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Presentes: Sra. Astolfo Serra, Pre 
sidente; RÔmule Cardim, Salgado 
Bastos, Lioa Teixeira, Fiuza Lioa 
e Bezerra de Menezes, Ministros; 
Sérgio Marques, Secretário. 

* * * 
, 

O Sr. Presidente - Havendo numero legal, declaro aberta a ses 
~ , . 

sao, O Sr. Secretario vai proceder a leitura da ata da sessa~ 

anterior. (Lida a ata). Eo discussão. Não havendo objeção, 

dou a ata por aprovada, 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nl! 1 236/63 - Relator: Ministro 
, . -Lima Teixeira. Embargos declaratorios opostos a decisao da 

la. Turma, proferida ec sessão de 6-9~63. A Turma resolveu 

adiar o julgamento, em virtude de empate na votação. Os Srs 

Ministros Lima Teixeira, relator, e Fiuza L1111a acolheram os 

embargos e os Sra. Ministros Astolfo Serra e RÔmulo Cardi3 

rejeitaram. 

O Sr,Presidente 
~ , 

- O Ministro Bezerra de Menezes nao estu pa -

ticipando do julgamento. Com a palavra o relator; 
a , 

O Sr. Sal~ado Ba~tos - Se V.Ex. me permite, ja conheço a ma-
, , -teria dos ambargos, Acolho os embargos. O acordao nao se 

ajusta, "data venia 11
, ao que foi decidido na TUI'Ill&. Os emba-

gos visam a corrigir esta situação. Ora, o que está no acór 

dão é o seguinte: (lê). 

cvg/ 
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O Sr. 3ale;ade Bastos -(Continuand~). Preliminarmente, subl'.m 

os autos para. apreciB çã o de méri te. llã;:, hn que cogl ta r. O 

de que .qe cegits é &·'que está na ata: dar provimenta parA re~ 

tabelecer a decisão de primeira lnstsncla. 

O Sr>. Rnmuln Csrdlm- Então ternas que cositar o que diz o acé: 

dãe. 
, - , . 

O ST'. Salr,~c1e I3e. sto~ - O acardno diz ::> seguinte: no n;eri te, 

deve ser n p!'eclsdo pela instâncle. :t:stá certo. ~ ' . E o acordá~! 

recorrida. Tenhe a impressãe de que hauve en~ne meu au de 

v. Ex• •• ~ o seguinte: a declaio de primeira instancla enten 

deu que :.s reclsrnantes ertu1 caracedores de ação. O TrlbUMl 

Regional de são Paula decidiu que, versando a reclannçã" salá 

rios, nãe havia C"!r~ncia de ação. 1 parte interpGs recurso 

de primeira instância porque, ne c<>sa, h11win carência de eçãe 

t 11 que êllz a certidão de jul5sment~t~ de fls. 155· 

O s;. R2mul~ Cardim - llá carência de açae, ce~~ vamos apreci

ar o mér1 h? 

O Sr. S&lf>Sdo Bast!J"t - Veja V. Exll.: se ~ts embr~rt;ns nio foran; 

ac$lhidos, subsiste o acórc'lãl! nos têrt1os em que está, 1.nte1r!_ 

mente dlver~ente d!! certidilo do TribUD.'ll e das netas taqulgr: 

flcss. Trata-se co seguinte: os ecpregados recl!lnl!l.Mm dias 

de greve. A Junta entendeu que não tinham razão porque no 

acôrdo que se se3uiu à õreve ficara estabelecido que esses 

dias não s~riam pac;as. Em rala'}io àqueles dias, hou11e csrên-

ela de nçãa. V9.mcs ad~litir que .J 1'ribunal egteja errada, m1u 

a decisão dR Primeira Junta est.ava certa, nG caso houve csren 

Cill êle !l çi~:~. C~mo pndia O !lc2rôn:l determinar que fiJsse apr~ 

clac'l& a mérit~? ".:'emiHJ que e justar o acÓrdão ae que foi, real 

mente, decidido. 

O Sr. RÔmulG Cardlm - lileu vota foi neste sentido, de que não • 

2 



PODEq JUOtCIÁAIO 

.JUSTIÇA 00 TRABALHO-

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

I • ' 
era;·possivel mndnr ,apreciar • meri t::. se tinha!I"-'"S restabeleci, 

d& a de c i sã a de primeir!l 1nstanci.!l • I: t3 o que ouvi do J'ela

tÓrle de 1lus"tre rel.etor. I:ntão votei errado. 

O::;.,.., Llm'l Teixeir~- Até e rel:ltério mio se ajusta à decisão 
·. 

O Sr. Ríimula Csrdim - Nã::. esteu c::nnpreendend$ êat~ ponte. 

'uem está interponde em~rgos de dechração? 

o Sr. Sal!'j!!d~a B!!stos - Oa empregades, 

O Sr. Rilmule Cardim - Então veja V. Ex'. que este u c e r to. 

;:; o r. St~L;ado B<tstr>s - Sa negeu es embqrgos Çle declareçãe deva . ' 

ir a ·Juntll. 

O S.j:. Rêmule Gardic1 - Se se ne ;)!\ os embarg::.s, o que subsiste 

é o ecórdãB. Nãa transcre·ve a certiciÃe? 

O Sr. Sal,;lldo Bastos -V. J::xê, 1ne perdt~e. Ce~~nclul c:iZ.end::>, 

dar pr~vimento p11ra restabelecer a decisãe r1e prlueira instÂQ. 

eis. Cencerdo.ccm V, Ex"., está certa a conclusã.o. A confu

são eu é que ia fllzenda. Réljeito 0s emberg;,s. 

o sl'. p,.,~sidente - Prevalece o V:)tO divergente. -Rejeitados 

os embsrgos. Redir;ir!Í o ec0rcüi'a 

o s,.. se ~r" t~ .,.i~ - PP.or:~sso lil! 1 

o l=irHstr., RQmulo Cardlm • 
./ . 

922/63 - Rel<t tôr: !.:inb tre 

Lin- Teixeira, Reviser: Llin1str•&-Sal,;ado Bestes. Rscurso de 

re.v1sta de decisão ds 1611 JCJ e!\ GB. Interessados: MÓveis Ci 

-

da de 1"JSr';lvilllosll Ltda. e José !1amon Valentim e Carlos !•lore ira ~ 

da C,.,sta, 

O ST', Lim~ TeiXeira -A déc'lnn sexta Junta de Conciliaçã;, e 

Jul-;!lment~ da Gusnabars '-Jitte julgeu à revelia, p~r nG:o ter 

compa reei~:. a recl~>rr.gda à a wliência, a despe lto de n::.tiflcada 

(lê), ~ o reletórh. 

O Sr. Sa l>t!! do 13'! st"'s - De a c Ôrda. 

relator, 

O Sr. Limn Teixeira- Uiio conhe'<e do recurso. Wio teru funda

mente, nil!> indica violll çã; de lei nem l4á conflito de jurispr-1: 

I 
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O ó:>r, S'>l:m~e Bnl'ltos - Pecli"' e.e eminente rel~tor qúe verifica·. 

se a fls. 21. O que lllluve foi .o sc3uinte: o nôvo. regime para 

rec.•lhiinento de custas_...observado, cu!nprido e seJu1d• n'l Prime 
~· : - ! , 

ra Re_gião e o da. extráçao d.e U!IB guia que e envida as 'rrib,una 

. . -
rt~ gi'l.nn. 

. , 
O original velta aos autas e ·uma das CGpias fica 

em poder de quem pa.ga. A c.Ípla que f~i devolvida à Juotll nã::~ 

fGi acostada aos aut;;s, ente& &s embart;os foram c.lnside:radGs 
h 

des~rtes. Hó recurso a empresa juntou a preve do pe.óamenta. • 

o·s eJilbQ r~o s :foram oferecidos a 28, as custas fora Ja p-i ~ s no 

dia 4. .'- , ' ' .. 
li!~ o hó o e n erça o. Pode ser. que sejam'intempeJst1vos, . . 

mas desertos, -na e. 

c11m 'f data de 28 ~e .fevereiro. ~ a dB.ta d:J pr.Ípri,.·l·ecurse. 

O Sr. R êmulo é., rdi m -. Estãiii. ·In ga s no me Slllll dia 28. 

o Sr.· Lima Teixeira - O recurso nB:e tem fundnr.:ent~. 

O l:lco. s.,lg'lflc Blil.st,)s -Como e recuret:~ fala, ~clusivsmente, 

ns d~serçã~ e cemo ~ evidente que se tr<:~ta Cl.e um engan~ da 

.Junta, não sei conheço cor.::> é'cu pr3vi:nento. 
• 

o ::Sif, R.ólrnul., Cardim- Es.tsÍ'fundall'l3ntado. Tasbém cità acórdão 

o ::Sr, P1•esidonte - O r ela ter tl!lll cepheceu? 

o Sr. Lima Teixeira - Não conheç~. 

o Sr. ··s.,ll!e.do B9. s tos - ConlH'l ÇG. 

O S!'·. Rômul" Cardim - Ele iniciou o recurso dtzendo que na• 

ocerre de:Frção quandD e recorrente deixar de pegsr as custas 

em .vtr tude de obstácule cria do pela parte adversa: (lê). Ci

ta um <~cérdão dn. Terceira Regii:1 e depeia vem a p<~rte ler;al, 

, perque· no recurae :ile mast1•ou e este> p:revado isto, que ns CU,1 

tas estão P" EJIB. Está fundsraen'bld.:> nas alÍneas~ e b. i.la ta 

veni!", conheça. 

o Sr. l:'iuzl'l ·Lt~m -Conheço. 

O ::;,. • Presidente - Também CGnlleÇitl. Conhecido, p~r r.lD l orla. 
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Cem a pal111vra o rels t .. r. 

o S!'. Linro 'C'~ixeirq - SÓ nanc1.-l ndo be.ixar P'! ra apreciar. 

O Sl'. s.~ lgado Bastos - Com o relator. . ~ Os,... Presidente - Hs divergencia? Por Url!ln1m1dade ba.:.xem os 

• • • autos psrll que sejam apreciadas C:>r:w embargos. Redigira e aca 

dão o revisllr. Agradeça e comperecimento do Ministro Jul 
-' 

Sslg3do Bastos, que sempre engrancle(esta Turm. 

O S~. S"l.:<~~o bast:>s - Peça licença para me retirar. 

(Retira-se a !Jinistro Sal;;]ldo Bastos-) 

O Sr. Secretário - PTlOCESSO Nll 872/63 - ltehter: l.linintro Be-' 

zerra ele l:enezes. Agrave de in~trumento de é'esft>.cho de •rRT 

da 1" Regiãe. Interessados: Café e Bar Correill Ltda. e F'ran

cisca Teli3s de Sousa e e'-ltra. 

O :lr. Bezerra' ele kenezea - :3em divergência a Junt<:~ julgou pro 

cedente a re~lama ção, considerando injusta a dispens!l: (lê). 

~ o rol~- tÓrie. 
~ 

(Chet;t a Precur<J.dera Na tércia da 3ilv eira Pinta da R::lcha) 

O Sr. ?rP.Ilidente -Em diaC1.óssãlil. Encerrada/ Cama r:nlsvra. e 

rela ter. 

•J Sr. 3ezerr" <1e ;~.,neze" - Dll:la in,,tânc,ias__.exawinando a pr111va_. 

. - . - cheg'lran: a conclusao ae que a dispensa foi inj~.<sm. Nege 
' . ~ p•ovimento ao agr~vo nos termos d-o despacho. O qu~ se preten 

de é revolver p~ova. Nego previmenta. 

O :l • Presidente - Pgr unanimidade neg'ld:> prwvimentv ~.o Apêlo 
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O Sr, Secr.;tárb - FROCES:>O lTR 1,84/63 - AI- Relator: Ml.nistn 

Bezerra de i.:enezes - Ar.;ravo de Instru:.,ent.~ ele des'!'ach:-> d" Sr. 

Fre:~1~ente ro T:1T da 1.1\ Re:;1Üe - JOS~ DA ~IL'/A e FAUAIR u( 

JRASIL S/ A. 

pJr malor1n, não c;ml1ece.:;. r1o rGcL!I's-;., f:Jr tlese,"to, ••• (lê). 
1
A Proc,l!'ad)r'a á -elo :'r,vtnento do A::r"wo. E' o relat6r1o. 

O Sr. Fres:cdente - Elil discussão. Eneerr~da. Te.:~ a ptlavro. l 

Relator. 

O Sr. Be zerl'S de Me ;1e ze s -

que se 11rbitrou e'~ ÇP.s 3.000,00 ~ara ct>d:l u.a .... (lê). 

"' Contra e ~ne f·, to sr 

:aent~ Gl:IS h'l:"Or~riJS dos rerihs ••• (lê)." 

1'11!'!1 :1&lh?r exa:.le c•er,rtê :J '::'T'ion:-.:ll. 

O Sr. Secret~r1o - fRCCESSll NR 921/(,3 - AI - R~;lahr: :ani~tr: 

Bezer:-a de Uenezes - A~ravo. de Instru.":Je~to de ~es:·acho do Sr. 

Presidente do TR7 da 5G Re:;;iâ\., - CIA. PauGTi::SSO E D'!IÃO FA'1G 

DA BA:J.IA e JOSÉ VALir'Tr: DA C"". TQÃC E 01JT1'l.O. 

O Sr. Bezerra de l.1er.ezeg - A 2ll Junta de Sa.lv!ld!)r j'll.,ou pr" 

E' o r. la t5rio. 

nela t Jl'. 

6 



~~ 
~~ 

PODER .JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRISUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

?:9/W§.JJ /cb 

7 

13-30 - 2 -

' "'uanc''l ge tratn, r:Jre: ' 

o Sr. se~~ tár1o - PR~r,~sso N~ 1003/63 - AI 

tro :SeZAI'l'i\ de Me~e?eS - A;:;::-·wo de I:1strac:o:-.l::> ne r'!cs s.cho d~ 

Sr. 1'res1riente de '.i:TI.T ds 111 :le.;i.i'o - E·_;n:rc,~ tLV~S !iOG'CEIRA I: 

O IJ'1'ROS e Rtoz FEn~~VIÁ~IA FED~RAL S/A. 

(Retira-se ll Pro('urarbrn natÓrcin Silvr-1.rQ d:J. R)cl·.-'1· 

O Sr. Bezerril de Lfenezes - A Jmt':'l 

' -A Pror.l-r!lr~rla e pelo n-<:~:1 J11" 

1 E' ' v mento. o relatorio. 

O Sr. Presidente - Elil discussão. Encerrada. Tem a palnvra r 

RelatJr. 

-S3u ?elo na o rr'>v~ ·tent'J '!):)rque, dt 

leitura que fiz, vê-se que as c·,as r'ecis3e3 dc;:;'"lnstrors.u 'itHI 

- ' ~ I nao h~, real~cnte, v1~laçaa le~al, nem h~ttve ~el~r1o da pr~va 

... (lê). Ne~.;;o !lr-:-viment9. 

O Sr. Presidente - rrá diverG-ência? Por unan1-,1dade, ne~ado 

provi~:<ent'> ao rect:rso. 

O Sr. Secretário - ::'RJC'3SSJ !TI: 725/63 - AI- Relator: 1!in1s -
A 

tro Romulo Cardi;.; - A vrav:> da Instrw~ent!l de dasr . .:.cho c1:. Sr. 

Presidente da 2& JCJ da S. Fat~.lo - IUD{JST:1Ill DE ARTEFATOS DE 

32RRACRA J. BA~BOSA e ALTAIR ROCHA. 
A 

O Sr. Ronulo Cardim- Entender:ib nZo caracterizada 11 fall:a q: ~ 

jt~stif1caria a di::t:·esr-.a d::> ~·ech.1~nte, •. (lê), E' o r6l'.lt6rt-
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O Sr. Presiàente ·- Ell1 àiacussão. Encerrada. Te111 a palaYra o 

Sr. Relator, 

O Sr, R êmulo Caràim - O a&rayante citou ea seu recurso àe re-

Yista,,, (lê). Ne&o pro'fimeato. 

O Sr. Pres1àente - Há ài'fer&ênc1a ? Ne&ado pro'fiaento unâA1 

memente. 

osr. Secretárie - F 

R êmulo Carà1:a, AI à 

&lã o. Interessaàos: 

RAMOS DOS SANTOS, 

O Sr. ReiiiUlo Carà.ill 

r ando os :pontos ••• ( 

ROCESSO ~MERO §44/63 - Relator M1alstro 

e àespacho ào Presidente do TRT da la. Re 

FABRICA DE CALÇADOS NELSON MARTIN e IRA 

- A dec i sã~ de ,rime ira ins tâ.11C la enume -

lê o relatérto). 

