
,
plo, nao sei se foi esse no caso, aplicado sobre o salario 10
d~ no mesmo.

-

..

,

,

da 130: se aplicado sobre o salario 100 + 30 e, depois, dedu•
zidos os 30 1 vai dar mais do que se fÔsse aplicado s~bre os
100 anteriores.

O meu conceito a interpretação que dou a es-

sas duas normas, que não primam, absolutamente, pela clareza
h

e aqueles, que participaram da discussão do problema no Pleno,
hão de se lembrar que as duas correntes de tal maneira não se
conciliavam, que foi adotada uma norma, que quase não diz nada precisamente para conciliar as duas correntes, a interpretação que dou ao Prejulgado, que ~ uma norma - e as leis,
Decretos-lei 1'5,

17

,

A

•

os

tambem fazem referencia a data da instau-
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,
,
raçao do Dissidio - e no sentido de que a taxa decretada no

,
Dissidio deve incidir sobre o salario em vigor a' data da ins•
,
,
,
tauração do Dissidio, como manda o Prejulgado, porem ja deduA

,

zidos os percentuais que a Lei autoriza a compensação.

Se a

compensação fÔr posterior, como quer realmente a Lei e como i
,
,
terpreta o Tribunal, se a compensaçao e feita depois, ha uma
~

A

A

-

,

,

incidencia do aumento sobre aquilo que nao e base, porque e

,

compensavel.
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O Sr. Presidente - (Continuando) - Ao mesmo tempo em que a in
cid~ncia se der sÔbre os sal~rios de 12 meses atr~s, não h~

falar em compensação, mesmo porque h~ algumas parcelas que nã

-

,

sao compensaveis como as de aprendizagem, transferencia e prQ

-

moçao.

De maneira que, no meu entender, o correto e, se apli-

car sÕbre os sal;rios ~ data da insta~ação do Dissldio, j~
duzidas as parcelas de que a lei e o Prejulgado autorizam a
,
,
compensaçao. N~sse sentido e que e o meu voto, dando provim

-

'

.,.

I

A

to, em parte, a Revista, que nao e da empresa, a fim de se

d~

A

terminar que o percentual de reajustamento incida sobre o sa-

já

lário ~ data da instauração do DissÍdio,

deduzidos os au-

mantos compensados.

,

O Sr. Julio Barata - Eu tenho entendimento contrario ao de V,
,
~xtelencia.
Tenho feito o calculo, que me parece bastante cl
~

~

,

,

ro.

Vamo imaginar o numero 100 como representando o salario
,
da data-base. No periodo intercorrente entre a data-base e a
~

instauração do Dissldio, por hipÓtese a empresa deu um aumento espontâneo de 70%, 50% de 100 1 00 cruzeiros são )0 1 00 cruz_

-

,

,

ros e, portanto, o salario na data da instauraçao do Dissidio

,

e de 150,00 cruzeiros.

É

~

~

,

sobre esse salario que incide o au-

mento.
O Sr. Presidente - V.Exª entendeu assim.

,
O Sr. Julio Barata - Vou imaginar, na hipotese, que o aumento

é

de 100% para simplificar os cálculos.

,

Então, nÓs temos o

salario de 150,00 cruzeiros, que foi aumentado para 300,00 c_
,
,
zeiros e que se desconta - porque compensar e descontar - os
50 1 00 cruzeiros que, espontâneamente 1 a emprêsa concedeu naquele

per~odo
'

#
entre a data-base e a instauraçao do Dissídio,
N

Teremos então, 390 menos 50 1 passando a receber 250 1 00 cruzei
ros.
O Sr. Presidente - O aumento de 100% transformou-se em 150,00
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2.

Na data-base êle tinha 100 cruzeiros, passou a

250,00 cruzeiros.

...

