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Presentes os Senhores: Arnal4o 

SassekindJHPresidente; De-
11o Marannãe (Convocado) , 
Tostes Malta, Charles Mo -
rttz e Rodrigues Amorim(Qu 
vocado), Ministros. 

Procurador: Dr. Celso Carpinte
ro. 

# 

Secretario: Dr. Dalton Luiz Pe-
re1ta. 

*********** 

' Havendo numero legal, declaro aberta a 

H # ' Em discussao a Ata, cuja cepia se encontra a dispoql .. , ' Çao dos Srs. Ministros, do Ministerio Público e dos Advoga -

dos. Não havendo impugnação, declaro-a aprovada. Com a au

sência do Ministro Luiz Menossi, não serão chamados os pro -
A 

cessos em que S.Ex•. for Relator ou Revisor, e bom assim os 

de pedidos de vista com participação do mesmo Ministro. Foi 

retirado de pauta, em Virtude do Relator haver denegado se -

guimento ao feito, o Agravo de Instrumento 765/67. 
O Sr. Secret;Ú:io - PROCESSO NO 1 b??/68 - Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind. R.t. 

curso de Revista de decisão do TRT da 211 Região. BANCO CO -

MtRCIO E IND~TRIA DE SXO PAULO S.A. E JOVELINO GONÇALVES DOS 

ANJOS (Drs. Rubens c. Alves e Eduardo Henry). Não participa o 

Ministro Charles Moritz. 
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O Sr. Rodr1 gpft§ Amortm - ' A v. decisão Regional acresceu a 

condenação a dobra da indenização, por entender que não ~ 

vera justa causa para a despedida do empregado, com 9 anos 

e 11 meses de casa ••• (lê). Pelo não conhecimento ou não 

provimento é o parecer da douta Procuradoria Geral. If . o 
, 

relatorio. 

O Sr. fros1dopte - De aoÔrdo. Em discussão. Encerrada • 

Tem a palavra o Relator. 
# 

Necessario seria o reexame da 

prova, feita em grau de Revista, a fim de admitir-se o con 

flito 3urisprudencial alegado 

ção de norma legal apontada. 

.. 
e, em conseqdencia a viola -.. 
(Le). Assim, destundamenta-

da a Revista, dela não conheço. 
, .. " .. O §r. Pfes1donto - Tambem nao conheço. Rá divergencia ? 

Não conhecida a Revista, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCISSO NO l68l!/68 - Relatora M1-

nistro Rodrigues Amorim. Revisor: Ministro Arnaldo Sus -

sekind. Recurso de Revista de decisão do TRT da 2.1 Região. 

MEROVEU DA ROSA E SILVA E JOSg GREGÓRIO DA SILVA (Drs. Bo

ris A. Balaguer e s. Ferreira Souto). Não participa o Mi

nistro Charles Moritz. 

O Sr. JU!4r11lllf!3 A!nor1m - Discute-se o pagamento de dite -
Á # N 

renças sobre parcelas indenizatorias, em razao de aumento 
' salarial concedido a categoria profissional da autora, lo-

# - • go apos sua dispensa, por decisao normativa_ cuja vigeneia ~ 

correra no perÍodo do aviso-prévio ••• Clê). A douta Proc~ 

radoria opina pelo conhecimento e provimento da Revista. If 
, 

o relatorio. 
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, 
O Sr. Segrotario - PROCESSO Nll 1 zl&BI68 • Relator: Minis • 

tro Bodricues Amorill. ReVisor' Ministro Arnaldo Sussek:l.nd. 

Recurso de Revista de decisão da 81 JCJ da Guanabara. CIA • 

DE TRANSPORTES COLETIVOS DO ESTADO DA GUANABARA E WALTEB A -

GBA (Dra. c. Silveira de Paiva e J. N. Aracão Daquer). 

O Sr· Ro4ricn•• A@orig - !rata-se de aplicação da pena de 

suspensão de 8 dias que a primeira sentença Julgou improce -

dente, sendo reformada em grau de Embargos ••• (le). A dou

ta Procuradoria opina pelo não conhecimento ou improviment" 

do recurso. g o relatÓrio. . .. 
o Sr. fros1depte - De acordo. Em discussao. Bncerrada.Te 

a palavra o Belator. 

O Sr. Ro4rirues !morim - A preliminar de deserção, levanta 

da nas contra-razões, não tem apoio legal, razão pela qual a 

rejeito. . , 
O Sr. Pres24tntt - Tambem a rejeito, porque as custas ja f 

ram pagas. O que houve foi duplo pagamento, e não deserção. 

Há divergência ? Por unanimidade, rejeitada a argfiição de 

deserção. !em a palavra o Relator. . -O St• Rpdtimt•s Aggrig - S& arcdiçao de nulidade por exce 

ao do "quantum" da condenação, com base oo art. 794, da em. . .. ~~ 
A Revista, por este aspecto, nao merece ser conhecida, ••. ~ • .. 
Bao conheço. 

, 111111 , , f. Q Sr. Presi~•nt• - Tambem nao conheço; e materia corr!c Te. 

em execução. Conheço 

da Lei no 1 060. 

, , 
quanto aos houorarios, quando e o caso 

... 
O Sr. Rodrigta Ag!odm - Co~eço, todavia, com a dtvida vt 

nia, na questão da concessão dos honorários de Advogado, co 

forme o disposto na Lti 1 060. 

O Sr. Ptt•1d•nt• - t meu voto. 
, ... 

Ha divergencia ? 
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O Sr. Dtlio M&raQbao - Gostaria de saber se o conhecimento 

se funda em violação de lei ou em divergência. 

O Sr. Rodrip1•s 4morim • Em violação da Lei 1 060. 
, .,_ .. -O Sr· Dol1o Mar&Dhao - Nao conheço, porque entendo aplica-
, 

vel o Codico de Processo Civil. Sou 'ftncido. 
, 

Acho, porem, 

que a lei não foi violada. 

O Sr. 
, . 

Tostes M&lta - Também conheço. 

Q Sr, froaidtnt• - Conhecida a Revista apenas quanto aos 
, , 

honorarioa, 'ftncidos, neste ponto, o Ministro Delio Mara -

nhão. Tem a palavra o Relator. 

"' .:::O.....:S6r.a.e .. R::n"'d"'r""iw1UIIol650i.is.....,A111m.,.o:.r ... im ... - Procede, assim, o recurso da empr.-

aa nesta parte. Os honor~!.os advocatícios só podem ser da 

feridos ••• (le). Sr, Presidente, rejeitadas as prelimina-
.. # 

res, dou provimento para excluir da condenaçao os honora -

rios de Advogado. 