O Sr.Pres1àente - Ea discussão. EDcerraàa, Tea a pala'fra o 

Sr, Relator. 

O Sr. Rêlll.lle Ce.ràic -Como Ylu oTr11tuaal, •• (lê). "DElta Tenta' 

àa Procuraàoria, ne, o proYiMento. 

O Sr,Presiàente - H á àiYer&êac1e. ? Ne&aào proTiaento uaâai 

aeaente, 

O Sr. Secretário - PROCESSO ~MERO 883/63 • Relator l41R1s tr 

Riraulo Carà.1m. AI àe à.espacho ào Presidente ào 'IRT àa la, Re-

clã •• Interessados: LUIZ RIZZO e FUNDAÇÃO DA CASA POPULAR. 

O Sr. Rimulo Caràia - Reclamação Tisaaào e~ulparação salarla 

• • • (lê o relaterio) • 
O Sr. Presidente - Ea discussão, Encerraàa. Tea a palaYra 

Sr. Relator. 

O Sr. RiiiiUlo Caràia -A revista é sUJtar!ssima, (Lê). Ne&o 

pro'flllent o, 

o .s r. Presloiente - H 

11ente. 

O Sr. Secret~rio - PROCESSO Nlh!:ERO 946/63 - Relator MiRistr 

8 

Rilllllo cardi:a. AI à. e à.espacho d.o Presià.ente da .tCJ" lieS.r.oca••· 
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Interesaaiea: INDUS 'DUAL TEXTIL ROLDAN LTDA. e NATALE FREGNO-

LATO. ' 

O Sr. Re11.ule Caril• -A àecisão-~ue está traslaàaia, •• (lê • 

relat,rh). 
' . 

O Sr,Preaidente - Em àiscussão. Encerrada, Tem.a palavra • 

Sr. R ela ter. 

O Sr.-·Rêraulo Cari1111 
. . 

- Estou àe acerào cem a àouta Precuraào-

ria. (Lê). Ne,e p reviaente. 

o Sr, Prea Li ente - Há àiver,ência ? Ne,ade previcente unâa! 

111eaen te. 
-

O Sr.·secret&rie-

Re.lllllo cariia. AI 

PROCESSO N"O';.umo 999/63 - Relahr !.!inistr 

à e iespacko da 6a. JCJ de s. ·Paulo, Int e

IMARÂES e IRAC I DE OU VEIRA, . resaaies: ABILIO GU 

O Sr. Rei!Ule Cariir:t - Trata • presente a,rave ••• (lê • rela 

térlo). 

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

Sr, Relator. 
' 

O Sr, Rêaulo Carii• - "Data venia 11 àa douta Procuradoria Gera , 
• funiameate do jul gamento ••• (lê). • Baixea os autos a.· Juata 

co11pete:nte. 

O Sr.Preslàeate - • Baixados os autos a Jun-

ta competetl.te, 11•r unanllüiaà.e. 

O Sr. Secretário -

tre Ri.ulo Caràill. 

teressad.es: BAN:JO 14 

SON DIAS FERREIRA • 

O Sr. R êmulo Card.ia 

relatGri•). 

PROCESSO WMERO 1.032/63 - Relator M1.B.is 

AI àe iespacho de TRT ia 2a. Re,ião. In

OGIANO DO COd'\CIO E IND'OS1RIA S/A e NEL -

A decisão ~ue está traslaàada ••• (lê o 

O Sr,PresiieMte - E11t àiscuasão. Encerrais.. Tem a palavra • S • 

Relator •. 

O Sr. R êmulo Cariilll - A 11atéria é slaples. (Lê). Ne'o prn1 

ment •• 
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menente. 

O Sr. Secretário - PROCESSO ~MERO 1.065/63 - Relator M1•1~ 

tro Rimulo Cari1m. AI ie àea,acho ào TRT àa 8a. Re,1ão. I•

t eressaios: ORDE:\i TERCEIRA DE s. FRANCISCO e MARIA :riNTO FER

REIRA. 

O Sr. Rê.ulo Cari1a- Tanto a mer1t1ss1aa Juata céao o T.r1iu 

nal ia 8a. Re,ião~ •• (lê o relatério). 

10 
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o Sr. Presidente - Em discussão. Com a palavra o relator. 

o Sr·. RÔmulo Cardim O recurso de revista não tinha mesmo 

fundamento. i\ ques tão das testemunhas que não teriam sido ou 

vidas n~o tem relev 
~ ~ - , 
anela porque o acordao do Regional ja res-

pondeu; argÜição •• • (lê). Nego provimento. 

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

lo, por unanimidade 

O Sr. Secretário -

F'iuza Lima. Agravo 

do TRT da li Região 

Sebastião de Souza. 

O Sr. Fiuza Lima -
Tribunal da 1' Regi 

aplicação da lei 4 
o Sr. Presidente -

o Sr. Fiuza Lima -

o Sr. l:'re si dente -
agravo, por unar.imi 

O Sr. ' Se cN~tari o -

Fiuza Lima. Agravo 

gião. Interessados 

mundo dos Santos So 

O Sr. Fiuza Lima -

denegou seguimento 

(1~ ). J!: o relatóri 
.. 

o Sr. Presidente -
o Sr. Fiuza Lima -

do provimento ao ag 

O Sr. Presidente -

• 

• 

PROCESSO Nll 853/63 - Relator: Ministro 

de instrumento de despacho do Presidente 

Interessados: Expresso S. Geral S/A e 

Sr, Presidente, o despacho denegatório do 

ão é do seguinte teor: "Retroatividade, 

090 •.• (lê). to relatÓrio. 

Em discussão. Com a palavra o relator. 

Nego provimento ao agravo. 

' ~ Ha divergencia ? Negado provimento ao 

dade. 

PROCESSO Nll 978/63 - Relator: Ministro 

de instrumento de despacho do TRT da 5a R 

: Padaria e Pastelaria S. Bartolomeu e Rai 

uza, 

O MM .Juiz Presider;te da .JCJ de São Paulo 
, , N .: 

ao recurso ja que dos acordaos apontados, 

o • 

Em discussão. Com a palavra o relator. 

Acompanho a ilustrada Procuradoria negan-

ravo. 

Há divergência ? Negado provimento ao 
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agravo, por unanimi 

O Sr. • Secretar! o -

Fiuza Lima, Agravo 

São Paulo, Interes 

Carneiro, 

O Sr. Fiuza Lima -

da 2' Região denego 

seguinte despacho: 

com endosso da Pro c 

o relatÓrio, 

o Sr. Presidente -

o Sr. Fiuza. Lima -

vimento ao agravo. 

O Sr. l'residente -

agravo, por unanimi 

O Sr. • Secretario -

Lima Teixeira. Agr 

te do TRT da li~ Reg 

Soe, ~lgodoeira do 

O Sr. Lima Teixeira 

sidente do TRT da 1 

de fls. 10 decidiu 

comissÕes questiona 

o Sr, Presidente -

o Sr. Lima Te ixe ir a 
A 

os seus termos por 

O Sr. Presidente -
A 

apelo, por unanimid 

O Sr, Secretário -

/MAC 

dade, 

PROCESSO NQ 1 036/63 Rela ter: Minis tr 

de instrumento de despacho da 46 JCJ de 

sados: Ind. e Comercio Casoy S/A e Luiz 

O Y~ Juiz Presidente do Egrégio Tribunal 

u seguimento ao recurso de revista com a 

11 TÕdas as instâncias até aqui percorridas 

uradoria Geral reconheceram ••• (lê)", ~ 

Em discussão, Com a palavra o relator, 

Mantenho o despacho denegatÓrio. Nego pr 

Há divergência ? Negado provimento ao 

dade, 

PROCESSO Nll 701{/63 - Relator: Ministro 

avo de instrumento de despacho do Presiden 

ião, Interessados: Alcino Caldas e Sambra 

Nordeste Brasileiro S/A. 

O despacho agravado de fls, 16, do rre 

& Região esclareceu que o aresto recorrido 

não ser devido ao reclamante o direito às 

das ... (1;), :11: o relatÓrio, 

Em discussão, Com a palavra o relator, 

Mantenho o despacho agravado em todos 

seus jur{dicos fundamentos. (lê), 
O A .1 

H~ divergencia ? l•egado provimento ao 

ade, 

PROCESSO NQ 930/63 - Relator: Ministro 

1 ') ,I.-
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Lima Teixeira. Agravo de instrumento de despacho do Presiden 

te do TRT da 36 Região. Interessados: Padaria Amazonas e Be

nedito Rocha. 

O Sr. Lima Teixeira - O despacho agravado do Presidente do 

THT da .3& Regi5o esclarece ••• (1;). ~o relatÓrio. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Com a palavra o relator. 

1 '.) . . d 

O Sr. Lima Teixeira - Mantenho o despacho agravado do Tribun 1 

da ,3• Região porque, em verdade, a revista não tirilia agasalho 

no permissivo legal (1;). Nego provimento. 

Q Sr. Presidente- Há divergência? Negado provimento ao 
A 

apelo, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Ng 1 063/6? - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de instrumento de despacho do Presiden 

te do TRT da 86 Região. Interessados: Perfumarias Phebo S/A 

João de Jesus Silva. 

O Sr. Lima Teixeira - O despacho agravado do Presidente do 

TRT da 86 Região sustenta que o recurso trata de matéria de 

rato (lê). ~o relatório. 

--
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O Sr. Lim~ Teixeira - ~ discussão. Encerrada. Tem a pala 

vra e Relator. 

O Sr. Lima Teixeira - "Data venia" da deuta Procuradoria, 

mantenho e despache agravado. Na veriade, a revista trata 
. , 
apenaa de mataria de rate. Ne~e provimento. 

O Sr. Presidente -
, A 

Ha divergencia ? Per unnnioidade, ne~a-

do provi~ente ao a,rave. 

O Sr. Secretárie - PROCESSO ~1\JMERO 4 745/62 - Relatar: Mi

nistro R0uule Cnrd~ - Revixor: Ministre Lima Teixeira - Re

curso de revista de dec sãe 4• TRT da 1& Região - ANT~NIO C · 

M.t!;NTINO l31!RROS e C !a. MORAIS Rll:GO S/A (Dr: Wilson Rego Monte_! 

re e Dr. Roberto Iparra;uirre). Adiado em virtude de pedido 

de vista dos Ministres Bezerra ie Menezes e Fiuza Lil~& - A 

Tur~a coru•eceu, unânine~ente .•• (lê). 

O Sr. Bezerra ae Menezes - Relator e Revisar restabeleceram 

a decisãe da Junta, que deu pela ••• (lê). A Junta não deu 
, , 

salariea atrasados porque no pedido e proprie empre3aàe con-

sidera rescindide seu contrate antes ~a decisão da Junta. 

De 1:1edfl que, nesta caso, não h!!.vin salários atrasados. Es

teu de pleno a cerdo com s Releter e o Revise~r. 

O Sr. Finza Lima - CC!:~ o Relator e o Revisor. 

O Sr. Presidente Prevalece, por unani1:1idade, o ve~to de 

Relator. PrejuQicaão o recurso de rev1stn àe empre~ado. 

O Sr. Secretário - PROCESSO l!ÚMERO 4 110/6? - Relator: Mi

nistro Astolfo Serra - Revisor: Ministro RÔnulo Cnrdim -

Recurso àe revista de decisão de TRT da 8& Região - PEDRO 

1!AR1'Il1S DOS SANTOS e outros (Dr. J. Pires Lillla) 11 DOOl'H -

{BRAí.IL LDHTED (Dr. Oswaldo Trindade). 

O Sr. Preoidente - Trat.o.-ae,. nais u~H! vez, de se sub:neter 
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à apreciação desta Egrégia Turma os processos em série que 
~ , .. 

tem batido a esta Egregia Corte, nos quais se discute a tese 
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eminentemente jurÍdica que vem do Tribunal ouvido, se prevalQ 

ce a lei do pavilhão ou a Consolidação das Leis do Traball1o 1 .. 
nos contratos feitos por essa empresa, ora recorrida, contrã 

tos ~stes de engajamento feitos alguns dêles em paÍses estran 

geiros, A matéria parece que não mais merece um largo panej~ 

mento de discussão, porque tanto os Hinistros como os Srs. D.!l, 

fensores da causa estão a par dos debates e solução. 
~ ,. 

O Sr. Romulo Cardim - Estou de acordo • 

O.Sr. Presidente-
.. 

Tem a palavra os Srs. Advogados. 

(Fazem uso da palavra os Srs. Advogados, da Recor

rente e da Recorrida) 

O Sr. Presidente - Está em discussão. Encerrada. Quanto ao 
, , " 

conhecimento do recurso, ha, realmente, acordao divergente, 
.. 

de modo que, preliminarmente, dele conheço. 
,. 

O S:r:_. Romulo .. Cardim - Conheço. 

Hã, .. ? O Sr. Presidente - divergencia 
.. 

Conhecido, unanimemen-

te. 
, 

Quanto ao m~rito, continuo absolutamente convicto e, em-

bora deixando hoje esta Turma, não me convenci de que para os 

contratos de trabalho feitos en outros paÍses estrangeiros 

possa prevalecer a legislação brasileira para solucionar os 

conflitos. 
, " 

Eu me baseei aqui no acordao do eminente Ministro 

Caldeira Neto, um dos primeiros ,pronunciados. Assim, julgo 

incompetente a Justiça do Trabalho e nego provimento ao re -

curso. 

Q_Sr. R~mulo Cardim - Também nego provimento. Mantenho a 

decisão recorrida. 
, .. ? O Sr. Presidente - Há divergencia --- ------· ~-

O Sr. Bezerra de Menezes - Sr. Presidente, eu desejava um 
~~-- ---····--
esclarecimento, para evitar perda de tempo. 

·' 
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.. 
O Sr. Romulo_ ,Ç'ªrdim - Sr. Presidente, pela ordem, como r e -

visor, para esclarecer. E' preciso alertar o Tribunal e ace 

tuar que a douta Procuradoria Geral esqueceu que o Tribunal 

Regional não apreciou o mérito e, portanto, não pode ser res 

tabelecida a decisão da Junta, que diz : (1~). 

O Sr._ Bc.z_e.rra de Henezes - E' o que faço, mas antes quero 

congratular-me pelo alto espÍrito de compreensão dos Srs. Ad 

vogados. 

Q_Sr. Presidente - São duas grandes figuras luminares do 

Pafs. 

O Sr •. _Fiuza Lima -
.. 

Com a divergencia, 

O_Sr. Lima Teixeira - Aconpanho o Ministro Bezerra de Mene-

zes. 

1ti 

O Sr. Presidente - Prevalece, por maioria, o voto divergen

te. E' dado provimento ao recurso para que baixem os autos 

ao Tribunal "a quo" a fim de que aprecie a questão como de di 

reito. Redigirá o acÓrdão o 11inistro Bezerra de Henezes. 

O Sr. Secretário - PROCESSO liDl'iEl,RO J.tJt98/63 - Relato r: Hi

nistro Lima Teixeira - Revisor: Hinistro Geraldo Bezerra de 

Menezes - Recurso de revista de decisão do TRT da 3a. Região 

- BANCO DA LAVOURA DE HINAS GEI\AIS S/A (Dr. Waldir de Campos 

Andrade) e FATIID EDUARDO (Dr. Wilson Vidigal) • 

. O Sr. Lima Teixeira- Sustentou o acÓrdão recorrido que a ---- ..... _ .. _ 
gratificação paga habitualmente 

prevista na Lei 4 090 ••• (1~). 

não se confunde com aquela 
, 

E' o relatorio. 

"' O Sr. B~zerra de ~enezes - De acordo. 

O Sr. Presidente- ~ discussão. Encerrada. Tem a palavra --·--
o Relator. 

O Sr. Lima Teixeira - Não conheço da revista. Não houve vi 

lação de lei nem atrito jurisprudencial.. 

Q_Sr. Bezerra de Henezes - Alegou o Banco violação legal. 
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Embora esta tese também seja do problema da compensação dos 

bancários, há, todavia, uma questão preliminar no mérito que 

evita discussão em t~rno da matéria. O empregado confessa 

na inicial que pediu denissão em novembro. Antos de enfren

tar o outro problema, conheço do recurso. 

O Sr. Presidente - Então, conhecido o recurso de ac~rdo com 

os votoz do Revisor, do Presidente e do Ministro R~mulo Car

dim, vencidos os Ministros Relator e Fiuza Lima. Conhecido, 

por maioria, tem a palavra o Relator • 

.Q_Sr_._Lima Teixeira - Hantenho o acÓrdão. Nego provimento. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Dou provimento. ~ 

Absolvo a empre_ 

sa. 

