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Presentes os Srs.: Arnaldo Sussek!nd 

Presidente; Julio Barata, Tostes !.' 
ta, Charles Hori tz e Luiz L·Jenossi, f. 
nistros. 

?rocurador: Dr. Dirceu de Vasconce

los Horto.. 

Secretário: 0alton Luiz .l:'ereira 

~· Presidente - ""avendo nÚmero lec;al, declaro aberta a Ses-
" - , ~ , sao. Em discussao as Atas das duas ultimas Sessoes, a ordinari 

, , .., .... 
e a extraordinaria, cujas copias se encontrrun a disposiçao 

, , " 
Senhores iílinistros, Advoe:;ados e do i.iinisterio Publico. Nao 

vendo impusnação, declaro-as aprovadas. Os Senhores Advor:;ados 
A A 

tem al[ituna preferoncia a roy_ueror? 
" 

(Os Srs. Advogados pedem prcfer~ncia para os processos n2s. 

181/68, 4 167/67, 2 611/67, 1 580/68, 560/69, 757/66, 268/68 ' 

062/66, 441/68 e 580/68) 
, 

O Sr. Secretario - PROCESSO N!l 181 68 - Rola to r: i.iinis tro Char-

os i.ioritz - Revisor: I.iinistro Arnaldo Sussekind - decurso de 

evista de decisão do '.CRT da 6c. Região - 'l'kC.\CO BHASIL S/A PdO-
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DUTOS D:G PE1';1ÓLEO (Dr. Emf.lio Alves de }ioraes) e BÔDO SANNTAG 

( Dr. l:!:dson de Paula e Silva). 

O Sr, Charles ~:oritz - il.eformada a sentença, imposta a equipa

ração salarial, sustenta u recorrente y_ue o AcÓrdão presUI:lindo 

a identidade violou o art.::>l28 da Consolidação alÓm do 461, •• 

(lê), A 2rocurad~ria é pelo não conhecimento ou desprovimento, 

)~ o relatÓrio. 

O Sr. Presidente- De acÔrdo com o relatÓrio,' Tem a palavra o 

Advogado, 

(Usa da palavra o Dr, Zm!lio Alves de ;,ioraes) 
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O Sr 1 Presidente - Eln discussão. Encerrado. Tem o palavra o 

Relator. 

O Sr. Chorles Moritz - Com o devido vênia, o Revisto estó da

v1daoente fundooentodo, admitindo o v. Ac6rd6o que, por haver 

sido o recorrido promovido e deixado o inatividade, n«o se p~ 

derio ••• (l€). Tenho como evidente o violoçõo. Conheço. 

O Sr. Presidente - Anotei: "conhecimento pelo divel'gêncio 11
• 

Nõo quis fozel' UL1 prejulgomento quanto à violoçõo. A divergêu 

cio do Acôrdõo é quanto oo onus do provo de identidade de fun -
çõo. Da qualquer maneiro, conheço. Hô divergência? Conhecido 

o recurso, por unon1t1idode. Tem o palavra o Relotor. 

O Sr. Chorles Mor1tz - Dou provimento poro restabelecei' o de

cisõo do Junto. Evidentemente, se admito que o recorrido nio 

estovo exercendo oe mesmos funções do porodigpo, o den~J!noçS 

••• (lê) • 

O Sr. Presidente - Gamo saliento o Relator, o tese é bastou

te inte!'essonte. '!roto-se de empregado que tem o 1nesmo cargo 

técnico de odministroçõo do porodi~1o, como outros do empr€

sa também tôm o mesmo corgo-tócnioo de odm1n1stroçõo. NÕo sõo 

apenas dois. O reclamante confesso, em seu depoilllento, que e.!!, 

tá "meio encomtodo". Estou procurando uso!' do suo expl'essio 

constante do depoimento, de que o emprâso o deixol'iO "melo . . 

encostodo". Cobe, então, indogor o et~rêso se, tendo o mesmo 

corgo e nõo recebendo os mesmos serviços, porque o ecprêso 

não os dÓ, se o roclomonte tem direito ô equiporoç!o. Esto é 

o tese. Entendo que nõo. Estou com o Relotor. Entendo que se, 

o reclooonte, pelo foto de estar "meio enc.ostodo", isto impor 

to ao humilhação ou olteroçõo do seu controto de trobolho; e 

fim,vulnerodo, de quolquor L'lO!lS1I'o, o seu estado pessool ou 

oontrotuol, cobe postular o rescis6o do contrato por via 
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quo. 

o s~. Edson de Poula e Silvo - (Advogado) - V, Exo. permite 

mn opo~te? 

O S~. Presidente - Aporte ~õo é possivel, Esclorecimento sÔbr 

moté~io de foto podero dor. Aporte, o Regimento nõo permite 

bem mesmo ent~e Juhes, quonta mole por Advogado. Esclareci

mento sÔb~e materla de foto, crnno sempre, estornos prontos o 

ouvi~. Se fôr êsse o seu intuito, tem a palavra, 

O Sr. Edson de Paula e Silvo - (Advpgodo) - V.Exa. ponde~a 

que ornnpetirio ao reclamante pleitear suo rescisõo oont~otuol 

oo envés de equiporaçõo salo~1al. Mos ocor~e que o ~eolamante 

est6 em desvantagem peouni6~ia; estó ~eoebendo aqu6m do sal6-

r1o correspondente oo cargo. Por conseguinte, essa rescisõo 

serio sltemonte prejudicial. 
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O Sr. ~residente - Ouvi e a Turma ouviu suas palavras, embora 
N , N 

nao se trate de mataria de fato. Evidentemente, V.ExA nao est 
' , , 

trazendo fato nenhum a baila, mas falou e, nos ouvimos, e e 
, 

sempre interessante que se ouça o maximo para discutir. Como 

• dizia, a tese e controvertida, mas, no meu entender, o fato 

emprêsa vulnerar o ''status" pessoal do empregado, o seu cont 
, A -to, da a ele o direito de pleitear a rescisao indireta do seu 

contrato de trabalho, o que não daria, no meu entender, direi 
• - N to a equiparaçao salarial, porque a equiparaçao salarial p~r 
• , .... , 

de varios pressupostos, e o principal deles e a identidAde de 

funçÕes. Ora, sabido, quer na esfera administrativa, quer na 

esfera trabalhista, que não se confunde função com cargo. Se 

a prÓpria reclamante declara que não realiza os serviços do 
N • 

radigma, embora pudesse realizar - nao entro nessa análise -
, , 

certo e que lhe falta o suporte numero um para pleitear a is2 

nomia salarial, que é o exerc!cio da mesma função. Caberia a 
A A # -ele, ainda de acordo com o Acordao que me levou a conhecer da 

Revista, a prova dessa~2dent1dade funcional, e ela foi apenas 

presumida, porque o E. Tribunal Regional, pelo voto de dosam-
N 

pato, estabeleceu uma presunçao, qual seja a de que, provado 

que o cargo é o mesmo assistente de administração - há de se 

presumir que a função seja a mesma. Por isso entrou em confli 
, -to com o Acordao invocado, que estabelece que cabe ao autor 

fazer a prova da identidade de trabalho. Por êsse fundamento 

acompanho o 1ttnistro Relator, salientando, entretando, que 
. . , 

mataria e delicada e que, em doutrina, enseja bastante 
• versia. 

, ~ 
O Sr. Presidente - Ha divergencia? 

~ 

O Sr. Julio Barata - Sr. Presidente, eu tenho uma dÚvida que, 

talvez, o Ministro Relator possa esclarecer ou V.Ex& como Re-
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... 
visor. O fato de estar o empregado encostado - como diz ele -

- - , ou afastado de suas funçoes normais, nao e o elemento que dif 

culto o confronto do empregado com o paradigma porque, natur 
... 

monte, se a empresa, por ato unilateral, valendo-se - digamos 

para argumentar - exorbitantemonto do seu poder do comando,is 
, 

la o empregado, da-lho menor de tarefas, enfim, o tira da 
... 

na normal do seu trabalho, como esse empregado vai provar a - , .. dentidade de funçao com o paradigma, se a propria empresa 

incumbe de fazer isso e impedir essa prova, dando-lhe monos 

serviço, colocnado-o á margem do trabalho? Da!, a minha dÚvi

da. Ela estabelece uma situação impeditiva da qual 
N , , I -nao e responsa.vel. Dal. nao se diga que teoria e na 

mal essas funçÕes sejam idênticas ao do paradigma que Ôle 

c a. 
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O Sr. Presidente -OI!JJU .rootoctnio, jh que V.Exo. opelou poro 

o Rolotor e Revisor, decorre do foto do que o e2.1prôsa, coJ:Jo 

qualquer enprôso grande, pode ter dez assistentes .de odninis

troçB'o. A emprêso, por I:totivos quo níio vêl:~ oo coso, deixou 

encostado o roclot:tonte. Da! resulto o dúvido que ocorre o V. 

Exo. Se o Diretoria do et:tprêso nõo o deixasse encostado, o 

locasse cor1o assistente do odoinlstroçõo de um Diretor, de um 

Setor, êle poderio pedir equ1poroçõo oo assistente de A&:~inis 

troçõo, do Diretoria do Oologiodo ou do Presidente. Tudo serio 

técnico do odministoçõo. Mos os funções sõo vhrios, porque os 

sintente pode ser do Õrgõo colegiado, do Diretor ou do Prosi 

dente do cm:Jponhio. A indo que o e1:1prêso nõo tivesse necessh:bio 

con.fionço técnico ou pessoal poro o colocar no L'le&1o nt vel do 

porodi@JO, "o fortiore" o colocaria, coso nõo o deixasse onco 

todo, no ntvol de assistente inferior oo porod1~10. 

O Sr. Ohorles Moritz- Se o Conponhioo deixou de lodo, o que 
" 

se presume é que êle nõo tlnho oopocidode poro o função. 

O Sr. Luiz Menossi - Vou ler, openos o tópico do perecer, poro 

discordar de V.Exo. Diz o perecer: "No hipótese "sub judice" , 

( A) fi o emprego do •.. le • Se o enprêso, Sr. Presidente, pronoveu 

esse et:tpregodo con o 1dent1dode de funçõo, con serviço idênti

co Õquele porodigmo, por que depois nõo deu serviço? 

O Sr, Presidente - Poro o 1.1esrto corgo? 

O Sr. Luiz Menossi- MestJo corgo. Nõo tenho dúvido olglliJD. O 

ei!l!nente Ministro Julio Boroto solicmtou que se o emp~êso dei

xou de dor serviço, cobe-lhc o responsob111dode, e nõo oo em -

pregado. Divirjo. 

O Sr. Julio Boroto - M!nho dúv!do é saber se oos oorgos corres 

pendem os meru:1os funções. V.Exo. deu ~10 expl1coçõo, 

verto o voto.r com V .Exo., dionte do poss1b111dode do cargo c . 
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o l!lGSillO denm:Jlnoçiío do outro. Voto com v.Excelêncio. 

o Sr. ·Tostes ijiolto - Sr. Presidente, o obstotividode só pode 

ser ancorado dentro dos tên:1os do ort. 120 do Código do Proce 

so Civil. Mos, vou olóm, AfuJito que ôsse empregado tivesse di 

reito oo exorc1c1o do cargo. VDJ:tos odl:litir que sim. E doi? Hli 

milhares do v1olin1stos~ todos siío m6slcos, mos todos s5o 1-

guois? "Doto venio", nõo se pode presw:lir, not1 se ôle exerces 

so o corgo, 

o Sr. Presidente - Centro o voto do Ministro Luiz l!lienossi, do 

do provinento ô Revisto, poro restobolocer o sentença originli 

rio. 
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' O Sr. Secretario - P:JOCESSO N02 011/67 - nelator: lünistro Ju-

lio Barata. Jevisor: Ninlstro Tostes Malta. Recurso de .~evi 

ta de decisão do T::!T da 5"Região. FI.í'!ST NJ>TIONAL CITY BA}TK e 

' HEdJ,LDO B!iCAIA DA SILVA B:.t.AGA ( Drs. F .Prisco Paraíso e NJI].son 

Sepulveda). 

o Sr. Julio Barata - A questão gira em tôrno da configuração 
' ~ da natureza do cargo do reclamante, dizendo o Acordao recorri 

do, a fls .66, o seguinte: "A natureza do cargo do reclamante, 

Chefia dos Caix~ ou Tesoureiro, pela sua nállreza não lhe cda-
, 

ria o direito de pleitear horas extraordinarias, face o dis-

posto expressamente no §2U do ert.224 da Consolidação, mas as 

funções ••• (lê)," A douta Procuradoria Geral opina pelo não co 

nhecimento ou não provimento. É o relat~rio. 
~ 

O Sr. Tostes Nalta - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr, Afonso Carlos Agapito). 
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O Sr. Julio Barata - Co.Jo d~.sse no 1ncu rcl:.ctÓrio, a Revista d0 

' fls. 70 da co.:Jo violado o art.466 da Gonsolida~S:o das Leis do 

Trabal·Jo e discute a natureza do car;::o do recla:w.nte, citando 

jurisprudência sÔbre func:ão de c;Je"ia e de confiança. Dico is

so, porque os votos que; profir;:,, e t;:,dos nós proforinos, sao 

baseados na leitura dos autos e naG petições, e não posso lo -

var e'1 consideraqco, "Dctu vonia 11 , o que foi dito da tribuna , 
~ 

ou supler.1entar o 'Lue Hao se dlsse no Recurso de nevista porque, 

muitas vêzes, seria,cono no caso presente, alterar o que ' esta 

na petição de Revista. Lll pi•ineiro luga1•, subscrevo, co.:~ c. de 
A 

vida venia do ilustre Lidvor;ado do !..-anco, as palavras do JldVOG! 