O Sr. Julio Barata - Na data-base ele tinha 100 cruzeiros. O
I

A

I

N

Prejulgado diz que e sobre o salario na data da instauraçao d
DisSÍdio.
O Sr. Presidente - E, depois, quando verificou essa anomalia,
~
deu a seguinte redaçao 'as sugestoes
complementares:"Entende-s

-

-

,
que o salario
da categoria vigente a' data da instauraçao do
I

A

Dissídio ••• (le)."
O Sr. Tostes Malta - É que parte do pressuposto de que nao ho
,
,
ve nenhum aumento, Por isso e indiferente falar-se em salari
,
,
resultante ou salario vigente. Eu quero entender isso em numeros,
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O Sr. Presidente - A minha interpretação está em que, termi~
da a aprendizagem e como a lei determina que êsse aumento não

é compensável, então os Ní:JlOO,OO dados pelo Ninistro Julio BJ!,
rata vão incidir exatamente sôbre

~150,00

e não sôbre os

NrilOO,oo, porque a lei determina que, quando finda a aprendizagem nao e compensava 1 •
N

,

,

O Sr. Tostes Malta - Confesso que sempre entendi dessa maneir a.
O Sr. Presidente - O que tem sido feito é o seguinte: Faz-se
o cálculo sôbre o salário da data-base e esquece-se tudo

o

que aconteceu nesses 12 meses. Não pode esquecer tudo, pode
,

,

N

esquecer o que e compensavel, compensando, mas nao pode

esqu~

cer o que é compensável. Se a lei declara que não pode compe.n
sar transferência, término de aprendizagem, etc ••••
O Sr. Tostes Malta - Parece que essa

cor~ente

sa se fUnda em que o cálculo do salário médio

que não compen-

já

levou em co.n

sideração êsse aumento •••
O Sr. Presidente - Não, porque o salário é feito pelo salário
da categoria e não pelo salário individual.

..

O Sr. Tostes Malta - Vamos supor o caso de uma empresa em que
seja considerado o salário dos empregados AntÔnio, Joaquim e
Pedro, todos êles. Parece que, nesse caso, vai dar uma diferança.
O Sr. Presidente - Quando se aplica o critério - que hoje nã

,

se aplica mais ou raramente se aplica - do salario real da
emprêsa, no meu entender não há que compensar nada porque a
,.,

,

A

A

compensaçao se dã mas-a-mes.
O Sr. Tostes Malta - O caso não é êste, é de categoria. A i.!l
terpretação que V, Ex~ dá é esta.
O Sr. Pres~dente -

v.

ExB, Ministro Revisor, mantém a sente.n
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ça?
O Sr. Julio Barata - Mantenho. Entendo que a compensação

se

faz posteriormente à decisão.
O Sr. Presidente - O Tribunal Regional decidiu tal como o Mi-

,

histro Julio Bnrat a esta sustentando.
O Sr. Tostes Malta - 11 Mutatis mutandi", não é o que figuramos
aqui como exemplo? Qual a diferença?
O Sr. Julio Barata - A diferença é grande.
o Sr. Tostes Malta -v. ExD dá, afinal, quanto?

o Sr. Julio Barata - Dou Jlllnoo,oo sôbre Ní'U5o,oo e não JlllS ••.
150,00 sôbra 1'@100 ,oo.
O Sr. Tostes Malta - No final, com quanto fica o empregado?
O Sr. Julio Bnrata - No final, o empregado fica com Nf~5o,oo.
O Sr. Tostas Malta - Então, acompanho o Relator.
O Sr. Luiz Menossi - Quando fizemos o Prejulgado, eu entendi
assim e assim vote i. Houve até grandes debates nesse sentido.
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O Sr. Presidente - Sustentei essa tese nas instruções complementares e fui vencido na redação; sustentei a tese que estou
sustentando

,

compensando apenas o compensavel.
O Sr. Julio Barata - Nao havera, possibilidade de compensaçao,
agora~

-

-

porque essa possibilidade somente surge depois do aumento. ~!

,

te e meu ponto de vista.
'
O Sr. Rodrigues Amorim - Realmente, a duvida
e, importante,

po~

que se aplicar o aumento sÔbre a data-base com as compensações
A

A

posteriores, ie acordo com a lei, pode haver aquele perigo .do
empregado menor receber ?Ofo sôbre a data-base. Mesmo que não
compensável o aumento, passaria a receber o aumento sÔbre me,
'
tade do salario
- minimo,
acrescido ao que estaria recebendo
na ocasião do Dissidio, ficando, como

v.

