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O Sr. Presidente -

Presentes os Srs.: Fernando NÓbre
ga, Presidente; Bezerra de Menezes 
Telio Monteiro, Fiuza Lima e Peres • Junior, M1n1str:>s e o Pr:>curador 
Carlos Affonso Fraga de Sousa, 

• Secretario: Dr. Eros Tinoco Marque • 

• Havendo numero legal, declaro aberta a 
""' , , " sessao. O Sr. Secretario procedera a leitura da Ata da se~ 

sã:> anterior. 

O Sr. Secretário- {Lê a Ata). 

O Sr. Presidente - Em discussão a Ata. {Pausa). Não ha -

vendo objeção, declaro a Ata aprovada. 

(O Sr. advogado pede pneferência para o PROCESSO 

N2 1237) • 

O Sr. Presidente - Deferid:>, Passarem:>s ao pregão dos pr~ 

cesses. 
r-

o Sr, Secretário - PROCESSO N2 504/64 - AI - Relator: Mini~ 

tro Télio l4onte1ro - Agravo de Instrumento de despacho do 

Sr. Presidente do TRT da 1& Região - TREVOLI S/A (Dr. D~ 

vid Silva Junior) e LINDALVA ALVES DA SILVA. 
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, , 
O Sr. Teli~ Monteiro - Inconf~rmada com a despacho denegat 

rio da Revista, agrav~u de Instrumento a reclamada, insisti 

d~ fundamentado o a pêlo recusado... (lê). Desfa varàvelmen 

te é o parecer da Procuradoria. E' o relatÓrio. 

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

o Relator. 
, # ... ,. 

O Sr. Telio Monteiro - O acordao recorrido e no sentido 

dispensada a reclamante apÓs a cessação do benef!cio, como 

c~nsta da carteira profisslonal ••• (lê). Nego provimento. 

O Sr. Presidente -
, A 

Ha divergencia'l Negado provimento ao A 

gravo, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 1237/64- RR - Relator: Mini 

tro Bezerra de Menezes - Revls~r: Ministro Téllo M~nteiro -

Recurs~ de Revista de decisão do TRT da 1& Região - S/A. SE 

GUROS GERAIS - LLOYD INDUSTRIAL SUL AMER[CANO (Dr. Ivanir J 

sé Tavares) e 3&1VE LINHARES MACIL~DO E OUTROS (Dr. Helio 

Orland~ Graeff). 

O Sr. Bezerra de Menezes - A M.\1:, 11" Junta da Guanabara, p r 

unanimidade, julgou pr~cedente, em parte, a reclamação, con 

danando a reclamada a pagar ao reclamante gratificaçÕes vin 
. , 

cendas e vencidas, estas ate as fr~nteiras prescrici~nais •• 

(lê). A Procurad~ria é pelo conhecimenb e nã~ provimento. 
' . E o relataria. 
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O Sr. Thelio 1-~onteiro -
A 

De acordo .. 

(Usa da palavra o dr. Advogado da reclamada) 
A o Sr, Bezerra de Henezes - Sr. Presidente_, as duas instancias 

sustentaram que nas obrigações de trato sucessivo a prescrição 
' A e apenas parcial e incide sobre as parcelas que se forem ven-

cendo em cada dois anos. 
, ~ 

Em verdade, na especie nao se cogi-

ta de alteração contratual ••• (lê). Eis o parecer da douta 

Procuradoria Geral subscrito pelo eminente Procurador Jarbas 
A 

Peixoto: "à jurisprudencia trazida a cotejo para justificar o 

cabimento da revista... (lê) "• Tenho como destituído de base 
. .. A • -

legal o recurso e dele nao conheço. 

O Sr. Thelio Monteiro - Sr. Presidente, fatos incontroversos. 

Gratificação concedida desde 1 944 e suprimida em 1 9531 recla 

mação ajuizada em 20 de dezembro de 1 960 pleiteando seus auto 

res o seu restabelecimento. Arg~i a reclamada prescrição to

tal, parcialmente atendida pelas instâncias percorridas apenas 
~ ' em relaçao as parcelas nateriores a dois anos. ' Cabe a Turma 

indagar se, realmente, a supressão da gratificaçãolabitualmen

te concedida desde 1 944 e suprimida em 1 953 importa ou- não 

em alteração contratual ou apenas a falta do pagamento dessa 

3ratificação concedida durante largo tempo permru1ece fntegro c 

contrato de trabalho ? Tenho para mim como ocorrida a primei

ra hipÓtese: a supressão da gratificação habitualmente concedi 

da importa em alteração do contrato de trabalho. Uma das con

diçÕes do contrato foi suprimida, qual seja,a concessão da gra 

tificação. Assim entendo porque esta Turma, em outra oportun1 

dade, também já entendeu que,na espécie,em relação ao salário 
' , propriamente dito reduzido em que o empregado apos o tr&lscur-

so de dois ru1os pretendeu ver restabelecido, a prescrição foi 

' ' 
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tota+mente decretada em face do disposto no art.·ll'da Conso

lidação. Não vejo por que, com a devida vênia do relator, dei 

xar de conhecer da revista em face dos arestos trazidos a co.

t~jo, entre êles um do Egrégio Tribunal Pleno, se nao me fallu, 
,_, . . .. •· -· 

-

a memÓria da Íavra do ministro Oscar Saraiva. Conheço. 

O 8r. Bezerra de Menezes - Ministro Thelio Monteiro, V.Exa sa 

be o desprazer que tenho em discordar de V.Exa, mas f apenas 

um esclarecimento. Na espécie, alJ.<di no meu voto a certa ma

nifestação da prÓpria emrr~sa em 1 954 em resposta à solicita

ção dos empregaqos, r econhecendo que era inequ{troco o direito 

dos empregados a essa gràtificação • 

··-',_ 

} 
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O Sr. 1lczcrr::t de !Ecnczc:; - (Continuando) !:33e po.c;::unento 

vai !!er cxceutndJ c::t 'ercve. !:::30 em 11 U.e m:.üo de 195~. 

t::l.Vl!.Zl incorJ?Ora.da3 1!.0 31.\l:f.rio do eP.'lprc~~d·J, Sr~ ?1'C!'Iiden

te, "data venia" do n·Jire revieor, a !!ler aceita a te3e de 

que nao 3e trata, m e2pécie, de prc3ta;Õee l!!Uce3siv1.1.e, 

chc~ano2 h c-Jnc1u!lão •le il:ipos31vol a :tlJlicnção dJ princi

pio da prc3crição em Clll'l'J de pre2tar;Õc3 :mceMiV:tt!!. ?orqu 

o emprctad·Jr re3olvcu reduzir tlO% do 2alário, o e:1prct;1.1.do 

n:lo pode pcnl!!:tr aplicar ê!l3e principio, ainda que não vi

!'le pre!lh.~Õcn nuces3iva.3, por qualquer !:tl ta de pata.lllento 

de 3atltirio L':!portará, ~'evillllente, dentroJ de!lsa. tc3e e.:1 al 

teraçà•1 C·Jntrr.tu:tl, Que é cratifica~ào ? ";' saltirio. Se 

""' •" • • l t lfw""" t ~ A dl.' n c;:,prcna v c:: c ú l.Z, l.ncqu voc:Jncn e: .-.ao con es o o un3e 

•J Supreu1 Tri.lun:'ll Federal te::l entendi<l·J, quant·J !t a.iJlica 

-}!i.O de sentença Jl.Jrrr..a.ti.va, 'lllC n preflcriçtto n,;.J é total. 

V. ~xl e a c·Jlen.Jn Tur;;;..."t deci•1ir;:o c•J!:i·J cntenõer. 

O Sr. T6li.·J H•Jntciro- Veja ien V~-;x• que,a esta altura, 

o ecel:truci.ncnt·J do rclnt•Jr traz ~rande rcsul tado p~ra um 

perfeito jul~amcnt-J da mltéria. Cj.taria eu, co::to exemplo 

<la nplicaiZ:o dn lei para efeito de prescriç;:•J õe _pruotaçÕ·~. 

te. Inc·Jn!on~ado o empretndo, mc:~no ap.Ss o tr~mscuri!lo de 

d·Ji!l anon, por lei é cxpre:JS•J: !lÔ prencreven ne parcelas 

::tnteri.·)l'us a dJi!l mn·JS. Ain'la,C·Jl11o exc;;:plo, •J !ato do pc

did·J de cquipnra:;-no sa1ari.al. C c!;lprc~aõo tinha direito 

h e~ni.pl'lrto.çà•J õcz :;tnof! antea. S6 vem reclamtr dep•:>is,n .. :;:o 

vo•]end·J haver diferença anterior a d·Ji.::J ano!!, porque aquc 

111 parcela er.tari.a irrelll.cdi~vell:!ente prc(lcrita., ma5 não 
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' . . ..... ..... 
n ~r~t1t'1c':l:ao • .Ali:b, nc·J diccuto i:l::;o, porque inicio 

l:lcU V·J to dizendo: Grntit'ic1.t7tt0 que po~oo dizer C·Jntratnal, 

ha'ti.tualmonte pa~a, i.nte~ra-ce ro:üllcntc ao oal:iri.o, c·:>lln. 

ti tu indo parccln '1e re;:mncl'nç!l·o pnrn t·Jd·J êsse et'ei to. 

lleV•J inda~f!.r: se há r:uprecsà·:J, en'torn rcc·Jnh.ccido o di

reito, izap·Jrt~ JU M) cll nl tcrn;;::> cJntrntual ? 

-;:to c•Jntratunl. CJ::l·) cn81vol a revista ? ?ürCJ.Ue !'li tu~t-

;t<·J idêntica é apresentada me autos. 

C A • 
Q Sr. Presidente - o~ G devida von1a do rclatJr, nessa 

6 Sr. Fiu,;a Li"i~ - Sr. ?residente, a pr.J:pria rccl!!llllld:l. 

c·Jnhece e diz 1ue ost:' dioponta a reol!arcir os prejuiz·:Js 

d·:> rcclrulante. intenrJo que n.1:o h<.~ rnz3:o p:1r::1. se conhece 

~~ Sr. P6r,"J11 J6niJr - "lhta vcnia" do relator, acnl:p::mlao 

a pal::..vra o rol:ttor. 

~ Sr. 1!ezcrrn de i-enezc,., - ":Jnta :venia", tenho c·:>;:~o in-

c.Jn!u:vlivcl o descn:tlvri:lllcntJ de u;;;a olri~açiio de >:Jntra

tos sucensiV·.Jn. Quu al tera::no n .. .Juve ? 11io é c·Jnt·J!!ta.do 

o direit·J, i quo h·Juvc, 11.0. en1JÓCic, !·Ji ó.nica e exclusi 

V:J.ncnte o dul!CUJ.1prillcnto de •.Jori.:a-.ão de cJntro.tos suces 

siv•.Js, Co:rn.o c3t::tlelccer p::>r:J. inrl·.J o principio ~eral de 

altGra:;n·J cJntratual ? A cllpr3so. é a yrilleir::t dizer que 
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pcn~nrclll cn contr6.rio, nct·J prJvir.onto ao recurso. 