do do recorrido no tocante à inicial. o e!:lpre~;:.:do ja•1ais disse 

na inicial que ex:;:rcia cargo de confiança. Fi;wu o cargo que 

exercias couo sendo de tesoureiro, anotado en sua certeira prE_ 

fi ssional. JJ:n secundo lugar, quero t•izzr, te:1bém, que não posso 

levar en consideração êsses er::;uuent os, 11 data venia", tão cer~ 

brinos sôbre o espaço, o tenpo,que decorreu entre o rebaLcameg 

to do cnprecado en abril e sua reclanaqão en outubro. não 11á .!:. 

poio nenhum e~1 lei para .. ue se considc1·e êsse prazo co::10 de de 

cadência. o empregado tin'1u dois unos para reclada:r seus direi 

tos, e sÓ então entendeu de ajuizar, porque esperou prudente -

:r.tente, inteligente'lente, o te':1po do pruz o prescricional e con

plctar a estabilidade para vir reclanar. Hão se pode,ner1 por 3. 

nalogia, falar em inatualidade da falta, no sentido em que se 

usa esta expressão, quando a falta é cometida pelo empregado • 

Sr. Presidente, um dos acÓrdãos é de Turma e os dois do RegiE_ 

nal ou são convergentes ou são de petição de princÍpio. não v~ 

jo no recurso nenbuma fundamentação que autorize o seu conbe -

' cimento. Para resumir o meu voto, ao tinha escrito o seguinte: 

Hão conheço do recurso pelos fundamentos do parecer da Procura 
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doria Geral e pelos prÓprios fundaoentos do decisÓrio recorri

do, que já li. O parecer da Procuradoria é lacônico, mas diz , 

corroborando o que se lê na sentença de fls .22 e 23, "a quo", o 

seguinte: 11Readmitido o reclamsnte par'a exercer a função de t!:!_ 

soureiro, ou seja, de chefe de Caixa ••• (lê). 11 Aliás, é bom que 

se diga que esta denominação de tesoureiro até no Serviço PÚ -

blico é objeto de especulação para nomeação de cargo em provi-

1:1ento efetivo. O cargo de provimento efetivo,na atual constit 

ção, foi suprimido para cargo em comissão. ftste é um cargo téc 

nico que exige, naturalmente, aquela confiança que, dentro do 

serviço bancário, talvez tenha matizes e tonalidades que não 

se pode apontar en outra espécie de serviço. !lias da{ não se se 

gue que o cargo não seja de confiança no sentido da Consolida-

ção ••• (lê). Não conheço do recurso. 

O Sr. Tostes i.lalta - Sr.Presidente, se conhecesse do recurso, 

ficaria embaraçado no mérito. Se o carGo de tesoureiro é cocds 

' ' ~ sionado, ha varies carc;os que sao de provinento efetivo. Tendo 

que resolver a questão dentro da linha em que a colocou a ins-

tância 11 a quo 11 , não vejo cono conhecer do Revista. 

O Sr. ?residente - ~á diverc;ência? Gostaria de pçrcuntar ao R~ 

lator, se a primeira instância afirmou que não era cc.rc;o de = 
fiança, e o Recurso Ordinário não procurou infirnar esta declu 

ração, ou é só na Revista que se alega. 

O Sr. Julio Barata - Hão disse isso. Vou der.10nstrar a V.0xcc -

lência. 

O Sr. '1'ostes t;alta - o carco anterior r,ão foi reconhecido. 

O Sr. Julio barata - O Recurso Ordinário insiste que era de ccn 

fiança. 

o Sr. l'residente - Então, a uini1a Últina percuntc: ::u :tevistu 
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não se cita acórdão sÔbro conceito de car~o de confiança o 

não se dÚ COJ:'o violado o art.499 da Consolidação, C!.Ue Ó o que 

conceituo o car~o de confiança? illtonco que o carco de tesou-

roiro de Banco é de confianqa. Se não , , - ""' ·a acorda:J sobre concei 

to da car~o de confiança e nio se di co:1o violado o art.499 , 

não posso con·ecer. 

u Sr. Julio Barata- DÚ co:::o violado o crt.463. Os ccÓrdãosc.!_ 

t&dos sco os se[;;uintos: Da 1,. :nccião: 11 0 rctôrno ao care:;o cfe 

tivo não c.:>nstitui rebai ~e.uanto ••• (lê). 11 

.o t. ( 1 h ) " CUr[;O 0~0 ~VO ••• e e 

O Sr. ~residente - ~stou satisfeito. ~cço vista. 

O ::>r. Cilllrles ::oritz - i1co .)an_lo o l:)edido de vista. 

O Sr. ?resldotJi:e - 3uspe!JSO o julge.r.1ent o e:c1 virtude dos pedi-
/ , 

cb>s de visto., se poss1vol, cpos o lanc.,o, darei o ;:1cu voto. 

ú Sr. Secl'ctério - f:<CC.J:JSC itll 1t lb5.L21 - :1olctor: :;inistro 

.::-ullo t:ar&ta. Jevisor: :.Llistro '.:'ostes .i~:;1t~. :1ecurso de "le -

vista de decisão do TR':Ç du li Recião, BlliElCUG~õS uO ErlfiSIL S/il 

O Sr. Julio Jurc.tc - Jir'! virtude do ~Jrovinento de ";;ruvo, jul-

cu-se o •\ecurso do :lcvistu de fls.501. Jl questão pode ser us-

siu reswaidc.: o prazo prescricional pera rac1anar findsre eLJ 

31 do dozePJ'oro de 1$59 e, un dia e.ntes, foi apresentada c re

clamação con a assinatm"a do reclc:;ante, (i<le foi tida co:·1o fc.1 

se. ••• (Íê). O parecer do .:inistério PÚblico ri pelo não ,)rovi -

nento do recurso. ~ o r€l~tÓrio. 

ü Sr. 'l1 ostes ua1ta - De acÔrdo. 

(:~az uso da pa1cvra o l.!r.Afonso Carlos ;IGapito da 

Veiga). 
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O Sr. Presidente - &n discusc;ão. Encerrada. Tem a palavra o 

ae12.tor. 

O "lr. Julio Barata - i> ratificação da inicial flroduziu plenos 

efeitos, não a partir da data da ratificação, mas a partir da 

data da inicial, passando a ser tida como autêntica, não adqu 

risse: validade ••• (lê). ~:ão conheço do recurso ainda porque há 

uma decisão interlocut~ria mista. Na parte da prescrição, há 
,.. - , , 
esse aspecto que focalizei, e no mais a decisao e interlocuto-

ria porque, não apenas aceitando a prescrição, ordenou a baiJB . , 
dos autos a ~J}I;, Junta, para julgar o merito. 

O Sr. Tostes Malta - Sr.Presidente, com a devida vênia vou,pr 

meiro, enfrentar a questão. É uma sentença interlocutÓria mis 
, , 

ta porque não resolve o merito da demanda; mas ela e definiti-
• va no que se refere a inicial. Sou sempre vencido nisto, por 

H , ' 

que se tem entendido que aquelas disposiçoes so se aplicam as 
A 

decisÕes de Primeira Instancia, e eu me curvo diante dos pro-
, 

nunciamentos da Turma e, tambem do Pleno. Superada essa que~ 

tão, se não me engano, parece-me que foi, para o l'iinistro .tel 

tor, um argumento a mais para não conhecer, 

ü Sr. JJJlio Barata - Ainda porque, sendo uma decisão interlo-

' , ' ' -cu to ria a pre ·:crição e ma teria de me rito. Nao conheço, porqu 

entendo que houve violação de lei. O problema, embora os au-
, 

tos sejam volumosos, e muito simples. aatificada uma inicial, 

embora essa ratificaçã.o tenha sido feita com uma certa distân 

cia de tempo, pergunta-se: essa petição convalesce a partir d 

da~a da inicial·ou sÓ a partir da data da ratificação? 
A 

Se for 

a partir da data da ratificação está pre~crito. Se fÔr a pa~ 
- - , tir da data ca inicial, entao nao esta prescrito. ~!o meu en 

, - ' ' der e no do Acordao recorrido, e obvio que o convalescimento 
, H 

da inicial e um convalescimento total, nao se pode reduzir a 

pedaçõs a incial. A ratificação produz plenos efeitos. Por-
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, , ~ 

tanto, ratifica-se tambem a data do ingresso em Juizo. Esse, 
.... , , -

o argumento que nao esta no Acordao, mas que acrescento como 
- , -interpretaçao do Acordao Regional. 
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h 

O Sr. Tostes Malta - Com a devida venia, vou conhecer do recur 

so, porque aceito exatamente aquela distinção a que o 

trono do recorrente se referiu da tribuna. É o efeito "ex n 

ex tunc". Para mim, jungido aos limites em que se colocou a 

questão - e falo sempre isso para ressalvar os possÍveis pon-
h , 

tos-de-vista que eu teria na Instancia ordinaria - se admitida 

a ratificação, porque, então, não se reconhecer a validade,evi 

dentemente, da assinatura, sem o que não haveria falar em rati 
h 

ficação. Disso decorre a consequencia que o prazo prescricio-

nal s~mente se estanca com a ratificação, porque antes nada 

existia. E, partindo dêste ponto, em que ~e coloco e acho co 

reto, vou conhecer da 3evista. 

O Sr. Luiz 1'1enossi - Sr,Presidente, talvez a ratificação tenh 

sido por haver sido provocada. Ora, se provocada, teria que 

se manifestar se a assinatura era d~le ou não. 
, 

Tambem entendo 
""' ~ ' -que nao ha divergencia, nem violaçao de lei. JITa.o conheço. 

O Sr. Charles Moritz - ll.companho o Ninistro Tostes Halta. 

u Sr. Presidente - Na tese, estou de acÔrdo com o Hinistro J.e 

visor, mas me preocupa um dado de que necessito esclarecimento 

O ilustre Advogado do recorrido salientou que as decisÕes ~~-
h 

teriores resultaram confirmadas por este Tribunal. Portanto, 

transitaram em julgado; afirmaram, bem ou mal, m~s afirmaram, 

que a ratificação importava no reconhecimento de que a petição 

inicial era do autor, ou tinha efeito desde aquela data, por

que nao havia certeza para se poder afirmar que a assinatura 

era do autor, ou tinha efeito desde aquela data, porque não h 

via c.erteza para se poder afirmar que a assinatura era ou nao 

' vou conhecer por ai. Jl:as pedilliia e ~clarecimento. 

O Sr. Julio Barata - Vou reler para V,ExQ trecho do meu rela-

' - ' torio:"A ratificaçao foi considerada valida, saneada, no pro-

cesso, qualquer irregularidade e dados por bons e valiosos t~ 

dos os dados processuais ••• (lê)." O Ac~rdão está a fÔlhas 43 
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e ~ do Ninistro Hildebrando Bisaglia. Na parte do relatÓrio, 
, 

diz assim: "0 Egregio Tribunal Tribunal B.egional da Primeira ae 

gião, entendendo discutÍvel o laudo grafo-t~cnico ••• (lê)," 
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O sr, Julio Boroto - (Continuo lendo) - Voto: Não conheço do 

Revisto, não violodo o Lei 4 103, porque não reguloaentodo e, 

toabinn, nõo o lego do .•. (lê). 

O Sr. Presidente - Eso1oreo1do. Emboro rossolvondo meu ponto 

de visto quonto o tese, que ocho ocertodo, do Ministro Revi

sor, entendo quo o suporte fótico do quol decorrer1o ou não 

o prescrição, constitui motério julgodo, trons1todo eo jule-e. 

do, Porque hÓ cotao julgodo, não conheço. Por noiorio, venc,l 

do os Ministros Revisor e Chorles Moritz, não se conheceu do 

Revisto. 

O Sr. Secretório - PROCESSO N2 1 580/67 - Relotor: Ministro 
' 

Tostes Molto. Revisor: Ministro Luiz Menoss1. Recurso de Re-, 

visto de doc!sÕo do TRT do lo. Região, IRACEMA CRESPO SCH~

BENLAND e ESCOLA NACIONAL DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE F~ 

DERAL DO RIO DE JANEIRO, 

O Sr. Tostes Molto - Sr. Presidente, ombos os Inst6ncios ne~ 

roo o reloçõo de emprêgo de 1:10dêlo vivo, no Escolo Nocionol 

de Belos Artes. Nosso reloçõo, insiste o recorrente, ofi~non 

do o e:x:istêncio de todos os elementos configuradores, e oi -

tondo jurisprudência. O porocer emitido pelo Ministério Pú -

b11co, no per!odo de moto de 1 967, o obr11 dêste ono, é pe-. . 
lo não conhec1nento ou nõo provimento. ~ o relatório. 

O Sr. Luiz Menoss1 - De ocôrdo. 

O Sr. Presidente - Uso do polovro o ilustre Advogado. 