Exa. diz, em situação

vantajosa perante os outros. Com.a interpretação dada pelo Regional, e agora, pelo Ministro Relator, tenho que estar de a"
cordo
com S. Exª•

O Sr. Presidente - Por maioria, contra os votos dos Ministros
Revisor e Luiz Menossi, deu-se provimento a' Revista, a fim de
determinar que o percentual do reajustamento incida sÔbre os
salários da data da instauração do Dissidio,

já

deduzidos os

-

,
'
aumentos compensaveis.
Devo fazer uma retificaçao quanto aque"
"
.
la desistencia
anunciada neste mesmo processo. A desistencia
,
,
nao e do recurso, e do processo, requerida pelo reclamante,
~

com a concordância da emprêsa.
O Sr. Tostes Malta - ~le não

é parte legitima.

O Sr. Julio Barata - ~le desiste de qualquer beneficio.
,
"
O f:1r. Presidente - O recurso e da empresa.
,
O Sr. Tostes Malta- Pode desistir la. OTribunal foi chamado
A

,..

para julgar o recurso da empresa; ela nao

•

desist~u.

/1

-

Nos nao

temos nada com a desistência do empre~ado. É assunto para a
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execução.
O Sr. Presidente - É fundamental. O empregado não est~ mais
""'
.....
litigando corr a em presa.
O recurso e, da empresa
e visa todos
'

os empregados da mesma.
A

O Sr. Tostes Malta. - Estamos julgando o recurso da empresa;

~

la não desiste. V e m o empregado e desiste. Pode desistir.

o Sr. Luiz Nenossi. - A emprêsa não concordou com a desistên c ia?

o Sr. Presidente - Concordou. Apenas um reclamante desiste do
Processo.

o Sr. Tostes Malta . - Nem precisa a empresa concordar. Depois
A

de julgada a recla mação, qualquer parte pode desistir. Então,
o empregado renunc ia ao seu direito. Pode desistir, mas isso
A

não impede o julgamente do recurso da empresa.

o Sr. Presidente - É claro. O recurso da emprêsa foi julgado.

v.

Ex"'. homologa a desistência do empregado nesta fase de Re-

vista.
A

o Sr. Luiz Menos si - Homologo a desistencia do reclamante.
o Sr. Tostes Malta . - Mesmo a emprêsa não concordando, êle tem
,

direito a renuncia r, mas não e essa a fase. Fica no processo
para que, na execu ção •••
O Sr. Julio Barata - Se beneficiar a ela a decisão não vai al'
,
cançar esse empreg ado que, voluntariamente, desistiu. E o que
A

a emprêsa pede.

o Sr. Presidente - v. Exa. homologa?
o Sr. Julio Barata - Não é questão de homologar. A decisão não
vai atingir esse e mpregado, mas isto e' ato dela. Acho que não
,
ha necessidade de homologação.
A

o Sr. Presidente - Nego a homologação.
o Sr. Julio Barata - Nego a homologação.
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O Sr. Tostes Malta- Se o Tribunal quiser pode deferir o pedi
,
do de renuncia do empregado.
O Sr. Julio Barata - Isto sim; equivale a uma forma de homol2
gação.
O Sr. Luiz Menossi - Assim, concordo.
O Sr. Julio Barata - De fato, êle fêz um acÔrdo com a emprêsa.
O Sr. Presidente - Na realidade, êle fêz, a emprêsa concordou
,
,
e nos aqui so podemos homologar.
O Sr. Tostes Malta - Há uma petição e não sabemos se foi êle
que rêz. Relego

à execução. Fica no processo e, em execução,

se apreciará.
,

o Sr. Presidente - Tenho a impressão de que sera melhor.

,

Eu so

homologo a desistência do recurso, porque amanhã o empregado
pode dizer que foi coagido. Fica ratificada a proclamação quag
to

à homologação da desistência do autor, Henrique Batista,

resolvendo-se que o seu pedido de desistência, com a concor dância da emprêsa, ficará no processo para ser examinado na
execução.