O Sr, frosidtntt - g meu voto. Contra o voto do Ministro . .. 
Delio Maranhao, deu~se proVimento, em parte, para excluir .. , 
da condenaçao os honorarios de Advogado. 

o Sr. Socrttário • f!iOCESSO NO} 769/68 - Relatora Minis

tro Rodrigues Amor 1m. Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind. 

Recurso de ReVista de decisão da JCJ de São Bernardo do C~ 

po. MERCEDES • BINZ DO BRASIL S, A. E ANTONIO PINHEIRO DB 

SOUZA (Dr, Paulo E. M, ArauJo), 

o Sr. Rodr&mos @afim - Discute-se a validade dos contra-
"' , tos de experiencia por 90 dias, contendo clausula assecura-

, .. ( "') toria de rescisao ••• le • O parecer da douta Procurado -
• ria Geral e pelo conhecimento mas 1mprovimento do recurso • 

g o relatÓrio. 

O Sr. Prontdnntt - "' De acordo. Em discussão. Encerrada • 
Tem a palavra o Relator. 
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Q Sr. Rgdr11P'"' A!IOrim - Apontado, a fls. zo, aresto dive~ 

gente, conheço da Revista. 

g §r. Pres24tnte -
# A 

Também conheço pela divergencia • 

voto divergente ? Por unanimidade, conhecida a Revista • 
• Tem a palavra o Relator, quanto ao merito. 

o Sr. Rgdriguta A;grim -
A 

O contrato de experiencia foi ce-
A 

lebrado em 2 de agosto de 1 967, vigente a norma estabelec~ 

da pelo Decreto-lei nD 229 que alterou o ••• (le). Dou pr~ 

vimento para julgar improcedente a reclamaçã:l. 
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o Sr. Presidente - Gostaria de esclarecer, divergindo, 11 data 

venia" do Relator, que, no caso, se trata de contrato de ex

periência feito na vigência do Dec.-lei 229, mas contrato ê~ 

te que previu a cláusula do direito de rescisão antecipada ••• 
A 

(le), Entendo acertada a decisão recorrida, nego provimento. 
, - , 

O Sr. Pelio M&ranbao - Sr. Presidente, em principio, nego prQ 
, 

vimento, ate ouvir o Ministro Tostes Malta. 

O Sr. Tostes Malta - Dou provimento, pois me parece que, com 
, 

o maior respeito pelos votos contrarios, insensato vir o le-
A 

gislador admitir a legitimidade de contrato de experiencia q~ 

na realidade, seria contrato a prazo certo, igual a outros ~ 

gidos nas mesmas condiçÕes, O que o legislador quis, foi, s~ 

guindo aquela corrente jurisprudencial, legitimar o contrato 
A I I 

de experiencia. Não posso entender logico contratar alguem 
A I I 

para experiencia e ficar obrigado a conserva-lo ate o fim,quan 

do o contratei para ver sua qualificação. Em conseqUência deA 

sa lei, todos os contratos de experi~ncia feitos depois dela, 

mesmo se a dispensa ocorrer dentro do prazo, excluem o aviso-

' previo, 

O Sr. Presidente - O Ministro henossi vota no sentido do meu en 

' tendimento, dai o moti~o pelo qual o resultado na Turma era de 
A I 

tres votos contra dois, porque o Ministro Julio Barata tambem 
, 

me acompanhou naquela oportunidade, A Turma ja resolveu, em 
A I 

duas ou tres assentadas, no sentido de que e devido o aviso-
# .. , , ... 

previo se a rescisao e antecipada. No Acordao que fiz, um po~ 
, 

co. longo - tive o prazer de dar uma das copias ao Ministro TOA 

tes Malta, - procurava mostrar que o Decreto-lei 229 conceit 

realmente o contrato de prazo determinado como contrato de ex-
A -periencia, o que nao siginifica a impossibilidade de se admi-

A - I tir que, no contrato de experiencia, haja uma condiçao expli-

cita de natureza consultiva, mas que precisa ser alegada: a 
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inaptidão, ou desqualificação, do empregado para o exercÍcio 

da função objeto de seu contrato. Qúando o empregador alegar 

' e provar que despediu o empregado sem aviso-previo, em contra-

to de prazo de 90 ou 60 dias, em virtude de inabilidade, ou i

naptidão-, demonstrada, não será posdvel concluir, pelo menos 

' ' ' com o meu voto, pela perda do aviso-previo, E,alias, a solu-

ção francesa e alemã, contra a italiana. Como demonstrei na

quela ocasião, a solução italiana, que decorre de lei, estabe-
~ , , 

lece que o contrato de experiencia, e a pre-fase do contrato 
' ' , de trabalho, dai por que rescindivel nessa pre-fase. 

O Sr. Tostes Malta - Se deixasse de ler o voto que V.ExA tão 

generosamente ma mandou, estaria perdendo a oportunidade que 

tenho para aprender, Acontece que, não estando eu convencido, 
A # 

propositadamente omiti esse voto, porque e sempre desprimoro-
# ' A so e perigoso votar em conrente contraria a de V.Excelencia. 
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O Sr. Tostes Malta - (Continuando). Mas, veja bem, a nossa di 

vergência é fundamental. V, ExA entende que pela legislação 

antiga, o empregado - ainda que se revelasse incapaz para a 

função, - não poderia ser dispensado por justa causa. 

O Sr. Presidente - Em doutrina, realmente, sempre entendi as-

sim. 

O Sr. Tostes Mabta - Sempre entendi o oposto. Se contrato al

guém para datilÓgrafo e não posso mantê-lo, tenho o legÍtimo 

direito de dispensá-lo. Se eu pensava assim, não havia razão 

mesmo para mudar a lei. No contrato de experiência se desobri 

ga o empregador de fazer a prova dessa condição de incapaz. 
, 

Podia dispensar; apenas, era obrigado a provar. Agora e obri-

gado, porque a lei prevê o contrato de experiência, partindo 

dêsse pressuposto. 

o Sr. Délio Maràrihão - Não posso deixar de dizer alguma cois 

O Sr, Presidente - V, Exl não quer pedir vista do processo? 
A , v. ExA poderia, inclusive, consultar meu voto sobre a materi 

pois, é o único ainda que não o leu. 