(Uso do polovro o Dr.Eugênio Hoddok Lobo). 
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O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada, Tem a palavra o 

<tela to r, 

O Sr. Tostes l1alfa - Sr. Presidente, eu ia apenas completar o 
, 

relatorio, pensnndo no tempo que o nobre Advogado tinha. i'.as, 

verifico que 3. S1 não quis esgotar o seu temJP todo. Então, 

mais razão para que eu leia. Consta das razÕes: "ura, são fa 

não negados pelo v. acÓrdão recorrido .. ,(lê)," 
, -u v. acordao 

diz: 110 trabalho do autor é sui gene ris • Trata-se de modêlo 

vivo pér<- facilitar o estudo ... (lê)." 
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O Sr. Tostes Molto - (Continuondo) - O prii:zeiro dos Ac6rdllo c 

todos diz: 11 ~ poss{vel quoliflcor de eventual e trobolhodor, 

quondo o o ti vidode exercido constituo pr6prio finolidodo do 01. 

prêso, prolongando-se por o nos e o nos o fio ... (lê)". Sr. Pres 

dente, neste processo se encontro UI:! nundo de indogoções e on 

trosol:~ento coi:J fotos quo todos conheceJ:zos no vido dos pintare 

do oontinuoçõo, poro olguns, de nodelos que de noços possorom 

o velhos, nulhores lindos que se tornorom velhinhos groctosos, 

servindo de IJodêlo, Ntro hd de ser o ido de que poderd inped1r o 

controto de trobolho, Mos, portlu o Acórdõo do ponto sôbrc os 

quols êsse Acórdtro que reli denonstro o divergênclo de toses, 

porque o funç11o do recorrente se ojustovo a flnolidode do re 

corrido que - por suo noturezo - nllo pode nesi:tO sor exercido 

todos os d1os. Antie;OIJente, ou hd olguns onos, hovio uno esco

la of1c1ol do Govêrno, onde n!Jo poderio hover roloç11o. Mos, ~o 

je sobenos que pode. A divergênc1o poro t1in existe. Conheço. 

O Sr. Luiz Menos si - To1~bé1:t conheço. 

O Sr. Presidente - Hd divergência? Por unonil1idode, conhecido 

o Revisto. Ten o polovro o Relotor. 

O Sr. Tostes Molto - Contudo, nego prov1t1ento. Aindo quo pudes 

se mesno o recorrente ser O!:Jprogodo, n!Jo provou que reol!:~ente 

o fôsse, oindo que sen consistêncio o orgut1ento de ntro pedir o 

onotoç!Jo do corte iro por J:IO i s do 10 o nos. Hd nodolos pei'l!!Onen

tes, nos nornolr10nte sllo J:todolos eventuais. E preciso quo om 

coso concreto se positivo. 

O Sr. Luiz Menossl - Dou proviiJonto oo recurso poro que o 1Ji]'jj, 

Junto oprec1e o zn6r1to, que ntro f'oi oprec!odo. D!ontc dos pro

vos 6 que se p.odorio verif1cor se, da foto, hovio prestoç!l'o de 

seFviço cont,nuo. Dizio eu: E 16gico que o subordinoç!Jo de mJ 

pod~lo n!l'o pode ser &guol o de uoo costureiro. Mos, se n!l'o oxi 
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t1sse o prestoçlfo da serviço, nlfo poderio atender ôs necessid,2_ 

~es do ensino COIJ os horos do oulos J:.~orcodas co1:.~ ontecedênclo. 

Dou provinonto poro quo o 1:1ér1 to sejn apreciado. 

O Sr. Presidente - H~ divere;éncia? Vou CGlhêr os votos. 

O Sr~ Chorles Moritz- Acrnnponho o Ministro Tostes Molto. 

O Sr. Presidente - Sob o ponto fundD11entol do oontrovérslo h~ 

divergência antro ofil'l:taçlfo do Relotor e Revisor porque, o L'leU 

ver, o que corocterizorio o reloçlfo do onprêgo sorlo o obrigo 

çtro quo teria o recloz:wnte de atender ôs convocações do raclo

oodo. Tol COI:to hl1 dias salientei no coso de nédico, o l!lédico , 

GI:Jpregodo, se distingue de J:.~érito de profisstro liberal, prce1-

SOl:tente, porque o prineiro est6 obrigado o otender oos oper~ -

trios do f~brico que o oontrotou, e o segundo, o de atender doa 

tro dos horos que &le pudor J:torcor. Se tiver suo pouto esgoto

Ido, .ficor11 poro depois. "Mutotis J:Jutondis" ser~ o neano hip6t.Q. 

se, 

O Sr. Tostes Molto - Neste coao, co1:1 1.1ui to J:JOis rozllo, o t'lodê

~o est11 sujeito o hor6rio, porque os oulos te1:1 hor6rio. 

O Sr. Presidente - Se o modêlo asM obrigado o otendor o conv2 

poç~o do direçõo do escalo, sob peno deter rescindido seu coa 

troto. elo ter6 contrato; se o oodôlo nlfo est6 obrigado o oten 

der d convocoçõo, G!:Jboro quondo otendor, o .foço dentro do hor~ 

~io dos oulos, o sltuoçno difere, 
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O Sr. Tostes ::alta - S~iro a \f .S:;,;L que pcqa vista. 

C Sr. ~residente - J dificuldade ~ quc,na fresid§ncia,n5o pos-

so passar viste. nos autos. 

O ::lr. ·:;'ostGs .ie.lta - ::i:o rcconileço, se nao e;wcpcionulé!entç, o 

contrato de traoal~10, ao c ontréri o de V. E:;,:'-' quç só cxcepcionu2:_ 

r.1ente nÕ::> recon~1ece • ...;ntéo, COi:l 1.1t.:is razi!o, :ul de reconllecGr o 

nodêlo co·.lO cr:yrccado •. ·.té por que se iupÕe que peqa vista. 

O Sr. :'residente - iltcndo ao rôco de V .~xc e::t pedir vista, 

O Sr. Julio Barata - ~\co ;pcnno o l'elctor. _.á pouco te•:po, :1ou-

ve w:1a ccleuna nos jorm:.is a respeito dos :.wdclos da -~scola à.e 

iJclas ~\rtes, J~enlJro o ~~ue se pu1Jlicou sÔbre o assunto e, ouvig 

do pessoas cni:.:;cs e;,ue sõ.o cJrofcss3res de lá, tirei a sot-;uinte 

conclu!lÜo: J\C';o que, e,;bora não possa ir contra os f&tos ufir

nados pelo Relctor - s.;~x~ ue c:>rric;irá se o c;~e dico não eE_ 

tiver e.; concordância cor.1 o que se deduz dos aut0s - os nodolos 

são c;1ar.1ados de o.côrdo co;; a necessic:cde das aulas c ficuralil 

C·, certas posic;Ões, certos reflexos de luz, etc, 

criaturas uodestas que silo convocadas o, depois, 

zcr pcrte perülanente~Iente de un corpo de 

~ll r,·eral süo 
'-- ' 

pc.ssan u fo. -

forr.m 

de arte ser objeto de conte~plaç~o dos pintores. S~o, no meu 

entender, e.~recados, - ~ . -jOrque estao a d1sposiçco do e :precador. 

u serviço dêlcs é eventual, internitente, e a no.ioria dêles p<:E_ 

' • h r.tanece var1os anos co•.10 twdclo de pintura c quando, naturalue.!! 

te, nõo têr1 uais aquêle viço da r:~ocidade e se transforr~aLt, co

no nuito bel!l lenbrou o :·inistro Tostes i;alto. que é entendido ect 

pintura, eD; nvelhinhas graciosasn e não mais jovens atraentes, 

oontinuo.;n sinda cor;w nodêlo e serão modêlo de criaturo.s que jÚ 

passarar.1 da adolescência e cté de velhos. f!:ste é \Li servigo in 

ter~litente, porque l:á casos el.l que o professor dispensa, 
H 

na v 

necessita nais dêles. Às vêzes, faz-se experiência ctêsse tipo, 
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Começu-se uu quadro e, depois, abandona-se o uodêlo para ver 

até onde vai a inae;inação do artista. Jls vêzes, se inpÕe uo a 

luno a repetição realistc. e r.linuciosa do modêlo, pa1·a melhor 

desenho, coloração, etc. ~fim, não acho que êste serviço não 

seja curacterfstico da relação de enprêeo. Dou pela relação 

do enprê:io e tiro as consequências. Tên que ser sujeitos ao re 

[ime da Consolidação, porque está provado o trabalilo e devem 

receber de acôrdo com a lei. Est:Ju com o Revisor, 11 datu vania 11 

do :telo.tor. 

O Sr .• ~residente - V.Ex'-', ,Jortanto, me colocu en situacão de 

de sercpo.tar. 3us~1cnso o jul.:_a;.1ento e• r virtude do neu pedido de 

vists • ..;;sclr.reço aos i1dvo::;aà.os que levarei o processo 1Jara cu-

su e o trarei quinta-feirc., [Jorquo 'ccn:1o ou'Gro e:1 vis'G!< 

hoje. ~stá suspensa a clessão. 

para 
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O Sr. Presidente -
, 

Havendo numero legal, declaro reaberta a 

Sessão. Esclareço aos Srs. Advogados que os processos nQs. 

1 580 e 2 011, dos quais pedi vista, eu os trarei na Sessão 
, 

extraordinaria de quinta-feira. 

O &r. Secretário • PROCESSO NQ 560~ - Relator: IIinistro 

Julio Barata. Revisor: Ministro Tostes Malta. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 311 Região. Bb.NCO r·iERCANTIL DE 

HINAS GE~AIS S/ A E RUBENS ALVIH (Drs. Odir da Silva Miranda c 

~lilson Carneiro Vidigal). 

O Sr. Julio Barata -
, N 

Diz o Acordao, de fls.,: "Que o empre-. , 
gado, as vesperas da estabilidade, foi injustamente despedi-

, 
do por ato de represalia, uma vez que se recusara a optar p~ 

lo regime da Lei 5 017, sendo, por isso, credor de indeniza

ção dobrada. A Revista cita acÓrdãos divergentes ••• (1~)." 

A douta Procuradoria opina pelo conhecimento e não provimen

to do recurso. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Tostes Halta - De acÔrdo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Eug~nio Haddock Lobo) 
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o Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o R 

lator. 
• o Sr. Julio Barata - No relatorio, Sr. Presidente, eu disse 

, ,., , -
que a Revista cita Acordaos divergentes, e os Acordaos a que 

aludo, ~s fls. 46, são os seguintes: 11 Não se justifica o paga 
• 

monto de indenização em dÔbro quando o empregado tenha sido 

-despedido por motivos nao considerados como falta grave antes 

"') I , -de complet4r os nove anos de serviço. (LO '• Outro Acordao: 

"Embora decorra rácil de reconhecimento que a despedida se ~ 

ti vou ••• (lê) 11 • Eu entendi que havia divergência jurispruden-
• N Ôb cial e, 1idata venia'' do douto Advogado, os Acordaos so re a 

pectativa da estabilidade, justificam, a meu ver, o conhec 

to da Revista. Conheço. 
, 

O Sr. Tostes Malta - Tambom conheço. . .. 
O Sr. Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, conheci 

a Revista. Tom a palavra o Relator. 

O Sr. Julio Barata - Nego-lhe, todavia, provimento. Como .. 
raram as Instancias recorridas, a dispensa foi injusta e te 

.. 
~ ~ , , 

em mira a nao obtençao da estabilidade. Esta e mataria de fa 

to que não pode sofrer reexame. 

"' O Sr. Tostes Malta - Com a devida vania, dou provimento. o e 

pregado tinha 8 anos, 4 meses e 5 dias. Do maneira que não 
.. , 

posso, antes dos nove anos, entender que as veape2'al8 de esta 
• , , # 

bilidade. E, ao no caso de vesperas de estabilidade e que 

justifica o entendimento de ser obstativa à estabilidade. 

da que se presuma, ainda-..que se considere que, realmente, fo 

para isso, porque o empregado não quis optar pelo Fundo do G 

rantia, êle não tem direito à indenização dobrada. Por isso. 

dou provimento para que a indenização seja simples. 

O Sr. Luiz Menossi - Com o Relator. 
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O Sr. Charles Mor1tz: - Com o Revisor. 
• o Sr. Presidente - Vou acompanhar o Ministro Relator face a a-
• 

H • N firmagao do Acordao, de que houve o intuito de evitar a estabi 

lidada, porque não optou pelo Fundo de Garantia. A Lei não fa-

• la em vesperas 1 fa.la em intu1 to. Por maioria, vencidos os lü• 

nistros Revisor e Charles Moritz, negou-se provimento ao recu 

so. 
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' O Sr. Secretario - PJOCESSü NQ4 062/67 - 3elator: ~inistro hr 

naldo Sussekind. aevisor: Kinistro Julio Barata. Recurso de 

Revista de decisão do TnT da P·aegião. ISAB3L !Jú C.~:c;rç1í.o 
, , 

SILVA e STUDJl.:tT 3/A - H!iJU ;T.1IA E COHE::\CIO (Drs. Jayme N.A.D' 

guar e Raymundo Sobrinho). 

O Sr. Presidente - ~m Ação Rescis~ria, a empregada obteve a ª 
' nulação da sentença proferida em inquerito que autoriza sua & 

missão. 
I H ' 

ü V ,Acordao ,legional que procedeu a sentença, foi P:l! 

blicado em 19 de outubro de 1962. 
~ -Este Tribunal em Sessao Pl 

, ~ ~ 

na negou provimento ao Recurso Ordinario, interpos pela empr~ 
A , , ..,. 

sa ••• (le). O Ministerio Publico opina pelo nao conhecimento 
~ - ' dos apelos, e se conhecidos, pelo nao provimento de ambos, E 

, 
o relatorio. 