PODER

.JUDICIÁRIO

JUSTIÇA

DO

TRIBUNAL

TRABALHO

SUPERIOR

TRABALHO

-1-

MAC/PPB/ML

28/5/68

o

DO

Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1 007/68 - Relator: Ministro J

lio Barata - ReYisor: Ministro Tostes Malta - Recurso
ta de decisão do TRT da 2& Região • BENEDITO CANTÍDIO DOS SANTOS (Dra. Nelyta Diniz da Cruz) e PAULO JESUS DE MELO (Dr, Miguel Aldrovando Aith),
O Sr. JUlio Barata - Em ambas as sentenças chegou-se a' conclu•
•

A

W

A

sao da inexistencia de relaçao de emprego, havendo • dizem

as

sen~nÇas - sido ambos os contratos tÍpicos de arrendamento de
,
taxis
••• (leA) , A douta Procuradoria e, pelo conhecimento e nao

provimento, ~ o relatÓrio,
O Sr. Tostes Malta - De acÔrdo,

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

• e as
t casq de chofer, motorista de taxi,
decisoes tem sido conflitantes, algumas vezes se da• pela rela-

o

Sr. Julio Barata ~
N

M

A

A

A

#

N

W

#

çao de emprego e outras nao. O Acordao e divergente, conheço.

,

.

O Sr. Tostes Malta - Tambem conheço.

...

O Sr. Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, conhecido
o recurso. Tem a palavra o Relator.
O Sr. Julio Barata - Conhecido o recurso, nego-lhe provimento,
#

#

'

A

porque acho que e materia de fato, e cabe a instancia recorri•

4

da dizer se o caso e de empregado ou trabalhador autonomo. En-

..

tendo, no caso, que era trabalhador autonomp, que arrendava

o

, •• , ( le") • Nego provimento.
taxi

-

,
O Sr. Tostes Malta - Nao vou mudar a materia
de fato, vou par•
tir dos fatos, O que se entendeu e• que o motorista de taxi,
pe

.

.

lo fato de pagar uma importancia certa - locador, •• Ate incidi
no meSlllo êrro, julgar careoedor de ação. Então, com êstes mes
mos fatos, chego

à

conclusão oposta? Não. Motorista de táxi pe
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tencente a pessoa que explora o serviço, que tem var1os tax1s,

é empregado, e não pode proceder

de outra maneira, tôsse autô-

~
nomo ou nao,
porque a funçao
d!le
e# sempre esta. Dou provimen-

,

to para que a JUnta aprecie o merito, porque ficou na prelimi•
nar.
O Sr. Luiz Menossi - Oom o Revisor,

11 data

venia 11 do Relator.

O Sr. Rodrigues Amor1m - Com o Revisor.
O Sr. Presidente - Vou acompanhar o Revisor. Por maioria, contra o voto do.Relator, deu-se provimento a' Revista, para consi
N
derar que o autor nao
eI carecedor de açao,
e determinar que

•
JUnta aprecie o mer1to.
O Sr. Secretário - PROCESSO NG 1 011/68 - Relator: Ministro
Tostes Malta - Revisor: Ministro Luiz Menossi - Recurso de Re
vista de decisão do TRT da 2• Região - INOOSTRIA DE M6VEIS
IMART LTDA~ (Dr. Granadciro Guimarães) e MÁRIO GILMI e outros

(Dr. Oswaldo Baba).

...

O Sr. Tostes Malta - Sr. Presidente, as duas Instancias consi

..

deraram injusta a dispensa isolada decorrente de paralisaçao

..

geral dos serviços por c!rca de trinta minutos ••• (lê). O pare
,

#

#

,

~

oer do Ministerio PUblico e contrario.

o
'

~

,

o relator1o.

Sr. Luiz Menossi - De acÕrdo.

O Sr. Presidente - 1m discussão. Encerrada. Tem a palavra o

lator.
I

N

.o Sr. Tostes Malta - Citados apenas Acordãos de Turma.,

-

I

al.em d

,
ultimo
sem indicaçao de ser do Pleno que se reterem a casos d
errônea aplicação do direito; não posso conhecer da Revista.

,

..

,o Sr. Iuiz Menossi - Tambem nao conheço.
TJ(!. d1 vergenc
... i a? por unan.uw.da
·-· de, nao
.. se c,2_
.O Sr ....1>res iden t e - ......

nheceu da Revista.
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,

o Sr. Secretario - PRQCESSO NQ?26/68 - Relator: Ministro Ama!
do Sussekind. Revisor: Ministro Julio Barata.
vista de decisão do TRT da 2iRegião.
RO e JOSÉ'VARELLA E OUTROS.

Recurso de Re-

CIA PAULISTA DE E DE FEB

(Drs. J 0 ão Carlos Casella e José

Benevenuto Fortes).