O Sr. Télio Monteiro - Sr. ?rcsi:lcntc, p·Jdcria conc:;ar mct 

ll~s, infelizacnte, ·J principio exis 

te e !'le exiote é prra :Sür aplicado. W·J cas·J dos autos, 

ocorreu a al tera;ãJ cJntrt.J.tu:U. 11"io se p·Jde pretender •.• 

(lê). Tenh·J a cópi:- do acórd&i:·J que lo~rou o sufrátio des 

ta Turan e::n r0elar..aç:Í·J t'leztel:b.n.nte, e~l que se di:Jcutiu al

turaçào sontrr.;.tual reduz ·indo o S:ll.lúrio. @ cJ:tpro~ado pre-

o seu S!ll.lário. A Tur11a nc,~;ou porque Íl!portnva eJ:t 3U1Jres:.. 

"liJs próprios têrllos da inici 

r.;.l se verifica qu c a reclall\::1.d:1 supriJRilldo a ajuda de eus-

tn.n ••• (lê)". 
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O Sr. Tél1o Monteiro - (Continua lendo) - Sr. Presidente 

coerente com minh!js manifestaçÕes 11nteriores, dou provime_!! 

te ao recurso de revista p3ra julgar a prescrição total. 

O Sr. Presidente - Meu voto está, j~stamente, ligado à 

preliminar de conhecimento. Não aceito a tese de julga-

' ' manto a revelia, na hipotese. Enter..do que, neste caso, 

a prescrição é total. (Lê). acho que no csso presente 

não tem direito, po1•que a parte abandonou completame:1te 

A ' os seus direito e,quando veio tratar de defendelos, ja es-

' tavam irremediavelmente prescritos. Acompar~~o o Revisor. 

O Sr. Fiuza Lima - Sr. Presidente, "data vania" de V. Ex!l. 

e do Revisor, discordo, acoupanhando o Relator, porquanto 

' a carta que se encontra nos autos, 11 fls. 1:)., e docut'lento 

pelo qual não podemos considerar que tenha sido descuido-

' so, porque atraves dessa carta os recle1:1antes obtiveram 
A ( 

U!:lll pronessa da empresa e da1 vai que se criou essas itua-

<são: que a emprêsa pagaria, que dia a dia seriam pagas as 

importâr:cias que êles pleitearam, e a que !'izeram. jus nos 

A ' anos nteriores. Se e e1:1presa pagava a medicos, etc., como 

criar caso com empregedo de tl!lntos anos ue serviço ? ".Da-

ta venia", nego provimento. Acompanho o voto do Relator. 

' O Sr. Peres Junior - "D~ta venia" do Relator, acompanho 

o Revisor. 

O Sr. Presidente - ' Daao provi1:;ento a revista, por oaioric 

vencidos os Ministros Relator e Fiuza Lima, para conside -
~ 

rar totalmente preecrito o direito de açao. 

C Sr. Bezerra de Menezes - Requeiro justificação de voto. 
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O Sr. Prc sidente - Deferido. 
, , N 

Redigira o acordao El Minis-

tro Revisor. Os senhores advog~dos presentes desejam p~ 
A O 

ferencia par algum processo ? 

O Sr. Advoll:ade - Peço preferêncie.m para o processo nÚJ:!ero 

1 225/60. 

O Sr. Pres-Idente - Está de!'srido. 

O Sr. Secretario - PROCESSO JlnJ1,fii:ID 1 22'iÍ6o - Relator: 1\!i 
, 

nistro Telio da Costa Monteiro - Revisor: Ministro Fernando 

NÓbrega - Recurso de revista de decisão do TRT da 2~ Região 

- HIDS. REUNIDAS VIDlllii!tiS ai.:ERICaU.aS Sja e INDS. Rb:UNIDaS 

VIDROBR.tiS Ill'Da, (Dr. Clemente Hungria) e CLIÍULIO WaLTER FE

LI~ BOCK (Dr. Walfrido Prado Guimarães). 
. . 

O Sr. Bezerr11 cte J.1enezes - Sr. Presidente, dou-me por impe 

dido neste processo e peço a V. Exe, proclame êste impedi -

mente. 

O Sr. Presidente O -Sr. Ministro Bezerra de Menezes 

considera-se impedido no julgamento dêste processo, 
, ' , ~ 

O Sr. Telio Monteiro - Eu pediria ll. Egregia Turma- alias, 

seria desnecessário - Ullla atenção tÔda especial ps.ra êste 
, 

processo que.e volumoso e vou procurar me referir a todos 

os detalhes e incidentes verific!ldes nestes autos que pela 

terceira vez vêrrr te r a este Turma. 

O Sr. advogado - Fel!! ordem, Sr. Presidente. Cor.J. o impe-
N , 

dimento do Ministro Bezerr~ de Menezes nao seria necessario 

' previamente convocar outro juiz ? 

O Sr. Presidente -
, , 

Nao ha necessidade porque temos numero 

legal pnra julgamento. Jüém disso, S. Ex". não é juiz ela.!!_ 

sista e nem se trata de dissÍdio coletivo. 
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O Sr. Délio Ma1~nhão - Alegando falt~r ao e~rregado hab 

litação .e capacidade técnica para o cargo que exercéria d 

rante quatro anos, apresentou a emprêsa reclamação consid 

rando rescindido o pactuado ••• (lê). Objetivando receber 

a tÍtulo de indenização quantia igual àquela que receberi 

o empregado com salários até o fim do contrato de dois mi 

lhÕes e duzentos mil cruzeiros, calculado à base de duzen 

tos mil por mês ••• (lê). E• o relatÓrio. 
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• O Sr. Presidente - Nada tenho a acrescentar ao relatorio, 

-sen~o louvar o trabalho brilhante, minucioso do Sr. Minis-

• • tro Telio Monteiro. Agora, esclareço mais a Egregia Turma 

que se trata de processo que se arrasta desde 1 960; compõe~ 

se de 4 volumes e está pontilhado de incidentes. Temos que 

• decidir a revista, provida que foi o recurso extraordinario 

-pelo Colando Supremo Tribunal, que entendeu que nao se decr -

-ta nulidade, quando suprida a falta consistente no nao paga 

mente das custas, uma vez que nao era o caso. Estou de ple 

no.acÔrdo com o relatÓrio.- Com a palavra o sr. advogado. 

(FAZ USO Dh PALAVRA O SR. ADVOGADO RECORRENTE) 
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(Faz uso da palPvra o sr. ali.vo~aelo) 

O Sr. l"resirlente- Emiiscussão • .C:ncerrallla. Colll.a p~l9vra 

o rel9 ter. 
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O Sr. Télio Monteiro - Prestei a devida atenção à sustente 

ção feita pelo douto patrono dn emprêsa, como aliás era d 

meu dever, em ']Ue pese a circunstância de figur'lr como r~ 

lator em contacto com os autos. Tenho, inicialmente,dois 

reparos a fazer a essa brilhante sustentação. Primeiro: 

quando diz que esta egrégia Turma já houvera, tendo prese 

te a revista, declarado desde logo o seu cabimento porque 

justificada sua interposição. Em verdade, a Turma assim 

decidiu conhecendo da revista, tendo em vista tão sàmente 

a questão de ordem preliminar levantada nessa mesma revis 

ta, que objetivava fÔsse cassado o despacho do MM. Juiz· 

Presidente da Junta que concedera a gratuidade de justiça 

e, em conseqnência, declarada a deserção do recurso ordi

nário interposto para o Tribunal Regional. E a Ttrrma en-

centrou fundamento para o,conhecimento e provimento em re 

lação à preliminar - acentuo - anulando o despacho e o 

processo e, como conseqnência, o julg~me~to ~referido pel 

Regional para, uma vez pagas as custas pelo empregado pro 

cedesse o Egrégio Tribunal Reeional ao nôvo julgamento.En· 

tão, quero dei~ar bem claro que a Turma conheceu da revis 

ta para êsse efeito, acolhendo a preliminar levantada no 

apêlo, e do relatório fiz constar, e não foi objeto de r~ 

paro de s. Exa. o Ministro revisol', tampouco do douto pa

trono da tribuna, que chamei a atenção dos meus colegas p~· 

ra a parte dispositiva do acÓrdão, que coloquei entre as

pas e vou novamente proceder à leitura p1ra que não reste 

a menor dÚvida quanto ao rronun,ciamento da Turma naquela 
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oportunidade: "Resolveu a Turma conhecer da revista, lhe 

da provimento para anular o processo desde o.despacho do 

llli. Juiz que.concedeu a Ju,stiça grntuita, pagr.ndo o empre-

gado as custas devidas, voltando os autos ao Tribunal Regi 
h onal para novo pvonunciamento". Isto por que? .Porque na 

revista - acentuei eu,quando do relatório - "as emprêsas 

pretendiam fÔsse revogado o beneficio da gratuidade conce-

dida ao empregado, decretando-se-a desercão do recurso or-

dinário por êle interposto e a nulidade do acÓrdão recorri 

do que conheceu e julrou o apêlo deserto por :falta de pa-

gamento de custas" •. Então esta questão prelimina.rfoi con 

s iderada, foi julgada pela Turma e afinal providá·la reviE 

ta neste· sentido. A Turma não entrou no mérito pràpriame~ 

te da questão. Conheceu, deu provimerto para êste efeito. 

O Egrégio Supremo Tribunal Federal resolveu de uma forma 

definitiva a questão de ordem preliminar, determinando, em 

grau de embargos, que a Turma apreciasse as demais questõe 

ventiladas na revista. Portanto não mais objeto de cogita 

ção a questão relacionada com a eratuidade de justiça.com 

a deserção do recurso do empregado. Esta ;uestão prelimi

nar, que foi julgada pela Turma, caiu no Egrégio Supremo 

Tribunal Federal, e por isso voltam os autos: para que as 

demais que~tões ventiladas na revista sejam apreciadas re

la Turma. Parece, Sr. Presidente, que eu deixei, ou procu 

rei deixar bem clara a situação dos autos. Ent8o êsse se-

ria o primeiro reparo à sustent~ção feita pelo douto advo-
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gado. O segundo, quando S. Exa. leu da tribuna um acórdão 

de minha lavra, se não me falha a memÓria, de 1 957, época 

em que ainda vacilante a jurisprudência do Tribunal, procu 

rando-se indagar se, uma vez superada a preliminar de conh 

cimento, licito era à Turma indagar do~ fatos, fazer uma 

nova apreciação da prova, para afinal considerar o exato 

enquadr·amento juridico dado aos fatos,. face à prova produ 

zida, que não teriam sido bem apreciados e examinados 

instâncias ordinárias. Posteriormente, a situação se 

ficou, e S. Exa. o douto patrono sabe perfeitamente, 

nos tem dado sempre a honra de sua presença em quase tÔdas 

as assentadas de julgamento da Turma, que de ná_muito tem-

po, de um modo uniforme, as .Turmas do Tribunal Superior a

ceitam os fatos tais quais constam do acÓrdão objeto de re 

vista e verificam apenas se a êstes mesmos fatos tido como 

provados foi dado o exato enquFLdramerto juridico. Aquêle 
entendimento inicial já modifiquei há anos e tenho sempre 

sustentado não mais possivel o reexame de prova. Bem ou 

mal aprEciada, ela tem que ser encarada como consta do acó 

dÃo objeto do recurso de revista. De sorte que de há mui-

to superado o entendimento, de há muito superada a juris-

prodência invocada. Vou passar, portanto, feito o reparo, 

ao recurso de revista quanto ao mérito propriamente dito. 