O Sr. Julio Barata - De acÔrdo. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o ilustre Advogado da autora 

(Usa da palavra o Dr, Jayme Muniz de Aragão). 
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O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Como se viu no Re 

latÓrio, a Justiça do Trabalno autorizou a demissão do empre

gado, mas em ação rescisÓria ~oi modi~icada a decisão o o ca• 
, 

so seguiu ato o Supremo Tribunal Federal, que considerou de-

serto o Recurso Urdinário. As Instâncias Ordinárias rojeit 

a proscrição e determinaram reintegração do autor, negando• 

porém os salários alusivos ao per:!odo entre o trânsito em jllJ; 

gado e o ajuizamento desta ação. Gostaria do fazer esta reti• 

ficação, considerando natural a ~irmação de se tratar de p 

crição. Naturalmente, v.Ex:• no meio de tantos autores que 

sldera, teve a bondade de me incluir. Não vou conhecer ue ne

nhuma das Revistas. Não conheço do recurso da autora. Não co

nheço de ambos os recursos. 
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u Sr. 
, ~ 

Julio Barata - Tambem nao conheço de ambos os lecursos. 

ü Sr. 
, ~ 

~residente - Ha divergencia? 

Sr. , ' -Tostes !-:alta - Ha. Com a devida venia, nao conheço do Jg_ o 

curso do empregado e conheço o da 3mprêsa. , -
~ evidente que nao 

, 
tendo o decurso 3xtraordinario efeito suspensiv~ a partir da 

blicação do AcÓrdão dêste Tribunal o empregado ficava com 

to, que não lher era tolhido, de entrar com ação de reintegra

ção. ~:ão o fazendo, evidentemente •• ,(lê). 

O Sr. Luiz J.ienossi - Com V.Excelência. 

ú 'lr. Chcrles }:orit~ - Acompanho o l'.inist.ro Tostes !·:alta. 

' ú 3r, Presidente - Unanimemente, nao se conheceu da Revista da 

Autora e por maioria de votos, vencidos os Ninistros Tostes L 

ta e Charles Moritz, nao se conheceu da Revista da Emprêsa. 

Sou forçado a esclarecer aos llustres Advogados que a partir 

' das 16,30 horas, nao poderei mais atender as prefer~ncias pedl 

das, isto porque o hinistro Charles Loritz ' ' ja esta licenciado 

' pelo Tribunal,parr uma viagem que fara ao exterior e ainda te-

' mos 25 proces'los para julgar em que 3,3x" e .lelato.r ou Jevisor 

1 necess;rio assegurar-lhe a prefer~ncia. 

ü Sr, Secretário - P.lúC3SSO r'Q268/68 - .telator: Ministro Arnal 

' do 'lussekind. .1evisor: i':inistro Julio f.arata •. lecurso de :tev· 

ta de decisão do T::\T da 2ê .. tegião. '3/A Ii'03,.1ê:LJ'H:;N3 F.LúTAaA~ 

ZO e GI.ACOFO ~YAVA ( Drs .João Carlos Vilhema Nunes e ·.:ilson 3aba ) 
, 

O Sr. Presidente -O Egregio Tribun'"l .\egional, por maioria, d 
, 

provimento ao Jecurso Ordinario interposto pelo empregado "pa-

' ra julgar improcedente o inquerito e determinar o pagamento de 
- h ~ indenizaçao em dobro, condenando ainda a empresa a pagar os Sâ 

lários vencidos e vincendos até que passe em jul~ado essa decl 

são ••• (lê)," úpinou a douta Procuradoria Geral pelo não provi 

' ' mente, sem se deter na preliminar de conhecimento. ~ o relét~ 

rio. 



POOER JUDICIÁRIO 

.,JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

14/')/68 mac.vm.mc 16,00 2. 

O Sr. Julio Barata - De acÔrdo. 

("Usam da palavra os Drs. Carlos Vilhena tunes e "ilson 

.'!abal). 
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.. 
O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Quanto ao erro 

N , 

que teria se verificado na proclamaçao do decidido pelo Egre-

gio Tribunal Regional, a recorrente não cita qual:tuer norma;!\!. 
, , , -

ridica; alias, a hipotese seria de Embargos de Dcclaraçao, que 

não foram opostos. Nessa parte, portanto, a Revista não mer~ 
, , 

ce conhecimento. Relativamente ao pagamento dos salurios ate 

o trânsito em julgado da sentença ••• (1;). Conheço da Rev~ 

ta neste ponto. Já a violação, dos arts. 180 e 181 do CÓdigo 

de Processo Civil, não ocorre, pois a conversão da reintegra

ção em indenização dobrada ••• (lê). Portanto, conheço da R~ . , 
vista, apenas quanto a data, ate quando se tornam devidos os 

, 
salarios. .. 
O Sr. Julio Barata - Acompanho Vossa Excelencia. Conheço, ã 

' , 
penas, no tocante a data em que cessam de ser devidos os salã 

, 
rios vencidos naquele período de afastamento. 

O Sr. Presidente -
, .. 

Ha divcrgcncia ? Conhecida, em parte, a 

Revista, por unanimidade. 

O Sr. \·lilson R~ (Advogado) - V.Ex!!, me permite ? 

a V.Ex~. que esclarecesse s~bre a proclamação. 

Pediria 

O Sr. Presjdepte - Conhecida a Revista num ponto, para se~ 
N , 

cutir em que data cessa a obrigaçao de se pagar salario. No 
N 

mais, nao se conheceu da Revista, por unanimid~de. 

O Sr. Julio Barata -
, N • 

Tambem nao conheço, no tocante a preli• 

minar sÔbre a maneira pela qual foi apurada a votação. Se cto 

co Juizes votaram contra dois, isso não foi objeto de Embar -

gos de Declaração, e não se cita nenhuma norma jur{dica viol~ 

da. .. 
O Sr. Tostes Malta - Com a devida venia, se estivesse reul -

mente errado, os Embargos de Declaração não poderiam ser co~ 
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cidos. Se nenhuma norma ; citada ••• 

O Sr, Julio Barata -
N , 

Nao e ·citada nenhuma norma; o problema 
, , , .... , 
e so ate que data sao devidos os salarios. 

O Sr, fresidqpte - Então, feita a proclamação quando ao co-
, 

nhecimcnto, em parte, da Revista. Certo e que, obtida a au-

torização judicial, mantida com o inquérito, obteve a resci

são contratual o empregado ••• (1~). Assim, dou provimento, 
' , ~ 

em parte, a Revista, para determinar que os salarios sao de-

vidos até a publicação dp AcÓrdão Regional. 

O Sr, Julio Barata - Exatamente o meu voto. São devidos os 

salários até a data da publicação do ~cÓrdão Regional. 

O Sr, Presidente -
, .. 

Ha divergencia ? 

O Sr. Cbarles Moritz - Dou provimento. 

O Sr. Presidente - Contra o voto do Ministro Charles Mori -

' tz, que dava provimento a Revista, em parte, para excluir da 
N , 

condenaçao os salarios vencidos, resolveu a Turma, por maio-

ria, dar provimento, em parte, 
, 

para determinar que os sala -
- , rios sao devidos ate a data da 

- , N publicaçao do Acordao Regio 

nal. 
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O Sr. Presidente - (Continuando) - o Sr. Advogado que ocobo 

de defender 6 do Rio de Joneiro ou de S!o Poulo? 

O Sr. Wilson Rochod - (Advogado) - De S!o Poulo. 
< 

o Sr. Presidente - Entlo vou executor, porque tinho declorodo 

que depols das 16,30 n6o dorlo mola preterênclos, porque pre

terênclo terlom os processos do Ministro Chorles Moritz. Mos 

vou chomor o processo de V.Exo. Os demola, que pedlrom pret~ 

rênolo, serlo transferidos poro o qu1nto-teiro, o não ser que 

pretlrom ogurodor que seja~ relotodos os 25 processos do Mini 

tro Chorles Mor1tz. (Pou4o). Então fioom odiados poro o próxt 

mo quinto-teiro· os pedidos de preterênctos. Chomorel, openos, 

o do Advogodo de S!o Poulo poro evltor umo novo vlogem. 

O Sr. Sec~etôrio - PROCESSO NR 580/68 - ~lotor: Mlnlstro To~ 

tes Malte. Revisor: Mlnlstro Luiz Menossl, Recurso de Revista 

de deolsllo do TRT do 2o. Reglllo, TECELAGEM SANTA MARIA AUXI -

LIADORA LTDA. e GLORIA BARIANI E OUTROS. ( Drs. Wllsan RoohOd 

e Moroos Schwartsmon). 

O Sr. Tostes Molto - A sentença do MM.Junto deu pelo rescls!o 

dos contratos de trobolho, em rozlo do otroso nos so16r1os. 

Confirmou o Egrégio Reglonol o sentença, rejeitando o prel~l 

nor de cerceamento de defeso pelo dispenso do provo, dlonte d 

depoimento do protesto, porque n!o ero coso de tôrço motor ••• 

(lê). O porecer do Mlnlstérlo Publico é pelo não conhecimento 

ou não desprovlmento do recurso, i o relatório. 

Q_Sr. Luiz Menossl - De acôDdo. 

O Sr. Presidente - Tem o polovra o ilustre Advogado. 

O Sr. Wilson Rohod - (Advogado) - Atendendo os ponderações 

V.Exo., eu desisto do uso do polovro. 

O Sr. Presidente- v. Exo. poderó us6-lo. 

o Sr. Wilson RPbPd - (Advogado) - Multo obrlgodo. 
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o Sr. Presidente- Em dtscussõo. Encerrado. Tem o polovro o 

Relator. 

O Sr. Tostes Kalto - No prel1minor, o .Revisto niJo merece co

nhecimento, pois que dispensado o prove por inútil dlonte do 
• j • • - • • • • • 

depoimento do preposto. No mértto, porém, estô just1f1codo, A 

recorridos nio deixorom.os empregos, e procurorom o recorren

te poro just1t1c~r.o otroso motivado por d1f1culdodes finon

ceiros ••• (lê), Portento, conheço do Revisto, neste porte, 

o Sr. Luiz Kenossi - Tombém, Sr. Presidente, 

O Sr. Presidente - Hb d1vergênoio? Por unÔn1midode, conhecido 

o Revista, no mérito. Tem o polovro. o Relator. 

o Sr, Tostes Molto - Sr. Presidente, atndo que sejo um direi

to do empregado reol!ll:lar som deixar o emprêgo, neste coso, em 

que j6 cessou oquêlo foto do otrso, que norL~olmente continuam 

empregados do emprêso, nlo ereto que tivesse sentido deoloror 

o rescisão dos contratos por um foto pret6l'ito, De noneiro que 

dou provimento oo recurso poro julgor, osstm, improcedente o 

pedido de rescisão do contrato. 

o Sr. Luiz Menoss1 - Sr. Presidente, o minho opinião jó conhe 

c1do neste Tribunal, é pelo monunonçõo do emprôgo, Se pedirem 

resclsõo do contrato de tl'obolho, mos continuarem no emprêgo, 

e se o pedido jó foi sot1ste1to no questão dos solárlos otro

sodos, eu vou ocomponhor o Ministro Ralotol', Emboro tenho vo

tado difarententemente em outros eosos, Neste coso, porém,vou 

nonter o contrato de trobolho • 

. o Sr. Presidente - A moro #ôro de quanto tempo? 

,o Sr. Luiz Menoss1 - De 20 dios, 

,o Sr. Preside~ - E o regulortzoçõo n~o foi contestado? 

.o Sr, Tostes Molto - Só ver1tleondo. (Consulto os outos). 11As 

l'eoorridos nffo detxorom o emprêgo,. (lê) 11
• 
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o Sr. Presidente - Portanto, vinte d1os. Dev1o ser pogo d1o 

lO, toi pogo dia 30. NiJo h6 contestDçlio contra at1r~uaç6o de . . . 
que to1 rogulor1zodo. Eu n!o tenho diversênc1o. Há divergên

cia? Por unDnbnidode, provido o Revisto poro julgar tmprocode 

te o reclomoç6o. Vou ohomor ogoro, os processos que têm preto . . - ~ 

rênoio, do Ministro Ohorles Morit~. 

O Sr, Seoret6rio - .PROCESSO Ng 3 446/27 - Relator: Ministro 

Ohorles Moritz. Revisor: Ministro Arnaldo Susseklnd. Recurso 

de Revisto de deois6o do TRT do lo. Reg11io. ERNANI SOUTO MAI 

LINS e OIA. NACIONAL DE CONSTRUÇ!O CIVIL E HIDRAULICA - CIJ[

LHIDRO - ( Drs. D.ry P. Chove a e Louro Mulle:r) , 

O Sr. Chorles Moritz - Em reloç6o anterior, ooordou o empre~. 

do o recebimento de salários, dáctmo-teroeiro sol6rio, repou

so e horas extras, em sete prestações mensais. Atrosondo-se a 

empregado, no quorto poroelo ••• (lê), o douto parecer é pelo 

oonheotmento e provbnonto do reourso. n: o relatório. 

o Sr. Presidente - De ooôrdo, Em disoussiJo. Encerrado, Tem o 

polovro o Relator. 

O Sr. Charles Moritz - Conheço do Revisto oo tooe do divergên 

cio as fls. 67. 

o Sr. Presidente • Tombém conheço. H6 d1vergêno1~? Conhecido 
' 

o recurso, por unon1m1dode. Teo o polovro o Relator. 