Q_Sr. Presidente - Ainda prevalece, por maioria, o voto do 

Revisor, no sentido de absolver a empr~sa da condenação. s. 
Exa. é acompanhado no seu voto pelo Presidente e pelo ~tlnis-

~ , 
tro Romulo Cardim, enquanto o Relator e acompanhado pelo Mi -

, 
nistro Fiuza Lima, tanto no conhecimento como no merito. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NÚJ-1EJ.O 1 960/fjj_ - Relator: Hi -

nistro Lima Teixeira - Revisor: Ministro Geraldo Bezerra de 

Henezes - Recurso de revista de decisão da lOa. JCJ da Guana-

bara - RESTAURl\.NTE HAZZA LTDA. e WALTER ALMEIDA. 

O Sr. Li~eixeira - Trata-se de despedida do reclamante, 

que pleiteou aviso-prévio ••• (lê). E1 o relatÓrio. 
,. 

O Sr. Bezerra de Henezes - De acordo. 

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

o Relator. 

O Sr. ~ima Teixeira - Não conheço da revista. 

O Sr. J3ez_'ª-r_r,ll de Henezes - Ilão há citação de acÓrdão cUver -

gente. o Único é do Supremo Tribunal Federal, de modo que ••• 

(lê). Não conheço. 

~~· Presidente - Contra dois votos - do Presidente e do 

17 
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. A -
' Ministro Romulo Cardim - nao conhecido o recurso • 

.Q_SJ:.__§.ª-cret~ri.Q. - PRO_CESSO_ .N'ÓMERO_/t .. 71.7/Q2 - Relator: Mi_ 
A 

nistro Romulo Cardim - Revisor: Ministro Fiuza Lima - Recur-

so de revista de decisão do TRT da 3a. Região - FmiDAÇÃO CUL 
' 

TURAL DO DISTRITO FEDERAL e OSCAR UORONHA FILHO. 
A 

.Q_sr ...... Romulo Qardim - Aleganio dispensa injusta, o recla -

manto quer ••• (1~). 
, 

E1 o relatorio. 

18 



--

~OCER JUOICIARIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

20-12-1 963 ocs 

O Sr. FiÚza Lima - De acôrdo. 

(Usa da palavra o sr. advo,~ado) 

14,10 

O Sr. Presirlente - Em cliscussão. Com a palavra o relator, 

O Sr. Rnmuln Cardim- ~r. Presid.e.,te, o douto parecer da Prr 

curadoria Geral, da 'ilUtorin da procuradorà dra. Norma Au~. 

ta Pinto, está muito bem elaborado, mostranrlo a sem razão Cl' 

recorrente. E acrescenta que o prÓprio recurso reconhece, 

às !ls. 78, que a Lei 1 890 co~ita das entidades autárquicnr, 

o que não é caso da r~corrente que, con!esaadamente, n~o é 

tal. Como bem sali~nt~ a douta Procuradoria Geral,o mérito 

da qu~stão nem é objeto de recurso. De modo que, dêle não 

posso conhecer. 

O Sr. FiÚza Lima - Não conheço. 

O Sr. Presidente - Há diver~ência? Por unanimidade, não co 

nhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - PROCERSO Nº 5 OQ3/63 - Relator: Ministr 

Bezerra de Menezes. Revisor: Ministro RÔmulo Cardim. Rec 

so de revista de decisão do TRT. da la. Re~ião. Interessa

dos: José • Henrique'~Monteiro dos Santos e Serviço Social da· 

Indústria, 

O Sr. Bezerra de Menezes -A Junta, por unanimidade, jul~ar 

procedente a reclamação. Pela confirmação do jul~ado !ôra 

a manifestação da douta Procuradoria Re~ional. O eminente 

juiz Ferreira da Costa, que na primeira distribuição ~~eria 

o revisor, declarou-:"e impedido às fls. 104 "in fine". O 

Tribunal Re~ional do Trabalho, por unanimidade, deu provime 

to parcial ao recurso, Cl)Omo se vê às fls. 106: ''Não serve 
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a prova contraditÓria para estabelecer como verdadeiro fato 

contestado pela parte contrária ••• (lê)". E se detém sÔbre 

o mérito, jul~do ••• (lê). 
, 

E' c relatorio. 

O Sr. RÔmu1o Cardim - De acÔrdo. 

(Usa da palavra o sr. advo~do) 

20 
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O Sr. ~re~idente - En ~iscue~ão. Jncerradn. Con a palavra 

•J relator. 

O Sr. Bezerra ~e Meneze~ - O próprio ~reRidente do Tri~u~ 

lt.:;e;ienal revela seu c·Jnstrangilaento na despacho:~ por ter 

participado C•J:l·:> revisor um juiz i;;apelili<io. Nos autos ht 

ac6rdãos divergentes. C·Jnheço. 

O Sr. l'tSI!Iulo Cnrdil'! - Tanl~n conheço. 

O Sr. ~residente - Há divergência ? Conhecido o recurso, 

por unanimidade. Com a palavra o relator. 

O Sr. Bezerra de ~enezes - Anulo o acóraâo para que o Tr~

lunal ltegiona~ profira novo juleaaento sea a partic~pação ao 
juiz i~pedido, .convocando u::t su'estituto. 

O Sr. R3aulo Cardia - O MinistrJ Ferreira da Costa se decla

rou inpedido a f.Slhas 104 e consta a ~u::. participação 11 fÔ

lhas 100. Acolho a nulidade. 

O Sr. ~ref'irlente - Acolhidn a nulidade a fin cie que •aixen 

os autos para que se processe novo jtüg&Jtento sem a partici

pação do juiz iapedido e a convocnção de •Jutro juiz. lati 

proclamado o resultado, por unan~aidade. 

O Sr. Secrct~rio - 1Ruu~~8u ~~ 3 507/63 - Relator: Min~stro 

Fiuza Liaa. ltevis•:>r: Ministro Liaa Teixeira. Itecurso de re

vist~ de decisão do T:rtr da 21 Re&ião. Mecanot~cnicn Wallner 

Ltda. e Jduardo Roepcke. 

O Sr. Fiuza Lima - A li~unta de C:mciliaçã·:> e Jtü,aaento de 

sã., :Pe.ulo jUlgou improcedente a reclaaação ••• (lê). J:' o 

relatório. 

O Sr. Liaa Teixeira - De aoôrdo. 

(Faz uso do. palavra o advogado). 

O Sr. ~residente - im ~i~cussão. incerraua. Com a palavra 

·J relator. 
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O Sr. Fiuzn L.i.nn - C·:>nheço do recurso. istd. runduentado. 

O Sr. LiLq T~ixeira - Conheço. 

O Sr. ~residente - Há diverc~ncia ? Conhecido o recurno, 

por urur.niaictade. Con a paJ.avra o relator. 

O Sr. Fiuza Liaa - Sr. :Pr~sidente, realaente, existe o re

ciio:> de f)lhas 22 que diz o sei\linte: "ltccell. da !ir::;~.a lile-

oanotécnica Wallner Ltda., da qual sou emprecado, a impor-. 

tância de 10e.560 cruzeiroa,rererente h indenização, aviso 

previo • • • (lê)." De fct•:>, catá o reei I•:> assinado pelo 

rec:>rrido coa duas testemunhas e nã·:> é àaquelea reoiloean

tecipaduaente preparados. Tameén.a r~lnas 19 encontra-se 

lllll docuaento C·Jlllv recito da :Prefeitura do llunicipio ••• (lê 

Coli.·J V .:B;xl sale, tenno dado relativa validade aos recii•Js 

de p~e~ c geral quitação, mas, neste caso, trata-se de UI 

n·:>aem altaaetizado. De sorte qtle ·tenho que dar vall.dad.e a . . este rec110, 
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O Sr. Fiuza Lima - {Continuando) Mesmo contando o perÍodo em 

que êle esteve afastado, não chegava a perfazer 9 anos. E ea 

ta Turma não tea conaiders.Q.o a situação dêssee empregados que 

não chegam a atingir os 9 anos e meio de serviço, desde que 

fica provado o fim obatativo da estabilidade. Face a esta ai 

tuação, conheço e dou provimento para restabelecer a decisão 

da MM. Junta, em vista do documento que se encontra nos autos 

a fls. 22 e 19. 

{CHEGA A DRA. l!ATÉRG IA DA SILVEIRA) 

O Sr. Lima Teixeira - Com o relator. 

O Sr. Presidente - Há divergência? 
A 

O Sr. Romulo Cardia - Quero fundamentar. O empregado se ret1 

rou; deu quitação de plena e geral quitação. 
,. 

Esteve afastado 
, 

mais de um ano, estabelecido por conta propria. Voltou, tra-

balhou um perÍodo. Mesmo somando êsse perÍodo, a que não te 

ria direito, teria 7 anos de casa. Houve um equÍvoco da Pro 

curadoria, que diz que êle continuou no emprêgo sem nenhuma 

interrupção. Acompanho o relator. 

O Sr. Presi~ente - Sem divergência, é dado provimento ao re

curso, para restabelecer a decisão de primeira instância. 

O Sr. Secretário - PROC-n:SSO ~yg 1 966/63 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Bezerra de MeRezes. Recurso 

de revista de decisão da JCJ de S. Caetano do ~ul. FIDELIDA 

DE S/A EHPRÊSA DE ARMAZElTS GERAIS e ADÃO DA SILVA FETOSA. 

O Sr. Lima Teixeira - Trata-se de contrato de trabalho a pra 

zo, que atingiu a seu têrmo ••• (lê). É o relatÓiro. 

O Sr. Bezerra de Menezes - De acÔrdo. 

O Sr. Pre9inente - Em discussão.Encerrada. 

O Sr. Lima Teixe~ - Tenho ponto de vista conhecido. Não 

conheço. 
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O Sr. Bezerr11 ~e Menezes - Tambem nao conheço, mesmo porque a 

revista vem com apoio na letra b). 
~ 

O Sr, Presidente - Contra os votos do Ministro Romulo Cardim 

do Presidente, não conhecido o recurso, 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 2 404/63 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Bezerra de Menezes, Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2a, Região. PEDRO COIVO E 

TRÊS LEÕES - CIA, DE CO~RCIO IND. DE REPRESID~TAÇÔES. 

O Sr. Lima Teixeira - O acÓrdão recorrido, no que diz respei

to ao primeiro recurso, considerou improcedente ••• (lê). 
A 

O Sr.Bezerra de Menezes - De acordo. 

O Sr, Presidente - Em discussão, Encerrada, 
~ 

O Sr. Li~a Teixeira- A Procuradoria opina pelo nao canhecime,-

to da revista. Não conheço, não houve violação de lei. 

O Sr, Bezerra de Menezes - O empregado rescindiu o contrato e 

quer o aviso prévio. llão conheço. 

D Sr. Presidente - Há diverg~ncia? Não conhecido, por unani-

midade, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N' 2 027/67 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Bezerra de Menezes. Recurso 

de revista de decisão da 7a. JCJ de S,Paulo, PADARIA E CONFE 

TARIA MOURARIA LTDA. e ANTONIO PEDRO VALDEIHRO. 

O Sr. Lima Teixeira - A sentença recorrida demonstrou que o 

recorrente não demonstrou ânimo alguc de se defender ••• (lê). 

:; o relatÓrio. 
A 

D Sr, BezeT''t'a de Menezes - De acordo. 

O Sr,Presinente - Em discussão, Encerrada, 

o Sr,Lima Teixeira - Não conheço, pois não houve violação de 

lei, nem os arestos eitados conflitam •.• (l~). 

O Sr. Bezerra de Menezes - Não conheço. 
, . ~ -

O S't', Presidente - Ha divergencia? Nao conhecido, por unani-

midade, 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N2 3 997/63 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Bezerra de Menezes, Recurso 

de revista de decisão do TRT da 5a. Re&ião, BERNARDINO BARBO

SA COSTA e RODOVIÁRIA BEIRA MAR S/A. 

O Sr, Ltma Teixeira - Sustenta o acÓrdão recorrido que o pro

cesso foi julgado à revelia.,,(lê), É o relatÓrio. 

O Sr, Bezerra de Menezes -De acÔrdo, 

O Sr, Presidente - Em discussão, Encerrada. 
, -O Sr. Lima Teixeira - Tambem nao conhe~o de ambos os recursos, 

pois não houve viola~ão de lei nem clta~ão de julgado diver-

gente. 

o Sr.Bezerra de Menezes - ftste é um caso inédito. O Preside te 
, -do Tribunal da um despacho mostrando que o recurso nao tem 

fundamento e o encaminha, Acompanho o relator. 

O Sr. Presidente - Há divergência? Não conhecido de ambos 

os recursos. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 5 085/63 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Bezerra de Menezes. Recurso 

de r~vista de decisão do TRT da la. Região. S/A FRIGORÍFICO 

ANGLO e JOSÉ LEANDRO MENDES. 

O Sr. Lima Teixeira - Pretende o recurso a éassação do acór

dão do Tribunal da la. Região, que julgou deserto o recurso, 

(le). ~o relatÓrio, 
,. 

O Sr. Bezerra de Menezes - De acordo, 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. 

O Sr. Lima ~eixeira - Conhe~o do recurso. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Conhe~o. 

O Sr. Presidente - Conhecido, por unanimidade, 

O , "') Sr. Lima Teixeira -No merito, dou provimento para •• ,(le • 

O Sr, Bezerra de Menezes - Foi equivoco. A emprêsa havia pa 

go as custas. 

O Sr. Presidente - Por unanimidade, a Turma resolve dar prov -



POOER JUO!CIÁAIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIO" DO TRABALHO 

manto para que baixem os autos ao Tribunal Regional para que 

julgue de direito, porque não houve deserção. 

26 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 5 200/63 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Bezerra de Menezes, Recurso 

de revista de decisão da 5a,JCJ de S,Paulo, DANIEL NOGUEIRA 

LEITE e IND. TENIS ARTEFATOS DE BORHACHA ffiiS LTDA~ 
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O Sr. Preaidente - ~l diacussão. Encerrada. Tem a palavra 

e Relator. 

O Cr, Li~o Teixeira - Não cetiheçe. 

O sr·. Bezerrs. de Menezes não cotiheçe. ' Me.teria de fate. 

O Sr. Presidente - ' A Não cotihe c ide 1 unÓ:n1 -Hs àivergencia ? 

nemente. 

o Sr. Secretário - PROCESSO r!ID.n::Ro 5 298/63 - Relato r: Mi

nistre Lima Teixeira - Rav1ser: Ministro Bezerra a.e Menezes -

Recurso de revista de decisão de TRT da 8~. Reriãe - EDUARDO 

SaLGalJO e RAIMUNDO Ca!WOSO DOS S.llNI'OS. 

O Sr. Lins Teixeira - Neste case, • e~pregedor Eduardo Sal

gado, 1nconforuadQ co~ a sentença da Junta ••• (lê). E' e r~ 

O Sr, Bezerra de Mene~e~ -
A 

De acorde. 

O Sr, Presidente - &t discussão, Encerrada. Te:tt 11 pnlavra 

e Relater. 

-O Sr. Line Teixeira - Evidente~;ente, na o conhs ço Elo recurso. 

Tante e e~:~pregsder co1~• o e~~.pree;sd.e recorreran trata.nl1o apene. c 

' de mataria de féto. 

O Sr. Bezerra cte iO:enezes - ' -Meteria da fsto, rlJie conheço, 

O Sr. Prestdente - A -Se;n d1verr:enc1a, ns.o cenhecidesoerecur-

scs. 

O Sr. Secret;rie - PROCESSO NOMERO 5 432/63 - Rel-or: Minis 

tre L1r~a Teixeira - Revisor: Ministro Bezerra d.e Lienezes 

Recurso ae revista ae decisão da JCJ de são Joãe-Del-Rey 

FIAÇÃO E TECELAGEM JOÃO LOMBARDY S/R.. 

O Sr. Lima Teixeira- Sustenta-se e tese de ••• (lê), E' e 
, 

re 1'1 t orlo. 
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O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra 

o Relator. . . . 
O Sr. LimA Teixeira ·- Não conheço da revista. Os acÓrdãos 

não se ajustam ••• {lê). 

O Sr. Bezcrrn. de Nenezes - Conheço do recurso com apoio na 

letra B .•• (lê). Sou vencido na Turma. Tenho dado na base 

de 213, 

O Sr. Presidente - A 

Estou de acordo com o Relator. Vencidos 

Os Hinistros Bezerra de Nenezes e RÔmulo Cardic, não é conhe-

cido o recurso. Os Hinistros Lima Teixeira, Fiuza Lima e 

c Presidente não conheceram. 

O Sr. Secretário - PROCESSO ~~O 5 347/63 - Relator: Mi -

nistro Lima Teixeira - Revisor: }llnistro Bezerra de Menezes -

Recurso de revista de decisão do TRT da 2a. Região - WALTER 

SEQUEIRO PRIETTO e METALGRÁFICA CANCO S/A. 