O Sr. Délio Maranhão - Exatamente por isso, acho desnecessári 

o pedir vista. Meu voto não vai ser definitivo. Se vamos a-
~ ., ,. ~ 

guardar um proximo voto, ate o momento desse proximo voto,po~ 
~ , 

so mudar meu ponto-de-vista. O caso nao e de examinar os au-

tos, e sim de pensar numa solução jurÍdica em tese. Por isso, 

pedir vista seria inÓcuo. Não fundamento meu voto, vou manter 

me calado e até a prÓxima Sessão vou pensar no assunto, de-
, 

pois de ter·ouvido os argumentos dos adversarios, na Turma. 

O Sr. Presidente - Verifica-se empate. Suspenso o julgamento 

em virtude do pedido de empate, 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 1 303/68 - Relator: Ninistro 
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Rodrigues Amorim. Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind. Recur

so de Revista de decisão do TRT da 2G Região - CIA. PAULISTA 

DE ESTRADAS DE FERRO e l>tciO DA SILVA ONOFRE (Drs, João Car

los Casella e Sérgio M. Valim). 

O Sr. Rodrigues Amorim - As Instâncias percorridas condenaram 

a emprêsa a pagar ao reclamante complementação do salário re

ferente à diferença entre o recebido do Instituto pelo auxÍli 

o-doença e o que deveria perceber o empregado da reclamada em 

razão de norma estabelecida entre as ferrovias do Estado ... 
(lê). Opina a douta Procuradoria pelo não conhecimento e im

provimento do apêlo. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Rodrigues Amo rim - O rec.urso não tem base legal para se 

fundamento, conforme parecer da douta Procuradoria ••• {lê). 

Não conheço. 

O Sr. Presidente - Também não conheço. Há divergênciq? Por u

nanimidade, não se conheceu do recurso. 
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não houve cerceamento de defesa, e quanto ao Ônus da prova foi 
' A acertadamente atribuido a reclamada que foi condenada ••• (le), 

' 
I A 

Nego provimento, Ha divergencia? Por unanimidade, negado pr~ 

vimento ao Agravo. 
, 

O Sr. Secretario - PROCESSO N11696/68 - Relator: Ministro Toste 

Malta. Agravo de Instrumento de despacho da 3ftJCJ de S.Paulo, 

CONSTRUÇÕES E TaANSPO~TES CONSTRAN LTDA e MANOEL ALVES DOS SAN 

TOS (Dr,Estêves Galinski). 

O Sr. Tostes Màlta - Sr,Presidente, 

sal~rio-famÍlia a empregado em gÔzo 

trata-se de pagamento de 
, , 

de beneficio previdencia-

rio, ' -Citou-se um acordao Regional e outro do Pleno e o despa-

cho somente se referiu a um dêles. 

Procuradoria. t o relatÓrio, 

, 
Dai o Agravo sem apoio da 

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

Relator, 

' - ' O Sr. Tostes Malta - Dou provimento porque um dos acordaos, a 
, , 

primeira visté, e divergente. Digo: o respeitavel despacho ••• 

{lê). Dou provimento, sempre para melhor exame. 
I " O Sr. Presidente - Ha divergencia? Provido o)Agravo, por una 

nimidade. 
I 

O Sr. Secretario - PROCES30 N11727/68 - Relator: Ministro Arna 

do Sussekind. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 1ª 

Região. RÊDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A - E.F.L.e ESTEVÃO ANTÔ

NIO MACEDO. {Drs. Carvalho Azeredo e J.Teixeira Assumpção), 
, ' O Sr. Presidente - O respeitavel despacho agravado e do teor 

seguinte: pedido de licença especial ••• (lê), É o relatÓrio. 

Em discussão. Encerrada. Não se trata de execução de senten 

ça, mas de nova reclamação, •• (lê), 
I 

Nego provimento, Ha diver 
A 

gencia? Por unanimidade, negado provimento ao Agravo. 
I 

O Sr. Secretario - Pi\OCESSO N1173ll68 - Relator; Unistro Ar-

naldo Sussekind, Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 
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O Sr. Presidente - (Continuando) - Estão terminados os preces 

sos, constantes da pauta hoje, de que eram Rela or ou Revisor 

o Ministro Rodrigues Amorim, Agradeço a presença de S,Ex& e 
, ~ 

o esperamos, ainda mais uma vez, na proxima terça-feira. 

(Retira-se o Ministro Rodrigues Amotim). 

O Sr. Secretário - P~OCESSO NC1664/68 - Relator: Ministro Tos

tes Malta. Agravo de Instrumento de despacho da 18iJCJ de S. 

Paulo, PADARIA E CONFEITARIA i!EI DA LAZANHA LTDA, e PEDRO BA 

TISTA DA SILVA. (Drs,O,Camargo Lopes e J,C,Silva Arouca). 

Participa do julgamento o Ministro Charles Moritz. 
, \ 

O Sr. Tostes Malta - Trata-se de pagamento de aviso-previo na 

base de trinta dias. Interposta a Revista foi denegada por-
, ~ 

que, versando materia de fato, fez a agravante alegações no-

vas quanto ~ fÔlha de pagamento. Manifesta-se o Minist~rio 

PÚblico pelo não provimento do Agravo. É o relatÓrio. 

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

Relator • 

. O Sr. Tostes Malta - A alegação da emprêsa de que o pagamento 

era semanal não foi feita na ocasião oportuna. Nego provimen 

to. 
, h 

.o Sr. Presidente - Há divergencia? Por unanimidade, negado 

provimento ao Agravo. 

,O Sr. Secretário - PROCESSO NCI694/68 - Relator: Ministro Ar

naldo Sussekind. Agravo de Instrumento de despacho da 6iJCJ 

da GB, CASTELO AUTO ÔNIBUS S/A e CÍCERO LAURINDO DOS SANTOS. 

O Sr. Presidente - Concluiu a MM. Junta, na sentença confir~ 

da em Embargos, que não tendo a reclamada contestado a data 
, 

de demissão, nem comprovado houvesse pago ao reclamante ate 

de 2 de janeiro ••• (lê). O Minist~rio PÚblico opinou pelo não 

provimento do apêlo. É o relatÓrio. Em discussão. Encerra

da, Como se verifica do trecho da sentença acima transcrito, 
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5anegi8o. EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS (OFICINA SOVEMAG) e 

MARIO DOS REIS. (Drs. Raymundo Floriano e Denilo da Silva A

zevedo). 
, 

O Sr. Presidente - Revista indeferida porque o proprio recor-

rente pediu'a reapreciação das provas constantes dêstes autos~ 

No Agravo não foi requerido o traslado da Revista denegada. O 

Ministério PÚblico opinou pelo provimento. É o relatÓrio. Em 

discussão. Encerrada. Não há consideração para dar provimen

to ao Agravo. Nego provimento. Há divergência? Por unanimi

dade, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N0743/68 - Relator: Ministro Arna 

do Sussekind. Agravo de Instrumento de despacho da 19ª'JCJ de 

S.Paulo. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI e NEUZA SIMONEL-

LI STOPPA 
~ 

(Drs.Helio Guida e Antonio Bastos). 