O Sr. Advogado -•Pela ordem. 

O Sr. Télio Monteiro - Não é poss:i vel. O douto advogado, 

com a atenção que me merece qualquer advogado, ouvi em si. 

lêncio durante doze minutos sua sustentação, não foi apar-

- l 
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teado, Lamento profundamente. Não sei, não quero crer 

que se procure confunctir o rr-lator, perturbar o raciocini , 

nao quero crer nisso, mas estou procurr..ndo desenvolvê-lo 

e estou à disposição dos meus colegas para qualquer escla 

recimento e afinal, se ainda não se sentirem em condições 

de proferir os seus votos, na forma do Rerimento poderão 

ent~o pedir ao douto patrono da emprêsa que apresente ês-

ses fatos omitidos pelo relntor. 

. 1 6 
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• O Sr. Telio M:mteiro - (C:mtinuando) - Mas, nesta altura 

em que pr~curo desenvolver meu raciocÍnio para chegar a uma 

- - t conclusao, acredito nao seja poss1vel. Resolvido de forma 

definitiva o incidente criado com a concesão da gratuidade 

da Justiça ao recorrido e anulação do processo para novo j 

gamento pelo Tribunal Regional. •• (lê). Não conheço do re-

curso. 

O Sr. Presidente - Srs. Ministros, a matéria já foi, prel_! 

• • minarmente, esclarecida, nao so pelo minucioso relatorio do 

Relator, como pela brilhante sustentação do advogado da em 

prêsa e, agora, pelo longo voto proferido pelo Ministro Té 

Começo, também como o ilustre Relator, -na o lio M:mteiro. 

aceitando, "data venia 11 , a interpretação dada pelo nobre a_!! 

voGado, de que a Turma tenha conhecido totalmente d~ recur

so, na decisão anterior e, p~rtanto, seria uma matéria já 

decidida, ou de preclusão·. , -O acordao diz que conhece da 

Revista. A matéria podia ter sid~ melhor explanada. Mas 

l~g~ em seguida, declara que c~nhece da Revista para anular 

~ acÓrdão e não preliminar de deserção por falta de pagame~ 

to de custas. • S.> posa~ interpretar o conhecimento nessa 

parte, p~rque, quand~ ao mérito do acÓrdão, não há uma pal~ 
A 

vra de referencia. Como sabe a Egrégia Turma, para conhe-

clrnento da Revista a lei n~s impÕeduas modalidades, dois c~ 

minhos: ou violação de lliteral disposição de lei, ou acór 

dão divergente, que não de Turma. Ora, na hipÓtese dos 

autos, ainda não se falou, até agora, em literal disposição 

de lei, nem era possível, no cas~ vertente, haver. Não en

contro nos autos e o prÓprio e nobre advogado não se referi . , 
a hipotese. , -Dir-se-a, entao, para se conhecer da Revista, 

que deve ter havido conflito jurisprudencial. Vou verifica 
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o processo, às fls. 158. 

O Sr. Heitor Menezes CÔrt~s - (advogado) - Peço a palavra 

Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Serei liberal se V. Exa. trouxer nrgu-

mentos de fato, mas não ~qra discutir a matéria de direit • 

O Sr. Heitor Menezes CÔrtes - Pediria a V. Exa. que fizes 

se a fineza de ler o acÓrdão da Secunda Turma, de 1 960 e 

encontrar, como eu encontrei, a declaração de que a Turma 

conheceu da revist~, sem divergência rara, no mérito, dar 

lhe rrovimento a fim de anular o acÓrdão. 

O Sr. Presidente - V. Exa. não alterou o meu ponto de vis 

ta. Cheguei a afirmar que a Turma conheceu da revista, s m 

restrição. 
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O Sr. Presidente- (Continuando). Mas está implÍcita essa 

restrição ~orque ela somente trata da ~reliminar de deser

c-ão, ela somente ·-trata disto. Quanto ao mérito não diz um 

palavra. Conheço para décidir:·aquela preliminar. MRs, co 

mo dizia, nao há violação de li ter:ü dispas ição de lei e v -m 

nas razões, a fls. 156, o advogado Dr. Hélcio Silva, de sã 

Paulo, e diz: "0 venerando acÓrdão recorrido violou a ver-

dade objetiva •.• (lê)"· Quer dizer, alega apenas que o ve 

nerando acÓrdão violou a verdade objetiva e citn então os 

acÓrdãos em que se firmou para o conhecimento do recurso. 

Está aqui, fls. 158 verso: "Delirendo o juÍzo da prova po

de d<>r margem ao conhecimento do recurso ••• (lê)". Cita d 

pois o recurso 49/51, de 0Ue foi relator o saudoso ministr 

Oliveira Lima ê qJte diz "in verbis": "Deve ser conhecido e 

provido o recurso de revista q1mndo ficar evidenciado •.• 

(lê)". Ora, vemos assim que a barreira do conhecimento nã 

foi transpost3. Os meus votos têm sido reiterados: ou en-

centro violação de literal disposição de lei ou então con-

flito de jurisprudência. M~s aqui e muito vago, delÍrio d 

prova, mal enquadramento dos fatos. Trata-se de mn enge

nheiro quÍmico que estava numa firma e ia completar seu de 
-

cênio de estabilid~.de quando foi atraÍdo por essa outra. 

Deixou de trabalhar nessn firma, IndÚstrias Reunidas Vidro 

br:'!.s, ~ fêz um contr~to de quatro anos. E' um fato singu-

lar que não encontro explicação nos autcs. ' Dois meses apo 

havia atrito entre e. emprêsa e o empregado, result['.ndo a 
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dispensa. Agora nos autos ~ na o posso argumentar fora d s 

autos -- vem o acórdno Regional e dá t~ explicação , que 

acredito tenha sido assentada na prova dos autos, dizendo 

que a h empresa procurou se desfazer h desse empreePdo porque 

era oneroso. Ora, srs. ministros, dessa exposição que a c r 

bo de fazer, sem querer me afastar um milimetro dos autos 

entendo que o recurso, como bem salientou o relator, não 

está fundamentado: primeiro, porr-ue não há violação de li 

teral disposição de lei e, segundo, porque não há conflit 

de jurisprudência. Dai :por que e.companho o voto do rela-

tor. 

O Sr. FiÚza T.ima - Sr. Presidente, ouvi com a atenção que 

me merece o brilhante advogado patrono dP. recorrente, ouv 

com admiração e respeito o voto de S. Exa. o relator, a 

quem considero um qos mais seguros juristas desta Casa, S. 
I 

Exa. sempre busca, .na profundeza de seus conhecimentos, 

zer a realidade nos julgamentos dos processos de qualquer 

natureza, especialmente êste que estamos neste memento ju 

gando. E' como eu dizia quando era Vogal, a Justiça do 

Trabalho que havia sido feita para ser \@a justiça rápida, 

uma justiça para fugir à~uela forma da Justiça Cnmum, maçt 

da, processos cheios de documentos, muitas vêzes desneces· 

sários, de ~erÍci~s e mais perfcias, trazendo sempre prej 
, 

izo para o ecnnômicamente fraco, na realidade esta se tor 

nando demorada e maçuda. E' o que se está verificando. S. 

Exa. defendeu com brilhantismo seu voto seguro pelo nno c 

.) 

20 
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nhecimento da revista e te·ve a satisfação de ser acompanh . . 
do por S. Exa. o ministro revisor, a cujos méritos sempre 

teço meus elogios e minha consideração, no entanto, Sr. 

Presirlente, tivemos, nesta arsentada de julgamento, a in

felicida.de de não :ter a companhia do ministro Bezerra de 

Menezes, que e também um dos grandes mestres da Justiça d 

Trabalho. Conheço do recurro pelo seguinte fato: a Justi 

ça do Trabalho, embora seja protecionista ao econômicamen 

te fraco, mesmo sendo representante de empregado, quando 

verifico que o empregado não tem razão, faço justiça ao 

prÓprio r>mpregador como faria ao empregado. Mas no decor 

rer da observação dos votos aqui proferidos e do que veri 

fiquei através do parecer de um dos mais competentes e er 

ditos Procuradores, que é Dorval Lacerda, cheguei à con

clusão de que, na realidade, êste empregador firmando um 

·contrato de quatro anos com o empregado, demonstrou muita 

confiança em tê-lo como seu empregado; confiança no seu t 

tulo e seu passado em outra emprêsa. l'las o que se vê dos 

autos é que o empregado não correspondeu ao ajuste feito 

de acôrdo com o contrato que assinou. Verifica-se dos pr 

·' prios documentos encontrados nos autos o telegrama em'que' 

êle pede a presença urgente de um técnico de renome nacio 

nal para lhe dar ajuda, porque êle estava em situação di

fÍcil, a fim de melhor se firmar naquele contrato que ha-

via esta~elecido. 

·2 
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O Sr. T6li•J ;·'ontej.r.) - V. ix~ 5c perdoe n intcrruv;ão, l'!ns 

se referiu f a i em ·Jutro proceé'M. Qfla• deu o parecer nest 

pr·;)cess·;) foi o ?rocura1or Hil•;) :aastos, já. !eled.do. 

O ·sr; J'r.;sidente - Aven.,"\s 1.111 cscl:~.reci:ncnt·;). Roce li Ulll 

pnrccer extra-aut•JSre:tctidQ pelo !linistro lfcleon Hun:;ria. 

At'.Yia Jlo csquccid·J de fazer referência a êste :pa-

rccer, da autorj.n de jurista csvccializo.do, de nérHo in

discutivel, Jr. :i·Jrval Lacerda. u._.,_o, o recurso nÕ:o apon

ta un ncSrdÕ:o divcrt;cntc c nen cita qualquer dispooi~io 

de lei violado.. 1\'n.J sei como se poderá conhecer de Ulla 

O Sr. Tél i·J !SJntc ir·J - istranh·J que venho. a cot!\ ul tura 

?o r Ül!:!•J caus·JU cq,écie no V)t·J de S. ixA c !ui pr·Jcurar 

se, nn rcnlidnde, se trntnv::t dJ P"'reccr u·J :!r. ]·JrVI!ü 

L::tccrda ou d·J ox-1'r·::>cur(l.dor Hilo ~(l.stos. Y .:;x• ::lo de!:!-

culve u intcrrulJ;no. 

O Sr. !it1za Lic:;.l'\ - i' con .::mito pr:~.zcr que receio O:J 

nparten de r.cus ilustres parei!. Uzts, quando vcrific·J 

que JIÜnhr.~. c1nsci:lncia Vlllcj.la no jul.:;=cnto, quando ve

rifico que o ttt:·5rdÜo re~ional, u llcU v~r, nà·:l é p:cccieo, 

justo, !u:;indo h rcalido.J.c dns provae, prefirJ c·Jnlllcccr 

d·J r c curso. 

O Sr. ~6rcn Jdni~r -- ?aço vista p~rtt o. prSxinn sossno. 