O Sr. Lima Teixeira - Sustenta o acÓrdão, que é do Tribunal 

da Segunda Região, que inconformado com a séntença de fls. 

19, julgando 

te... (lê). 

improcedente a reclamação, recorreu o reclaman-
, 

E1 o relatorio. 

O Sr. Bezerra. de Menezes - "' De acqrdo. 

~Sr. Presidente- Eb discussão. Encerrada. Tem a palavra 

o Relator. 

~Sr. Lima Tei~eira - Não conheço. 
, 

O Sr. Bezerra de Henez.Q.§. -
, N 

Tambem nao co.nheço. l·!ateria de 

fato. 

O Sr. Presidente -
, A N 

Há divergencia ? Por unanimidade, nao 

conhecido. 

~Sr. Secrct~rio - PROCESMJ_ NÚH.ERO Ü 8Ltlt/63 - Relator: Mi -

nistro Lima Teixeira - Revisor: lünistro Geraldo Bezerra de 

Henezes - Recurso de revista de decisão do TRT da la. Região 
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O Sr. Lirna Teixeira - Trata-se de empregado despedido que 

pretende aviso prévio, indenização ••• (lê). E' o relatÓrio. 

O Sr. Bezerra r1e Henezes - A 
De acordo. 

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

o Relator. 

Não conhece. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Não conheço. 
,. 

O Sr. Presidente - Contra o voto do Vdnistro Romulo Cardim, 

não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NID!ERO 1 347/63 - Relator: Mi

nistro Geraldo Bezerra de Henezes - Revisor: Hinistro Astol

fo Serra - Recurso de revista de decisão do TRT 4a 5a. Regi

ão - BASE IrAVAL DE AnATÚ e PEDRO DE SAHTANA. 

O Sr. Bezerra de Henezes - A Segunda Junta de Conciliação e 

Julgamento do Salvador, por unanimidade, julgou procedente o 

pedido... (lê). E' o relatÓrio. 

O Sr. Presidente-
A 

De acordo. Em 'discussão. Encerrada. 

O Sr. Bezerra de Menezes -
, , 

Sr. Presidente, o proprio acor -

dão declarou que se trata de propriedade da União. Conheço 
.. 

do recurso e acolho a preliminar de incompetencia. 

O Sr. Presidente-
,. 

De acordo com o Relator. 
, .. 

Há divergen -

cia ? Conhecido o recurso e acolhida a preliminar de incom-
.. 

petencia, por unanimidade. 

Q Sr. Secrgtário - PROCESSO NC1>!ERO 5 195/63 - Relator: l~i

nistro Geraldo Bezerra de Menezes - Recurso de revista de de

cisão da 2a. JCJ da Guanabara - INDÚSTRIA DE CALÇADOS ÍCARO 

e LINDARIFA RAHOS DE OLIVEIRA. 

o Sr. Bezerra de Mneze~ Trata-se de reclamação de inde-

nização e aviso-prévio. A HH. Junta, pelos votos ••• (lê). E' 
. , 

o r<ela to rio. 
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O Sr. RÔmulo C<!rdim - Nada a acrescentar, 

J.4, 50 

O Sr. Bezerr~ de ;,.:enoies -~ata venia do paz•ecar da d3Ut!l Pro 

curadoria Geral, na~ conher;o de recurs~. A e~:.prêsa celebrou 

um e.c;rdo :m terior, que não nbrange, como alegado ne. centesta. 

çi lll deste pro c e ss11, o cbje ta da presente recl.8 nw. ção. Na prÓ

prie. defes:>. da emprêse. está implÍcita a roscisii:o contrs tual 

a meu ver, respelt~ndo es,·v!Jtes·em,cantrárie: (lê). Pflrtents 

a emprêsa nãe quis descer 11 outros comentários, ficou n~:~ foto 

de nS:o haver relsção de emprêgo entre o reclftmante e o recla

made, Por isso esper9 .sprecedêncie do ped1de, otJbretudo por 

nio haver sido e recbn-..nte dispensado. Como po(Ua ser dispe ~ 

s<~do se nia era seu empreged101? Feita esta citação, a Junta 

n1'1.nteve a tese da emprêsa, ds inex1stP.ncia da rele.çãe de em

prêge: (le), l!ÍÍe C~tnheço. 

O Sr. Ramulo Cardim - Com multo pesar, qu~ria pedir um minute 

de atençãe. ~um ct~stes casos que cons1<'lero incUscut!vel. 

~ueria pedir menos de um minuto de a tençãe. F'oi DJantida em 
• I 

embsrges, a fls. 25, ... a. decisãe lll"ofer1ds ·originariamente, ~h 

de se vê que o Presidente da Junta. ainda chegeu 11 proper = 
diligência, una vez recenhec1da a relaçãe de emprege, pare. qu 

se prevasse n dispensa. Cita acórdão de Tribunal Plene a fls 

31 (lel. A douta Precurad~>ria opina pelo cenhec1mente e pro

vimento, Agera, está nos autos um acôrdo celebrada perante a 

Justiça do 'J,'rabalho em processe anteriol'. O e.cÕ1•de_.a! é que 

é o p:mt'l, 1 de 15 de ~rçe de 63. Já na diP 26 ele tinha 

que entrar c:~~m ume reclall&.Çne pedindo avise prévie e 1nden1Z!!, 

çãe. Na reclamação diz: despedido em 8 tle ~mrçe. Lias êle a.§. 

sineu um sc3rde na Justiça em 15 de Jr.a.rç!l, de)pD1s desta da ta. 

Assinou um acôrdo perante a Junta em data posterior. Repito: > " > 
ê.ecl.llrou ter sid:> dispensado no dia 8 ne !llBrço e assinou e 
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ac~rdo, perante a Justiçg de Trabalha, m• dia 15 de mrçe, s~ 

te dias depois. Já nlil dia 26 de rmrço recla.rneu de nÔv&, Na 

reclamaçãt~ diz isto que já 11. Par isso o Presidente falou 

emc:s.bsurdG na decisão da Junte. 1 porque êle assinou acôrde, P!.. 

re.nte a Justiça, na dia 15. Como vai recls.rmr aleg!ndo dispe 

sa nc- dl11· 8? Então,: por ias;~, o Presidente propÔs a improce

dência de reclamação e vencida, alertou a Junta: então V'lmas 

f'lzer urna diligG'ncia r;ars provar isto. A Junta, niin '!tenden

do a esta ponderaçãs da Presidente, propôs a impracedência. 

Á ~u ver, data veni~ d::>s que pensarem em sentido ct~ntréria, 

é c~~~:J típica d<~ displicência con que as Juntas ·jlligqm: (lê), 

N101 sc;rdo anterior abriu mãa de. anotaçã" da carteira. i.;;ntãG 

:::'e c cmheceu que não havia r elA ç9:o de emprêgo. ~le poderia tl'll 

balhar Cl3mo eventual, poderia. trabalhar a domicÍlio, nas pe-

rante a Justl<;!l do ~rsbalh:> f:lz um R.cêrda e abriu mio da Car-

teira Prof1sslons 1. N11 d.i'ó\ lj ..; ·c> ·r,~:'t reclamar. dizendG que 

ÍQi despedido no dia 8. D<~t'l ven:!.e, conb.eço, !'le qc2rrio cam ll 

Procurart;:,ria. Há, tanbémJ~~.c0rctio d:~ Tribunal Fleno, citado. 

O Sr, ·Bezerra cte J.~~nez,.q - Se a acârde •nterior envolvesse es 

aa recla!llllçã-_, não teria dÚviàa. l.íns aqui diz: (lêl. Nã111 h!J,!;' 

ve n~da~ abs11lut~mente nada de dispensa e E<Vis0 prévia. O em-
, 

pregada rec1Dmeu seu salari~,que lhe fei pago, com dificulda-

de, em duas prestaçães, Se.lária de 70 mil cruzeir~s, pages 

em duas prestações: (1~), Vem e reclana a indeniza çãe. 

O Sr. Fiuza Lima - Ctam o r ela t;e.r, 

O Sr. Lim"' Tetxeir.; - 1./.ueria Ulll esclareciment•• O empregad• 

recebeu indenizaçãe? 

O ::;r. Bezerra de Menezes- Abriu mãe da salário, na• dGI aviso 
, 

previa. 

O ::;r• Riímulo CercH!TI- Abriu mall da anotaçãa d!l Carteira Pra

fissi•nal. 

' O ::;r• Presiàent~ - Se bem entendi, • empregada pleiteia o pa-



PODE~ JUOICtÁRtO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

32 

gamen h d11 sal!Írie .. na impar tância de 70 mil c ruzeire s e a ano 

taçie da carteira. Heuve aciirde para e pagamento em duas pre. 

taçées e declareu abrir !l'.ão da anetação da carteira. Na segur 

da fase, despedido, reclall5 e indenizaçãe. Esteu cem a rela

tar. Per ll51er1a, prevalece • vete do rehter. 

O Sr. RÕmulo C~r<Hm - Requeiro justifica çáo de vot:~. 

O !:lr, Secretário - PROCESSO N2 5 2J..4/63 - Relo.t.Dr: l~inl:>tra 

Bezerra ae Menezes. Revise-r: l<iinistre Rêmulo GerditJ.. Rr.curs 

de revi:;ta de decisR':J dq 2" JCJ de BelG Horizente. Interessa 

du: Serv1ç:) S:Jcial da IndÚstria e Abner Fortilho da Silva. 

O Sr. fle~errr~ Me Kenezes - Sr. Presidente, julgament• i reve

lia, A M1l Junb, por umni:nidacte, julgou improcedente a reve 

11s, c'etermlnando a compenMção de 26 mil cruzeil'os: (líi). 
. . 
.1.. 

• " rela torio, 
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A A 

O Sr. Rormlo CardL: - De aojrdo, 

O Sr. Presidente -
~ 

E;;;! diocuasao. Encerrl!lda. Telll a !'Slavra 

Relat:.r, 

O ST'. ~zerrn de 1!íer.ezes Realmente, é ~Aos pareceres 4u~ 

pela sua clsreza SJ:i fa~da:ae!1teçi~, merecia oer c-:mhecirb do 

':.'ribunal. 

anterior recebida. Não C1lnheç?. 

O Sr. RÔnnl':l C3,'é'in- "Data venia 11
, discordo. 

ri~ ~ntende que a c:mf1asão :!':l.ct:1 iopede as :1l~.~sç?es e pr·)va: 

oferctlidas •.. (lê). 

naréria de fato. P:lr ias 
,. 

Pro c l.l!'.ll":>r1 a, ll, de aoordo c:n a C!l 

nheço do recurso. 

o St". Ft uza LiJt.a - ~rã o conheç", 

o Sr. Lir.::1 Teixe1r::~ - v. l!:xt. ~Jderia me explicar o CI!ISO? 

O Sr. Bezerra de Henezes O e:1rrecado declara, na il'lt-ial, ctt. 

3eu contrato não sofreu s&luçãlil da r-ont1nu1dade. A dacisão d~ 

Junta diz: "A pri·1eira 11Cb19SQ3 ns carteira :r::~fissi::mal. •• 

(lê). 11 O Tribunal r:and:>u c~r,rpmsar o que tinhn recebido, !(E 

t á r ia de f!l b. 

O Sr. L:t,~t~ Te1xe1ra -
~ 

~Ta o c or.heç o, 

O Sr. Fre~idente - 7a::Jbsr; não c onheç :>, o o r.; o Rc 1 a to r. For 

rnai:>r:ts, não foi cen~eeida a Rev~gta. 

o g,.,, Rônulo c~r~i"! - llequelr:l justificação ele VJto. 

O Sr. Presidente - Deferido. Est~ suspensa a 
~ 

r.~essao, para 

• o cafe. 

1 N T E R V ! L ~ 
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O Sr. Presidente - Está reaberta a sessão. 

- 15,20 -

O Sr. Secretário - l'ROCESSO Nll 1 896/63 - Relatr: Ministro 

Fiuza Lima. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de re-

vista de decisão do TRT da 2& Região. Interessados: Willys 

Overland do Brasil S/A e Armando Demaria. 

O Sr. Fiuza Lima - Sr. Presidente, o objeto é indenização, 

aviso prévio e férias proporcionais, •• (lê), ~ o relatório, 

O S~. Lima Teixeira -
~ 

De acordo, 

O Sr. Presidente - Em discussão, Com a palavra o relator. 

O Sr. Fiuza Lima - Junta e Tribunal confirmaram a decisão qu 

encontrara provado o direito do reclamante, O recorrente nã 

apresentou nenhum acÓrdão divergente nem lei violada, Não co 

nheço por falta de fundrunentação, 

O Sr. L:!rna Teixeira Não conheço, 

O Sr. Presidente - Há divergência ? llão conhecido o recurso 

por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 2 175/63 - Relator: Ministro 

Fiuza Lima. Revisor: it•inistro Lima Teixeira. Recurso de re

vista de decisão do TRT da 2• Região. Interessados: Emprêsa 

de Onibus Pássaro Marron e JoW.o Morais de Freitas, 

O Sr. Fiuza L!ma - Trata-se de equiparação e diferença de s 

lário. A.Junta, em face da prova, julgou procedente a recla

mação ••• (1~). ~o relatÓrio. 

O Sr, Lima Teixeira - De ac~rdo, 

O g,... Preside.,te - Em discussão. Com a palavra o relator, 

O Sr. F'iuza Lima - Não conheço do recurso, Matéria de fato 

e prova já devidamente apreciada nas instâncias recorridas, 

O Sr. Lima Teixeira - t.ão conheço. 

O Sr. Presidente - Há divergência ? Não foi conhecido o re-
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curso_, 

o Sr. 

Fiuza 

vista 

por unanimid 
, 

Secretario -

Lima. Reviso 

de decisão do 

ade. 

PROCESSO Na 3 283/63- Relator: Ministro 

r: Ministro Lima Teixeira. Recurso de re-

Carvalho e Banco Na 

TRT da 3& Região. Interessados: Gualter d 

cional de Minas Gerais S/A. 

O Sr. F!u2a Lima -
, . 

Inquerito judicial. Com a inicial de fls. 

12 e 13 o Banco rec orrido ajuizon na W.f JC J .de Belo Horizonte 

al contra seu empregado estável a fim de ••• um inquérito judiei 

(lê). 

o Sr. 

o Sr. 

O Sr. 

Junta, 

~ o relatÓri 

L-1 ma Teixeira 

Pre st dente -

(Volta ao rec 

Fiuza Lima -

•~uer o Trib 

o. 

Em discussão. Com a palavra o relator. 

!nto o ministro RÔmulo Cardim) 

clamante. 

Sr. Presidente, as duas instâncias q·~er a 

unal conclu!ram pela falta cometida pelo re

a Procuradoria manifestou-se pelo não co

ão foi violada a lei nem foi apresentado 

A prÓpri 

nhecimento porque n 

nenhum acÓrdão dive -rgehte. Neste caso nao conheço do recurso. 

o Sr. Lima Teixeira Também não conheço. 

o Sn •· Presidente - Há divergência ? Não conhecido o recurso, 

por unanimidade. 

o Sr. RÔmulo Cardim Não participei do julgamento. 

o Sr. Presidente -
o Sr. Secret!Írio -

Fiuza Lima. Reviso 

não participou o 111i.niatro RÔmulo Cardim. 

l"ROCES'lO Nll 4 h51/63 - Relator: Uinistro 

r: Ministro Lima Teixeira. Recurso de re

TRT da 3~ Região. Interessados: Banco da 

raia S/A e Manoel Ivo Gomes. 

vista de decisão do 

Lavoura de Minas Ge 

O Sr. Fiuza Lima -

rido tem a seguinte 

local de trabalho. 

Sr. Presidente, o venerando acórdão recor 

ementa: Abuso de direito, transferência de 

Muito embora esteja o reclamante ocupando 

35 
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cargo de gerência ••• (lÔ ). ~ o relatÓrio. 

O Sr. Lima Teixeira -
A 

De acordo. 

- 15,20 -

O Sr. Presidente - Em discussão. Com a palavra o relator. 

O Sr. Fiuza Lima - Sr. Presidente, o parecer da douta Procur -

daria é da lavra do Procurador JÚlio de Godoy Mata Machado 1 

que adoto integralmente. l<ão há violação de lei nem acÓrdão 

di ver gente que autorize o conhe c il:len to. }ião conheço. 

O Sr. L·'ma Teixeira - Niio conheço. 

O Sr. Presidente ~á divergência ? Não conhecido o recur-

so, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 4 916/63 Relator: Minis-

tro Fiuza Lima. Revisor: ~tlnistro Lima Teixeira. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 4• Região. Interessados: Fran

cisco Mario ','lanzinack e IndÚstria de Plásticos A::nbali t S/ A. 