O Sr. Presidente - 6ntendeu a Junta que a suspensão da recla

mante foi injusta, porque ela não estava obrigada a ensinar 

colegas. A Revista foi denegada por versar reexame da prova. 

O Ministério opinou pelo não provimento do Agravo. É o rela

tÓrio. Em discussão. Encerrada, Examinando a prova produzi 

da, concluiu a Junta que o serviço exigido não se incluia en

tre as obrigaçÕes da reclamante ••• (lê). Nego provimento. Há 
A 

divergencia? Por unanimidade, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N0250/68 - Relator: Ministro Arna 

do Sus::;ekin'd. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da b!i!. 

Região. TECELAGEM T,MEDEIROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A e É 

RICO FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTRO. (Drs. AntÔnio Lindoso 

e José Pereira). 

O Sr. Presidente - Decidiu o Egrégio Tribunal Regional e com

petia ao empregador provar a justa causa da demissão do empre 
~ , A 

gado, nao se podendo admitir' como valido, para esse fim, sim-

ples indicação de faltas anteriores já puhidas. A Revista fo 
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indeferida porque as alegaçÕes do recorrente concerniam à ma

téria de fato. Dai o Agravo, cujo provimento é sugerido pelo 
, , , ' -Ministerio Publico, E o relatorio, Em discussao. Encerrada 

' " O V,Acordao Regional fundou-se na prova de que as faltas ante 
, ~ ' 

riores ja haviam sido punidas ••• (le), Nego provimento, Ha d 
~ 

vergencia? Por unanimidade, negado provimento, 

' QSr. Secretario- PRQCESSO NDZíl/68- rlelator: Ministro Ar-

naldo Sussekind. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 
, 

JOSE ZUMERO e MILTON MEDEIROS LISBOA (Drs.Raul Na-

ve§antes e Olga B,Costa). 
, 

Q Sr. Presidente - A sentença originaria foi deferida, em pa~ 

te, par& excluir da condenação os perÍodos de férias,,,(lê). 

É o ' O Agravo mereceu parecer contrario da Procuradoria. re-

latÓrio. Em discussão. Encerrada. A Revista não tinha fun

damento, objetivava o reexame de fato, foi bem indeferida, N~ 

go provimento, Ha' ~ divergencia? Por unanimidade, negado pro-

vimento ao Agravo. 
, 

Q Sr. Secretario - PROCESSO NQ7}9/68 - Relator: Ministro Ar-

naldo Sussekind. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

li! Região, 
, 

J,MARTINS DA CRUZ e HERMOGENES LOUnENÇO. (Drs.One-

ty de Figueiredo e M.Ribeiro Matos). 

O Sr. Presidente - É o seguinte o respeitável despacho denega 
, ..... , ,.. --

torio:Açao indenizatoria em dobro por dispensa imotivada,nao 

obstante a condição 

tabilidade, •• (lê). 

do reclamante de empregado portador de e~ 
' , -O Ministerio Publico opina pelo nao provi 

mente do Agravo. É o relatÓrio, 
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O Sr. Presidente - (Continua lendo) A Revista entende que a 

mat~ria ~ de direito pois concerne ~coisa julgada ••• (lê). O 

Ministério PÚblico opina pelo provimento do Agravo. É o rela

tÓrio. Em discussão. Encerrada. A Revista e o Agravo são do 

reclamante. 
, 

O respeitavel despacho supratranscrito merece ser 
, ~ 

pelos proprios fundamentos ••• (le). Nego provimento confirmado 

ao Agravo. 
, 

O Sr. Secretario - PROCESSO N2774/68 - Relator: Ministro Arnal 

do Sussekind. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da li 

Região. USINA SÃO JOSÉ S/A e JORGE DA SILVA E OUTROS (Dr.Edu

ardo Cossermelli). 

O Sr. Presidente - Discute-se a obrigação da emprêsa de conti

nuar a conceder o sal~rio-famllia aos empregados a que atrib · 

a condição de rural. A ação foi julgada procedente, assinala 

do o Tribunal Regional que a reclamante não estava obrigada ••• 

(lê). . , , - " O Min~sterio Público opina pelo nao provimento do ape-

lo. É o relatÓrio. Em discussão. Encerrada. 
, , 

A mataria e 

controvertida, envolvendo a conceituação de trabalhador rural ~ 
, 

de quem exerce atividade de natureza agricola para usina de 

transformação do produto primário. A Revista aponta ••• (lê). 
, 

Parece aconselhavel, assim, para melhor exame, a subida da Re-

vista. Dou provimento ao Agravo. 
, ' O Sr. Délio Haranbão - Recebi o memorial e cheguei a mesma co 

clusão. 
, ~ 

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

provimento ao Agravo. 
, 

O Sr. Secretario - PROCESSO N285?/67 - Relator: Ministro Arna 

do Sussekind. Revisor: Ministro Délio Maranhão. Recurso de 

Revista de decisão da JCJ de Jundiá{. PdOMECA -INDÚSTRIA E CO 

MÉRCIO e PEDRO VIEIRA (D.r.Jacyro Martinasso). 
, , -O Sr. Presidente - Citando um so Acordao de Turma, recorre a 
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O Sr. Délio Maranhão - Com V.Excelência. 

O Sr. Tostes !:!alta - Trunbém acompanho v.Excelência. 

O Sr, Presidente - Por maioria, vencido o l.!inistro Relator • 

deu-se provimento ao recurso, para restaurar a sentença ori

sinária. Redigirei o AcÓrdão, 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 1 721/68 - Relator: llinistro 

Rodrigues Amorim. Revisor: J'Unistro Arnaldo Sussekind. Recur

so de Revista de decisão do JuÍzo de Direito da CoLJ.arca de Ma 

ringá. A}~ÔNIO APRfCIO DE OLIVEIRA e RODRIGUES FERREIRA & CIA 

LTDA. 
~ 

O sr. Rodrigues Amorim - As instancias percorridas considera-

ram que o reclrunante, sem motivo justificado, agredira com u

ma lâmina seu colega de trabalho ••• (lê). A douta Procurado

ria Geral opina pelo não conhecimento ou improvimento do re -

curso. :g o relatÓrio. 

.. -O Sr. Presidente - De acordo. Em discussao. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator, 

O sr. Rodrigues Amorim - A Revista não está devidar.tente fund~ 

mentada, não conheço. 