O Sr. ~rcnid6nte - AJ.iad·J o jultnllento l'ura u prSxina 

-scssao. 
I 

769/6~ Rclntor: Ministro 
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do. lt Rc~iÕ:o. Intcrc:s::ados: ~ditora Lc:;isla~no Federal S/ 

(!r. A.,uin.:üdJ V cllo ::::·J Freire) c n vira Sclrumnn Foe:vpel 

(lr. Helio Li?.ia !:iascarenhas) 

O !3r. Télio M·onteiro - I:1c·onf·JrJUadJ coa o dc::rac:ID <Jcnc:;a 

t ~rio do. rcvi::t o., às !Slhas 27/29 at;ruvou de instrma.ento 

o rccl~~nte ... (lê). :.• o rclatôrio. 

vrm. V. ix I • 

te de 1 de julh0 ~c 51 ató 28 a~ !uvcrcirJ de 6~ ••• (1~). 

lfe!:·) proviJ:~ento :u aGr:::,vo. 

e.r.;rr.vo, por u.na;liiidndc. 
/ 

O Sr. Secretário - 1'!'10Ci:SSO Jlç 7Ht3/6J, Relator: llinistro 

Télio tbnteiro. A~rawo de instru:;ae:Ito de desrach·J d·J 

TRT da 1! Rc,iÜo. D1tercssados: Sc•astião Alves da Silva 

(Jr. Helio Orland·J Grr.o!!) c C·.mdoninio d·J ::di!icio Mi-

ro.nte. 

()u revista cin~e-sc cr.t t3rn.J do prc:ssuposto jurídico de 

~ua ••• (lG). 1' 9 relatório. 

O Sr •r -1·~ 11tc - i~. ,.,1·~~-lt,-·a--J. • , r c" ·~ c ~ e> _c· "o 

vra o rclrtor. 

O Sr. Télb !'·Jntciro - O ac·5rdio rctiont'!l cmsiderou que 

o praz J para reeurs·J -::Jme~n a fluir da data do rcce'tuen 

• A ' ' -Cl.encltt du dcc1.sn.o de primeiro. i.ns-

tânci~ ~ .. J invé::1 1l'_ leitura dn :;caten;n. ••• (lê). 

~"! • ., 
!"', • ' 
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C Sr. T~lio Monteiro - (Continua lendo) - DaÍ por que 

dou proviuento ao agravo, para determinar a subida da re-

vista com os cautelas da lei. 

' ~ Ha divergencia ? O Sr. Presidente - Dado provimento as 

agravo, unânimemente, para que suba a revista com as cau-

telas da lei. 
,r 

O Sr. Sscret~rio - PROC.S:SSO NmáERO 'i2'i /64 - Relator: M,!. 

' nistro Fernando Nobrega - Agravo de instrumento de despa -

cho dG TRT da 5_11 Região - SOCIEDaDE CONSTRU TO&i E INST.~>Li\ 

DORa Da BaHIA S/A (Dr. Carlos de almeida) e BONIFÁCIO LIS

BOa DOS SaN'.l'OS (Dr. André Bastos). 

' ~ O Sr. Presidente - Recorre-se do acordao regional que te-

ria invertido o Ônus da prova e que teria havido cercea -

mente de defesa... (lê). ' E 1 o rel::torio. Em discussão. 

encerrada. Meu voto: fundamentado cotJO se encontra o des 

pacho agravado e não tendo a revia ta opoio eu qualquer al:Í 

nea do permissivo legal, nego provimento ao qgravo. 
, 

lia 

divergência ? Negado provimento ao agravo, unânimemente. 
~ 

n S ' O .~r. ecretsrio - PHOCESSO NÚMEHO 6'16 I 6!1. - Re la ter: 

' Ministro Fernando Nobrega - Agravo de instrumento de des-

pacho da 19~ JCJ do Estado da Guannbara - éONSTRUTOH.I\•TUPÃ 

LTDA. e JOÍÍO JOSE' Dl> SILVA. 

O Sr. Prestdente -Duas forau as teses da revista: falta 

de identidade fÍsica do juiz e falta de notificação às pai 

tes ••• {lê). E 1 o relatÓrio. Em discussio. Encerrada. 
, 

Meu voto: Interposto o recurso em tempo habil e face aos 

prejulgados do Tribunal P.Leno de nlls. 4 e 7... (lê). Nego 
I A 

provimento ao agravo. Ha divergencia ? Negado provi -

24 
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A 

mente ao agravo, unanimemente. 
r 

O Sr. Secretário - PJ:tOC:SSSO NmlliRO 751 I 64 - Relator: 1.!1 
, 

nistro Fernando Nobrega - ,agravo de instrumento de despacho 

do TRI' da 5~> Região - FRIGORíFICO SÃO FRaNCISCO Sja (Dr. 
, 

,Tue Teixeira) e RaiMUNDO DA SILVA SANTOS (Dr.Oraldino da 

Ma ta e Souza). 

O Sr. Presidente - fste o despacho recorrido, de I'ls. 12: 

Com apoio na alÍnea .11 do artigo 890 da Consolidação ••• (lê). 
, 

E' o relatorio. &.1 discu:'lsão. Encerrada.· Não ter.ho re-

paro ao bem fundamentado despacho. Por isso, nego provimen 

to. Há divergência ? Por unaniruidade, negado provimento 

ao agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NÓ1!ERO 780 I 64 - Relator: Mi 
, 

nistro Fernando Nobrep;a- agravo de instrun1entc de. despacho 

do TRI' da 5"' Região - HB:RV.11.L DA SILVa COUTO (Dr. Eur:Ípedes 

Brito Cunha) e JOÃO Bl\TIST.Il. DOSSBN!'OS,; 

O Sr. Presidente -
I A 

O despacho a gravado e este: fundamenta 

a revista o recorrente ••• (lê). 
, 

E' o relatorio. Em dis-
- , , 

cussao. Encerrada • .11. mataria e relevante, merece ser sub! 

da a revista com as cautelas da lei. 
I A 

Ha divergencia ? Da-

do provimento ao agrs v o, unânimemente, para faze r subir a 

revista, com as c~utelas da lei. 

O Sr. Sacretário - PROC3SSO NÚJ\íl!:HO 
r 

829 I 64 - Relator: 
, 

Ministro Fernando Nobrega - Agravo de instrumento de despa-

cho da 5• JCJ de São Paulo - SALVADOR PEREIRa LIMA (Dr. Rio 

Branco Paranhos) e CIA. NITRO QUili!ICA BR.;ISI LEIRA (Dr. Domin 

gos Oentola). 

O Sr. Presidente - Por faltas cometidas foi o empregado su. 
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penso. Sua reclamação foi julgada pelas instâncias perco~ 

(Lê). 
, 

E• o relatorio. ridas. Em discussão. Encerrada. 

não tenho reparo ao respeitável despacho impugnado. Con -

fir1::.o o despacho a gravado. , , ~ 

A materia e de prova e nao cabe 
, A 

revista. Ha divergencia ? Negado provitJento ao agravo, 

por unanimidade • 



1·.·~ .. · ~ . 
t" 

3-9-64 

PODER JUDICIÁRIO 

.JUSTIÇA DO TRABAl-HO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

CVG/ 15,00 - 1 -

,..... 

O Sr. Secretário - PROC8SSO N!l 79/6h - Rala tor: Ministro 

Fiuza Lima, Agravo de instrumento de despacho do TRT da 4a. 

Região, ViOLLENS HODAS-ABRA1.! GOLDSZTEIN & C IA, ( DR, El.HLIO 

ROTRFUCHS NETO) e TER~Z llJHA EROC ILDA SENA E OurROS ( DR, CAR

LOS FRANKLIN ARAUJO), 

~· Fiuza Lima - O despacho denegatÓrio da revista é do 

' seguinte teor: "Os aspectos de merito do presente feito,,. 

(lê). ~ o relatÓrio. 

O Sr. Presidente' - Com a palavra o sr. relator. 

O Sr. Fiuza Lima - Vou acompanhar o parecer da douta Procu

radoria, negando provimento ao agravo para manter o despach 

agravado pelos seus jurÍdicos fundamentos, ' 

' ... . 
O Sr. Presidente - Ha divergencia? Negado provimento ao a-

gravo, por unanimidade, ,.... 
O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 138/64- Relator: Ministro 

Fiuza Lima. Agravo de instrumento de despacho do TRT da 2a. 

Região. LAVRA!.!A S/A - LAVRADORA NACIONAL DE MADEIRA (DR.DJ.t 

Jo:IA TRIDLUND) e NOILANDE FERREIRA (DR, EDESIO FRANCO PASSOS) 

' O Sr. Fiuza Lima - O despacho agravado e do Presidente do 
~ ' Tribunal da 2a. Regiao e e do seguinte teor: 11 0 presente re 

curso de fls. 23 deu entrada no prazo legal, •• (lê). ~o 

' relatorio. 

O Sr. Presidente - Com a palavra o sr. relator, 

O Sr. Fiuza Lima - Dou provimento para a subida da revista 

com as cautelas da lei. Dou provimento ao agravo, sem que 

isto importe no conhecimente da revista. 
' ,. O Sr. Presidente - Ha divergencia? Dado provimento ao agra-

vo para mandar subir a revista com as cautelas da lei. 

O Sr. Secretário - PROCESSO l!Q 2l'i/64- Relator: Ministro 

. ?. ,. 
' ... ~ 
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Fiuza Lima, Agravo de instr~ento de despacho da lla.JCJ da 

Guanabara. ASTRA niD. & COM, LTDA. (DR. TARCISIO L,MAIA) e 

DELCIR SABINO ALVES. 

-O Sr. Fiuza Lima - Menor nao ~prendiz. Nego provimento, 

O Sr. Presidente - Negado provimento ao agravo, por tmanimi 

dada, 

O Sr. Secretário - PROCESSO ne 50g/64 - Relator: Ministro 

Fiuza Lima, Agravo de instr~~ento de despacho do TRT da la. 

Região, RÊDE FERROVIÁRIA FEDE.'UL S/A (DR. OMAR GAMA BEN 

KANSS) e JOA(i,UIM LUIZ FREIRE PTI!m:IRO E OUTROS, 

O Sr. Fiuza Lima - O Exmo, Sr. Presidente Pires Chaves, no 
"' , recurso de fls., intentado pela Rede Ferroviaria: Federal 

S/A assim se nanifestou: (lê).~ o relatÓrio, 

O Sr. Pr~sinente - Con a palavra o sr. relator. 
, 

O Sr. Fiuza Lima - A tese e demasiadaoente conhecida. Nego 

provimento. 

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

vo, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Ng 767/64 - Relator: Ministro 

Fiuza Lima. Agravo de instrumento de despacho do TRT da la, 

Região. AZEVEDO E LARA (DR. LOURIVAL BACELLAR) e ALBERTO 

GO;.!ES DE PTI/HO (DR.SILVERIO MATTOS DOS SANTOS). 

O Sr, Fiuza Lima - O despacho diz o seguinte: "A revista 

não atenta contra os pressupostos legais ••• (lê). ~o rela-
• tor i o. 

. 2 
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O Sr. l'r.,slliellte - Etl1 liis Clllssãe. Cn1 a pela vra e rela ter. 