,

Q Sr. Presidente - Confirmando sentença da Junta, o Egregio Tr

bunal Regional assegurou a equiparação s~ial pleiteada por
três reclamantes, os quais, como o parad{gma ••• (lê).

O Minis-

tério PÚblico opina pela rejeição das preliminares e não provi
mento do Recurso.

t

o relatÓrio •

...

O Sr. Julio Barata - De acordo.
O Sr. Presidente - Em discussão.
I

,

Encerrada.
,

No Recurso Ordi,..

nario a.ora recorrente argui explicita a exceçao de coisa julgada, fÔlhas 28 e 29.

Não obstante, nenhuma palavra contem o

V,AcÓrdão sÔbre a exceção ••• (l~).

A Revista merece conhecimen

to e provimento.
A

O Sr. Jylio Barata - Pe acordo.
,

A

O Sr. Presidente - Ha divergencia?

A

Unanimemente, conheceu-se

da Revista e se lhe deu provimento para anular a decisão reco~

rida e determinar que seja proferido novo julgamento pelo Tribunal.
O Sr, Secretário - PRQCESSQ NQ8Ql/68 - Relator: Ministro Arna~
do Sussekind.

Revisor: Ministro Julio Barata.

vista de.decisão do TRT da 3iRegião.

,

Recurso de Re-

ClA. DE CIGARROS SOUZA

,

CRU2e JOSE LOBO NEIVA (Drs. Astolpho de Araujo Santiago e Luc
Jgão P~ixoto Siqueira).

-

,

O Sr. Presidente - O Egregio Tribunal Regional nao conheceu do
,
Recurso Ordinario
por considerar caracterizada a deserçao. Con

-

tra essa decisão a emprêsa manifestou a Revista ••• (lê).
nist~rio PÚblico ~ pelo não conhecimento do apêlo.

.

rio.

O Mi-

á o relatÓ-
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...

- De acordo,

O Sr. Presidente - Em discussão,

Encerrada.

O Segundo aresto

apontados, embora não se refira à deserção, mas Recurso inter,
...
posto apos o decurso do prazo legal ••• (le), Conheço do Recurso.

,

O Sr. Julio Barata - Tambem conheço,

O Sr. Presidente -

,

Revista.

H~

...

divergencia?

...

Unanimemente, conhecida a
#

A

Esta comprovado pela declaração do Cartorio, folhas

72 1 que a recorrente dentro do quinquÍdio tentou efetuar o de-

,

posito, tendo o escrivão se recusado a emitir a respectiva guia
Dou provimento a fim de determinar que o Tribunal "a quo" conl}
,
ça do Recurso Ordinario,
O Sr. Julio Barata - De acÔrdo,
O Sr. Presidente -

H~

...

...

divergencia? Unanimemente,

deu~se

provi

mento a Revista para determinar que o Tribunal "a quo" conheça

,

.

do Recurso Ordinario,

,

O Sr. Secretario - PROCESSO NQ892/68 - Relator: Ministro Arnal
do Sussekind.

Revisor: Ministro Julio Barata.

vista de decisão do TRT da lllRegião.
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.

MANUEL

Recurso de Re-

FERREI~

DE MELO

(Drs. Motta e G.T,Begallo), Não

participa o Ministro Rodrigues Amorim.
O Sr. Presidente - O recorrente reclamou contra o rebaixamento
que teria

sofrido em 1961 com a restruturação dos quadros da

.

...

entidade,empregadora, tendo assim sido preterido.,,(le), A Pr~

,

curadoria e pelo conhecimento quanto a tese da prescrição e pr
,
vimento a fim de ser restaurada a sentença originaria.
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De acordo.

- Em

.

discussão.

-

Encerrada.

A

A

divergencia

j~

risprudencial quanto a prescriçao justifica o conhecimento da
,
Revista nesse ponto. Dela nao conheço; porem,
quanto aos de~
mais aspectos,

-

,

,

Relativamente ao deposito porque, alem de se

tratar de pedido de sentenças !lÍquidas a exigência ofdi cumI

A

-

prida tres dias apos a interposição do recurso ••• (le).

-

.