O Sr. Presidente - Também não conheço. Há divergência? Por u

nanimidade, não conhecida a Revista, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N!l 1 741/68 - Relator: Ministro 

Rodrigues Amorim. Revisor: i.Iinistro Arnaldo Sussekind. Recur

so de Revista de decisão do TRT da 3a. Região. SAHIENO S/A U

TILIDADES DOt.IÉSTICAS e NILTON NASSER. 

O Sr. Rodrieues Amorirn - A decisão Regional, confirmando sen-

.. ' .. tença de Primeira Instancia, concluiu, tambern, pela existen -
-.. 

cia da relação de emprego, revelada pelos documentos presta -

doa que mostravam a prestação de serviço ••• (lê), O parecer da 

douta Procuradoria Geral é pelo conhecimento mas improvimento 



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

20/8/68 PPB/FBL/fb 1 14,55 -3-

do recurso. ~ o relatÓrio. 

O sr. Presidente - De acôrdo. Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Rodrigues 1\rnorim - if!io encontramos, 11 data vania", a via 

bilidade do conhecimento do recurso. il"ão conheço. 
# N # A 

O Sr. Presidente - Tambem nao conheço. Ha divergencia? Por u-

nanimidade, não conhecida a Revista. 
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O Sr. Presidente - De acÔrdo. Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Rõdrigues Amorim- A v. decisão Regional acentuou que, 

não constando qualquer ressalva no recibo de quitação, e jul 

gado o Diss{dio quando já estava desligada da emprêsa a re -

clamante, o documento de quitação era um ato jurÍdico pe~ -

feito e acabado, Não houve violação, não conheço. 

O Sr. Presic'lente - 11 Data venia 11 , vou divergir do Ninistro ~ 

lator. Trata-se de rescisão por quitação passada em 12/11/65. 

no mesmo dia, 12/11/65, foi decretado um reajustamento sala

rial. A sentença deu a complementação pedida; o Tribunal Re

gional do Trabalho, entretanto, negou a compler.Jentação,por e_!?; 

tender que a quitação, dada naquele mesmo dia em que se ope-
, 

rou o reajustamento salarial, com aviso-previo pago em dinhei 

ro, tornava inviável essa complenentação. Conheço e dou pro

vimento, para restabelecer a sentença, de vez que não pode ha 

ver quitação de direito futuro e o aviso-prévio integra o te~ 

po de serviço. 

O Sr. Rodrigues Amorim- No mérito, nego provimento, porque 

entendo que o aviso-prévio pago em dinheiro não conta para o 

tempo de serviço. 

O Sr. Presidente - Havendo divergência quanto ao conhecimen-

to, tomarei os votos. 

O Sr. Délio f!aranhão - Com V.Excelência. 

O ::>r. Tostes Malta - Com o Revisor. 

O Sr. Presidente - Por maioria, conhecida a Revista, contra o 

voto do Ministro Relator. Já adiantei meu voto, no mérito,no 

sentido de restabelecer a sentença de origem, que deu a com

plementação. O llinistro Relator taMbém adiantou o seu, no so_!?; 

tido de negar provimento. Dada a divergência, tomarei os vo-

tos. 
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empr~sa ·da sentaça que computou os prêmios produção e assidui-

dade na formação da gratificação natalina. 
, , 

O Ministerio PUbl 

co em parecer exarado entre 27 de março de 1967 

de 1968 opina pelo não provimento do Agravo. É 
, ,,_ A 

Relia Maranhao - De acordo. O Sr. 

e 12 de junho 
, 

o relataria. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. A citação de um 

sÓ aresto de Turma torna impossivel enfrentar a controvertida 

tese que emerge dos autos. Não conheço da Revista. 
, - , -O Sr. Délio Maranhao - Tambem nao conheço. 

I A ~ 

Q Sr. Presidente - Ha divergenciaP Por unanimidade, nao se co 

nheceu da Revista. 
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, 
O Sr. Secretario - PROCESSO NOl483/68 - Relator: Ministro Ar-

naldo Sus~ekind, Revisor: Ministro Délio Maranhão. Recurso 

de 3evista de decisão do TRT da 2aRegião, ORGANIZAÇÃO DE AUXÍ 

LIO F~TERNO - O,A,P, e SEBASTIÃO PIRES DA SILVA. (Drs.João 

' C,Araujo e Milton B.Silva), 
' O Sr, Presidente - Condenado a revelia, apeBar de ter compare-

' ~ , 
cido a audiencia quando ja se elaborava a respectiva sentença, 

recorreu a entidade empregadora para o Tribunal Regional, que 

negou provimento ao seu ap~lo ••• (lê). , ' O Ministerio Publico o-

pina pelo conhecimento e não provimento do apelo. É o relatÓ-

rio. 

O Sr, Délio Maranhão - De acÔrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Conheço da Revi~ 

' ta face ao aresto apontado, as fls.59. 
, -O Sr. Delio Maranhao - Conheço. 

, ~ 

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

a Revista, Não consta da Ata de fls.? e 6 a hora em que compa 

receu a reclamada, embora nela,. Ata, se registre a presença 

no momento em que era redi~ida a sentença. Esta julgou proce

dente a reclamação, apesar de não ter a reclamante apresenta

do qualquer prova de que fÔra empregado de recorrente. (Lê). 

Acolho, portanto, a nulidade pleiteada, para que seja reaberta 

a instrução, 
, ~ 

1 ,o~s~r~·~B~e~l~i~o~Ma~r~a~nh~ã~o - Acolho, porque verifico que a audiencia 

- consta da Ata - foi exatamente na hora precisa, marcada, Ora 

se foi exatamente na hora, e se a parte, quando chegou, o Juiz 

ainda estava redigindo a decisão, evidentemente,,,, 

-O Sr. Tostes Halta - Por isso que pediria a V,Ex~ para nao di-

zer no AcÓrdão que é por êsse fato de ter contestado no ~ecur

so Ordinário. É como se êle realmente compareceu, Também V, 

Exª disse que o empregado não apresentou prova, mas não preci-
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sava apresentar, porque era revelia. 
, - ' ... .... O SN Delio Maranhao - Ressalva a evidencia que ele chegoumal 

h 

iniciada a audiencia, 

' O Sr. Presidente - Por unanimidade, deu-se provimento a Revis-

ta para anular o processo, 
• O Sr. Secretario - PROCZSSO NQ1225/68 - Realtor: Ministro Ar-

. -Revisor: Ministro Dalio Maranhao, Recurso naldo Sussekind, 

de Revista de decisão da 9aJCJ de S,Paulo. MArtiA DO CARMOS 

SANTOS e PLÁSTICOS IPLA LTDA, (Drs,J.Redi e A,R,Duarte), 

o Sr. Presidente - A Revista pede anulação do processado por 

cerceamento de defesa, de vez que a instrução foi encerrada 

sem a ouvida das testemunhas arroladas oportunamente,,.(lê), 

O Ministério PÚblico opina pelo não conhecimento do recurso, 

É o relatÓrio, 
# - A 

O Sr. Delio Maranhao - De acordo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada, • A Revista so se 
- . justificaria por cerceamento de defesa em relaçao ao qual e a 

pontado aresto pertinente; entretanto, verifica-se da Ata, de 

fls.47/48 1 que a reclamante desistiu de ouvir uma das teste-

-~as e a segunda nao foi localizada. Destarte, inocorre o 

alegado cerceamento de defesa. Não conheço. 