O '-'r. FlltZa Lilll.!l 

-O Sr. Preslli.e~te - u! "'lverae11c1a? 11 " = • ~ •&aà.e prevlmente a e ar; 

ve, per una11.lmiia~e. 

O Sr. Secretsrie - PROCESSO N2 804/64 - Relater: Miaistre Fia 

za Li~. Agravo de lns tr=n te de despacho ia JcJ àe Guaru

l.lua.· Iateressatias: Centre Espiri ta Nesse I:.rr(Dr. Manael Es-

teves Galiaski) e Beneà.ite à.a Silva. 

O Sr. Fiuza Lima - Déoime terceire salárie. Falta Rão preva

à.a. Fel a conclusãe a ~tue cllu,,ell. a Junta em à.ecisãe uaânime, 

-aenf lrtll!làe em &ra u je emltarji;es : (le). ~ • rela tÍrle. 

O Sr. l'resilieate- ~aà.iscuasãe. '-'era a ]IBhvra • relater. 

- . 
li e spaclu à.enega terle. 

ve, per unanlmlà.aje. 
, 

O Sr. secretária - PROCRSSJ N2 822/64 - Relater: Mil'listre 

Fiuza Lilll!l. Ae;rave de instrumento cie à.espacke à.a 21" JCJ ie 

sãe Paule. Interessaà.es: Lazare Callilie tie Ceute (Dr. Rie 

-Braace ParanJiu) e Empresa sãe Luiz Viaçãe S/A (Dr. Maneel 

.Esteus CB11nsk1). 

0'-'Sp. Fiuza Lima - Tecl.e e preoessalie &irara em tênne tio ll!lla ta 

:ta I!.U" nãe ticeu apuralli.a. Excesse li.e velecià.aàe li.e aeterista 

. - -A Ju!lta censiliereu as telAas iroproceteato a reclamac;ae, à.eci-

·sãe confirmada em etàar~es •ue teram rejeita•es, plllrl!ue 11.a re 

• • E e relaterl • 

O Sr. Presliente -Em àiscussãe. Coa a palavra e relater. 

O S1•. Fiuza Lim!l.- •·e~e )lll'CV~!lte. 

OSr. l'reslli.ente - Há dlver,:ncla? !ie.;ad.o prevlmente, par una 

nlmlolade. Está suspenso. a sessão. 

-2 
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O Sr. Presidente -
, 

Esta reaberta a sessao. 
, -O Sr. Secretario- PROCESSO NQ 4015L§2 - RR -Relator: Mini~ 

tro Bezerra de Menezes - Revisor: Ministro Télio Monteiro 

Recurso de Revista de decisão do TRT da 1& Região - SERVIÇO 

SOCIAL DO COMtRCIO (Dr. Sylvio Curado) e VICENTE OLIVA (Dr. 

Eduardo Cossermell1). 

O Sr. Bezerra de Menezes - A MM. 10& Junta da Guanabara,por 

unanimidade, julgou procedente a ação, determinando, textual 

mente, 11 a reintegração do autor no lugar por êle antes dese 

penha do. • • (lê) • 11 E' o relatÓrio. 



PODER JUDICIÃAIO 

-JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

/MAC 

O Sr. Thello Monteiro - De acÔrdo. 

(Usa da palavra o dr. Advogado) 
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C Sr. 1'1·cddente - E::! diocusoÕ:·J. l:ncerradn. CoJn 1\ yP-la-

do que cr:tá :'J!lpl:Ulcntc tund::-·:m.unt::td.J. Conqunnt•J, dn tri

lmn::t, o nJtru 1.\dV·Jt;::tdo tcnh::t silcncio.do :JSire as prclini

narc!" ar,tÍtidas JD rccurno, ·J cert·J é que houve a prcl ini

nnr d c nulirJndc dJ nc6rdÔ:•J r'"cJrrido. Ar.:\iiu a rvclrunada 

a prelinirl.':.r de nnlBnde do:> ac.Srdno pelos ne~uintc:::; fund;~ 

r.entos, quo pc;o vênia p::trn rciJroduzir - fôlh~:J 108: (lê) 
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O Sr. Bezerra de Henezes - (Continua lendo) - Portanto, 

Sr. Presidente, considero que o recurso do reclamado, pelo 

exposto, atende à exie;êncla legal do artigo 896, letra "B'•, 

da Consolidação. Por isso, conheço do. recurso do reclama-

do. 
, -O Sr. Telio Monteiro - Sr. Presidente, dois sao os recor-

rentes: o empreg11.do, a cuja. matéria pertinente ri deserção 
A , ' 

o apelo ordinario interposto- acrsàito eu - s~ co!Jhec.!, 

do e provido poderá prejudicar a revista do reciamado --
, 

sustenta-se que o prazo para pag,amento de custas e co:1.tado 

da data em que ~,reAentauo o recurso e dentro de cinco 

dias e que, no caso, teria sido feito o pagamento a des-

tempo. 

O Sr. Bezerra de Menezes - V. Ex"'. me perdÕe interromper. 

A questão não é de pagamento. Pelo que V. Ex~. disse, V, 

Ex!!.. nutre receio de que o conhecimento e provimento do 

recurso do eopregado venha, realmente, a prejudicar a ap~ 

ciação do recurso da emprêsa. Pelo que depreendi das pri-

meiras palavras proferidas por V. Ex~., parece que seria 

evidente~~ente preferencial o recurso ••• 

O Sr. Tél1o Monteiro - Tem preferência. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Estava eu atento e tanto esta

va que, na apreciação do recursG da emprêsa, coloquei em 

relêvo precisamente a circunstância de que a emprêsa ar-

guiu a nulidade. Por que ? Porque o Tribunal sequer 
~ 

apreciou aspeto de que ele tem por fundamentado. Por ou - , , tro lado, o empregado diz exatamente isto: na o ha um s o 
~ 

argumento do Tribunal Regional sobre as ;"Jreliminares. Sr. 
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- , -Preside:1te, nao e a primeira vez - nao estou querendo f!, 

zer crÍtica, não estou criticando o Tribu~al Regional 

mas está se tornando lugar comum, êste procedimento, no 
, 

Tribunal Regional da Primeira Região. Ha poucos d1.as tive 

ocasião de julgar um processo, contendo os votos dos rala-
~ 

tor e danai~ julgadores. S. Ex~. foi vencido em tres pon-

tos, ruas no mérito prevaleceu êsse voto. ' Quente as ques -

tÕes, cu sÔbre as ~1rtes e~ que havia sido vencido não adu

ziu uma consideração sequer em tÔrno da tese julgada pelo 

Tribunal. Nela, o juiz que teve vencedor o seu voto ficou 

de lado. ' N ,.,. 
E 1 acordao, como dizem os tratadistas, que na o 

enseja nem a ucra nem a outra parte possibilidade de defesa. 
, - . E' um acordao silente sobre pontos fundamentais. Ao con -

tr~rio, até aduz argumentos contra, pois o que consta do 

, - -acordao sao os argumentos do voto vencido. De maneira que 

evidentemente, se o voto do Relator viesse o prevalecer nes 
, 

te ponto e claro que seria no sentido da baixa dos autos. 

Para que ? Para que o Tribunal, anulado o acérdão, jul -

gasse os dois recursos, apreciando e fundamentando dentro 

da le.i. Mas s. Ex"'. esteja certo que '!linha intervenção não 
, 
e com o objetivo de influir,. nem de longe, nem por sombra, 

no espÍrito da V. Ex~. E 1 apenas para não parecer que me 
, 

passou en1 branco novo aspeto fundamental do recurso. 

O Sr. Télio Monteiro - Eu até agradeço a colaboração do 1!1 

nistro Bezerra de Menezes. Mas, dizia eu que o recurso do 
~ 

empregado teria preferencia a, julgado, prejudicaria o do eP 

pregador. Na revista o e~pregado insiste ~a deserção do re 
, 

curso ordinario apre~entado pelo empregador. E' verdade que 
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no acórdão só existe fundamentação em relação à preliminar 

de deserção, do juiz vencido e não se apresentou um funda

mento sequer pelo qual a preliminar de deserção teria sido 

rejeitada, Agora o empregado, na revista, não argui a nu

lidade dêsse acÓrdão por falta de fundamentação em relação . , , 
a preliminar, hipctese ent que, tambem em conjunto, se tor-

, 
n1!ria possivel - acredito eu - o exame da preliminar a.!: 

guida pelo empregador, tendo por base o mesmo fundamento: 

falta de fundamentação. Então, não posso declarar "de offi 
, -cio", sem ser provocada, a nulidade de um acordao; A re -

- , -vista do reclamante nao objetiva a nulidade do acordao por 

falta ae fundamentação em relação à preliminar. Da:Í por 
.. que entendo que o recurso do empregado tem preferencia, po~ 

quanto se, na realidade, a Turma chegar à conclusão de que 

e recurso ordinário do empregador estava deserto, por não 
, ~ , , 

pagas as custas em tempo habil, a consequencia unica sara 

o restabelecimento da decisão de prilneira instância e, por

tanto, prejudicada fica a revista do empregador. 
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O Sr. TéUo Monteiro - (Continuando) Creio que, sem se apre

ciar esta questão que prefere às demais, não é poss!vel se 

passar ao julgamento da revista da reclamada. Veja V,Ex~, 

se acolhida a preliminar argu!da pelo empregador, anulado 

o acÓrdão Regional para que todo o julgamento seja proferi-
, 

do em um recurso ordinario, que estaria deserto ••• 

O Sr. Bezerra de Menezes - V. Ex~ vai me perdoar. Se V .Ex~ 

dá a meu voto esta extensão evidentemente V.Ex~ está incor

rendo num equÍvoco. Não gosto de antecipar meu pronuncia

mento, mas, veja V.Ex~: 11 Conheço do recurso e lhe dou provi 

menta para que, anulado o acÓrdão recorrido, determinar que 

o Tribunal "a quo" profira novo julgamento de ar:1bos os re-
, 

cursos ordinarios, na forma da lei 11
• O que significa esta 

preliminar? (Lê). 
, 

O que estou exigindo do Tribunal e que 
, 

volte a reexaminar essa mataria. Mas se considerar àeser-

to o recurso, cumpre a lei. O juiz não pode é rejeitar uma 

preliminar de deserção sem a apreciar. Não estou possibili 

tando ao reclamante o ensejo de ver declarado deserto o re-
, A , 

curso ordinario da empresa, mas de enfrentar a materia. 

O Tribunal vai é reexaminar a matéria. 

O Sr. Télio Monteiro - Mas vai reexaminar uma matéria rela-
~ , 

cl~nada com a deserçao, que üa examinou. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Uão vejo nenhuma fundamentaçio 

neste sentido. 
, ,. a . 

O Sr. Telio Monteiro -Estaria de acordo com V.Ex. se o em-

pregado, que teve uma decisão contra, argu!sse nulidade por 

falta de fundamentação. A decisão foi desfavorável ao em-

pregado. 
~ ~ 

O Trlbuh31 Regional rejeitou a deserçao; ele teri· 

oportunidade de arguir na revista a nulidade da decisão por 

'I t • 
.1 n 
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falta de fundamentação, mas não o fêz. Como agora declarar-
~ .... ~ ... 

se nulo o acordao para·que a materia de deserçao seja apre-

ciada novamente? 