O Sr. Fiuza Lima- Sr. Presidente, alegando despedida injus

ta o ora recorrente aJuizou na MM JCJ de Joinvile uma recla

mação contra seu empregador. A Junta julgou procedente em 

parte a reclamação •.• (lê). ~ o relatÓrio. 

-- -
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o Sr. Lima Teixeira - De acôrdo, 

o Sr. Presidente -E m discussão. Com a palavra o relator. 

o Sr. FiÚza Lima -
o Sr. Lima Teixeira 

o Sr. Presidente -
por unanimidade, 

o Sr. Secretário -
• Fiuza Lima. Reviso 

vista de decisão do 

tam- IndÚstria de 

outros. 

o Sr. FiÚza Lima -

pedida illjusta. A 

Não conheço. 

' -- Tambem nao conheço. 

Há diver~ência? Não conhecido o recurso, 

PROCESSO N2 5 173/63 - Relator: Ministro 

r: Ministro Lima Teixeira. Recurso de re 

TRT. da 3a. Re~ão, Interessado~: Indu~ 

Artefatos de Met~>l J,td.a. e Luiz LÚcio e 

Reclamação ajuizada sob a1e~ação de des-

Junta, por \tnanimidacle, jul~ou procedente 

37 

a 

13 

rev1amação, em f a 

e 14. I~cgneevma 

ce das provas constantes dos autos, fls. 

do recorreu o reclamPdo. O acórdão reco· 

rido, de ns. 32, 

o Sr. FiÚza Lima 

o Sr. "Pr' sirl ef!t,. 

rt'!lator. 

o Sr. FiÚza Lima 

exame na rl'!vista. 

d 

-
-

-

• 
iz -. :ser:uinte: (1e). E' o relatório. 

De acôrdo, 

Bm discussão. Encerrada, Com a palavra o 

Pura matéria de fato. Impossivel seu re 

Não conheço. 

o Sr. Lima Teixeira - Niio conheçc. 

o Sr. Presidente - Há diver~;encia? Não conhecido o apê1o, 

por unanimidade. 

o Sr. ' Secretario - PROCESSO N2 5 296/63 - Relator: Ministr 

' Fiuza Lima. Reviso r: Ministro Lima Teixeira. Recurso de 

rl'!vista de decisão do TRT. da 5a. Re~ião. Interessados: An: 
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rolino BarboRa Alves e Nilton Nascimento. 

~8 ., 

O Sr. FiÚza Lima - Sr. Presidente, a Junta julr,:ou a reclama-

çâo procedente às fls. 7, 8 e 9 dos autos. ' -O acordao recor 

rido é mui to lon,r,o, mas vou simplificá-lo ,netQU'!'>rovimento a 

recurso para jul~ar a reclamação improcedente. Esta decisã 

foi por unanimidade de votos. O recorrente, às fls. 71 a 

72, diz que o acÓrdão nã() foi jul"to, que decidiu fora dlils 

provas. (Lê). E' o relatório. 

De acôrdo. 

O Rr. Presidente - Em diRcnssão. Com a palavra o relator. 

O gr, FiÚ?.a Lima -·o conhecimento está realmente aeserurado. 

Conheço. 

O Sr. Lima Teixeira - Também conheço. 

O t Ha' A Sr. Presiden e - diver~encia? Por unanimidade conheci 

do. Com a palavra o relator. 

O Sr. FiÚza J,ima - No mérito, mantenho o venerando acÓrdão 

pelos seus jur:ldicos fundamentos. Netto provimento. 

O Sr. J,ima T~ixeira - 'i'ambém, 

O gr. Preside~te -.Há diver~ência? PoD unanimidad~, ne~aào 

provimento.ao recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 5 340/63 - Relator: Ministr 

FiÚza Lima. Revisor: Ministro Lima Teixeira, Recurso de 

revista de decisão do T~T. da 2a. Re~ião. Interessados: Wi 

lys Overland do Brr;osil S. A. e Elie Pana,;iotis Toutas. 

O Sr. FiÚza Lima - Sr. Presidente, indeniz~Ção e conseq~ên

c ias. Alec~mllo despedida injusta, o recorrido ajuizou tuna 

r~clamaçào na Junta de são Bernardo do Campo. Ae fls. 4o a 

41, a Junta jul~ou procedente a reclamatÓria. O e&'récio Tr 

bunal da 2a. Região não conheceu do recurso, determinPndo a 
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baixa do~ autos para que a Junta julcasse o recurso como de 

embar.r;os. (Lê). E' o relatÓrio. 

O Sr. Lima Teixeira - De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Com a palavra o relator. 

O Sr. FiÚza Lima - De acôr«o com o parecer da douta Procura 

daria, conheço do recurso. 
, 

() ~r. J,ima Teixeira - Tambem conheço. 

O Sr. PreF:idente- Há diver>!;;ência? Por unanimidade, conhe-

cido o recurso. 

O Sr. FiÚza I,ima - De acordo rünàa com parecer da Procurado 

ria, dou provimento para que baixem os autos a fim de que a 

Junta aprecie o recurso, como determinou o Regional. 

O ~r. J,im"- Tl'!ixeira - De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Há àivercência? Por unanimidade conheci 

do o recurso e por unànimi~ane provido, a fim de que baixem 

os autos à Junta, para que aprecie o recurso com0 de embar-

cos, porque a alçada era de embar€OS. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 S 4~6/63 - Relator: Ministr 

FiÚza Lima. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso 

vistade decisão da JCJ. de Santo André. Interessados: Cia, 

Cerâmica Mauá e Antônio Correia, 

O Sr. FiÚza Lima - Menor não Pprendiz. E' o relatório. 

O Sr. J.ima. 'l'eixeir" - De acÔrdo. 

O Sr. Pre~idente - Em discussão, Com a palavra o relator. 

O Sr. FiÚza T,ima Não conheço em face do prejulcado, 
A O Sr. Romulo Carrlim - Contra o meu voto, 

O ~r. Presidente - Não conhecido o recurl'lo, contra o voto d 

· ministro Rôfnulo Cardim. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 5 460/63 - Relator: Minist;r 
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FiÚza Lima. Revisor: Mini~tro Lima Teixeira. Recurso cle re 

vista de decisão da 15a JCJ. da Guanabara. Interessados: 

beiro Franco S. A. - Encenharia e Construçôes ~ Jecé José de 

Souza. 

O Sr. FiÚza Lima - Contxato por prazo determinado. A Junta 

jul~ou procedente, por unanimiclade. Os e-mbarros for::~m rejei 

tados, f]s. 67. (Lê). E' o relatório. 

O Sr. Lima Teixeira - De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Com a palavra o relator. 
' , ' O S:r. Fim: a T,irna - De cimo terceiro salario e contra to de e-r. 

periência. Quero esclarecer que o reclamante foi admitido 

ao serviço da reclamada no dia 29 de maio do corrente ano. 

Conheço. 

O Sr. I,ima Teixeira - Também conheço. 

O Sr. Pre~idente - Há diver~ência? Por unanimidade, conhe

cido o recurso. Com a palavra o relator. 

o Sr. FiÚza Lima - Foi 4emi tido no dia lil. de ~unho. : ·A -recl;o 

mada não cumpriu o contrato feito pela pr9zo de trinta dias. 

O Sr. Presidente- V.Exa. ne~a provimento~ 

O Sr. FiÚza Lima - He,!;o :provimento. 

O Sr. Lima Teixeira - Também ne«o· 

O Sr. Preside~te - Contrato por prazo detPrminado. Foi de

mitido em junho. O ministro Bezerra de Menezes está com a 

palavra. 
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20-1~-Ó) SA. 

41 

1?,40. 

O Sr. B,,.,erra de Menezes ~ Se J ell.pre~tr.ao tive5se reclaxndo 

... ndea~znçâu, av~so prév~o, d.éC.LII•:> terce~r·:> oa.LaL·lo, J:ICLS qU10.1 

ao ê.Le :mes•o diz na in~cüü ·:uc 'tinha sido contm 'tndo por 

1.rinta aias, d·JU proviDente para a •sol ver a ellpr~!'a a a co n

de!1açã·:>. 

O Sr. ~r~~tdente - D~do proviDente p ra a•o:>!ver a emprêsa 

'!a. C·Jndcnação. Redi~irá o ac6rdii•J o :r.tiinutro Bczerru de Me-

nez~:s. 

O Sr. SecrcU.rio - :PROCJ:Ss:> N!! ... ?Tf/63 .!e!nt:>r: l.Hnistro 

RS:amlo C: r•Jil!l. Itovis·:>r: liinis'tro Fiuz11. Lilaa. Recurso de 

r·cvista IJe decisno t2. oi JCJ àu Guanultara. Walter Au~sto 

IJe O.~.iveira e Sidapar S/A. 

o Sr. R·'hnJ.•J c-r"1'1 - A petição lie fÔ.Lll!lS J.b !tlliU~SOU 

l1llnUcloRa•en'te a vrova e coac.t.u~u ctec.luranoJ 'iue o r·ecorren

te ni:i1 'tinna "ireit<J às cOllLi.ssÕ<:s ••• (lê). 1:' u L'elat6rio. 

O s·c. Fiuza Lime. - De nc·Sre!o. 

O Sr. ~r~"'i"ente - 1;:~ niscussão. :incerrttoa, C,m '' vahwra 

•) r ela to:> r. 

O Sr. ll~"".tl·' C'-r"il'l - O recorrente cita ac6rctão!l alzendo que 

•J ven1elilor te:"t direi to l: C·Jr.tl.ssão sôltre as vend· n que faz ••• 

(J.ê). ]{íi.J o·:>nhe~o. 

O Sr. Fiuz~> Lilll!'l - Nà:> ~onheç•:>. 

O Sr. Jt•rn.•1 ente - Há· ·· .1. v.-::q:Suci-. ? Nâ·J connec.La•.> o r·ccurso, 

Srs. )ün.J.stro s, peço a .. 'tenção, p•:>rque 

tl·:>uve \m êrrJ.·!I<;.tterial na proc.t.attação dJ resu.J. tado no procee 

e::> cte nQ :>460/63. A decls~o co• re.laçâu a us'&e processo é 

n seguinte: Conhecido, por un::milllidade, e aaào proviJten to, 

parcial, p ra ']Ue t~eJa :f1egadoq1écU•J terceiro Sl.>loirio e pngo 

upena!'! ::> "viso prév iu. Vencilios os Ministros R5:1l\l.LO Cardil:l 

e o :Pre.;iaente, co• relaçào uo aviso pr~vi•:>. :Redl.i;iri o u

córctão ·J l1in1str•:> Bezerra o. e ~ene .. es. 
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O Sr. g,...,,..,T.árlo - l':ROCJ:SSO NQ .c .:Oo/63 R<!.~.ator: JhuJ.S L.&.'v 

rev.~.ma ele <lec1si.o ua JCJ ae J:.,,..:ncla. Cla. Iud. de J!stâu-

c~u S/A e Va.~.eriana M.r1a à~s Santos. 

O Sr. !tô:r.ml·J C~>r11111 - Apreciando o pediu·J rel.üvo a u·~s 

O Sr. F1nz•• Luta - De .. cSrdo. 

O Sr. l'r,~s~aeut.e - :ii"' •.1:i:·cussão. Encerrada. Co:a a palavn 

o relator. 

O Sr. 1tSmulo CartUM - Não vou ler •ou voto. Ni•:> oo nneço. 

O Sr. Finz11 Lina - n'à·J conneço. 

t' ' ;· LI. ,. 
-:-;, I • 

O Sr. :!'residente- Hâ oivergêneia ? N~ conneeido o recurso, 

por unaJ1i:lidade. 

O Sr. Seerettrio - J'RuUESSO !W .i! 921/63 Relator: J4.i.nl8tro 

R5~ulo CardiM. Revisor: Ministro F.i.uza Llna. Recurso de re

vista de decisão da lll JCJ oe S. Faulo. CJnstrutora Schnidt 

Ltda. e Orlando de Oliveira Fr~nco. 

O Sr. R·S"'tllo c~rdill - Alegaçã., de Clispensa injusta ••• (lê). 

E' o relatório. 

O Sr. Fiuza LiMa - De acSrdo. 

O Sr • .,.,..e!"idente - 111 di"! cuasã•J. J:ncerraoa. Cc:>M a palavra 

•J relator. 

-O Sr. :rt'I::'!Ul·J C"r·'li~ - Sr. ?residente, nao encontrei fund&Jlen 

to nennu:~a para reours·:> ue revista. 

O Sr. FulZa LL"":ta - Níi.J c·:>nheço. 

Nio oo nheço. 

O Sr. '!'residente - Hâ diverg<lnoia ? Ni·:> conhecid·:> e recurso 

por unaninidade de votes. 

O Sr. Secrettrio - l'RüCESSO N~ j 0)6/63 Relator: Ministro 

RS.aule Cs.rdiM. Revisor: Jlliniatro Fiuza Li.aa. Recurso de 

reVi!'ta de deobão da 11 JCJ tle S. l'aulo. l'imex S/A - Ind. 

e C•:>.aórcio e l!oys6s L·Jpes lilanuel. 
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l •) ! •l 

o Sr. R·'irm!Q ç.,rai• - Nunc:1 pedi adi01ento de procesao, Jl&ll 

nã·J encontro aa notas. 

-O Sr. ?rl'~irlente - C::mce.iado o pre&ao. 

O Sr. Secretirio - l!vCESSO N~ 1 970/63 ~elator: Minla~ro 

Bezerra de ~enezes. ~~visar: Ministro ~S3u+o Cardi•. Recur

so de revista de decisã·J da 21 JCJ tta Gua!l:liara. Cargona,;ea 

Universal - J.M.T. Martins e Walter da Silva Ferreira. 

O Sr. Bezerra de lrlenezes - A Junte julg·:>U procedente a re

cl&lU.~ão C·Jil!'iderand·J injusta a dispensa ••• (lê). I' o re-

lat5rio. 

O Sr. lt'iaulo C!lrdiR - »e ac5rd·:>. 

O Sr. l'rePidente - il!l oiE<cussãJ. incerrada. Co• a palavra 

o relator. 

-O Sr. Bezerr!t de .llienezes - Na :r:-evis~a nao cita a recorrente 

lei violada e ne• acórdã., divereente ••• (lê). Não oonileçe 

O Sr. ~.S1'1ulo c,..rdill . Não c nne:;:o. 

O Sr. l"residen~l'! - Há diver.;;~ncia ? Ni·.l conhecido o recur 

so, por unani•idade. 

O Sr. Secretário - lNUCiSSO N2 2407/63 ltçlator: Ministro 

Bezerra de :r.íenezes. ltcvisor: Jtinistr•.) Rômulo Cardi•. ltecur 

sJ de reviflts de d!!cisão do TRT da 2• Ree;ião.Manoe.i l'toàri

e;ues de Azeved•) Jdnior e Iraàos Vietri Ltda. 

O Sr. B zerrs de :1\enezes - A Junto. jtllgou procedente o in-

quérito ••• (lê). I' o relaMrio. 
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CVG/ 

O Sr. RÔmulo Cardi• - Nada a acrescentar. 

O Sr. Presi~ente - Em discussão. Encerrada. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Matéria de fato. Não conheço. 

O Sr. RÔ~ulo Cardim - Não conheço. 

O Sr. Presidente - Não conhecido, por unanimidade. 

15,50 

O Sr. Secretário - PROCESSO NR 3 185/63 - Relator: Ministro 

Bezerra de Menezes. Re-,.isor: Ministro RÔmulo Cardim. Recurso 

de revista de decisão da JCJ de Pelotas. WILSON VARGAS E OU-

TROS E CARUCC IO &: C IA. LTDA. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Vigência imediata de novos n!veis 

de salário mÍnimo. ~ o relatÓrio.· 

o Sr. RÔ!'!.ulo CartUm - llada a acrescentar, 

o Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. 

6 Sr. Bezerra de Menezes - IIá citação de , -acordaos. Conheço. 

o Sr. RÔmulo Cardim - Conheço e manten.'lo a sentença. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Eu dou prov1Jaento, porque sou pela 

vicência imediata do salário mÍnimo. 

O Sr. Presidente - Conhecido,por unanimidade. E com relação 

à aplicação do art. 116, prevalece o voto do relator, queres 

tabelece a decisão originária, vencido o revisor. 

o" Sr. Secretário - PROCESSO NR 3 858/63 - Relator: Ministro 
,. 

Bezerra de Menezes. Revisor: Ministro Romulo Cardim. Recurso 

de revista de decisão da 5a. JCJ da Guanabara. J. HAUS~rnR e 

ADERITO AFONSO. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Vigência imediata do 13R salário. 

O Sr. Rômulo Cardim- De acÔrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. 

O Sr. Bezerra de Menezes - O recurso é da emprêsa, Não cita 

acÓrdão divergente. Não conheço. 