O Sr. . - -Pelio Maranhao - Nao conheço. 
. " -O Sr. Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, nao conh 

cida a Revista, 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQl 606/68 - Relator: Ministro Ar 

naldo Sussekind, Revisor: Ministro Délio Maranhão, Recurso 

de Revista de decisão do T3T da 2&Região, S/A INDUSTRIA VOTQ 

RANTIM e BENEDITO CLASSE DO AMARAL (Drs,R,Estelita Filho e J~ 

sé F,Mendes). 
, , -

O Sr. Presidente - A 3evista e manifestada contra o Acordao 

que afirma:"Ficaram provados os requisitos formais do contra-
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A 

to de aprendizagem. Não há prova concludente da ministração 

do ensino metÓdico ••• (lê). 
, , 

O Ministerio Publico opina pelo 
- A nao conhecimento do apelo. É o relatÓrio. 
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O t>r. Délio Maranhão - De acÔrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Bncerrada. Conheço da Revista 

face aos AcÓrdãos citados às fls. 49/50. 

O Sr. Délio J.Iaranhão - Tambél!l conheço. 
, ~ 9 

O Sr. Presidente - Ha diver13encia· Por unanimidade, conhecida 

a Revista. i.Ias lhe nec:o provimento. Não basta, en: virtude da 

legislação pertinente, o ensino prático e rudimentar. 

O Sr. Délio l•laranhão - ~!ec;o provimento. 
, A 

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

• vimento a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 1 609/68 - Relator: Hinistro 

Arnaldo Sussekind. Revisor: l•íinistro Délio J.!aranhão. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. OVÍDIO SILVA e PE 

TRÓLEO BRASILgiRO S/A- PETROBRÁS. 

O Sr. Presidente - A Revista é nanifestada contra AcÓrdão Re

c;ional que conclui: "A prova dos autos é concludente quanto ao 

uso e abuso de alcÓol por parte do recorrente. ~ suficiente 

que o docur:1ent o de fls. para que ••• (lê) • 11 , -O orgao do l.Iinis-

tério PÚblico opina pelo não conhecinento do recurso. É o re-
, 

lataria. 

O Sr. Délio Haranhão - De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Não conheço da Re 

vista. 

O Sr. Délio r.iaranl1ão - Tar.1bém não conheço. 
, A ? .., 

O Sr. Presidente - Ha diver13encia. Por unanie1idade, nao conh~ 

cida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO i•Tll 1 626/68 - Relator: Hinistro 

Arnaldo Sussekind. Revisor: I'Unistro Délio i'.!aran.l1ão. Recurso 

de Revista de decisão da 21!! J.C. J, de S. Paulo. JOS~ AVELI:IO 

GOriES e SIDERÚRGICA J.L. /ILIPERTI. 
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O Sr. Presidente - A emprêsa descontou salário das horas ~ 

na o 

trabalhadas e não paeou ao reclanante a renuneração do domin

go e do feriado da respectiva ser1ana, porque êle se retirara 

do serviço em meio à jornada de trabalho, a fi"ll de partici -

par de greve ••• (lê). O Órgão do !iinistério PÚblico opina pe

lo não conhecimento do apêlo. i o relatÓrio. 

, ~ "' O Sr. Delio Haranhao - De acordo. 

O Sr. Presidente - ~n discussão. Bncerrada. A lei, en relação 

á qual não se cita sequer o dispositivo que teria sido viola

do, não foi arranhada. O texto da sentença recorrida supra~ 

crito diz que o movirtento r;revista não teve apoio do Sindica

to. Não conheço da Revista. 

O ::>r. Délio uaranhão - Tanbér.J não conheço. Enbora a lei de gr2_ 

ve não preveja expressamente êsse tipo de acÔrdo, não me par.!l_ 

ce que contrarie t~1bém a lei, porque o Sindicato deu, diga -

mos, um prazo para o empregador, 

O Sr. Presidente - Não houve apoio do Sindicato para a c:reve. 

O Sr. Délio Maranhão - De acÔrdo. Não se pode dizer que foi 

violada a lei. 

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

cida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N!l 1 720/68 - Relator: ilinistro 

Arnaldo Sus sekind. Revisor: !!ini stro Del i o iiaranhão. Recurso 

de Revista de decisão da 17á J,C,J. de S.Paulo. JOS~ FERREIRA 

DE SOUZA e ELETRO RADIOBRAZ S/A. 

O Sr. Presidente - O reclamante, vigia, cumpria sua jornada 
, . . 

em horario misto, das vinte e duas as oito horas, Pleiteou ho 

ras extraordinárias, confessando já perceber o adicional no -

turno. A ação foi julgada iMprocedente por entender a Junta 
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que o § 12 do art.73, ••• (1~). O órrsão do Einistério PÚblico 

opina pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o re -

latÓrio. 

O Sr. Délio l.!aranhão - De acôrdo, 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada, Conheço da Revis-

o A 

ta, face a divergencia apontada, 

O Sr. Délio '.laranhão - Também con.':leço. 

O Sr. Presidente - Há diverrsência? Por unaninidade, conheci-

' da a Revista, ~ lhe dou provimento. Ja o Prejulrsado n!l 12 as-

segura ao vigia noturno o direito correspondente ao adicional 

o que evidencia que o prÓprio art.73 lhe é aplicável, e a ju

risprudência tem se nanifestado no sentido de ••• (lê) ,Dou pr~ 

• vimento a Revista para condenar a reclamada a pagar, co~o ho-

ras extras, o tempo excedente de dez horas, computadas as ho-

ras noturnas como de cinqüenta e dois minutos e trinta segun-

dos. 
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O Sr. Délio Maranhão - É meu voto; sempre entendi assim. 
, ~ 

O Sr. Presidente - Ha divergencia? 