O Sr. Chorles Moritz • No merito, dou provü1ento, openos, em 

porte, oo recurso, porque se o recorrido estovo lioenoiodo, e 

a moro ver1fioodo diz respeito openos oo perlodo anterior ol

conçodo pelo ocôrdo ••• (lê}. Excluo do pedido inie1ol o parce

lo de indetlizoção por antiguidade e dos últimos térios, resso. 

vodo o direito. 

o.~r. Presidente • Nõo tenhi dúvida nenhuma quanto 8 primei

ro porte, Quanto os térios, o recurso 6 do ompregpdo, n6o h6 
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recurso do emprêso, e V. Exo. exclui ..• 

O Sr. Chorles Morttz- ••. Excluo o período de férios em que 

estêve licenciado o mpregodo,:.ê·:.oo quol néro tem direito, 

O Sr. Pros1de..n&f! - Confesso que niJo coincide com os m1nhos np 

tos o problema dos térios, No prtoetro porte, onule1 voto es

tava iguol oo do Sr. Relotor. 

O Sr. Chorles Morttz - o por1odo de férios o·.que,. reDlmente, 

êle teve direito. 
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O Sr. Tostes Malta - Excluo de pedido inicial. Dou provimento 

em parte, ao recurso. 

O Sr. Charles Noritz -Para assegurar as férias do perÍodo." 

O Sr. Presidente - V.~xª falou em exclusão. Parece que estava 
, -excluido da condenaçao algo que não podia ter sido pedido pelo 

I 

proprio empregado. ~ pediria que V.Exâ lesse a conclusão pa-

ra que se possa proclamar. 

O Sr. Charles ~oritz - Dou provimento ao recurso, apenas em 

parte, porque se o recorrido estava licenciado ••• (lê). Nessa 

parte, portanto, a reclamação era e é de tÔda proced~ncia e, 
, -consequentemente, reformo o V.Acordao. 

, ~ , 
O Sr. Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, deu~se 

' provimento em parte a Revi~ta para assegurar ao reclamante o 
~ ' , 

retorno ao emprego, com os salarios que lhe foram garantidos 
, , 

e as ferias atinentes ao periodo de 64/6). 
, 

O Sr. Secretario - P:wc:~sso '''º2175/68 - Relator: I<:inistro Cha 

les Noritz. Agravo de Instrumento de despacho da lO!'IJCJ da GB. 

CIA T_ii!.KSPOJT:SS COL~TIVOS DA GB e ALlALB3;:tTO DAVI D3l'ÉT-:!IO (Dr. 

Alexandre Calazans de 1-:oraes Filho). 
, 

O Sr. Charles ~:ori~ - A Revista negada por versar mataria de 

prova, com G que nao se conforKa o agravante ••• (lê). Opina a 

douta Procuradoria pelo não provimento do Agravo ••• (lê), É o 
, 

relatorio. 

O Sr. Presidente - Em discussão. 3ncerrada. Tem a·palavra o 

.'tela to r. 

o Sr. Charles ~:oritz - Baseado o recurso apenas na violação d 

art.3º da Consolidação, não pode ser processada a Jevista. Ne 

go proviwento ao Agravo. 
I A 

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

provimento ao Agravo. 
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O Sr. Sccrctório - PROC,;SSO Nº 182/68 - Relator: rnnistro ChO!:, 

los !liori tz. A[)rovo de Instrw:1ento de despacho do TRT do 7o. Re 

Biffo. INDUSTRIJ\ E COr5BRCIO IRraíO PAULA JOBN S/A (DR. Tiogo Oto 
' 

c!llo de Alfeu) e JOAQUIM iliiNERVINO ALVES (DR. Torcisio Leitffo 

O Sr. Cborles Moritz - Revisto nc[lodo pelo rcspei:b6vol despoch 

troslodada do fls. 22, dizendo que os arestos citados sôbro o

bondono ••. (lê). Opino o douto Procuradoria pelo nilo provincnto 

do Aerovo. S o relatório. 

O Sr. Presidente - Bn discussffo. Encerrado. Ton o polovro o Ro 

lotar. 

O Sr. Charlos Moritz - Poro chosor à conclusil'o de que obondono 

de enprêgo nil'o ocorrera, considerou o EG. Tribunal Rocionol qu 

sendo o liccnço do Instituto concedido e11 13/1.1, o {n{cio do 
' .. 

1:1esno retroasiu o 25/l.l,,(lê). Dou provinento oo Jlc;rovo poro 

nelbor CXDI:!C, 

O Sr. Presidente - 1'16 diverc;êncio? Por unoninidode, dado pro 

vincnto oo Jlgrovo. 

O Sr. Secretório - PROCESSO Nº 2lj.2/68 - Relator: 1\Iin:stro Chor 

las !1íoritz. JIGrovo de Instruncnto de despacho do 16o. JCJ do 

Guonoboro. Serviço AERBO CRUZBIRO DO SUL S/A ( DR. Eduordo Cos

senelli) c JORG.t> TO.-ill.ci:S I.i.t>DINA. 

O Sr. Charlcs Moritz - A reclonoç1lo centro disposiçdo solóriol 

foi julgado procedente diz(mdo o rcspcitóvel sentença quo o di 

penso do e!Jpregodo ••. ( lô). Opino o douto Procurodorio pelo 

nt!o proviriento do Agravo. t o relatório. 

O Sr. Presidente - El:I discussão. Enccrrodo. Ten o polovro oRo 

lotar. 

O Sr. Chorles Moritz - Nõo juntou sequer o o13rovonte c6pio dos 

rozões de Revisto •.• (lê). Nego _provincnto o o Acrovo, de ocôrdo 
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cot:I o douto poro cor. 

O Sr. Presidente - H6 diver(3ônc1o? Por unonl.uidodo, negodo pro 

vit:tcnto Do Agrovo. 

O Sr. Sccrct6rio - l'ROC.8SSO Nº 256/68 - RolDtor: ?iJinistro Chor 

los !flori tz. Agrllvo de Instruncnto de despocho do TRT do lo. Ro 

gHío • ATA!DB BASTOS ( DR, Joll'o Bot isto Louzodo Cônoro) e CIA. 

T.8LBF0NICA BRASILEIRA ( DR, Eduordo Se obro Fot;undos). 

O Sr. Chorlcs 1iori tz - Jul:;odo inproccdcntc o pedido de c quipo 

roçll'o solorinl, o Revisto foi :ndcfcrido porque envolvido Dpre 

cioçõo de foto c de provo ... (lê). Opino o douto Pr::~curodorio p 

lo nll'o provlnento do .~c;rovo. 2: o rolot6rio. 

O Sr. Pros{_dcnte - ,;.J:J discusslfo. 3ncorrodo. 'l'eiJ o polovro oRo 

lotor. 

O Sr. Chorles koritz C:ll:lo soHcnto o d::~uto parecer uno voz 

que o .•• (lê). Nego ;.orovinento. 

O Sr. Presidente - Hó divcrc;êncio? Nccodo provincnto oo Agravo 

por unoninidodc, Lcnbro o o I.iinistro Chorlcs J.:ori tz que no Scs

slfo do dio 6, V.E.lw, oo relator o A,srovo do Instrunonto 79/68, 

disse tr!ltor-so do osrovo cantro despacha do Presidente do Jun 

to, quo julgoro deserto o recurso; o V.Bxo, cn seu voto, ossin 

lou que o equivoco 6 nonifesto. Mos oo finol dos not!ls toquie;r 

ficos verifico-se que lJ.Bxo. disse que "o cqu!voco ó nonifcsto'. 

Vindo os outos o êstc Tribunal, nc0ou provincnto oo Ar;rovo. Dl5 

ccrtidõo consto: ncc;odo provincnto o o recurso. Foi to o ,\córdll'o 

'Torl.ficou-so o onc;ono. Assin, subncto o processo D Turno, sobr 

tudo o V.Exo, de oc5rdo c~n o C6d1so de Processo, troto-se de 

êrro notcriol, cvl_dcnte. 

O Sr. Chorlcs i-loritz - Concordo no corrcçiJo. :1ouvc êrro note -

riol. 

O Sr. Presidente - Fico foi to o proclonoçl!o do Ae;rovo de Ins -



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR 00 TRABALHO 

14/?/68 MB/ZG/SF 16,45 -5-

tJ:>unonto nº 69/68, rclotodo no Scssô'o do di o 6 do corrente 

1:1âs; o o in vês do nOGDdo prov1nento ·o o llGrovo, lei o-se "não so 

conheceu do llgrovo". 



PODER .JUDICIÁRIO 

..JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL. SUPERIOR DO TRABALHO 

14/'í/68 mb.ppb.mc 16,50 1. 

o Sr. 
, 

Secretario - p rlOCES>O NQ2Õ7/68 - Relator: Ministro Char-

les Mbritz. Agravo d 

gião. l'.ANUEL CiLEST 

e Instrumento de despacho do TRT da 6ªfte

INO TEIXEI.~ e ClA. AGJO-IFDü>TtlAL JB GOl 

RapÔso e João de Souza Leão ·:•!abderley). ANA. (Drs. Djalma 

Q S~:, Qbarl~~ M12r1tz - A decisão da I-1};, Junta foi desfavorável 

ao empregado, -na o co mprovando o mesmo tempo de serviço alegado 
, 

pelo per iodo de safr 
~ , -a ••• (le). O parecer e pelo nao provimento 

É 
, 

o relato rio. 

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

Relator. 

o Sr. Charles horitz - Nego provimento ao Agravo, pois que, e 

bora passada quitaçã 
~ 

o sem assitencia da lei, o empregado, se-

gundo a sentença de fls.20) recebeu a quantia consignada ••• (l~. 

o Sr. Presidente -
, ~ 

Ha divergencia? Negado provimento ao Agra-

vo, por unanimidade. 

o Sr. 
, 

Secretario - p 

.1-íenossi. Revisor: to; 

ta de decisão da 7ª'J 

JOC23'>0 NQ2 910/67 - Relator: r~inistro L 

inistro Charles J.ioritz. aecurso de Jevis 

CJ de S.Paulo. JANDUHY DA SILVA MNIZ e 

lSAN.'!D & C!A. S/A CO };, E n;o. (Drs. Yolio Gianotti e Pedro Pa 

lo R. Porto). 

o Sr. Luig Menossi 

- rejeitados pensao, 

te .'!evista, em que 
, , 

É e desfavoravel. 

-
o 

c 

o 

Sr. Presidente, julgada imerecida a sus

s Embargos, interpÕe a recorrente a pres~1 

ita aresto recomendado ••• (lê). O parecer 
, 

relatorio. 
~ o Sr. Charles Moritz - De acordo. 

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

Jelator. 

o Sr, Luiz Menossi - .. 
Nao conheço • 

() Sr. Charles MQritz , -- Tambem nao conheço. 

o Sr. Presidente - H 
, ~ -a divergencia? Por unanimidade, nao se 
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, 
O Sr. Secretario - ?~OC~S30 NQ3 705/67 • Relator; Ministro Lu 

iz Nenossi. :~evisor: Hinistro Charles Moritz, .lecurso de Re 

vista de decisão do TJT da 3nRegião. UTDÚST~iiAS :l3UNIL!AS DE 

~;I NAS GERAI'> S/A 
, 

(Drs. e KARIO ALVE:i LAIA. Felix Fraiha e E~ 

nesto da Silva Leão) , 

O Sr, Luiz Kenossi Deu 
, ~ ' - o V.Acordao recorrido prevalencia a 

anotação, na Carteira, do contrato a prazo sem menção da poss 

bilidade de rescisão antecipada ••• (lê). u parecer~ pelo co

nhecimento do recurso, em face de despacho do ilustre Preside 

te do Egr~gio Tribunal, e não provimento. É o relatÓrio. 
A 

O Sr. Charles Noritz - De acordo. 

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

Relator. 

O Sr. Luiz Menossi - Não merece conhecimento a .'{evista. O res 
, ' peitavel despacho considerou a Sumula do 3xcelso Supremo, ci-

tada em primeiro lugar ~s fls.38 ••• (lê). Não conheço. 
' O Sr. Charles 1-iori tz - O julgado Regional, citado em ultimo 1 

, 
gar, e divergente. Conheço da Revista. Trata-se de prorroga 

ção de um contrato que previa a rescisão antes do prazo ••• (lê) 
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... o Sr. Presidente - Trata-se do contrato do exporiencia ou a 

prazo? 
A 

O Sr. Charles Moritz - Contrato de exporiencia. 

-O Sr. Presidente - Fluiu e roi prorrogado? Essa prorrogaçao s 

deu antes do uecreto•lei na .. 229, que limita a 90 dias. 

O Sr. Luiz Menossi - Ocorreu em l;/;/o7• 

O Sr. Presidente - Prorrogado, totalizou mais do 90 dias? Se 

totalizou, üoixou do ser experiência pela nova lei. Estou de 
~ . acorao com o Revisor. Se prorrogado, o foi com as mesmas ela 

i . - . aulas, com direito roc proco a roscisao. So prorrogado apos 

Decreto-lei n2 229, quo limitou~a 90 dias, deixou de existir 
... ... 

aquele contrato de expsriencia. 

O Sr. Luiz Menossi - ~r. Presidente, do pedido consta o se -

guinte: "a reclamante 1'oi ad.Jn1t1da pslo rocla.ma.do ... (lê)" • 
.. 

O Sr. Presidente - UOis anos, não podo ser de experiência. 

tou com o Revisor, não conheço da Revista. 

O Sr. Tostes Malta - Estou imaginando um daqueles contratos 
.. 

• como sendo por dois anos, contendo uma clausula do que os pr 

melros tais dias são considerados ue experiência. 
, 

O Sr. Presiüente - Mas o Revisor declarou prorrogada a pro -
... 

pria experiencia. 