O Sr. RÔmulo Cardbl -.Conheço e dou provimento. 
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O Sr. Presidente - Não conhecido do recurso, por maioria, ven 

cido o revll.sor. 

o Sr.Secr..,tário - PROCESSO Nl! 5 197/63 - Relator: Ministro Be 

zerra de Menezes. Revisor: Ministro RÔmulo Cardim. Recurso de 

revista de decisão da 17a. JCJ de S,Pauloi CASAS PIRANI S/A -

COMfRCIO E Th!PORTAÇÃO E WALDOMIRO BATISTA. 
A 

O Sr, Bezerra ~e Menezes -13R salário; saÍda espontanoa antes 

do mês de dezembro, t o relatÓrio. 

O Sr. RÔmulo Cardim - Nada a acrescentar. 

O Sr. Presidente - Em discussão, Encerrada, .. 
O Sr. Bezerra de Menezes - Conheço e absolvo a empresa da 

conddona ção. 

O Sr. RÔmulo Cara•- Conheço e dou provimento. 

O Sr. Presidente - Conhecido, por maioria, vencidos os Minis

tros Fiuza Lima e Lima Telxeira,e,no mérito, dado rrovimonto, 
A - # para absolver a empresa da condenaçao, tambem por maioria, 

O Sr, Secretário = PROCESSO Nlõ! 5 344/63 - Relator: Ministro 

Bezerra de Menezes. Revisor: Ministro RÔmulo Cardim. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2a. Região. CIA. MUNICIPAL D • 

TRAnSPORTES COLETIVOS e LÁZARO MARÇAL CAMPOS. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Pedido de equiparação. A MM. Jun 

ta, por unanimidade, julgou procedente,.,(lê). to relatÓrio, 

o RÔmulo Cnrdim - De 
.. 

Sr. acordo. 

o Sr. Presidente - E• dis c usa á o • Encerrada. 

• A o Sr. Bezerra !'!e Men,zes - Conheço, porque ha d ivergencia, 

o Sr. RÔmulo Cardim - Conheço. 

o Sr, Presidente - Conh6cido, por unanimidade. 

o Sr. Bezerra de Menezes - Caso conhecido da CMTC. li ego pro.,. 

vimento. O qundro não estava aprovado pelo Ministério, 

O Sr. RÔmulo Cardim - Dou provimento, na forma de inÚmeros 
. -acordaos existentes neste sentido, inclusive meus, Quadro or 

~anizado em carreira, A exigência de visto d~sse quadro pel, 
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• 
Ministério do Trabalho só se refere a parte da predominância 

,. 
de nacionais sobre os estrangeiros. Dou provimento. 

O Sr. President~ - Com o revisor. Prevalece o voto do relato·, 

icompanhado dos Ministros Lima Teixeira e Fiuza Lima, negando 
A 

provimento ao apelo. 

O Sr. Secret!Írio - PROCESSO N'l! 5 294/63 -Relator: Ministro 
A 

Bezerra de Menezes, Revisor: Ministro Romulo Cardim. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 5a. Região. GRÁFICA UNIVERSAL 

E JACKSOU SALES SANTOS E OUTROS, 

O Sr. Bezerra de Menezes -Adicional insalubridade,,.(l6). f 
• o relatorio. 

O Sr. RÔculo Cardim - llada a acrescentar. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Conheço e nego provimento. 

O Sr. RÔmulo Cardim - Conheço e dou provimento, 

O Sr. Presidente - Preva~ece o voto do relator, vencido o re 

visor. Conhecido, por unanimidade e ne&ado provimento, por 

maioria. 

o Sr. Secretnrio - PROCESSO 1111 5 430/63 -Relator: Ministro 

Bezerra de Menezes, Revisor: Ministro RÔmulo Cardim. Recurso 

de revista de decisão da JCJ de S. Carlos. IND. PEREIRA LOPE 

e GERALDO GERALDO. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Adicional noturno de vigia, com 

revesamento. 

O Sr. RÔmulo Cardim - De acÔrdo. 

O Sr. Presidente - Conheço porque há diver&ência. 

O Sr. RÔmulo Cardim - Conheço e dou provimento. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Dou prov~ento, em parte, assegUl' n

do o adicional noturno calculado sÔbre o mÍnimo e adicionado 

• ao salario do contrato. 

O Sr. Presidente - Prevalece o voto do relator, acompanhado 

do Presidente, Ministros Fiuza Lima e Lima Teixeira. Dado 
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provimento en parte, para mandar fazer o cálculo sÔbre o ml-

• nimo acrescido ao salario do contrato. 

O Sr. Sl'lcratário- PROCESSO Nll 5 435/63 - Relator: Ministro 
,. 

Bezerra de Menezes, Revisor: Ministro Romulo Card~. Recurso 

de revista de decisão da JCJ de S, André. CIA. SWIFT DO BRA-

SIL S/A e IRlliEU SABINO DE LIMA, 

O Sr. Bezerra de Menezes - Lei 4 090. O empregado foi admi-

tido com contrato a prazo. 
,. 

Teriminou o contrato antes do mes 

de dezembro, (Lê) • .á; o relatÓrio. 

O Sr. Rômulo Csrdim - De acÔrdo. 

O Sr. Presidente ~ Em discussão, Encerrada. 

O Sr. Bezerra de Menazes - Conheço do recurso e absolvo a em 
,. 

presa. 

O Sr. RÔmulo Cardim - No mesmo sentido • 

. O Sr. Presidente - Cou1ra os votos dos Ministros Fiuza Lima 

Lima Teixeira, conhecido do recurso e dado provimento para 
,. -absolver a empresa da condenaçao. 

47 
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20/12/1963 PS/ 
·. 

J.6,oo 

.Q_P_r.. Secretário - PROCESSO N'G1IERO 3 878/63 - Relator: Hi-
... 

nistro Romulo Cardim - Revisor: ~tlnistro Fiuza Lima - Recur-

so de revista de decisão da 3a. JCJ da Guanabara - HANOEL DE 

OLIVEIRA & CIA. LTDA. e ADYR RODRIGUES DOS SANTCS • 
... 

O Sr. Romulo Cardi!l- Subiu o recurso em virtude do provi -

1:1ento de agravo... (lê). E' o relatÓrio • 

O Sr. Fiuza Lima -
.. 

De acordo, 

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

o Relator. 
A 

O Sr. Romulo Cardim - Juntou o reclamante aos autos o doeu-

mente autenticado de fls. 19/20 ••• (lê). .. De acordo com a 

Procuradoria Geral• 
; 

E so lhe dou provimento para ~:~andar ap~ 

rar em execução. 

Q..§r. Fiuza ~ - E' meu voto. 

O Sr. Presidente -

Relator. 

Prevalece, por unanimidade, o voto do 

O Sr. SecrotárJ..q_ - PROCESSO NÚl·!EnO 4 131/63 - Relator: Mi -
.. 

nistro Romulo Cardim - Revisor: Hinistro Fiuza Lima - Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2a. Região - SZWARC & CIA. e 

LINDINALVA FAGUNDES DA SILVA. 

~· namtüo Cardim- Entendeu a Juntá que ••• (lê). E' o 
, 

relataria. 

O Sr. Fiuza Lima 
,. 

De acordo. 

o Sr. Pre~idente - El discussão. Encerrada. Tem a palavra 

o Relator. 

Q_ Sr. RÔmulo Cardint~ - A decisão recorrida, be!n ou mal, en -
.. ") centrou caracterizada a relação de emprego ••• (le • Por is-

so, não conheço do recurso. 

O Sr. Fiuza Li~n - Não conheço. 



PODER .JUOICIÁRIO 

.JUSTICA DO TRABALHO 

- 2 -

TRIB\..'NAL SUPERIOR DO TRABALHO 

O Sr. Presidente-
" - , " Há divergencia ? Não conhecido, por unn 

nimidade. 

g Sr. Secretário - ,?ROCESSO NÚMERO 5 006/63 - Relator: Hi -.. 
nistro Romulo Cardim - Revisor: f.!inistro Fiuza Lima - Recurso 

de revista de decisão da JCJ de Jundia1 - FRI\.!rÇA FE~'lZ S/A 

e JÚLIO RODRIGUES HARTINS, 
.. 

O S~~_Romulo Cardirn- A decisão de fls. 19 reconhece ••• (lê) 

E' o relat6rio. 

O Sr. Fiuza Lima -
.. 

De acordo. 

Oflr. Presidente- ~discussão. Encerrada. Tem a palavra 

o Relator. 

.. " O Sr~ªomulo Car~ - De acordo com a douta Procuradoria Ge-

ral, conheço do recurso, que está funda~entado • 

. o Sr. Fiuza Lima - Também conheço. 

O Sr. Presidente -
, .. 

IIã. divergencin ? ... 
Conhecido, unanime -

mente. 

O Sr. Rqmulo Cardim - O artigo 487 cogita de aviso prévio 

quando não haja prazo estipulado •.• (lê). No caso, reconhe-

ce a sentença recorrida que se tratava ••• (lê). 
.. 

De acordo 

com o parecer da douta Procuradoria, dou provimento ao recu.r. 

so para absolver a recorrente da condenação • 
.. 

g_§r. Fiuza Lima - De acordo. 

' Ha' d " ~~Presi,,ente - ivergencia ? Por unanimidade, dado 

" provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. 

Q_Sl:.!_ Secretário - PROCESSQ ... FÓ1·!pt0 5 178/63 - Relator: Mi -
.. nistro Romulo Cardim - Revisor: Ministro Fiuza Lima - Recurso 

de revista de decisão do TRT da la. Região - DURVAL DE SOUZA 

NOGUEIRA e PATROHATO DE ME1:0RES. 

O Sr, RÔm•_üo Cardim - Apreciando recurso de ambas as partes, 

o Egrégio Tribunal Regional da Primeira Região manteve a sen-
.. ") , tença de primeira inztancia ••• (lo • E' o relatorio. 



,-OOER JUOIClÁAIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

- 3 -

TRIBUNAL SUPilRIOR DO TRABALHO 

.. De acordo, 

~Sr. Presinente - ~l discussão. Encerrada. Tem a palavra 

o-Relator • 
.. 

O S r • Romulp, -.:C"'a"'r-"d'-=i::::m - Conheço do recurso. ~ 

Esta fundamen-

tado. 

O Sr.-l:~uza Lio~ - Conheço. 

O Sr. Presiden~ -

mente. 

Hà divergência ? .. 
Conhecido 1 unanime -

.. ~ .. 
O Sr. Romulo CrrcUm - A sentença que esta em jogo, mantida 

~ue ~oi pelo acÓrdão recorrido, diz que está provada nos au-

tos a contratação pelo documento de fls. 15 ••• (lê). 

provimento. 
, 

Tambem nego. 
~ . A 

Nego 

O Sr. FiUZ,â .Li.!!l!t -

O Sr 1 Presidente- Há divergencia ? Por unanimidade, nega-

do provimento ao recurso. 

' 



PODER ..JUOICIÁRIO 

.JUST.'ÇA DO TRABALHO 

.TRIBUNAL SUPERIOR DO TRAB4LHO 

I 
20/12~63 t:JT/DJJ 

·. 

16,1 

O Sr. Secr~tnrio - 'Pf!CJr';ESS0'!11l 3 569/61 - Heltl.tor: Ministrs 

' 

i 
i 
I 

Rev.i..:lOr: fJlnistro Fiuza Lillll. Recurso de re-' 
I 

vista de é'ecisii'o élo TRT !"a 2!!.lle~iÜo~ 

Calll!lrgo é Jeckey :a1.0.b de sã!;) Pa'Ula. 

Inter a!>si1dcs: lawae1 

O Sr. RÔmul& Cardim- Sr. Presidente, não é fácil rel9tar e 
~ , - ~ 

julgar este recurs0, que ja esteve presente e estt. :'urm.01 dele 

não canhece u, p11r unanimiC!adc de votos, e, dl\ ta venia elos que 

penB1'm em sentido c:mtráriil, ·ent~ndo q'-le não canheceu cem fun 

dadas razees, afir!:l!lndo que'deixava de conhecer d!1 revista pe_ 

que nio hauve vbla.çãe de lei nem foi citl\de jur1spi'udência d 

vereente: (lê). ;. a rebt~ri·3· 

O Sr. Fiuza LiiiP. - De a côrda, 

O ::;r• Presidente - hm disoqss:ia. ..;;ncerrada. · a111m a P."lqvl"l o 

rel:! tar. 

O Sr. R3ruub Caroim- S!'• Presidente, n"lo h9' mais falar em C.;:l 

nhecimente, tendo em vist~ a determln!ldo pelo Excelso Suprem:~ 

Tribunnl Feceral, que mandou fósse apreciada e méri te. De ll",:: 

de q ua eu ni f) tenho nem que votar seb!'e • conhec1men te. !Jo 

m~ri to, ainda reocrrendo ao acórdão deste Tribunal, que repre 

duziu a que afirma o Egrégie Reg1onsl: (1;). Cste o fundamen. 

to. Nii:l pcsso ~rondar Il!lt!>~r essas 1>pere ;;;es porque est; prova 

d~ que ni e as realizou. Nego provimento a 11 reoursa pelas me~ 

mas razees pelas quais esta Turlll!l, por unsnimldacle de votas, 

deixou de conhecer do mesmo. Iate seria pura matéria de fato 

devidamente apreciada peL"' s 1nst;ncias coQpetcntes, 

nhe elemento nenhwn psra maé!ificsr a sentença. llãs possa JW.O. 

da r ps ear oper'l ç8e s que não res liz ou. 

O Sr. Fim;a Lir..'\ -De aci)rdc, 

O Sr. Lim., T"'"ei....., - P~c;s vista, 

O Sr. Bezerra de 1:enez.es - Peço vista. 
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POO~R JI.,ICICIÁRIO 

JUS!!CA CO TRAB.AL.HO 

TRIBUNAL SUPERIOR 00 TRABALHO 
' 

O SY,. F:r>esidente - Acnm~ nla o re1<~ t?r. 

52 
. '. 

em face dos pe<.'!idas de vbh dos llinistr&s .Bozerra de ;,;eneza 1 

e LiÚ'I T~ixclra. , 
' 

O ::s::;. Sec:r>sttÍ!'i">- FRoCÉ1sO N!l 1 96>;/63·- Reb.br: }íinistr~ 

Rêmulo Cardirn: Revisor: t:infstr<' Fiuza LilliR: Recurs" de re

·vls.ta de dec'.si.:i '!a 15"' .;cJ d"' .Gi>: Inte:ress'ldes: Dadur Come~ 

ci!!l Construtora S/A e J;:,rgs Fr9nc1sc" R:;s'l s. 

O Sr. Rômulo Csrdlm- Jretlf~ce.çã:::. da lei 4 0)0, ,trats-se da 

qu.estic da retroatividáde. 

ó Sr. Pr '!lsidente - Em discussãtil. Encerra de.. Com e 113 le vra o 

rel" t()r. 

O Sr. R;mul~ Cn:rdim - Sau vencida. Cenhego e deu provl~ento. 

,.. ·sr. Presiilente - VancidG o r~lo tllr, p:revsleoe o vete do re

viser, que r~dieirá G acórclâe. 

. ' 
.. 

,. 



• 
' 

. 
~ 

POOER .JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR 00 TRABALHO 

/cb 16.20- - 1 -

O Sr. Secretárie - PROCESSO iiil 2LJ00/63 - RR - Rell'lt::>r: ~!1nis

tr~ RÔ111ulo Cardim - Revis:>r: :.11n1stro F1Uz!l Lima - Ilecurse de 
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Revista de decisão do TRT da 2& Re,i;o 

IllD. E CO:rh"RCIJ e MARIC FZR~'MlDES. 

TO YO':'A 1JO BRASIL S/ ... 

A 

O Sr. Ro~ulo Car~im Aletaçã~ de despedida injusta, co~ ~• · 

.. id d - (lA) E' o ralnt~riJ. '· o e re~araçaJ... e • ~ ~ 

(') 8!' • Ft U:> !1 L 1. :-a -

O Sr. Presiàerte - E~• discussão. Encerrada. Tem 11 ps lavra 

:> Rela tJr. 

Os ..... 'R~~·ü., Cordin- Ni:'J cGlnheÇ'l •. -'atéria de fato. 

J Sr. Fiuza Li,-,a - Ta111béu não conheço. 

O Sr. Presidente - Ht divergência? ~rão oonhecido o reclU'SO 

pDr uns.c.L1idade. 

O Sr. SecNtário - ril·ICESSO li~< 2370/63 - RR - R~lat:>r: IH -
A 

nistro R•~ule Cardi~ - Revisor: Ministro Fiuz9 Li1~ - Recurso 

de Revista de decisão da 11 JCJ de SantJs - .TJSÉ :1ARIA VAZ e 

C0l'DO!il1iHO DO Jr.:liF1CIO S. Jvlo. 