O Sr. Charle$ Moritz - Acompanho, com restriçÕes, 

O Sr. Presiden.t_~ - Ror unanimid1, de, com restriçÕes do Ministr 

' Charles Moritz, deu-se provimento a Revista, para condenar a 

reclamada a pagar, como horas extras, o tempo excedente de lO 

horas, computadas as horas noturnas como de 52 minutos e 30 

segundos. 
, 

O S~2~~retar1o - PROCESSO NDl 72í/68 - delator: Ministro Ar 

naldo Sussekind, Revisor: Ministro Délio Maranhão. Recurso 

de Revista de decisão da JCJ de JundiaÍ. JOÃO MARIANO 2Q e 

CIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO. (Drs. O,Faria Ferreira e 

Cillas D'Angieri). 

-Q..._Sr,.. President_e_ - A Junta nao conheceu dos Embargos, por in-

tempestivos. DaÍ a Revista, na qual se sustenta que o prazo 

recursal é contado do recebimento e nao da expedição da noti

ficação, juntando a declaração do DCT sÔbre a data da entrega •• 

A douta Procuradoria opina pelo conhecimento e provimento da 

Revi~ta. É o relatÓrio. 
, - ~ 

O Sr. J?.eliQ Maranl:m2. - De acordo. 

O Sr. P~~sidente - Em discussão, Encerrada. Rejeito a preli-
~ 

minar, conheço da Revista e lhe dou provimento, nos termos do 

parecer do ilustrado Procurador Silvio da Cunha Santos, "in 

verbis". 
, - .. 

O Sr. Delio MaraPhaO - De acordo, Mas, se V.Exa me permite, 

-mesmo que nao houvesse sido feita a prova de que foi expedida 

a notificação na data em que foi expedida, descontado o pra

zo normal de 48 horas para recebimento, de sexta-feira passa

ria para segunda feira. 
, 

O Sr. Presidente ~O parecer e o seguinte:"Somos pelo conhec;!,. 

mento e p~ovimento da Revista, já que a decisão recorrida jul 
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gou tempestivos os Embargos ••• (lê)." 
, " Ha divergencia? Por un§. 

nimidade, rejeitada a preliminar de intempestividade, conheci-
• da a Revista e dado provimento a mesma, para determinar que a 

Junta aprecie os Embargos. 

l 
,j 

I 
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O Sr. Secretário - PROCESSO Ng 1 729/68 - Relator: Ministro 

Arnaldo Sussekind. Revisor: Hinistro Délio Maranhão. Recurso 

de Revista de decisão da lê JCJ de São Paulo - JOA~UIH PEREI

RA DUTRA e DESTILARIA YPIRANGA COMtRCIO E INDÚSTRIA S/A (Dr. 

A. Barreto Parente). 

O Sr. Presidente - O recorrente pede a nulidade da sentença 

confirmada em Embargos, por constar da Ata o seu depoimento e 

no mérito, dá como violado o art. 443 da CLT, porque os con

tratos extintos celebrados por trinta dias •.. (lê). O Minis

tério PÚblico opina pelo não conhecimento do recurso. t o re

latÓrio. 

O Sr. Délio Maranhão - De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. A nulidade não p~ 

de ser argUida nesta fase do processo; eis que não foi menci~ 

nada nos Embargos opostos à decisão originária. Quanto à vio

lação do art. 443, não há qualquer prova no sentido de que o 

contrato de trinta dias se extinguiu no caso previsto •.. (lê) 

Não conheço. 

O Sr. Délio Naranhão -V. Exll me permite? Salvo engano meu, é 
. ' ' contrato da Firma Destilarla Ypiranga Comercio e Industria S. 

A., que contratou os serviços profissionais do Sr. Joaquim Pâ 

reira Dutra, portador da carteira profissional para trabalhar 

no seu estabelecimento como operário braçal ••• (lê). Peço a 

V. Exll que examine. 

O Sr. Presidente - Não disse a função? 
, N /' • O Sr. Delio Maranhao - Disse apenas: operar1o braçal, fora de 

qualquer especialidade. 

O Sr. Presidente - (Consulta os autos). Tem razão o Ministro 

Revisor, e agradeço por ter me advertido dêsse detalhe que me 
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passou despercebido. Realmente, muda inteiramente o meu pont 

de-vista. 

Q Sr. Délio Maranhão - Conheço por violação de lei. 

O SB. Presidente - Ciente de que não foi para nenhuma daque

las hipÓteses excepcionais do art. 443, a violação da lei se 
, , .. 

configura. Tambem conheço. Ha divergencia quanto ao conheci-

mento? 

O Sr. Tostes Malta - Sr. Presidente, v. ExA está concluindo 

apenas da expressão: "trabalhador braçal". Há falta de espe

cialidade, é uma presunção. A êle cabia provar. 

O Sr. Délio Maranhão - Conheci por violação de lei que, hoje, 

é taxativa pela redação do art. 443. Não estou presumindo. No 

contrato pela lei atual tem que se dizer a especialidade. E 

êste contrato disse exatamente o oposto. 

O Sr. Presidente - Aquelas três hipÓteses, nada mais. Vale a 

pena ler a sentença, e é o que fui .conferir, não me preocu

pando com a expressão 11 oparário braçal". Fui ver se a sente,n 

ça tinha dito qualquer coisa em contrário, mas não disse, as 

mite a tese contra a lei. Diz o seguinte: 11Em contestação, a 

reclamada alegou já ter o reclamante recebido o décimo-tere~ 

ro salário, férias proporcionais e ••. (lê). Então, o que py 

da verificar, foi que a Junta, não obstante o contrato, teri 

afirmado, e assim seria matéria de prova, embora a expressão 

"operário braçal" que se esclarece na instrução, 

daquelas hipÓteses. Mas nem a amprêsa alegou, nem a Junta a

firmou, e a Junta adotou como premissa da sua conclusão o f~ 

to de que, sendo o contrato por prazo certo, extinto no pra

zo certo, indevido o aviso-prévio. A lei diz o contrário. 

O Sr. Tostas Malta - Acontece que o empregador, contratando 
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o empregado pelo prazo de trinta dias, deu-lhe o aviso-prévio 

no momento em que o contratou. Não se pode aplicar a lei como 

uma solução que traga um ônus não previsto pela lei. 

O Sr. Délio Maranhão -v. Ex• me perdoe. A lei só estabelece 
, t N f , o prazo maximo do con rato a prazo, e nao prazo m~nimo. So e~ 

tabelace o prazo da aviso-prévio e diz, taxativamente, que 

contrato a prazo só se admite como válido naquelas hipoteses. 