O Sr. Bezerra Cle l~enezes - ~.ias aspectos fw1damentais do re-. ~ 

curso ordinurio da empresa foram omitidos. 

O Sr. Télio Monteiro - Por una questão de ordem: qual o re-

curso que deve ser examinado em primei~o lugar? O do empre-

gado ou o do empregador? ~tendo que deve ser o do empre-

gado, que teve contra êle w~ decisão no sentido da deoer

ção do recurso ordinário da.reclamada. Êle não arguiu a 

nulidade, mas insiste na deserção. Se o Tribunal vier a 

• conhecer e dar provimento, entendend0 que realmente esta 

' ~ deserto o recurso ordinario da empresa, a revista dele esta 

rá pNjudicada. 
~ 

Agora, vou conhecer do recurso da empresa, 
,.. .. . , 

vou acolher esse recurso para, inclusive, anular a na teria 

relacionada com a deserção, fazer com çue o Tribunal exa~i

ne essa matéria relacionada com a deserção, contra a qual 

o reclamante apenas se insurgiu por violação da lei 

porque nulo o acÓrdão por falta de fundamentação ••• 

~ 

e nao 

a O Sr, Bezerra de Menezes - V.Ex. pode estar certo de que o 
~ ' a relator se deteve em todas essas controversias. Veja V.Ex. 

como ficarÍamos se, ao invés de se julgar primeiro o recur-
,. , 

so da empresa, julgassemos o rlo enpregado. Suponhamos que 
, 

viessemos a apreciar em primeiro lugar o recurso do recla-

mante. Então V.Ex~ diria: "Também não considero deserto o 

recurso, mantenho a decisão, Nego provimento ao do enprega-
• A 

do e vou aprecier o recurso da empresa, que ar()uiu uma nuli 

dade do acÓrdão regional". Vou seccionar o julgamento, 
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vou possibilitar que se mantenha o acÓrdão regional, pass!-

. , 
vel de nulidade, dizendo: "·,~uanto a mataria de deserção o 

, 
que o Tribunal Regional decidiu esta certo; agora basta jul 

~ 11 gar a outra ~uestao ••• Se V.Ex~ iniciar o julgacento da 

deserção ào recurso da reclamada, Õbvianente teria de ir 

A ' ao fim desse recurso. ~~s se a outra parte taMbem argui a 
, ~ 

nulidade do acordao recorrido ••• 

O Sr. Télio !.!onteiro - Mas o recurso só pode ser conhecido 

se devidamente formalizado, preenchidas as exigências da le • 
, ~ 

E o que o empregado diz e que o recurso nao preencheu, por-

que as custas não teriam sido par,as. Então não estaria de-
A 

vidamente formalizado. Agora, a circunstancia de a Turma 

poder vir a conhecer do r e curso do e1:1pregado e negar-lhe 

provimento, não inpede que depois, conhecendo do recurso 

do eopregador, venha a lhe dar provimento para anular o a-
, ~ , 

cordao, porque a mataria relacionada con custas ficou devi-

damente resolvida. 
~ , 

O que nao posso entender e que se po-

sa passar ao exame da revista do en~rcgador sem anular o a

cÓrdão, sem examinar, sem dizer da rejeição da preliminar 

de deserção. 
~ , 

Sr. PresicJente, a questao esta debatida e c a-

V ~ a ~ be a .~x., como ao sr. relator, conduzir a questao e dizer 

qual o recurso que deve preferir. Estou pronto a enfrentar 

os dois, 

O 3r. Presidente - Está bem delineada a questão e os dois 

votos bem explicados, nas vou acor1panh8r o relator, ainda 

mais por uma questão de celeridade processual, para que o 
,. , .... , ,.. , 

Regional profira novo acordao, ja abrangendo toda a mataria 

O Sr. Fiuza Lima - "Data venia" do revisor, com o relator. 
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O Sr. Peres JÚnior- Acor1panho o relator, 11 data venia" do 

revisor, 

O Sr. Télio Monteiro - Quero deixar bem claro que apenas fi 

qusi na questão de ordem. Resolvida pela Turma o recurso 

a ser examinado em primeiro lugar, o da recla1~ada, quero me 
~ manifestar do acordo com o voto do relator, no sentido do 

conhecimento e provimento, 

O Sr. Presidente - Conhecido e dado provimento ao recurso 

da reclamada para anular a decisão recorrida, determinando 

outra seja proferida, apreciando ambos os apêlos ordinários 

sob todos os aspectos fundamentais, na forma da lei, por 

unanimidade, Prejudicado o recurso do e~regado, 
/ 

0 Sr. Secretário - PROCESSO Nl! 4 872/63 - Relator: Minis-

tro Bezerra de Menezes, Revisor: Ministro Télio da Costa 

Monteiro. Recurso de revista de decisão da JCJ de BrasÍlia, 

A::JIL-EN'GENHARIA E AR::;.UITETURA LTDA. (DR. ATHAYDE DA SILVA 

DIAS) e JAMIR l!AR;;.UES (DR. Josf,; OSCAR PELUCIO PEREIRA), 

O Sr. Bezerra de Menezes - A :r.m. Junta de BrasÍlia, por una 

nimidade, julgou procedente a reclamação,,,{ lê). to rcla-

' torio. 
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Q Sr. i"resiiente -Em àiscussãe; C1ra a palavra •'relat.r. 

O ·""r. ~ezer:ra i e .i>Ie neze s -N • ·a,;l• ni• a .11•~ ta' a recerrente u 

, , - -
SI acoria.• :FJ,ra tieEJ.enstraça• da divergencia. Nã • inàioa t.l.is-

p1siçã1·de lei nem sentenQI. n1rmativa que a deciaã• ••• (lê). 

Dêle nã • c•nh•ç ·~" · 
r. ' ' - ' 

O Sr. téli• M1nteir1 . -TaJn'llem na• cenheç•. 

O Sr. Pr'!siàente -Há diver.;encia? .Nã• c•nhecido, p•r unani-
u t' • ... 

mitali.e • recurse. -o ~. Secretária - PRocr:sso Nll 1 505/64 -Relatar: Ministre 
, . . , 

Teli• da C1sta M1nte1r1. Revis1r: !Uniil:tr•c;Fer!l!.iich·.iN•are lfl.• 

Recurs• d,e revista .de li'ecisã• .·, TRT i.a.4&'ne~~:iãe. Interessa 

à1s:. Calça.1hs Cunha Ltia. e 1utr•s (Dr. Aliph 

ca t • ch s Tra lta Thalll•re s InclÚs tria s li. e V es tuárie de Tai!UB ra. 

o "'r. Télie lhnteir• - hr àecisãe ola Junta de Taquara, can

firr..aila pele Triltuml rlegienal da ·4~> Re.;;ião, cendenachs fora 

•s reclall!!.cl•a a pagar a• Sindica t• reclamante as I!Uantias que 

r •ram a pura lias em liqui«a çã. d.e sentença, 'referente a qÚinze 

n '.iias·c.\e salári•s i.e cada Cllpr!'(11i•.ex1stente em seu I{Uair• na 

., ·I 

I· 

,, 

ép1ca: (lê). ~ • relaterh. 

O ~r •. rresi«ente - De 
~ 

Em tia cus sã •· ~.;. a acert•. }l&ls vra • 
rela t •r. 

' 
~ 

o .:)r. TÜie Ment ei r• -A llll teria reclacienaia c em a c emp et en-

ela d.a Justiça d• Traltalh• }l&ra h•m•l•gar cláusula lie ac;rli• 

celetiv• liisp•ni• s;•re rec•lhim;nto d.e c•ntri-.uiçãea e11 fa-

. - ' Ter lie· .rga)l il1nilcal em f!UI!lntia igual a que cn-.eria 11-1 empr 

gad• durante urr~~. f!Uinzeria ••• (lÔ). Nã• cenheçe li• recurs•• 
-

O Sr. Presiliente - Tam-.ém nã• cenheç•• Há dlverg~ncia? 

O Sr. l'ereo JÚni•r- Trata-alie liesc•nt• n• primeir• ·mês ~e 

ssl.ári• cJ• empre,p.ào. Entendo que é le,al. 
A 

C1nsta i• ac1r-
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ia, Apure-se era execuçâ'a. Nã a passa refarmar a ncerdãa em 

dissÍdi& inciividual. 

O S:r, ~!ores Júniar - Estau à e acêrda, 

O Sr. Bezerra l.e Men!zes- Taa'aém. 

O Sr. Presilients - O ac~lda fel Juaale::;ada, 

O ur. Télia :r.!anr.eira - A c;ràa luMelagaàe J:e la Justiça, Exc lu 

a c lá usul.a? Nã •· pas u. 

O Sr. l'resiiente - Nãa caRheciai.a • recursa, 11•r unanimiàsào, 
r 

O "'r. Secretária - PROCESSO N!l 2 186/§4 - Relatar: Mh.istra 

Télia ia Guta.Monteira. RevisDr: Min~stre Fernancie Ne'areg!t, 

Recursa àe revi:Jta ile eocisãa lia TRT ia 2 11 Regiãa, Interessa 

ths: Jackey Clu'ae lie sã a Paula (Dr. Ary ào Azevelia Mar11ues) 

e Nelsea Giasa e autres (Dr. Francisca Patricia lie 011Yeira), 

O Sr. Télh !.!anteira - Mais u:n essa ale Jackey Cl11.'ae que enval 

Ye al!uêle a ta gavernaJZ ntal. Disciplina a explare.Qà'a lia jlga 

Nã • lieterJ:Iina a paralisaçãa tempar.Írie. eu d.efia1tl1'a. ti.a em

presa, se tre.àuz eu nãa • factum pniaciwis au ferça miar • 

E! ma tér ia já mui t • c anhe c i ia ia Turma • ··~ , 
L • relatoria. 

O "'r. !'resiiente -De acerlia, Ea liiscussiia, Gaa a palavra. a 

r ela ter • 

O Sr. Télia .li!anteira -CeRheça à a re cursa, x:w.s nei•-Th.e prni-:-

A ' mente na farna tie Yatas aateriares se'are a mesma mtoria, 
A 

O Sr. !'residente - ~ !:leU Tlta, Ir.! • "' a. i v er.;encia? 

ma negalia pravl~~~ente aa rocursa, par unsnitdàalie, 

' /' 
O "'r. Secreta r h - PROCESSO N2 2 203/64 - R ela ter: ll•iD.ls tre 

Télie às Casta:.l!aD.telra. Revisar: Ministra Ferne.nlia Né'are r:;s. 

ltecuraa àe revista tio iecisãe tia 1311 JCJ de "'ãa l'aule, Inte

ressadas: 1'radutas Calltaot S/A (Dr. Erasta Saaros Volp) e 

Luiz lt.lacarlia e Jaã a Jaaé l'.acelia. 

O "r. Tél1alfamteira- Trata-se lie reclat:e.çãe tie empre,at., ~u 
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••teve alta lle Insti tut. àe !'r evidência ente est;ve em ;.êz • 

àe •ene fÍcie e !Jretenàe receie r aviso prÓvie, eptaate a emprê 

sa pele :pa gamente àa gra tlfica çã • à e an ti~uiàaàe. ( lÔ). L • 
, 

rela terie. 