O Sr. RÔ1mlo Cardim -

l!!U,te não pr'lvou su!l aleençã&>... (lê). 

lo nã::> c::>nheci:-:!ent::>, E' 1:1 relr;tÚr1.'J. 

O Sr. Fiuza Lima - De aoÔrd•. 

o Relatar. 

O Sr. RÔmu.l3 Cardi~a -

11 ,_nte:njiestiv1dac'le c]) recar!lo ... (lê). 

O Sr. Fiuza Li :w - Talllbélll. rejeita. 

O Sr. Presi~ente -

aejeih. 

inte..:llestlvidade, ,tur unu.1·1tdade. Telól. a palavra 11 Rclat11r. 

O Sl". R;~,,llo c~:--din - u;., conheço d&> recur:Jo, pr>rquo S<l trr.

ta de cgt~ria de fat~. 



PODER JUOICIÂRIO 

JUSTIÇA DO TRAB .. LHO 

TRlBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

/oh 

O Sr. Fiuza Li~ - Ta~bé~ Rã~ c~nheço. 
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16.20 - 2 -

·O Sr. Pre!lidente - !:IÁ divert;ênch? !~ã::~ conlJ.eci<'o o reaurse, 

por unsninidade. 

Ó Sr. Secretnrlo - FR..;CESSO Hl2 3436/63 - n."l - Rolahr: Minis 
A 

tra Relilul:l CardiDi- Revl.'lor: Ktn~atr:> Fiuza Li::.ta - Reourse de 

R e v: sta de de c i sã::. da 11 JCJ de S. Paulo - iúARIO FERR!\IRA e 

CIA, MTR!ICIPAL DS Tf!ANSPJRT.ES COLBT. V:JS. 

O Sr, Rôm~;l ~ Card im - ' Recla::1a-se 'ife·,.nça de aaJ.ario elil re 

laçã~ a trabalho executado ••• (lê). E' ~ relat~rio. 

O Sr. Fiuza Lima -
,. 

Da aclird.,. 

O Sr. Presidente - Ec. discunsão. Ellcerrnda, Tol'l a l;alavra 

!!.ela t mo. 

O Sr, R:i:nulo Cardi:J - A acnt~:-.ça Fr:.ferida e;..J ~:rau de E..o~.b··: 

~~s j~ di~ia que o CMbar ' - A •ntc citare gcJr~ao s~bre a v~llda~c 

de r~c~b:a ... o A) 1le • liã~ conheçv. 

o Sr. Fiuza Li·•:a - Hão canheç D. 

o S;c. Presidente - Há divercência? 

}:Ur lUlanLa1 ds de. 

O Sr. Secret~r1~ - PR:·CESSO !Til 4272/6., - RR 

tro R) 1ulo C.ard!r, - Rev:ls'>r: :·.I::-;~str~ FLna Li:';n - Rec>U'so de 

Revista de rlec.isã'o clJ TR:r da 211 Re..;iai:o - CIA. ;.:unCirAL DE 

TRArTSPORTES C~LETIVJS e B'il.ANCISCJ JOS:S DE ~LI'lEIRA. 

cl ~~~ trebalhadDs e111 d5bro... (lê) • E' ::. r~lat5r1 J, 

O Sl". Fi 1~z9 Li. :n -
... 

De ac~rd;;. 

O Sr. Presidente -

o Relsbr. 



PODER JUO!CIÁAIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

/cb 

io Sr. Presidente -

'O Sr. SecretÍ:do - FR. CESSO !JII 5CJ81/63 - RR 

16.20 - 4 -

Relato r: 

Rev~sto ce deci~co ãc 4a JCJ d~ Guonab~r~ - CIA. DS FIAÇÃu 

rrr;c:mos C:)RC0'TADO e '1EL'L""A DJ::n;GAS DA SILVA ARAÚJJ. 
A 

O Sr. R~mulo Cardim -

O Sr. Fi tlzs L1na -

O Sr. Pre~1nent& - Em discuss&o. Encerrsda. Te~ a r.alavra 

~ R ela to r. 

, ~ 

cujo ~arecer transc~evere1 no acorda), c~n~eço. 

O Sr. Fhtz g Lb:a -

O s~. Pre~1dente - ·' ... La õiver;;erc.! a? 

~ 
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O Sr. R~mnl3 Cardin- Co .:J be;.~ ace~tu~u s Pr.1c~c 'Jria, a !!Ct 

t~r:çn rec.:mh-;ce;;d) a :.ráttc~ de flllta ••• (lê), 

:> Sr. Fiuza Li!lla - C!ill~ o Relator. 

S P • • ,. 1 ? J r. reqifc~te - H~ aiver~ 11c m. 

O Sr. Secrct~rio - pqJCES"lO l!Q 5207/63 - !l.R- Rel;.,hr: Mints-

tro RÔ:.:1ula Carfim - Rev:l.s:Jr: .:il"l.stro F1nza Lh•s. - !lcct:rqo àe 

:lev1.sta c'e rlec1.:Jâ'o da 11• JCJ Õ'!l S. l'9t:lo - A"'A JIRJ:!\ ASC:t'~CT 

s-::1-I!ÃO e IITD, e Ccn. ALGOFIL. 
A 

O Sr, Romul~ Dard!o -

O Sr. Fiuza Li,un - De acÔ~do. 

O Sr. fres:l~enl.e - Eln l'li.scussãg, Encerrada Tel'l n f-'!lavra ~ 



' 

/cb 

f I 
I ) 

I . I • 
' I , I 
' ! j ' 

\ ' . I J ··' 
lv .__2.0 - ~ -

ia', o' POCER JUDICIÁRIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

~-.,(i TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

o Sr. Pre,11d~nte -
· Ut1oüL'1!.dade. Te:.. :. ~~lavra o Relat~r. 

' 

o Sr. R5mulo Card1•t Tetúlo sido ve:oc1C!o na Tu:rr.,a, úpe~sr de 

Ci bU3 Jl!) Tribunal r h n~ te~ Jrevaleclda o ~onto de viata ~ue su' 

tsnt ~ ... (lê). D", 

o Sr. Fi,l.Z!i. Li= - JTego ::crovinen!:o. 

o :l". F'resid~n te - Contra o vot~ do RElut:Jr, pr!val~ce o VJ 

til f. e Javin111r, <iUC 
, , -

redi~lra o nc~rdam. 

o Zl". Secr!õ t!Í1'b -
A 

tr"J :\g;;ii.Ü.Il C"rr1tA -
a e v 1st r. de f! c c !sn'o 

'! ARTETE NOGUEIRA 

"' S!". Jgtuul!l Csrdi'!! A c~cil:,j., de fls. 4, ··~·-~": ~. '."i.sta a 

~&, deu :;:z1c. :.·r:·.cl:1à;'1oia do ,edid::l, •• (16') 
.. 

a UB<JnC 1a rlr;; r··~ lt~Y:i:i. 
" 

A Pr jcurnd ~r la 
, .. r-e 

ri a. 

o Sr. Fiuza Lima -
o 8r. Pre '3 ir"('~. t~ -
lelat&r, 

A o Sr. Re;cUl!l Card~~:t 

cisÍÍ:J re ~'o :r r tõa. 

o Sr. Fi'<Z'l Lins -
o Sr. Presid6nte -
1ma:d. ida.de. ~eLI 

o Sr. RÔmulo Car::'b1 
A 

a ud iencl. a , gl~ -'~-:::,à 

... (lê) • " Dou 

, y;r:Jces~o 11 ab init 

t!l juJ.~sn .. e~ t0. 

o Sr. Fi \lzr, Limll -

A 

De ac::>rde. 

, A 

ITa •livcr2cncin? C:m~'lcino ~ '""<:'ll"~D, ;:~:~r 

C:·:·.sta ds. stn de fls. 4: "Pres!!nte ; 

'rtovL:ent~, ['ara v<Jltar :'lS a ut :>s, ~n:;l,nt'!Ol 

io 11 , s fi,; de 'ii.IC ae;j11 feita nova 1.::9truç.:' 

Coiil ::~ Relat!lr. 
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PODER .JUOICIÁAIO 

JUSTIÇA CO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

I~ 16.20 - 5 -

O Sr. R3mu.lo Cardi1lil- Ue.;açãJ de dispensa injus':a,., (lê). I 

o Sr. Fiuzr, Lir!lll - De acÔrdg, 

o Sr. Presidente - E'JJ. discussã:>. '!!:ncerrada. Tem a r.alavra 

Q Relator. 

O Sr. 
.. 

R;>i4Ulc C!!rrl1.:! - Uiie te:a nenh~L:< fund:unsntc e r."o conhc 

Çtl ds rectll'so, 

O Sr. Fiuu Lioua - Tsmbém nãe conheço. 

O Sr. Fre~ident~ -
, .. 

Ila di ver .-;enc ia? -P:>r unnni 1idtde, na-, f:.>i 

O Sr. Se~rettrio - PROCESSO ~~~~- ?285/63 - RR - Relat:.>r: W.nis

trlll Rôm.ul::~ Cardln - Revisor: l.Unistr~> Fiuza Liz.a - Recl.II'so de 

Revista de decisã"> ca 41. JCJ da Guanillb&rA - S/A. :DDi!iJ Ili

G~S e GESSI ALVES D~ JLIVI:IRA, 

O Sr, RÔiilulo Cardin -

clamante despedido quand::> se er:e:;:· ~.ra1l!a e1:1 !:;zo de benefÍci:l 

• • • (lê} • A Pr:>c>:tradoria é ;.ela rejeiçã::. do rec\.U'SII. 
, 

o relat:.>rio. 

O Sr. Fiuza LiNA -
.. 

De acorda. 

O Sr. Fre~ident., - E:::. discuns;o, Encsrr.ada. Te!!l a -.:alavra r 

Relahr. 

O Sr, R;mulo Cardim- O recurren:e cita ape~as un ac:·rdM'? -tue 

não ca.r!!lcterizs devida~nte, n:as qc:e se p?de ~reatt,~ir seja pr~ 

feric1'3 eu Embar;ps ••• (lê). l'Tíin c:mheç o. 

O s~. Ftnza Llrn - . -TlllOibei~ n .. , c:mheç :), 

O Sr. rre~idente - , .. -Ha divert;encia? lrao ce!'!hec1d3 o recurso, 

por unaui .. idade, 
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TRIBUNAL. SUPERIOR 00 TRABALHO 

20 12 1963 - - 16.30 

o Sr. Fiuza Lima - De a clrio. 

o Sr. Prudl.ente - i li • . ~ 

~•cuo$&1. incerrai•. Tem a p~la.Tra 

Sr. :ltelator. 

o Sr. ~e11ulo CóO.riim - D e aclrtlo com a l.outa Procuraooria, co-

nheço. • 

o Sr. FiUZll. Liaii. - "D"t 
~ 

n .. o conheço. 

o Sr. Preeili~"nt,. - Nio conheciio por a~o~ieria. ReliigiriÍ o ac&r-

e.ão o Sr. ReTillor. 

O Sr. SscretJ:rio - PROC 

tro R011ulo C•rl.ia. :!ta Ti 

ia la. JCJ •• s. Paulo. 

NOIStS LOPiS MANOiL. 

O Sr. ~8multt Cariia - Sr 

lize ainh"o not ... e. {PA 

inicial: {U). Diz a l.o 

latlrio. 

o Sr. Fiuza Lima - De a 

o Sr. Preaitlent!' - J:m • 
Sr. :ltelator. 

O Sr. R611ule Carliim - s 

iSSO ~~RO 3.036/63 - :ltelator Minie

oor Miniotro Fiuza Liaa. :ltR ie l.ecioão 

I 
• Pre&itlente, ua aoaento enquanto loca· 

USA}. Sr. Prellil.snte, consta io peiii 

uta Procural.oria Geral: {18}. • o re: 

c Crio. 

i&cuasi::o. incerra.àa, Te11 w. p•.laTra. o 

Uncia. ia Lei 4066. 

r. Prellil.ente, li o Tou l.iocutir a preT_! 

ue l.iocuto, aantenl.o a linha ia!leXÍTel o q 

quo me tracei, é que 

Ullil. reaealya &lbre o 

nheço. 

o r 

rec 

ecibo que o eapregal.o asoinou ccnt~a 

ebimento l.o abono. (L8). Aoeia, aão c~ 

o Sr. Fiuza Lima - De a ctrl.o. 

o Sr. Prellitlente - HJ: ü Terg!ncia ? Não conhecil.o por unaniai 

àacie. 

O Sr. Secretírie - PROC iSSO Nrt~~RO 3.569/61 - Intereaaal.oe: 

DAMAEL CAMARGO e JOCKiY CLT.Jll Dl: SÃO PAULO. Com Tilta aos Mi-

niotre11 Eezerr.,_ l.e Menez ea o Lima Teixeira. 

O Sr. Bezerra ie Nenezea Sr. Preeil.ente, lament~Telmente l.e 



PODER .JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR 00 TRABALHO 

20-12-1963 ab 16.30 

e àizer que !ui • reTiaor ll.a Turaa - à o Mini atro Aliare :Barre 

to. O eapreg•à• recorreu ao Supreao • • Miniatro Júlio :Barata, 

ie!erinào o recurso, àec1arou: "aillito e apf1• extreao" ••• (1t). 
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PODER JUCICIÁRIO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

20-12-1 963 /MAC - 16,40 -

O Sr. Bezerra de Menezes - (Continuando) Êste processo me 

deu muito trabalho e naturalmente o relator teve ainda maior 

dificuldade. Nunca vi an minha vida um processo neste senti

do. A Junta julgara procedente a reclamação determinando a 

readmissão do empregado. Quanto ao inquérito ••• (lê). O em-
A -pregado, justamente, considerou que a €111presa nao lhe dando mal 

- fazer alterou o contrato de trabalho iss operaçoes Inra e por 

' êsta fato. 
A , 

velo a Justiça reclamar cantra O que fez o acor-

dii.o Regional ? Deu pr:>vlmento parcial ao recurso para julgar 

improcedente a reclamação proposta pelo requerido e converter 

seu direito de reintegração em pagamento de indenização na ro 

ma da lei. (Lê). É claro que êle não recorreu. Não se tra-
- , A 

ta disto, trata-se da integraçao da media desse "quantum" pa-

ra efeito da indenização porque êla, hÚ mais de dez anos, vi

nha realizando operaçÕes na emprêsa e sempre ganhando aquêles 

quinhentos cruzeiros. CJmo se vê, não se trata ••• (lê), 

Sr. Presidente, dou provimento parcial ao recurso para manter 
, - ' - -o acordao Regional quanto a conversao da reintegra(:ao em inde 
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- . , , 
nizaçao dobrada, rti.lS tendo em conta ta~.bem a mEdia; para efei-

- ' A to da indenizaçao incorpora-se a mc·dia calculada sobre as ope-
-raçoes que o empregado realizava na base de quinhentos cruzei-

r os. 

O Sr. Fiuza Lil'la Vou modificar meu voto para acompanhar o 

ministro Bezerra de Menezes. 

O Sr. Presid~nte - -O ministro Lima Teixeira ainda nao votou. 

O Sr. Lima Teixeira - il.c::Jmpunho o ministro Bezerra de J:.lenezes 

O Sr, Presidente - Peço desculpas ao ministro Bezerra de Men€ 

zes,mas não ouvi be;. o voto de S.Exa. 

O 3r, Bezerra de HeneZ"S - O empregado há .mais de dez anos 

realizava operaçÕes na emprêsa e recebia uma determinada im-
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portuncia por cada oper~çao. 

0 Sr. Presidente -
, 

Era medico ? 
, 

O Sr. Bezerra de Henezes Era medico operador. Essa impor-

tância não fÔra computada para efeito do cálculo da indeniza

~õo. Êste o motivo pelo qual o Presidente do Tribunal defe-

riu. , - ' D.Ju provimento parcial, mantenho o acordao quanto a co 

versão da reintegr~çúo em indenização e~ dÔbro, mas computo a 
, 

media dessas operaçoes. 

O Sr. Fiu7.~ Li~a - Acompahho S.Exa. 

O Sr. Lima Teixeira -
A 

DCJu provimento nos termCJs do voto do 

inistro Bezerra de r.;enezes. 

·· '3r, Presidente - '• Prevalece o voto· do revisor, .que redigira 
# ~ A 

o ac:)rd<:<o, nos termos do voto do ministro Bezerra de. Menezes. 

o Sr. RÔr·nlD Cardi"' - Desde já dc:rlaro qu,· vou requerer jus

tificação de voto. 