O Sr. Luiz !donos si - o empregado l:'oi ad:mi tido upara exercer 

as funções do cargo do servente, com pe'r!odo do experiência 

de 90 dias, a contar de ll/l/6ó ••• (lêJ". 

o ~r. Tostes Malta - A Junta diz o seguinte: "o contrato do 

reclamante por prazo determinado, roi prorrogado ••• (lê). 
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o Sr. Tostes Malte - Sr. Presidente, o Junto disse o seguinte: 

"o contrato do reclononte, conquanto por prezo determinado •.• 

(18)". 

O Sr, Presidente - A emprêso foi condenodo o quê? 

o Sr, Tostes Malte -'"'Resolve julgor improcedentes os pedidos 

constantes do inicial - indenização e décimo-eterceiro-sol6ri -

j6 que os outros verbos forem depositados". Então, negou e in 

denizoçõo. Diz o Tribunal Regional: "Prevalece, poro todos o 

efeitos legois, o contrato e prezo onotodo no certeiro profis 

stonol ••• (lê) 11
• Estll certo. "Date venie 11 do Revisor, ocomponh 

o Relator. 

o Sr. Presidente - O Regional oftrms que no segundo não h6 e

c6rdo. 

O Sr. Tostes Melta- O Regional entende que 6 ·v6lido oc con

trato de experi8ncie COI!l cUusuls de rescisão. Entõo, aplico 

art. 481. Neste clllusule, o que era 1ndete~inodo, passou o 

detenlinodo. "Poro condenar o pegar e indenização pelo metade'. 

O Sr. Presidente - Os fotos, o meu ver, agora estão bem cloro 

O Ollpregodo foi contratado por noventa dtos, por experiênclo, 

coe cl6asulo reciproco de rescisão antecipado. gsse nesno con 

troto previa o prorrogpçõo por mais dois anos. Houve esse pro 

rogeçõo. No curso da nesno, foi despedido. O Regional, refor

mando o decisão do Junto, entendeu que e onotoçõo no certeiro 

profissionol prevalecia s6bre o contrato escrito que previa e 

ol6usulo. Entõo, entendeu que o cl6usule ero restrito oo con

trato de experi&ncio, e não d prorrogaçõo e, en oonseq6ênoio, 

c~o se tretevo de Ul!1 contrato e prezo rescindido no seu curs 

e determinou o pagamento do indenização de que troto o ort.47 

isto é, Jifutedo do solilrio devido oté o findo contrato. Es.tó 

o espécie. O Acôrd«o divergente, citado pelo Revisor, M1n1str 
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Charles Morltz, quer-me porecer que foce o esta espécie, é di 

vGrgente. A componho o Revisor, "dote ven1e" do Reletor. 

O Sr. Julio Berote - Com o Relator. 

O Sr. Tostes Molto - Estava partindo de que o empregodo esto 

reclomondo o direito de receber indonizoçõo. ~ o contr6rio. 

ço visto do processo. Cam fronquezo, nõo o estou entendendo 

bem. 

O Sr. Presidente - Enpetodo no conhecimento, suspenso o julgo 

mento, com o pedido de viste do Ministro Tostes Molte. 
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ú Sr. Secretário - PROCESSO ]!ll 3 784/6] - Rcl&tor:::in:!.stro Lui 

1··enos si. :te vis OI': .Iinistro Cb&rlc s .. ori'cz. (ecur s ::J de Reviste. d 

SA D11 COJ:C~IÇ.íiü. 

C Sr.Luiz ·:en::Jssi - Diz ::J v.,icÓrdão, confiruando a sentença,que 

o recorrido fC>i transferido de Sê:o .:aula para Jaguarit':.Úba, no 

Paraná ••• (lê). 0 douto rareccr é :Jclo coni1eciL•ento e provh1en-

to do recurso quanto 
, . 

c0 nviso-prev~o. ..; o relatÓrio. 

C >:>r. c:1arlcs .:oritz - J)e o.cÔrdo. 

O ~r. Presidente - ;,;,., discussuo. ;;ncol'r<:da. :'ert a palavra o :1e 

lctor. 

O Sr. Luiz .. ;en os si - llpena s no que se refere 0.0 aviso-prévio , 

é viÚvcl c. ' ~ 
Revista, face a jurisprudencia cito.da. Conheço. 

O Sr. Cê1arles ·.oritz - Ta tém conher.o. 

O Sr. <-residente - ;:á diver;::ência'l l'or w·.ani idade, con:1ecida, 
, 

cr~l :1arte, a B.evista, quanto ao aviso-previo. Ten a ralavra o 

Relator. 

u 3r. Luiz .:enossi - iiec:o provi:~ento. Ir1portando o ato ou des

pedida e não se justificando a exclusão do aviso, •• (lê). 

O Sr. C1~al"les :oritz - '"'ou provinento, e•:1 parte, )ara excluir 

o aviso-prévio. o recorrido é que pro::1oveu a sua prÓpria reti

rada da euprêsa. 

O Sr. l"residente - O JtcÓrdãu afir~a que a transferência é ile-

gal e desumana. Por isso, nw1ca t<fir::1o que na rescisão indire

ta é devido ou não o aviso-prévio. Depende da situação criada 

relo e:,;pregcdor, conficuradora da despedida indireta. Se cri ou 

situação insuportável, q_ue torne irapossÍvel a continuação do 

contrato de trabalho, dou o aviso-r)révio. Zn resra, n5o dou • 

i:este caso, fcce à afir!'Jar,iio do <lcÓrdão, aconpanl!o o ltolutor. 

O Sr. Charles . .'oritz - .O AcÓrdão diz q_u;, SOi"!Onte u naquinaria 
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O Sr. <'residente - _:as declara que a trunsferênciQ foi ileGal 

e d::J sur.mna. 

o Sr. JUlio Barata - úcoupanbo o Helator. 

ü Sr. Tostes i.lal'Ca - Con o Helo.tor. 

ú Sr.J:'residente - ior t:c.ioria, contra o voto do Revisor, neca-

' do pr ovi1:1ent o a Rc v :i s ta. 

O Sr. SOcratÚrio - ?ilCC)~SSO 1:º 2 705/67 - Tielator: .. inistro Mz 

i:enossi. Revisor: ;iinls cro C:1arles ~:oritz. Recurso de- Hevista 

de decisão do THT da _5a. ReGião. I ·ns.;:mu,:IDL\3 D~ :a,íil;;l GERiiiS 

S/A e -,1::\IO M~VJJ:3 Láii1. (Pedidv de vista do :iinlstro 'i'ostes :al 

ta}. 

O Sr. Tostes ,Talta - O Recional ~ntendeu que prevc.le-

ela a anotação da cc.r.:cira. uas o.inda que eu entenda de ncnci

ra contrária, o con~rato prevalecendo, o que se verifica é que 

êle foi contratado, a principio, por n::> vente. dias e, depois, 

prorrot:ado até dois anos. .,;ntão 
~ 

esse ~?r azo se~~uinte na o era ccn 

aquela cláusula de poder rescindir a qu alquer nononto. 

O Sr. l:'residente - .. as não era um instrumento sÓ? 

O Sr. ' Luiz •.ienossi - ~. 

O Sr. T::>stes ,,:alta - _.: que o contrato diz assim: 11 .:>urante os 

perÍodos de experiênci& ••• (lê} 11 • 

O Sr. Presidente - Diz "durante a expc:riência. n 

O sr. Tostes i'.\alta - ":uurante os perÍodos de experiência, o ett 

pregado poderá ser despedido ••• (lê}." 

O Sr. ?residente - E essa cláusv.la não é a do art.~L81. 
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o Sr. Tostes Malta 

trato continuou. N 

rogação ou não, ~ na 

- i. Passado o perÍodo de experiência o co 

esse segundo perÍodo, quer se considere pro 

o há essa cláusula. 

o Sr. Presidente - Modifico meu voto. 

o Sr. Tostes Malta - O que a emprêsa deu foi a metade. 

' Q.._Sr. Presidente - Exato. O Regional condenou a metade dos sa 
~ larios. 

o Sr. Tostes Hs.lta 
, 

- Isto que pediu e da lei. 

o Sr. Presidente - V. Exª não coQ~ece e eu também não. Ia co-

nhecer, mas, escl 

rescisão antes do 
. ' enc1.a, 

arecido agora que a cláusula que facultava a 

término, era restrita ao per{odo de experi

terar meu voto. Acompanhando o Relator, não 

• Não conhecim n Revista, vencido o l.finis-

tei'IllO de al 

conheço da Revista 

tro Revisor. 

o Sr. Secretário - PROCESSO N2 3 800/67 - Relator: Hinistro 

visor: Hinistro Arnaldo Sussakind. Recurso 

são do J, de Direito da Comarca de Limeira 

Charles Moritz. Re 

de Revista de deci 

- ANTONIO SAR}mLLI e CIA. PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO (Drs. 

e J. C. Case11a). o. Faria Ferreira 

O Sr. Chªrles Mori 

perÍodo de maio de 

tz - Reclama o empregado licença-prêmio do 

1 ~59 a abril de 1 964, sendo a reclamação 

, A primeira instância deu pela prescrição 

r opina pelo conhecimento e provimento do 

de a.gÔsto de 1 966 

• • • (lê). O parece 

recurso, anv.lando-

nal julgue o Recur 

o Sr. Presidente -

palavra o Relatpr. 

O Sr. Charles Hori 

se a sentença de Embargos para que o Regia

se Ordinário que era cabÍvel. t o relatório 

De acôrdo. Em discussão. Encerrada. Tem a 

c ia, 

tz - As questões são distintas. Tem prefer: 

a nulidade por falta de fundamentação da 

apreciação da matéria nova trazida com o 

na apreciação, 

sentença, omissa na 
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recurso. Hll divergência citada. Conheço da Revista. 

O Sr. Presidente - Conheço em todos os pontos. Agora, a pref~ 

rência á, realmente, a de falta de fundamentação. Há divergên 

cia? Por unanimidade, co~~ecida a Revista. Tem a palavra o Re 

lator. 

O Sr. Charles Horitz - Dou i)rovimento, para anular a decisão 

de Embargos que, realmente, se omitiu nas questões apresenta

das •••. (lê). Essa matéria precede as demais. 

o Sr. Presidente - Havia matéria nova e a sentença recorrida 

não apreciou. De ac5rdo com o Relator. Hâ divergência? Por un~ 

nimidade, provida a Revista para anular a decisão recorrida e 

determinar que seja submetida a nôvo julgamento. 

O Sr. Secretário - PROCESSO H2 4 136/67 - Relator: Ninistro 

Charles Horitz. Revisor: Hinistro Arnaldo .sussekind. Recurso 

de ReVista de decisão da 18~ JCJ de São Paulo - SIDZRÚRGICA J. 

L. ALI PER TI S/ A e ANTONIO GO~íES BARBOSA (Drs. F. Prado Leme e 

c. Pinto Ferraz). 

O Sr. Charles Noritz - Não conhecidos os Embargos, por intetll.-

pestivos, argÚi a recorrente nulidade . (lê). A PrJcuradori 

opina pelo conhecimento e provimento. É o relatÓrio. 

O Sr. Presidente - De acôrdo. Em discussão. Encerrada. rem a 

palavra o Relator. 

o Sr. Charles :,rori tz - De acôrdo com o douto parecer, conheço 

da Revista pela divergência às fls. 40. 
O Sr. Presidente - Qual a divergência? Hinha anota;ão ~ a se

guinte: "O recurso - diz a Revista - era o Ordinário, porque 

o valor é indeterminado." Digo eu: 11 0 pedido é determinado e 

especificadJ, salvo juros moratÓrios e correção monetÚria ••• 

(lê). 11 

O Sr. Charles Horitz - A jtu•isprudência do Tribunal Superior 
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do Trabalho norteia-se pelo principio de inadmissibilidade do 

Recurso Ordinário, quando o pedido á ilÍquido, não obstante 

fixado o valor estimativo •.• (lê). 

O Sr. Presidente - Não é o caso. Aqui o pedido é determinado, 

especificado. Agora, êle quer que se conte juros moratÓrios e 

correção monetária sôbre o pedido, porque passou a ser indet 

minado. Não, isso é o accessório. Para efeito de alçada é 

putado o principal e não o accessÓrio; e não há pedido de 

tações. vincendas, como. lembra, aliás, o douto Procurador, fi r 

mada a tese da Revista. 

O Sr. Tostes Malta - A{ caberia, porque hoje a correção mone

tária é obrigatÓria. 
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O Sr. _Cha,rles Morit z - Quando o pedido abrange prestações vell 

cidas. 

O Sr~Presidente - Haa não abrange. V. Ex~ vendo o pedido ini 

cial vai verificar que o pedido 
, 
e determinado, especificado a 

não iliquido. A juu risprudência é inteiramente impertinente. 

- A condenação foi de acôrdo com o pedido. o Sr. tuiz i'íenos si 

o Sr. Charles Morit z - O valor foi da 320. 

o Sr. Presidente -
monetária o juros 

, 
e 

A tese da Revista é que havendo correção 

determinado. Se v. Ex~ mantém o voto, di-

virjo. 

o Sr. 

o Sr. 

o Sr. 

O Sr. 

o Sr. 

O S:!.:. 

Charles l•ior.;i,. t ~ - Mantenho o meu voto. 

Presidente - Divirjo. Não conheço. 

Julio Barata -

Tostes Malta·-

Luiz Menossi -
PresidQnte - c 

Não conheço. 

Também nüo conheço. 