O Sr. PresiEiente -De acerie. Em liiscussãe. Cem a palavra e 

reJA ter. 

0 Sr. Télie .Menteir• - Sr, i'resiàente, es arestes traziàes a 

c•tejo nã• justificam a revista. - . -Em rela ça • a vi•la Ç!l• ia. le 

aãe se verific•u p•ri!Ue nãe se trata de eQprepth Cllll. aposenta 

i àeria cancelais, lllipetese em \Ue nãe ·seria, àe acêrie c•m meu 
, 

: pont• ~e vi ata, ievi8.• • a vis• previ•, lll9. s empregai• \lle tive 

. ra cancelacle • -..enefÍcie de aux:Íli• enfermidaàe. Nãe cenheçe. 
, A 

O Sr. 1're si dente - Nã• cenheçe. Há i1ver;encia1 Nãe cenheci ·--
de 1 per unaD.imida de 1 • recurse, 

r 
o ::>r, SecretB'rie - PROCESSO N2 1 023/(:4 - Relat'er: Millistre 

Ferl1!\nlie Né•re&a. Revisar: Ministre l:<'iuza Linn. Recurs• cie 

revista ie decisãe ia 7!. JCJ da Guana-.e.ra, Interessadas: llalas 

rregresse IndÚstria e Cemércie Ltll.a, (Dr. Al•erte Mereira Fi

lllle) e Al•erice Martlu ia Silva (Dr. li:lly Duarte :lilap.llllães). 

O Sr. i'resiàente - Pre te mel. e -se na r e vis ta a nulià8 i e ia ieci-
A 

sãe ie primeira instancia viste ter siie indeferiia • àepaime 
A 

h ias testel'IIU.II.has ia rec.rrente !llra 8Uti'S S. uàienCiS 1 eBt Vir 

• tuàe de nâ'a campareciie a primeira instruçãe quania • litíg;ie 

fai reselvida: (lê). É • reJa teria. 

O o.>r. Fiuza Lill!l 

O Sr. l'r esiient e - Em i i scussãe, Encerra da, Há atrite i e jul

pde, cenheçe. 

O S!'. Fiuza Lil"'11 - Ta~•éc ces:ilieçe. 
A 

O Sr, I'resialente -Há ciivergencia? C•nhecida, ,Per unanlri1illi.ade, 

'' , "'as e }Qra The ne,Jlr pr•vila!lzate. 
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A 

tra 'Ga 1his ta_, A autii cr.c ia era a que la a 1!. ue e s testemunhas fa.l 
' 

tarnm. O Juiz nãe. pelie ficar a til.lspuiçãe das partes, 
• 

O Sr, Fiuza Lil!!l ~ meu v e te. 

O:JS:u, Presidente - Há iiverg~ncia? Ne~r;aàe previment• e. e re

cur se, per un:;.Ahrl.ciade. 
r 

O Sr •• Secretário- PROCESSO N2 1 392/§ - Relater: Ministre 

Fernanda Ne'ere lili• Revisar: Ministre Fiuza Lil!la. Recurs• ie r 

Yista lle clecisãe ia 2 1 JCJ ie Salvaier. Interessaths: Hum

'eerte Oliveira e eutr•s (Dr. Ootaci1ie Lauieline ie J.rauje). 

e Funcl.açãe Gençal• Muniz {Dr. Jesé Carlls à.e .,euza), 

O Sr. Presiciente --Incenfertte.de cem a iecisãe d.e Tri'euma1 Re-
A 

ghnal ia Bail.ia ••• {le). É • rels.terie. 
A 

O Sr. Fiuza Limg. - De a c eràe. 

O Sr. :l'resiliente -E!ll liiscussãe. Encerl'!Hia. Pela divergeneia 

ic jul.;ati.es cenl~eçe ia revista, ali's em ambas as alÍneas d.e 

permissive 1cja1, 

O Sr, Fiuza Lim<~ -Tam'eém cenheço. 

C •nhe c ide, per unami.tni4i.a-

• li.e, Cense11uentemente, deu previmente a revista para julo.;ar 

precedente a reclai:B~ãe. A decisãe refor~lia atenteu, ilata ve 

nia, centre. • prililCÍpie censti tucienal que a sse:;;ura • iirei te - . . 

ail'!uirilie, • a te jur!riice perfóite~e •:a-::deisa julgada. (Lê). 
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O Sr. Fiuza Lima - Acompanho V. Ex<~. 

, " O Sr. Presidente - Ha divergencia? 
, , 

Pe~es Junior - Eu admito que e permitido, tanto faz 

ser mensalista, como diarista. O indivÍduo para ter direi 

" to ao descanso remunerado tem que completar aqueles dias 

integ~ais de trabalho. Faltando um dia de trabalho pode 

ser descontado no descanso remun~·rado. Não faço distin-
N 

çao. 
, " O Sr. Presinente - Ha outra divergencia? 

O 3r. Bezerra r\ e Henezes - .. 3r, Presirl ente, peço vista, 

O 3r. T~lio Monteiro - Vou acompanhar o voto do Hinistro 
, 

Peres Junior, dPt.~ venia de V.Ex"· Realmente, não pode 

o mensallsta é preten•ler, além r1o salár_io considerailo pe

los trinta rUas, mais repouso semanal remunerado. Então 

o mês passaria a ter um nÚmero de "'ias maior porque já co.m 

preendiro na re~uneração os dias de folea. Mas nem por 

isso, por faltar ao trabalho, fica numa situação de privi

légio em relação ao diarista. Se o diarista perde, o men

salista tamb~m, se não justifica a falta. É possÍvel o 

desconto. 

O Sr. Bezerra de llenez~s - Sr. Presidente, realmente eu te 

nho também proferido voto no sentido da divergência. Es

sa distinção houve apenas quando surgiu G lei, para se sa-

ber os que tinham direito ao benefÍcio ou não. 
,., 

Peço ve-

" nia para acompanhar a divergencia. 

O Sr. Presir1entP - Uegado provimento ao recurso, por maio

ria de votos, vencidos og ministros relator e revisor. 
~ , ~ , 

Redigira o acordao o Ninistro Peres Junior • 

O 3r. Secr,.tári c· -
, 

PROCESSO NO ? 196/64 - Relator: Hini~ 

tro Fernando NÓbrega - Revisor: Hinistro Fiuza Lima _ Re-
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curso·õe'revista ne decisão da 5a. JCJ da Guanabara - Pa

nificação Real Ltda. - Sin~icato IndÚstria Panificação e 

Confeitaria do Estado da uuanabara - (Dr. 3ervulo Drumond) 

e Fernando Ferreira na Silva. 

' O Sr. Presinente - A tese da revista e da tempestividade 

do recurso. l!anifesta-se a Procuradoria Geral pelo não C.Q 

' ~ nhecimento do recurso. No merito, para que fosse eli~ida 

a revelia. , ' 
E c relatorio. 

O 3r. Fiuza Lima - Nada a acrescentar. 

O Sr. Presinente - Voto: Não conheço da revista. O recl).r-
. ~ , 

so de embargos na dec1sao originaria foi interposto fora 

à o templ, de maneira evidente. (Lê). 

O Sr. Fiuza Lima -Acompanho o voto ~e V.Exa, 

Ha
, ~ 

O 3r. Presidente - divergencia? Não conheci~o do recur 

so, por unanimidade. 
/ 

O Sr. Secretário - PnOGR3SO NO 2 3'50/64 - Relator: Hinis

tru Fernando NÓbrega -Revisor: Hinistro Fiuza Lima - Re

curso de revista de decisão ~a ra. JCJ de são Paulo - Cia. 

Hunicipal de l'ransr.c-rtes Coletivos (Dr. José D. Blois Ju

nior) e Francisco Ha noel Afonso e Bel miro Ri beiro n e Sou

za (Dr. Harcelo N. ne Silos). 

O Sr. 
~ 

Presinente - Folga em dobro e nao em triplc. 

flito jurisprudencial. Conheço da revi:;ta. 

O Sr. Fi n za Li ma - Cc-nheço. 

' Ha cem 

' O Sr. P,..esirlente - Dou provimento a revista para julgar a 

rec1amação improcedente. Assim se decine, contra os vo

tos ~os Hinistros revisor e Bezerra ne Henezes. 
/ 

O lr. Secretário - PliOC33SO NQ 2 TI1/6L! - Relator: Minis-

tro Fernanõ.o NÓbrega - Revisor: Hinistro Fiuza Lima - Re

curso de revista de decisão da 9a. JCJ õ.e são Paulo - Cia. 
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Hunicipal rle Transportes Coletivos (Dr. Affonso Na poli) e 
, 

Octacilio Jose da Silveira (l)r. Marcelo H. iie dilos). 

O 3r. Fresinente -É a mesma tese. O resultado, o mesmo. 

Conheci~o, por unanimida.l e, c'lar1o provimento para julgar im 

procenente, contra os votos dos Ministros revisor e Bezer

ra de Henezes. 
/ 

0 ôr. Secretário - PROCE3SO NO 2 399/64 - Relator: lUnis-

tro Fiuza Lima - "Revisor.: Ministro Bezerra de Henezes -

Recurso de revista fie decisão da 13a. JCJ de são Paulo -

Cia. nitro Qufmica Brasileira (Dr. Doningos Centola) e Na

poleão Evariste da 31lva (Dr. Oswaldo Hernandez Avila). 

O Sr. Fiuza LimA - Sr. Presidente, trata-se de suspensão 

por tr~s dias. (Lê). A Procuradoria opina pelo nãt conhe 

cimento. 

" O 3r. Bezerra de Henezes -De acordo. 

O Sr. P~,._'Jifl.,nte - Com a palavra o relator. 

O Sr. Fiuza Lima - Hatéria de fato. Não conheço. 

O Sr. 
, 

Bezerra de l!enezes_- Hateria exclusivamente de fato. 

Não conheço. 

O Sr. Presinente - Há divergência? Não conhecino o recurs , 

por unanimirlade. 
/ 

O ;)r. Sec,..,tário - PR0CE'330 NO lt 874/63 - Relator: Hinis-
, 

tro Peres Junior - Revisor: Hinistro Bezerra de Henezes -

Recurso ne revista de decisão da 3a. JCJ de Porto Alegre -

Antonio Fortis S/A - Importação Comércio e IndÚstria e Os

valno Peixoto dos Santos. 

, - " O Sr. Fer.,s Juntor -A decisao de la. instancia teve como 

justa a suspensão aplicada ao recorrente: (lê)_ A Procura

doria opina pelo não conhecimento. É o relatÓrio. 
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O Sr. Bezerra ~e Menezes - De ac~rdo. 

p_§_r. Presin.ente - Com a palavra o relator para o voto. 

O Sr. Peres JÚnior -Conheço da revista. A jurisprudência 
, 

do Pleno, citada a fls., e no sentido de que seja aprecia-

da novamente a questão em grau de embargos ••• (lê). 
A 

O 3r. Bezerra de HPne~- DRta venia ~o relator, de acor-

do com a Procuradoria, não conheço do recurso porque se tr• 

ta de uma suspensão. A argUição de nulidade ~ feita pela 

não rerlução a " termo de depoimentos, como faculta o art. 