O· 3r, Presidente Fazia um apêlo a V.Exa, nesta Última ses-
~ .. { 

suo do anc , que n~o fizesse pCJrque V.Exa fez uma cr~tica amar 

ga ao Supre,,;o 'fribunal Federal e eu como President~ da Turma 

não posso assinar um acÓrdão desta natureza • .. 
O Sr. Romulo Cardim - S:JU eu que assino o voto vencido. 

V .Exa pode se recus.cr a .;:.s.c;in,.r um ac5rdão, mas nõ.o pnde se 

recusar a assinar um voto ve~cido, 

O Sr. Presl.dente - Ao ter~Jinar esta Última sessão do ano em 

que julgamos todos os proceSJCS nun total de set.mte e sete, que 

ro felicitar a Turma - como seu Pre·>idente - e uos nobres co

legas p:->rque t wdos os juÍzes fizerar.1 um esfÔrço enorrr.e e ne

nhum dêles t.:;:i prwces:JO t:m c.:.sa para julgar, forW!l dcvo~.vidos 

todos os processos que foram distribuídos a S.Exas como rela-

G1 

to r ou revisor. Durante êstc uno em curso julgc~os 2 386 prQ 

cess-1s e realiz:.;,mns cinqur:nta e cinco se:;socs. Julgamos LtJ.7 
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agr~vos e 1 969 ·revistus. Quero felicitar a Tur~, ao me des . ' 
.. • t t " pedir, pelo esforço, sacr1f1cio flsico, exaustao e estafa que 

" \ . 
todos estao, mas cumprirr::Js fielm.ente o nosso· dever. Quero, a 

me despedir da Turma, c.grarlecer a c.olaboraç:o e dcdicaçiio de 

todos e a t:J ~erancia com que receberam min!msueficiências na 

Presidência e pedir ui:1da perr:1issão para prestar uma homenager. 

a dois c0legas que for~ compontntes desta Turma: ministro Oli 

veira Lima e Godoy Ilha a quem presto um preito de muita vene 

ruçao e saudade. 
, . 

A:Js fu.'lcionarios, a todos .Js oeus agr.tdeci 

mentos e ao Secretário, que pede de;;;issão neste ~.omento do 
t , 1 exerclcio do c<..crgo 1 quero elogia-lo pe o seu trabalho e dedi-

" , çao. A todos colegas e funcionarias um Feliz Nat~l e Bom Ano 

de 1 964. 

O Sr. Bezerra de Henezes - " J\ntes de V.Exa terminar a sessao, 

quero, realmentE, com tristeza, estou convencido de que é o pel 

sanento de tÔda a Turma, congratular-rr.e com a atua·;ão de V.Ex: 

na Presidência da Turma. Realmente, co~o V.Exa teve oportu

nidudc de declarar, a Turma ter~inou seus trabalhos dando um 

exemplo ao Judiciário brasileiro, sem um prr.Jcesso em poder de 

relator ou revisor. V.Exa merece uma palavra de encÔmio, 

assim com ~ douta Procuradoria. Aproveitando a oportunida-

de quero dçclarar, ao deixar essa la. Turma, que sou um homem 
, . 

triste e digo isto abrindo 1 ,realmcnte 1 a proprla ~lma sem en-

tusiasmo. Não vou com grande entusiasmo para a nova Turma, 

mas quero manter aqui um ambiente de cordialidade absoluta 

ne.:;te momento de afastamento. 

6') 
kJ 
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O Sr. -p.,.zerra ele Menezel'! - (Continll!ando). Quero acentuar 

que tenho o ministro RÔmulo Cardim em Rlt.f.l!sima conta, corno 

homem e como cidadão. Essas diver~ênoias no jul~amento; t~ 

mos que noe compenetrar 4e que elae são rl"almente necel!aári 

as e que não se pode, evidentemente, evitar. sou hum~no, 

reconheço que sou exaltado, t~Al como ~ão Paulo, o.m:;~.ior apó. 

tolo ds cristandac.te. Embora ~eja o mais .f.nfimo dos homens, 

não posso torcer una form~ção inata. E' preciso que haja 

c ompreenaãô. E~pero merecer do eminente ministro RÔMulo 

Cardim a mesma ~ompreensão com que sempre atuou neste Tribu 

nal. 
A • . 

O ~r. Romulo Oardim- Pela ordem, Sr. Preeiciente, antes de 

qualquer pessoa pronunciar qualquer coisa. Se não existisse 

no espÍrito crÚ1t~o qualquer mérito, existiria ês!'le de que 
' , os catolicos convictos sabem, por esta e~oca do ano, prati-

car os atos necessárias ao con~raçamento, ao desarmamento 

cios eep.f.ri tos, ao perdão às ofensas. Não sou talvez um ca

tÓlico lOO%. Acho que não serei nem 1,r;, mnB me prezo de co 

nhecer reli~ião, de conhecer doutrina, não o catolieismo. 

Isso não é reli~ião. Cristo entendia qu~ as ofensan não 

viam ser per~oadae sete vêzes e ~im setenta vêzes sete. 

ro cieclarar pessoalmente ao ilustre ministro Bezerra ie 

zes, que nunca partiria de mim, por m"ldr.t.de ine.t9., esse 

mento que S. F..xa. tâo ,r.enerose.men te ma.ni!estou, por uma 

muito simples; Porque S.Exa. teve, hoje, a nobreza, a 

vação, a di.plidade de voltar sôbre as suas ex'f'reesoes, 

nhecendo-se um homem exatlado. Houve até um ca~o na Turma 

f}3 
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em que eu tinha sido vÍtim~ de uma expressão extremamente 

·forte -- não me enver~onho de repetir --a~enas por ter tido 

o cuidado de advertir o ministro Bezerra de Me~ezes de que 

S.Exa. não podia participar rlo proce~so porque est?va sube

tituí4o. S.Exa. disse, então, que meu procedimento era sÓE 

dido. Foi o que aconteceu. Nunca mllis voltr:J.ria a tocar ne 

se assunto se S.Exa. não tivesse voltado a êle. ~uero dei-

xar claro que rara mim é como se não tivesse ouvido essa ex 

pressão, como se nunca ela tivesse sido dit~, como se nunca 

tivesse havido o incidente que deu motivo a isRO. Quero an 

dar a outra metade do caminho a0 encontro do Hinistro Bezer 

ra de Menezes que reconheceu como Râo verdRdeira a expres

são. Não sou ilustre, não sou inte~o, não sou probo. Re-

conheço que cou cheio de defeitos. S. Exa. reconheceu que 

é ~xaltado. Pronunciou uma expressão que não devia ter pro 

nun.ciaào. nou-m~ por plenamente e<atisfeito. Ainda que nao 

fizesse insto por espÍrito te cristão, fari~ pelo espÍrito 

dAqueles que pret"aram os mesmos princÍpios antes da exiatên 

cia de Cristo, ~ue precr-vam o perdão às ofensas, que pre~a

vam o entendimento entre os homens. Os maiore& filÓsofos 

latinos da Grécia anti~a postularam, estabelecer~.m ePsas ba 

ses que o cristianismo adotou e sublimou. Estou plenamente 

de a.côrdo com o ministro Bezerra de Me!'lezes, de que nko de

vemos nos retirar dac1ui hoje com qualquer ressentimento. li: 

o que faço e declaro de pÚblico. N~o tenho ressentimento 

~e ni~ém. S. Exa. diz que é exaltado. Se Cristo die~e 

que o perdão devia ser setenta vêzee sete, :;uero ter o atr! 

vimento, quero talvez cometer uma heresia, como parafraseou 

Luiz XIV, vou parafrasear Jenús Cristo dizendo que não 
, 
e 
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preci~o que o perdão eeja de setenta vêzes sete, mas que me 

temperamento sejn exalt~do setenta vêzes sete mais que o do 

ministro Bezerr·a de Mel'lezes. Com is~o, n~da mais tenho a 

dizer. 

O Sr. Bezerrn ~e Menezes - As expressoes de V.Bxa. muito m 

comoveram. 

O Sr. FiÚza J,ima - Sou 1ar•ueles, não sei se em virtude da 

minha ori~em de homem simples, rude, vividn no norte do pai 

e que, por fõrça das circttnstâneias, sempre ouvi os m~is ve 

lho:J, fui criado numa escola em que a educação doméstica 

tal que se tomava a benção aos m~is velhos, sem que fôssem 

meus pais, e ~costumei-me a tratar com fidPl~lia, com elev~ 

çeo, com reBFeito e con~icteração todos aqueles que tinha a 

honra de conhecer e privar de sua intimiàade. Aqui nesta 

Turma cttrante três anos exerci ~s minh~s f1mçoes, sempre co 

humildade, apenas como aprendiz, que tinha e tem a ~rande 

satisfação de proclamar que, realmente, na Primeira Turma, 

existe rr"n4es mestres do Direi to do Tr::o.balho. não sei se 

l'lOU I"Xaltad0 OU violento. Uii'o sei se falto a,o:umas vezes CO 

a consideração e o respeito devido a V. Exas. Não peço per 

dão porque só Deus perdoa. Não peço desculpas porque essas 

desculpas devem ser d~das espont~neamente. Como dizia de 

inicio, nquelas criaturas, aqu~les velhos respeitáveis que 

eram meus ami~os no~ primeiros anos de minha existencia, us 
, . 

vam um ditado muito conhecido: a~uas passadas nao movem en-

~enho. Realmente, o qu~ ~e passou, passou. Deixo essa Tllr 

ma numa situ~ção que~é hoje não entendi bem. Ocasion~lmen 

te convidado para esta Turma, ~ceitei a rermuta sem saber o 

G5 
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]:'O~leria acontecer. Tanto faz trabalhar na Primeira como na 

Terceira Turma. Dar1ui levo eauciRfies e deixo doi e I'T!'.nd I'S a

mi~os: os ministros Rômulo Caràim e Lima Teixeira. Levo, do 

funcionários mais modestos aos mais I'Tadua4os, saudades por 
•• t esse conv1vio ameno, por essa escola de aper!eiçoam~nto para 

um homem comum como eu. Vou para outra Turma, m~s continuo 

na mesma ramilia. Estamos reunidos, não nos separamos, mud! 

mos apenas de cadeira, ce posição, como se faz eempre neste 

Tribunal. Quero pedir ao Pref"idl'!nte r' esta Turma, que "Caba 

de }'assar a presidência ao mi~tistro ,TÚlio Bar:;.t;~., cujo m"'nda 

to terminou, que me corrija se eetiver errado, porque errar 

é humano. Se ao sair del!!tn Turma errei, foi com 11. intenção 

de acert:o.r. Ao ministro Lima Teixeira minh"ls desperlirl11.s e 

bem assim ao ministro RÔmulo C:;~.riim. Enfim, a toàos dese5o 

um feliz Natal e um práspero 1 964. Que Deus abençoe a todo·· 

O Sr. RÔmulo Cardim - Antes de ralar o Último ministro, como 

f.ui citado pes~oalmente, quero clizer que t"mbém não otU>-.,rfo 

resentimentos. Não.havia. motivo para isso. Para mim tanto 

raz que um outro juiz permaneça na Turma. • O Tribun~l e uma 

coisa só, dividido em três Turmas. Não tenho preferências. 

Para mim o ministro FiÚza Lima ou o nôvo ministro nomeado é 

a mesma coisa. Fol~o de ouvir de S. Exa. que me deixa aqui 

como ami«o. A notícia que eu tinha é que S. Exa. teria dito 

várias vêzes que não podia su~ort~r minha presença na Primc1 

r~;~. Turma. MP.s acho que não é vertiade. Foli':O imenso com isso 



PODER JUOtCtÁRtO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL BUPEAIOIII 00 TRABALHO 

20-l.L-tij SA. J.7,00 

O Sr. L111111 To~xeira - Sr. lresiden"Ge, ta.L ')0Ja·:> na Ceia ctos 

C!lrdia~s, em que cada qUal r1ava sua opulião, 1119.nifes'Cava o e 

-!'en'Ciaento, - enaJra 'lu e, aqui, nao seJa sernimento anor·:>-
. ~ 

so - a mim, espec~alaente, p·::>rque nao te.uho neJJt a·Jtivo 11ara 

pectir desculpa!', mas sia ,~,~~ru J.aLentar a ausência ne!"ta Tur 

G7 

aa a e 'Crês e:nnem;e' cJJ.egas, rec,a-chegaao nesta Cae-., nua. 

,~,~erioao, er.1ilora pequeuo, aêsse convívio agi-aa.iveJ. cum iJ.US'tL c e 

c11egas otserve~ os 'Crês ~.tUe de a'lu~ se .useu'C:l.ll: Do !tl:..nis-

tro lrosiaeute, eJ.eito para aiL·.i.g~r os ua ••unos ClC!l'C .. Alta 

Casa aa Junt.i.ça ao Trn••lh;1, pe.io seu es,~,~irito de tolcrlnc~· , 

pela sua atua-:-ão u:> passacio '· na vlda poJ.ítioa, n·::> trataaent 

fidaJ.iO de seus conpanheiros, aliando a essa nodêstia., Wl 

.censo de equilitrio e responsa•ilidade. Do M1n~stro Bezerrt 

a e Menezes, que :a:ú r 'tarde encontL·ei aqui, não u co nnecia 

'Cao de perto e, n·::>Je, ao encerrar os n·:>esos 'tratu.J.nos, poss:> 

aar o neu juizo ae co:;a·:> teJ.~zes são •'l.UêJ.ea que vão g11tlhar, 

talvez n Turll!lll , h qual S.Ji:xS vni scrv~r, pelu sua opcrorn

d!de, pe.ia r:ul!l re.ievâncla ea apreciar os .epect.oe que c:>nttu 

zoll e~::m 1u1:a en'Cre ur: quo dão e O!' ·•ue orcrecca •ralaJ.no. 

Zsee censJ ~e equiJ.iilrio, alia<1o a uaa serenidade que S.ixl 

nào quer acreditar, port1ue se diz u;-; exageraao, u• .l:'recipi

'Catto. Niio, aeso.Lu-r.-ente. E' ua espiri'to tranqu~J.o na anã 

.ii~e. iiit re'Canto, CO.::l.O todos nós, COII•J 'CO dO hOile:Jil, ~S VaZeS 

na-:> iOS'ta a e ser recaJ.ci "Graao, porque aov~do seapre por ua 

&rande espirito àe justiça. Tan•·:> Ul!l quanto :>Ut ro, collo 

•J M.i.nis"tr·) R-11li<UO Cmrdim, é o a:aur il causa, é u :L'llur k Jus-

t iça <1) Tr:J.ta.Ln·:> ••• 

O Sr. 1t:lmulo CardiB - I' o que cada wa entende <.!tle é JUS-

t1ça. 
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cip~ta-.ào·na ailálise, 111as .,Juos ·auiõo necess6.r1os, ·tauto 

'!unnuo o· ninistro '1ue agora .se ~o.tasõa, representante •os 

empregaa·Js, lhn~sõro F~uza L~•, ·que auiõ•J õenno apreciado, . . ._: 

o'eserv .. o.) n1 C·)nvivio nas !utns de C.LIIi.SSe, tlOJ!Iett·y_ue ve11 
' 

calctell.tJ.'J ..,e5<ta luta c aqui _penetra neste ·Tri•unal aando o 
• . 

.uaior aos seus esforços. :incão 1 Sr. :ttr·cs-~dente, o.lz~a eu, 

-nesse anatante, na·) quero apresentar desculpas,· l!ks s~• ren 
. ' 

• gress·J !l.•J Ministro Cru.cteira Noto e tamlté.,. ae.'!ue..Le ·_'l.t!e pre111i 

a~u os nossos -r;rala..Lnos ao6 -aavr&, pel.', seu valor, J:>C..LO seu 

espirito ptilllico, y_tle é o ~:!J.nistrJ Júlio· B:\raoa.. De .s·Jrte 
A . ·• 

,.ue, se te"'os que ..t.nneutar a. saia-. ue tres. cottpanne.i.L·oa, 

n;_o podelll·HI o._e~ X'" I' a e rec·J nnccer que. talli'Déa paru esoa Tur:u. 

J.ngres!)all .dU«s ficuras o.e cJ:unentcs JUristas de~ta Casa. Sr 

:Prcs~dcm;e, ·essas ·as considera~Ões qiv1 ctesej: va !'azcr ao en 

ccrro.r O!J. n•Jsa-:~s tralta.Lnos, alll.eJando· â V.Jh:l e • LOaos «11 

V .lx: J p el1 ltr i.Ln) '}011.. ue o~rJ.gl.u v s "trae.,..Ln·) s desta· TurP.la 

e aeseJa a .V•Ix' c a "LOUO!'! ·JS t'JI'S· rt..LnJ.SÕI'QS \UI! r,raade Nã-

ta.l., un Ie.L~Z Nov·J Anu. 
.. 

O Sr. l"res.i.deuce - l!ett cncerraaa a sessao. 

·-
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