O Sr. Tostes Malta - Então não é um contrato a prazo. O empr~ 

gador deu ao empregado aviso-prévio, porque disse-lhe que, no 

fim de trinta dias, o dispensaria. Não conheço. 

O Sr. Délio Maranhão - Foi contratado para cumprir o aviso

prévio? "Data venia11 , não podia. 

O Sr. Presidente - Há divergência. O Ministro Tostes M~lta 

não conhece. Como vota o Ministro Charles Moritz'? 

O Sr. Charles Moritz - Também não conheço. 
, 

O Sr. Presidente - VePificando-se empata, esta suspenso o jul 

gamento. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO NC 1 750168 - Reli.tors Minis -. .. 
Ministro Delio Maranhao tro Arnaldo Sussekind. Revisor: • 

Recurso de Revista de decisão da 9A JCJ de São Paulo. ARY R! 

CO E CIA0 BRASILEIRA DE GÁS - SUPERGASBMs (Drs. Ruy C. Eap.{ 

rito Santo e Manuel P. Coelho Neto). 

O Sr. Presidente - Entendeu a Junta que o reclamante prati

cara ato de improbidade por ter emitido cheques •em tundo ? 

Nos Embargos, acentua o trabalhador ter emitido cheques na .. .. 
presunçao de que a empresa despositara, no dia do pacamento 

. , .. 
quinzenal, metade do seu salario e nao menos do que essa p 

cela. Mas os Embargos toram reJeitados, porque -- dia 

Junta, a fls. 84 -- "A alegação de que não sabia o .. 
empresa tinha depositado, ou que depositou quantia infer~ 

seu direito, não serve para elidir o fundamento da decisãO 

bargada •••. <1;)." O Ministério PÚblico opina pelo conheci . ,.., . 
mento e provimento do apelo. ~ o rolatorio. 

~ .. .. 
O Sr• Dtlio Meranhap - De acordo. 

O Sr. Prosidtnt• - Em discussão. Encerrada. Conheço da R 
' .. vista face a jurisprudencia apontada. . .. . 

o Sr. Dtlio Haranhao - Tambem conheço. 

O Sr. 
, .. 

Prtsidtnte - Há divergencia ? Por unanimidade, co 

cida a Rtviata. 
.. 

E dou-lhe provimento, de acordo com o 

cer do ilustrado Procurador Jayme Gurevitch. O recorrent .. , . 
nao e bancario, tendo, por isso, sido acusado de ato de 1m 

probidade, e não ••• (le). ' Dou provimento a Revista para .. 
gar procedente a reclamaçao. 

, .. ,.., 
O Sr. Dolio Mpranbao - ~ meu voto. 

. # A 
O Sr. Presidente - Ha divergencia ? 

O Sr. Cbarles Mpr1tz - A minha, Sr. Presidente. 

O Sr. Prt~idtnt• - Contra o voto do Ministro Charles Mor i ~ 
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' tz, deu-1e provimento a Revista para julgar procedente a r& 

-c la.~~açao. 
.. 

O Sr. Secretario - fROCESSO Nll 1 758/68 - Rel,.ators Minis-. .. 
tro Arnaldo Susaekind. Revisor: Ministro Delio Maranhao • 

Recurso de Revista de decisão do TRT da 4• Região. NERO CV 
TENO E EDIF!CIO MACLUF (Drs. C lo via G • Ruesomano e Paulo Lei. 

vaa). 

o Sr. fros1dente - O reclamante pediu demissão do emprêgo, .. 
sem nada receber. Mas, com assistencia do sindicato, decl& 

rou que nada tinha a reclamar, e deu quitação ampla ao em -

pregador. Posteriormente, ingressou com a presente ação 
' 

pleiteando o recebimento de 

mentação de salário-aínimo. 

• varias Yerbas, inclusiv. compl.& - . A reclmaçao foi julgada impra 
' .. cedente, face a quitaçao dada • <tê>. • • O Ministerie Público .. 

opina pelo provimento do apelo, em parte, a fim de ser assa 

gurado ao recorrente a diferença salarial, deduzido o Yalor 

da habitação fornecida pela recorrida. g o relatÓrio. 

o Sr. 
. .. .. 

Polio Maranhao - De acordo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Conheço da 

Revista com esteio no aresto de fls. 48. 
O Sr. 

. .. . 
Delio M&raphao - Tambem conheço. 

.. .. 
O Sr• Presidente - Há diver&oncia ? Por unanimidade, co • 

. ~ - # nhecida. Na Revista, ao se pede a complementaçao do sala -

r1o-11Ínillo, e a ela faz juz o recorrente, pois o art. ll8 da 

Consolidação torna insubsistente qualquer ato que importe 
, " # , # ., renuncia a parcela do salario-minimo, que e devido ••• (le • .. 

Assim, nos termos do parecer da Procuradoria Geral, deve ser 

provido o recurso, e à complementação do salário-mÍnimo, ~ 

duzido o valor da habitação, deve ser calculada na-execução 

O Sr. DÓlio Marapbãp - g meu voto. 
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o Sr • Charles I1Ioritz - O recorrente já estava desligado da e~ 
.. presa? 

O Sr. Délio Maranhão -
. ~ 

Ja deu quitaçao. Trata-se de saber se 

essa quitação vale para salário inferior ao ndnimo. 

O Sr. Presidente - l!:le 

Revista, pede apenas a 

O Sr. Charles i'.ioritz -

o: sr. . ~ 

Delio I:Iaranhao -

lário-ndnimo, 

O Sr. Tos te s I:Ial ta -In 

dade? 

não recebeu coisa alguma e agora, na 

complementação do salário-m!nimo. 

Contra meu voto, dou valor à quitação. 

Aqui se trata de complementação de sa-

voca-se quitação? Discute-se sua vali-

O Sr •. Arnaldo Sussekind - Inicialmente, pediu várias verbas. 

Hoje a 
, 

lei esta modific , . .. , ada, mas a Revista so pede salario-~-

nimo. 

o Sr. Tostes 11alta - En 
H , # 

tao e a validade do recibo que esta em 

jÔgo. 

o Sr. Délio Maranhão - ... #I , -- , Quanto a complementaçao do salario-~-

nimo. 

' O Sr. Tostes l.W.lta - Acompanho o Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Contra o voto do I.linistro Charles x;Joritz, . . 
deu-se provimento a Revista para assecurar ao recorrente a -

complementação do salário-mÍnimo, deduzido o valor da habita

ção, a ser calculada em execução. EsgOtada a pauta em relação 

aos I:l:inistros presentes, encerro a Sessão. 