Não conheço. 

conheceu da Revista. 

ontra o voto do Ministro Relator, não se 

R9digirei o AcÓrdão. 

o Sr. Secretário - P ROCESSO NQ 3 889/67 - Relator: Ministro 

Luiz Menossi. Reviso r: Ministro Charles Moritz. Recurso de R~ 

20! JCJ de São Paulo - CONEXOES DE FERRO 

NESI (Drs. Mauro S. Domingues e Milton E. 

vista de decisão da 

FOZ S/A e ronnt !-!ARA 

Silva). 

o Sr. Lui&_l.fenossi -
lia estando o empreg 

Trata-se de deferimento de salário-fami 

ado em g3zo de licença. Da~ a Revista, a

lei, artigos 53 e 150. Parecer desfavor~ 

d~riu. ~ o relat6rio. 

pontundo violação da 

vel da douta Procura 

o Sr. Charles Horitz - De ac3rdo. 

o Sr. PrGsidente -E m discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

o Sr. Luiz Menos si - Não conheço, Não ocorre a violação de la . 
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O Sr. Cha.rles Horitz - Conheço. 

O Sr. Presidente - Contra o voto do Hinistro Revisor, não se 

conheceu da Revista. 

o Sr. Secretário - PROCESSO NQ 239/68 - Relator: Hinistro 

Luiz Henossi. Revisor: Hinistro Churles Horitz. Recurso de R!! 

vista de decisão do TRT da 2!! Região - EHPMSA DE ÔNIBUS VILA 

PAULINA LTDA. e ANDRJ$ HARTIN GARCIA (Drs, Johannes Dietrich 

Hecht e Rio Branco Paranhos), 

O Sr. Luiz Menossi - Julgada injusta a despedida, recorrem as 

duas partes. Quer a empregadora sustentar que houve julgament 

"ultra petita", citando o art. 154 do CÓdigo de Processo Civi 

O caso era de concorrência de culpa ••• (lê). Parecer contrá

rio da Procuradoria. ~ o relatório. 
A 

O Sr. Charles Moritz - De acordo. 

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

Relator. 

O Sr. Luiz Menossi - Nenhum dos recursos é viável: o da empr~ 

gadora porque ••• (lê). Não conheço. 

O Sr. Charles Noritz - Não conhe,,o de ambos os recursos, 

O Sr. Presidente - Há divergencia? Por unanimidade, não se c2 ,. 

nheceu de ambas as Revistas. 

o Sr. Secretário - PROCESSO NQ 123/68 - Relator: Ministro 

Charles Moritz. Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind. Recurso 

de Revista de decisão da JCJ de São Bernardo do Campo - WILLY 

OVERLAND DO BRASIL S/A e PEDRO NOGUEIRA SOBRimiO (Drs. Sergio 

Barci e MaurÍcio Soares de Almeida). 

O Sr. Charles Moritz - Cômputo da gratificação natalina no 

cáluulo da indenização. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Presidente - De acÔrdo. Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavre. o Relator. 
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O Sr. «harles Moritz - Não conehço. 

o Sr. Presidente - Pelo Prejulgado no 20, não conheço. Há di

vergência? Por unanimidade, não conhecidaa a Revista. 

o Sr. Secretário - PROC~SO NO 260/68 - Relator: Ministro 

Luiz Menossi. Revisor: Ninistro Charles Moritz. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 2ê Região - AEG CIA. SUL AMERICANA 

DE ELETRICIDADE e ADEMAR DE OLIVEIRA BRITO (Drs. Carlos H. z. 
Mazzeo e Nelson Secaf). 

O Sr. Luiz Menoss1 - Sr. Presidente, as duas Instâncias consi 

derarrun injusta a despedida do empregado, ora recorrido, sob 

acusação de improbidade, que não se comprovara ••• (lê). Par~ 

cer contrário da douta Procuradoria. ~ o relatÓrio. 

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

Relator. 

O Sr. Luiz i,,íenossi - Não conheço da Revista. a Junta encerrou 

a discussão, porque o preposto declarou que não sabia o que eon 

tinha no embrulho ~ue trazia do depÓsito.(Lê). 

O Sr. Cbarles i.loritz - Conheço pela divergência. A dispensa 

testemunhas se fundou no depoimento do preposto de que nem ê -

le nem ninguém sabia o que havia no embrulho ••• (lê). Conheço 

e anulo o processo. 

O Sr. Presidente - AcoFtpanho o Relator, 11 data venia 11 do liJinis

tro Revisor. 

O Sr. Julio Barata - acompanho o Relator. 

O Sr. Tostes :Ialta - 11companbo o Relator. 

O Sr. Presidente - Contra o voto do itl.nistro Revisor, não co-

nhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N!l 301/68 - Relator: !Jinistro Luiz 

L!enossi. Revisor: l.tl.nistro Charles iüoritz. Recurso de Revista 

de decisão da J,C.J. de Governador Valadares. IZIDORO RIBEIRO 

DOS SAi!TOS e ;.!ATISA - ;.;ATADOURO IND. DE GOVERiTADOR VALADARES 

S/ A. 

O Sr. Luiz ;.:enossi - Sr,l'residente, proferida a decisão à re -

velia, embargou a emprêsa, juntando recibo de quitação, que 

Junta acolheu, para julgar improcedente a reclamação,(Lê). 

douta Procuradoria opina pelo conhecimento e provimento do 

curso, para restabelecimento da sentença orir;inal, exceto qu_ 

to à verba de décimo-terceiro salário. É o relatÓrio. 
A o Sr. Charles i,1oritz - De acordo. 

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

lator. 

O Sr. Luiz I.ienossi - Conheço da Revista pela divere;ência apon 
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tada, às fls.25, sôbre os efeitos da revelia. 

O Sr. Charles lloritz - Também conbeço. 

-2-

S , " ? O r. Presidente - IIa divergencia· Por unanimidade, conhecida 

a Revista. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Luiz i.!enossi - Dou-lhe provimento para restabelecer a 

sentença de Primeira Instância, :!data venia 11 do douto parecer, 

pois se não elidida a revelia. não cabe prova er.1 contrário •••• 

(lê). 

O Sr. Charles í.Ioritz -Nego provimento, pois que entendo legí-

tima a produção da prova com o recurso, principalmente nos ca

sos de revelia. Sem isso, seria inÓcuo,,,(lê), 

O Sr. Presidente - Acompanho o I.!inistro Relator. Acho que os 

documentos não podem ser apresentados na fase contraditÓria, 

O Sr. Tostes Malta - Com o Relator, 

O Sr. Presidente - Contra o voto do Ministro Revisor, dado pr 

vimento à Revista, para restabelecer a sentença de Primeira 

" Instancia. 

(Retira-se o Dr. Procurador.) 

O Sr. Secretário - PROCESSO N!! 326/68 - delator: Hinistro 

Charles l.loritz, Revisor: i,!inistro Arnaldo Sussekind. Recurso 

de Revista de decisão da lO~ J.C.J. de S.Paulo. RICARDO S~IBA 

TA e LINDA Kil.WS NAKATA. 

O Sr. Charles i•!oritz - A condenação à revelia foi mantida em 

Embargos. Diz o recorrente que o atestado médico apresentado 

••• (lê). A douta Procuradoria opina pelo conhecimento e prov! 

mente do recurso para anulação do processo. É o relatÓrio. 

O Sr. Presidente - De acÔrdo. Em discussão. ~ncerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Charles Moritz - A jurisprudência citada nas razÕes dos 

Embargos autoriza o conhecimento do recurso. O atestado médi-
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co diz que o paciente estava sob seus cuidados com amigdalite 

aguda, •• (lê). Conheço do recurso. 
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o Sr. Presidente - Há duas teses na Revista: revelia e salár 
... 

em dobro aplicados ao revel. Nesta segunda parte, conheço, por . ... que há divergencia. Na primeira parte 1 lidata veniali do Relato 

' ' N 'C'-• quanto a revelia, a Revista se reporta as razoes de ~·~argos, 
• • 

N # N 

nas quais sao citados dois Acordaos de Turma e um, mal indica-

do, que não diz nada, que é o segundo, de fls. 10. De maneira 

que não psso conhecer nessa parte. Peço que me corrija se mi• 

nhas notas não estiverem certas. Conheço da Revista quanto ao 

salários dobrados aplicados ao revel. t!, há divergência. 

O Sr. Julio Barata - Com V.ExcelÔncia 
• N 

O Sr. Tostes Malta - Vou corlhecer, porque ha indicaçao, aqui, 
N E • • da 211o Regiao. nos sabemos que, realmente, ha uma torrencial 

" de jurisprudencia nesse sentido da anulação da revelia. -
o Sr.Presidente - t o de fls. 10, o segundo? 

O Sr. Tostes Malta - Ficou aqui assinalado: (Lê). Quer dizer 

que, realmente, no caso em que venha o empregador comprovar o .. 
justo impedimento, nao se pode manter a pena de revelia. 

P N # N 

O Sr. residente - Eu nao ouvi a leitura do Acordao, mas ano-

tei que não dizia nada. 
ft A _, , A) O Sr. Tostes Malta- Existe jurisprudencia nao so ••• (le ~De . . .. 

maneira que e facil aferir. Os outros sao de Turma. Estou com 

o Ministro Relator. 

O Sr. Luiz Menossi - Com o Revisor. 

O Sr. Presidente • Então prevalece o meu voto. Contra 

dos Ministros Relator e Tostes Malta, conheceu-se, em parte, 

Revista. O Ministro Relator e Tostes Malta conheciam totalmen 

te da Hovista. Ministro Relator, quanto ao mérito, na parte e 

que foi conhecida? 

O Sr. Charles Moritz - Dou provimento para excluir a dobra sa 

larial. 



PODER JUDICIÂPIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRISUNAL SUPERIOR 00 TRABALHO 

14/5/68 RG/FBL/ML 

O Sr. Presidente - Eu nego provimento, porque a revelia é 

processual e não desobrisa a aplicação do art. 467 da Consoli 

dação, que ê a dobra salarial. 

O Sr. JUlio Barata - Com o Revisor. 

O Sr. Tostes Malta - Acompanho V.&cel~ncia. -
O Sr. Luiz Menossi - Tamb~m acompanho V.ExcelÔncia. 

O Sr. Presidente - Contra o voto do Ministro Relator, negado 
~ , -provimento a Revista. Redigirei o Acordao. 

(Retira-se o Procurador Dr. ~roeu Vasconcellos Horta) 
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O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 359/68 -Relator: Ministro Lui 

Menossi. Revisor: Ministro Chorles Moritz. Recurso de Revista 

de dec1s6o do TRT do 2o. Reg16'o. CLUB INTERNACIONAL DE REGA -

TAS e JULIO DE CASTRO PEREIRA MARINHO. (Drs. Monoel Portugal 

LeBo e Monoel de Jesus Amorol). 

O Sr. Luiz Menossi - Sr. Presidente, o coso é de cobrodor de 

clube que reclo:cou o pogot:tento do COtJ.issõos, de recibos llÜG 

não lhe tôrom entregues, desvi~dos poro servir o terceiros , 

emboro tôsse êle próprio o único cobrador do clube ••• (lê). O 

perecer é contr6rio. i o relatório. 

O Sr. Cborles Moritz - De ocôrdo. 

O Sr. Presidente - Eet discussõo. Encerrado. Toe o polovro o 

Relator. 

O Sr. Luiz Menossl - NBo conheço, violoçõo literal nBo houve. 

o Sr. Chorles Moritz - A olegoçBo do recorrente, de que só 

un cobrador nõo dorio conto do cobronço ec rozBo do aumento 

consider6vel de sóctos, ••• (lê). Conheço. 

O Sr. Presidente - A decistl'o recorrido deu pelo olteroç6o? 

o Sr. Chorles Moritz - Condenou o pogor os cOD1ssões, n6o ho~ 

ve prejuizo. Como ounentou o núcero de ossociodos contratou 

o segundo, nos nõo houve redução. 

o Sr. Luiz Menossi - Sr. Presidente, ero o único cobrador do 

clubo_e nõo lhe toro:c entregues os recibos, toro:c desv1odos o 

outro. Agoro, há olegoçõo de que houve 1nversõo do ônus do ·pr 

V0
1 

e que êle t1nhD probDb111dOde de, S~nente, SOS1nho 1 fozer 

o cobrança. Alego o recorrente que, violado o ort. 468, pois 

dera por olteroç6o inexistente. 

o Sr. Presidente - E dó como violado o ort. 468 e 818, ônus d 

provo. Perfeito. Estou com o Ministro Revisor. Houve v1oloç6o 

do ort. 468; o Acórd6o ot1rmou que houve resols§o 1nd1reto po 
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vloloçõo dêts ortlgo e por vio oblíquo. O ort. 468 estó viol~ 

do poro oquêles que entendem que, nlo tendo hovido prejulzo, 

oro certo o empregador admitir nôvo oobrodor roce ao aumento 

de s&cios. Aco1nponho o Ministro Revisor no conhec1mento. A hi 

pótese, segundo entendi, é esto: o clube teve oumentodo o seu 

número de sócios, e odm1t1u um outro cobrador, N6o houve redu 

çõo do totol auferido pelo cobronço dos comissões pelo recor

rente. Apesor disso, entendeu o deoislo recorrido que o oto 

potronol vlolove o art. 468. Assim interpretando, penso que v 

lou o ort. 468 do doc1s6o, Conheço do Revisto, 

o.sr. Julio Boroto- "Doto vento" de V. Exo., estou com o Mi

nistro Relator porque houve prejulzo, e êste manifestou-se pe 

lo aumento do núnero de sóc1o, pois se aumentou o número de s 

elos e êle oro o oobrodor, t1nho o direito de cobror dos novo 

sócios, e gonhorio oo1s do que gonhovo nos comissões. Só odm.i. 

to o olteroç5o do contrato, ou melhor, em têrmos cloros, o od 

m1ss6o de nôvo cobrador, se ficasse provado que oquêle cobro

dor n5o dovo conto do cobronço. No outro hipótese, êle torto 

direito, serio otâ umo melhoria no sou ordenodo. Hó amo olte

roçBo no meu entender. 

o Sr. Tostes Molto - Ser1o isso, com o devido vên&o, condenar 

o clube o ter um só cobrador. 

o Sr. Julio Boroto - Eu nõo disse isso. Se êle nõo desse con

to, oi, serio diferente. 

o Sr. Tostes Molto - v. Exo, disse que deverio receber, Ouvl 

que o Ministro Relator portlu dêsse pressuposto, de que o ou

monto de sócio foi tol, que j6 um cobrador n6o devo conto, A

componho o Revisor, "doto vento". 

o Sr. Presidente - Conhecido o Revisto, contro os votos dos 

Ministros Julio Berota e Relator. Tem o polovro o Relator. 