Conhe-

ço da Revista apenas quanto a tese da prescriçao.
~
O Sr. Julio Barata - Tambem
soI conheço quanto a' prescriçao.
Sá

ber se caso de prestações sucessivas ou não,
A

I

O Sr. Presidgnte - Ha divergencia?
da a Revista quanto

à

prescrição.

Por unanimidade, conheciA reestruturação contra a

qual se reclama ocorreu em 1961, tendo o autor passado de ass
sor técnico, letra "u 11 , que na ocasião percebida (il32 500 ,oo m
,
,
sais, para assistente tecnico junior, letra "r" que, na ocasi
. passou a perceber ~4 000 1 00 mensais (Ú•). Nego provimento 'a

-

Revista.

,

O Sr. Julio Barata - Tambem nego.

o Sr. Presidente -

I

Ha

A

divergencia?

-

O Sr. Tostes Malta - O Tribunal Regional nao deu pela prescrição?
O Sr. Presidente - Deu.

A

Conheci pela divergencia jurispruden-

cial, mas estou confirmando a sentença Regional, dando pela
prescrição,

É que houve um ato positivo da emprêsa em 196l,ao

qual me referi.
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S;t. Tostes Malt a - O Ministro Luiz Menossi diz o contrário;

acha,·,que não pres creve nunca.
O Sr. Luiz Hanoss 1 - Nesse caso, não ijouve promoção.

Nro se

trata daqueles ca sos da Companhia Paulista de Estrada de

Fe~

r o, que toma conh ecimento depois do almanaque? Nesse caso,

,

i

le tinha conhecimente ha cinco anos.

o Sr.

Presidente - Por unanimidade, negou-se provimento ao rs

curso, do qual se conheceu parcialmente.

o Sr.

Secretário - PROCESSO N2 894/68 -Relator: Ministro

Arnaldo Sussekind. Revisor: Ministro Julio Barata. Recurso de
Revista de decisã. o do TRT da

1~

Região - MARIA LUCIA

FER~IRA

RAPOSO e MASSA FA LIDA DA PANAIR DO BRASIL S/A (Drs. l•lalter M.
Silva e Oscar M. P. Guimarães) •
Q

S;t.

Presid~Znte

..

- A recorrente firmou contrato de

ex~eriênci

com a empresa por prazo certo, prevendo instrumento da resciH

sao antecipada

...

(lê). O Ministérta PÚblico opina pelo co•

nhecimento e provi mento do recurso. f o relatÓrio.

o sr.

Julio Barat a_- De acôrdo.

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Conheço do recurso, face aos arest os transcritos às fls. 33/34.

o Sr. Julio Barata - De acôrdo.
o Sr. Presid§n!;§. - Há divergência? Por unanimidade, conhecido
o recurso. o art. 481 permite a inclusão da cláusula em contrato a prazo, ass egurando às partes o direito recÍproco de
rescisão antecipad a ••• (lê). Dou provimento ao recursQ, a
fim de assegurar a indenização, com a exclusão do aviso-pr~vi

o Sr. Julio Barata - De acÔrdo.

o Sr. Luiz :t>!enosg - Sr. Presidente, quem

-

,

es~a

,
recorrendo e

o empregado. V. Ex B está dando o aviso-prévio.

o Sr. Jyli o Barata - O empregado vai receber a metade a que
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A

teria direito, se o contrat o fosse ate o seu termo.
O Sr. Luiz Menossi- Nesse caso, não cabe o aviso-prévio.·
O Sr. ·rostes Halt.a - O contrato se. extinguiu por fÔrça da f,!
lência. A emprêsa ficou sem ação.
O Sr. Julio Barata - ~ contrato por prazo certo.
O Sr. Presidente - O contrato é de experiência, por prazo d~
terminado.
O Sr. Tostes Malta - Sou vencido.
O Sr. Rodrigues Amorim - Divirjo.
O Sr. Luiz Menossi - Acompanho

v.

Ex!.

O Sr. Presidente - Contr.a os votos dos Ministros Tostes Malta
e Rodrigues Amorim, deu-se provimento à Revista, para assegurar à recorrente a indenização prevista no art. 479, com exclusão do aviso-prévio.
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Sessãoâs nove horos, e, oo nesno tenpo, escloreço que o últi:10

Sessão do Mês de

L1Dio

ree;lstroro que neste nôs julgonos ex.!!,

tonente trezentos processos. Est6 encerrodo o Sessão.