O Sr. Luiz Menoss1 - Nego provtmento, 
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O Sr. Chnrles Moritz - Dou provimento ~.ra julgar improcedente 

a reclamação. Não se pode condenar a recorrente de ter apenas 

um cobrn.dor • • • (lê). 

O Sr. Presidente - Acompanho o l1inistro Revisor, "data vania" 

do Relator. 

O Sr. Julio Bí~4ta - De ucôrdo com o Relator. 

O Sr. Tostes Màlta - Acompanho o Revisor. 

O Sr. Presidente - Contra o voto dos Ministros Relutar o Juli 

' Barata, conheceu-se e deu-se provimento a Revista para julgar 

improcedente a recl1~ação. Redigirá o AcÓrdão o Ministro Revi 

sor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 360/68 - Relator: Ministro Lui 

Menossi. Revisor: Ministro Charles Moritz. Recurso do 

de decisão do TRT da 2~> Regi&o - VEMAG S/A VEtOJLOS E MÁQUIN 

AGRtCOLAS e MANOEL DONINGOS ALVES (Drs. J. Eduardo Gomes Per e 

ra). 

O Sr. Luiz Menossi- Sr. Presidente, o empregado, ora recor

rido, teve reconhecido o direito às diferenças de indenização 

por fÔrça do aumento coletivo ocorrido no prazo do aviso-pré

vio. O parecer é pelo co~~ecimento e improvimento do recurso. 

É o relatÓrio. 
, ~ 

O Sr. Charles Moritz - Aviso-previo pago em dinheiro. De aco!, 

do. 

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

Relator. 

Q Sr. Luiz Menossi - Conheço, dadada divergência apontada. 

O Sr. CharJes M~ritz - Também conheço. 
, " Q Sr. Presidente - Ha divergencia? Por unaniMidade, conhecido 

o recurso. Tem a palavra o Relatar. 

O Sr. Luiz Menossi - Sr. Presidente, a questão primeira aro-
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solver é a data da rescisão do contrato, como ponto de partid 
, 

para o prazo do aviso-previa. Diz a recorrente que u sentença 

nor~ativa entrou em vigor depois de esgotados os 30 dics. A 

despedida ocorreu ••• (lê). Nego provimento • 
• O Sr. Charles Moritz - Aviso-previa pago em dinheiro. Dou pr~ 

vimento ao recurso. 

O Sr. Presidente - Acompanho o Relator. 

O Sr. Ju1io Bgrata - Com o Relator. 

o Sr. Tostes Malta - Com o Relator. 

o Sr. Chgrles Moritz - Contra o voto do Revisor, negou-se pr~ 

' vimento a Revista. 
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O Sr. Socret6rio - PfiOC~SSO Nº 511/68 - Rolotor: ~inistro Cho 

los Moritz. Revisor: l<iinistro Arnoldo Sussokind. Recurso do R 

visto de docisõo do 90. JCJ do Guonoboro. INSTITUTO BRASIU:I 

fiO DE GEOGRAFIA E ESTAT!STICA - SERVIÇO NACIONAL DE RECBNSBA 

MENTO - ( DR. Alsorino Iliochodo) o SILVARINO JJJ:N.d:DITO DA SILVA 

O Sr. Chorlcs Moritz - Décino-tercoiro sol6rio, funeion6rio 

do IBGE. t o rolot6rio. 

O Sr. Prostdonto- De ocôrdo. El:1 discuss1lo. Encerrado. Ten o 

polovro o Rolotor. 

O Sr. Chorlos Mor i tz - Conheço e nego provinento. 

O Sr. Presidente - Tot:Jb6n con:1.eço o nego provlnento. Hfi divo 

gêncio? Por unonit:Jidode, conhecido e nego do provi~:tonto o o re 

curso. 

O Sr. Socret6rio - PROCESSO Nº 528(68 - Relator: lilinistro Cho 

los l.lori tz. Revisor: r.:inistro Arnoldo Sussokind. Recurso do H 

vúto do docisll'o do 4o. JCJ de Sll'o Poulo. SALP RADIO E TELEVI 

SJW S/A ( DR. El:!Dnuol Cor los) e JviiUrON 1\:ARTINS Dli: SOUZA • 

O Sr. Chorlos Moritz - .ti:l:tpre13odo controtodo por expcriôncio,dc 

pnrocor pelo conhecincnto o dcsprovinento do recurso. n: o rolo 

t6rio. 

O Sr. Presidente - De ocôrdo. En di scussõo. Encerro do. Tct:J o 

polovro o Rclotor. 

O Sr. ChOrlcs Mor i tz - Nl!fo con~eço do Revis~o. O reei bo posso

do pelo onpregodo 6 opcnos de sol6rio vencido. 

O Sr. Presidente - De ocôrdo, con o nelotor. H6 divergôncio? 

Por unoninidode, nõo se conheceu do Revisto. 

O Sr. Secret6rio - PHOC~SSO il2 411/68 - nclotor: Lin1stro Luiz 

Eenoss1: Revisor: i_inistro Chorlcs !.ioritz. Recurso de rlevisto 

de dccisll'o do 17o. JCJ do Guonoboro. LUCIA!~O GARCIA lliORENO (DR. 
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José Poroniltcr) e LEDA ARA"ttJO Roc-:rA ( Procurodorio Reg1onol do 

Trobolho), 

o Sr. Luiz j.'cnossi -
UJJ n~nuto depois do 

(lê) •. O porecor 6 f o 

o Sr. Chorles 11:ori tz 

Troto-se de. docisO'o proferido ô revelia, 

prccil'o c onze dopCJ: s de ter desiGnado ..• 

vorôvcl, ~ o rolot6rio. 

- De ocôrdo, 

o Sr. Presidente - d 3i:J dl scussõo. i:ncerrodo. Tem o polovro o Re . 
lo tor. 

o Sr. Luiz Lonossi - O::ll1'1CÇO. 

o Sr. Chorles J:ori tz - Tonbén cCJnilcço. 

o Sr. Presidente - H 6 divercêncio? Por unoninldodc, conhecido 

o recurso. Tc11 o pol 

o Sr. Luiz ;,:anos si. -
pEliOSOO quo 30 o proso 

to ou do procuroçtro. 

O Sr. Chorles Moritz 

desde quo coJ:Jprovodo 

ninuto op6s o pro giro 

o Sr. Presidente - c 

do Rclotor dou-se pr 

o portir do Instruçõ 

o Sr. Luiz i.,enossi -

ovro o Relator. 

3oc;o provincnto,Sr. Presidente, porque a 

ntou niJo cstovo nunido do corto de prcpos-

.. ( lê) . 

- Dou provincnto poro onulor o processo 

o foto do que Q conporecinento ocorreu UJ:J 

on o Revisor, "doto vcnio". Contro o voto 

ovinGnto ô nevi sto, poro onulor o processo 

o. 

Poço justificoçDo de voto. 

o Sr. Presidente - D eferido o justificoç~o. Rcd1cir5 o Acórdffo 

o i\ovi sor. 

o Sr. Socrot5rio - p 

Eenossi. rlevisor: !.!i 

de dccisll'o do 2o. JC 

Goulort Tibou) o HAR 

o Sr. Luiz l\ionossi -

ROC.8SSO N2 414/68 - Relator: i:Jl.nistro Luiz 

nistro Chorles Moritz. Recurso de Revisto 

J do Guonoboro. RAD IO RIO LTDA, (DR. Juli 

OLDO DE SOUZ11 CARIJO (DR. Poscool Bottino) 

Sr. Presidente, rGcon'1ec ido o roloçüo de 
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enprêe;o, rojaitou os lihborcos ... (lô). ~o rolot6rio. 

o Sr. Chorlos r.!oritz- Do ocôrdo. 

-.3-

O Sr. Presidente - En dtscuss1lo. Bnccrrodo. Ton o polovro o R.o 

lotar. 

O Sr. Luiz L.cnossi - A questll'o jó hovio sido lovontodo peronte 

o Junto ••• ( lô) • ~;1! o conl-Jeç o. 

o Sr. Chorles koritz .. Niro conheço. 

O Sr. Presidente - Hó divere;êncio? Por unonii:Jidode, nll'o se co 

ceu do Revisto. 

O Sr. Secrctório - PROCli!SSO Nº 581/68 - Rc lotar: lhini stro ChDr 

las Moritz. nevisor: l'iinistro Arnoldo Sussekind. Recurso de Re 

visto de doei sil'o do TRT do 2o. Reciõo. CIA. NITRO Qun;rcA BRA 

SIELEIRA (DR. Arthur Pucciorl.olo) o JOM APOLINARIO DA SILVA. 

( DR. Vlloter de Mendonça Soi:Ipoio). 

O Sr. Chorles !Viori tz - A scntenço l.npõo o coudiçilo do cnproe;odo 

considcrondo que oro cstóvcl e que o <mprêso nõo fixara deporto 

:10nto onde o ne sno trobo lho r o cano servente .•• ( lô) • ~ o rolo tó

rio. 

O Sr_._ Presidente - Do ocôrdo •. tiln discuss!l'o. ll!ncerrodo. Toi;I o 

po lo vro o Rclo to r. 

O Sr. Chorlcs i'iioritz - Sondo 6 Ju!zos, trôs votorou pelo inde-

11zoçt!o dobrado. (Lê). Conheço do Revisto pelo proli1:1inor do nu 

u.idode, c dou provinonto poro onulor o Acórdll'o recorrido. 
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O Sr. Presidente -' .Ssto 6 o uou voto. No coso, est11 citodo o 

ort. 48 do Rcgi.nonto. Hovi.o, reolnentc, cnpo te: três votoror1 

pelo rointo(Sroçfio, c três votoroL'l pelo convcrsll'o, Anulo, pois 

que provodo o onpoto. H6 dl.vorgôncio? Por unonlnidodo, deu-sa 

provit~onto ô Rovl.sto poro onulor o Ac6rd1l'o recorrido o dotornl. 

nor sejo subnotido o nôvo julsonento. 

O Sr. Socrot6rl.o - PROCJSSO Nº 589/68 - Relotor: !Unistro ChOr 

los I>;ori tz. Revisor: lilin! stro Arno ldo Sussokind. Recurso de Re 
• 

visto do docisll'o do TRT do 2o. Região, CIA. PAULISTA DE ESTRA

DAS D.ti.: F.ti.:RRO (DR. Benedito Arthur Ribeiro) o DOiáJli!GOS DA RGClHA 

SALAZAR .B OUTRO (DR. Alberto <Hroe;lio), 

O Sr. Chorlos Moritz - Troto-se de coso do Cio. Poulisto do Es 

trodos de F9rro, on que estll'o citodos orostos cm~o dl.verccntes 

1l: o relotório •• Voto pelo n!io conhecinento do recurso. 

O Sr. Presidente - No Revisto ost6 oi todo Acórdtl'o do Turno ,Tot. 

bé1:1 nO' o conheço. l:I6 di vorgêncio? Por unonl.l:Jidode, nO' o se conhe 
' 

cou do Revisto, 

O Sr. Secret6ro - PROC.ii:SSO Nll 89/68 - Rclotor: ltilnl.stro Luiz 

Me1;ossL Aerovo de Instrunento do despocho do TRT do 2o. Regi

ao. CIA. INDUSTRIAL E AGR!COLA DE SANTA B4RBARA (DR. Luiz de 

Queiroz Telles) o ORISSIS DE OLIVEIRA li: OUTROS ( DR. Mguel Al

fredo r~olufo Neto). 

O Sr. Luiz li1onossi - Sr. Presidente, o respeitável sontenço o

nulou o tronsfcrêncio inposto o o enprcgodo ••• (lê). O porocre d 

douto Procurodorio é pelo proviuento do Ac;oovo poro nelhor exo 

J:to, considcbondo o desfundonentoçll'o, to!~bGJ:I, do despocho • .e o 

rolotôrio. 

O Sr. Presidente - Em discussfio, .cl:ncerrodo. Tet;J o polovro o Re 

lotar. 

O Sr. Luiz liicnossi - O despocho o~ovodo se encontro ccrtlfico 
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do às fls. 2. Verifica-se o laconismo do mesmo, em relação à 

preliminar de nulidade ••• (lê). Dou provimento ao Agravo para 

melhor exame. 
, ,. 

O Sr. Presidente - Ha divergencia? 

O Sr. Tostes Malta - Peço vista. Da leitura do relatÓrio me 
• A H ~ 

convenci que a mataria gira em torno de prova que nao se fez. 

Da! a sentença contrária e nem se demonstrou na Revista o seu 

cabimento. 

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

de vista do Ministro Tostes tmlta. Está encerrada a Sessão. 