Consolidação: (lê). Não tendo razão de ser 
, , 

a preliminar, o mais e materia exclusivamente de fato: sa-

ber se a penalidade f3ra justa ou não, se houve desÍdia ou 

indisciplina, mas não fêz prova. " Eu, de acordo com a Pro-

curadoria, nata venia de V.Ex~, não conheço. 

o sr. T~lio Monteiro - Não conheço, data venia. 

O 3r. 
, -

~o~s~r~·~F~i~I~J~za~Lima - Tambem nao. 

O Sr. Presi~ente - Não conhecido o recurso, por maioria de 

votos, vencido o relator. 
. , , -

Re~igna o acorrlao o revisor. 
, ~ 

O Sr. Secretario - PROC!C330 NO 47.2/61! - Relator: Hinistro 

Peres JÚnior - Revisor: Hinistro Bezerra de l!enezes - Re

curso de revista õe decisão ~o TRT da la. Região - Cia. 

Probresso Industrial no Brasil e José ~oberto de Oliveira. 
, 

O 3r. Pere's Jtmior - O Tribunal Regional deter,uinou que se 

pagasse ao reclamante rliferença, u•na vez que o autor não 

era aprendiz. (Lê). É o relatÓrio. 

O Jr. 
A 

Beze~,..a de Henezes - De acordo. 

~O~S~r~·~?~r~Psi~PntP - Com a palavra o relator para o voto. 
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O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavr 

o Relator. 

O Sr. Peres JÚnior - Não conheço. A jurisprudência está 

perada. 

O Sr. Bezerra de Menezes - , -Tambem nao conheço. 

O Sr. Presidente - Há divergência? Não conhecido o recurs , 

por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1568/64 - RR - Relator: Mi 

nistro Peres JÚnior - Revisor: Ministro Bezerra de Menezes 

Recurso de Revista de decisão da 1511. da Guanabara - COMÉR 

CIO E INDÚSTRIA TUFFY HABIB S/A (Dr. Silvio Tito Carvalho 

Coelho) e JOÃO BATISTA CARLOS DA CRUZ. 
, 

O Sr. Peres Junior - A 15n Junta condenou a reclamada a p 

gar ao reclamante salário relativo a dias que não trabalhou 

• • • (lê) • Desfavoràvelmente opina a Procuradoria. E' o re 

latÓr1o. · 

O Sr. Bezerra de Menezes - O Único texto alegado é o § 2g 

art. 141, da Constituição ••• (lê). E' o revisÓrio. 

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

o Relator. 
, 

O Sr. Peres Junior - Conheço da Revista. 

O Sr. Bezerra de Menezes - A decisão daJUnta é a seguinte: 

"A recusa do reclamado em pagar salário pretendido ••• (lê).' 
~ - ... ,.. 
Decisao unanime, mantida sem divergencia e a Procuradoria, 

través da Dr ll Natércia da Silveira, declara que, em verdade 

o reclamante faltou para atender a chamamento militar. Não 

encontro fundamentado o recurso. Não conheço. 

O Sr. Télio Monteiro - Serviço Militar é obrigatório e re-
, A 

salvo motivo 
~ 

levante e ninguem a ele pode se escusar, de for 
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ça mai~r devidamente comprovado, O empregado tinha que tra

tar da sua situaçã~ militar e, por iss~, não compareceu. C 

A -be a empresa, sentind~-se prejudicada, entrar com açao regr s 

siva contra o Estado. C~m o Revis~r. 

O Sr. Fiuza Lima - Com o Revisor. 

O Sr. Presidente - Com o Revisor. Não c~nhecido o recurs , 

contra o voto do Relator. Redigirá o acÓrdão o Revisor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 6311/63 - RR - Relator: Mini 

tro Bezerra de Menezes - Revisor: Ministro Télio Monteiro -

Recurso de Revista de decisão do TRT da 3& Região - FREDERI 

CO WALTER (Dr. Ernesto JuntoU) e JOSÉ FERREIRA GOMES E O 

TROS (Dr. Paulo M~reira Corrêa). 

O Sr. Bezerra de Menezes - A Junta de Brasilia, por unanim 

dade, julgou procedente a feclamação, condenando 
# A 

a pagar salario de agosto, conforme se apurar em execuçao ••• 

(lê). 
, 

A Procuradoria e pelo conhecimento e provimento do r 

curso, 
, , 

E o relatorio. 

O Sr. Télio M:mtetro -
A 

De acordo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada, Tem a palavr 

o Relator. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Demonstrada a d 

ço. 

O Sr. Tostes Mal ta - C:mheç o, 

O Sr. Presidente -
# A 

Ha divergencia? Conhecido o recurso,po 

unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Junta e Tribunal, detendo-se n 

exame de revisão da matéria de fato, concluiram que os recl 
, 

mantas, empregados estaveis, foram contratados para trabalh r 

na Guanabara... (lê). A seguir-se o parecer da Pr:>curado-

ria, estaria agravando a situ~çã:> dos recorrentes. Nego pr 
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vimento. 

S 
, , 

O r. TelioJMo"ntáire - Tambem nego provimento. 

O Sr. Presidente -
> A 

Ha divergencia? Negado provimento ao re 

c urso, por unanimidade. 

(Retira-se o Ministro Fiuza Lima). 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 6336/6} - RR - Relator: Mini 
, 

tro Bezerra de Menezes - Revisor: Ministro Telio Monteiro 

Recurso de Revista de decisão do TRT da 1a Região - INSTITU

TO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS INDUSTRIÁRIOS (Dr. Eduardo 

Cossermslli) e IRIA ROSA DE OLIVEIRA (Dr. José da Fonseca 

Martins). 

O Sr. Bezerra de Menezes - A Terceira Junta da Guanabara ab 

solveu da Instância a reclamada e acolheu a exceção de inco. 

petência levantada pelo IAPI ••• (lê). E' o relatÓrio. 
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, 
O Sr. Peres Junior De acÔrdo,. 

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

o relator. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Sr. Presidente, é do despacho que 
. . , 
admitiu o recurso de revista este topico: "Na parte em que de-

cidiu pela incompetência da Justiça do Trabalho ... (lê). Quan 

do se trata de interesse da instituição de Previdência Social . , 
esta Turma tem decidido que a competencia e da Justiça Comum. 

·Conheço do recurso •. 

O Sr •. Thelio Honteiro -
.... "!'" • 

Com a devida ven~a, entendo que a si-

tuação é diversa. Já fui relator e o ministro Bezerra de Ne-
I , H 

nezes tambem de caso de justificaçao judicial pretendendo con-
' ' 

tar tempo de serviço para efeito·de aposentadoria no Institutv 

de Previdência, mas voltado contra o Instituto em emprêsa ine-

xistente. Tempo de serviço através de justificação judicial 

em pedido feito para contar tempo de serviço para fins de pre-. . • videncia. l·fas, neste caso a empresa existe. 
H , 

A reclamaçao e 
• voltada contra a empresa: o empregado pede que seja contado o 

tempo de serviço. A reclamação foi julgada procedente e o 

Instituto diz que não pode. · .G: um direito que tem o empregado 

de se voltar contra o empregador. 
H , 

O empregador existe, nao e 

justificaç ão judicial, é contribuição indébita do Instituto. 
, , 

Parece-~e que a hipotese e diversa daquelas que temos examina-

do. O empregador comr.areceu ••• 

O Sr. Bezerra ~c Me~ezes - ·veja bem V.Exa, hoje tivemos pro

cessos complicados, fora do comum. Tanto não se pode encarar 

êste aspecto como uma reclamação'contra a emprêsa porque se o 

empregado já saiu da casa há mais de dóis anos;: tratando-se r.;. 

, um dissÍdio individual entre em~regado e empregador estaria pr 1. 
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I 
i 
crito o direito de reclamar. 

A 

Se for pleitear na Justiça do 

Trabalho o anpregado não poderá fazer essa prova porque a em-, 

prêsa arguirá prescriç~o e o empregado se virá privado do di

reito. Em verdade, se êle ~eixou o estabelecimento há muitos 

. anos essa prova é feita contra quem ? O Instituto. 

(Volta ao recinto o ministro Fiuza Lima)· 

O 3r. Thelio Honteiro - Veja V.Exa. Se fÔsse processar a 

união contra o empregador não haveria_reclamação. 

o Sr. Bezerra de Menezes - , -Se o empregado ju nao estava na 

emprêsa, ela viria e arg'Uiria prescrição •. Para efeito de te~ 

po de serviço, mesmo o tempo anterior pode ser feita a justifi 

cativa. O que diz o Instituto ? Pego vênia, a matéria é nova 

e possivelmente teremos vários casos porque o Regional· da la. 

legião está dando pela competência. Diz o Instituto: "Em ra-

3ão da competência ••• llê). "Data vania", conheço do recurso 
A 

J dou provimento para acolher a preliminar de incompetencia da 

Tustiça do Trabalho. 

l Sr. Th!>l.io l·lonteiro - Deixei claro meu voto no sentido do 

,ão _conhecimento do recurso. Reclamação voltada contra a em

rêsa, é reconhecido o tempo de serviço no Instituto. Não é jt:, 

ificação judicial. 

Gr. Bezerra de Menezes Um minuto.. Pelo reclamante ficou 

sclarecido que o objetivo da presente ação é fazer valer seu 

iireito contra o Instituto ••. lrê) ·O Instituto interveio por 

1eterminação do magistrado e.~- face da manifestação candente. 

lo reclamante .foi lev;mtada a exceção e julgada a questão. O 

.jue se está discu~indo é só a questão preliminar. 

) Sr. Thelio Honteiro Ministro Bezerra de Nenezes, pediria 

' processo um minuto. 
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O Sr. T6lio Monteiro - ixatfu"iente o que desejava verificar. 

Se êsse cmprc~~d·J, tcnd·J s::tido da c::.pr0nn, pret en\le conh.r 

se da C·J:D.pnnhin l'r-Je;rcns•J Industrial, por sinal tcn \L'J nd J 

prêsa. 1st:i rqni: "C~::tptmllin l'r·Jt;re~:s·J I11d<wtrim.l - defe

sa dela - Trntto.-sc de ... (lê)". !fa contcstaçii·J,diz u em

prê::-a que nn·J t inhn cl ementos pnrn rcc Jnhccer que' ante ri 

oJrJtcnte, tratnlAou o '..!:apre:.;ado ••• (1~). Vê-se que •) e:t-

vi-:o. ist:S., aqui, ~ts f.Sllit~ts 20. ::1c i.Jcdiu ao I.A.?.I. 

N:l·J te:< 1mdtt que pa~'-•r. :U:' c-Jntntclll de tempo de serviço. 

O Sr. ?residente - Quem recorre ? 

O Sr. T01 j_., l!•Jntciru - i' o Instituto de Âl;osentadoria c 

l'ensÕcs dos I1vJnstriários. 

O Sr. !c~errn ~c Uennzcs - Rcnlmuntc, coa0 diz 0 llinistr0 

Télb J.!-Jnteiro c·Jll lllnita se.r;nranç::t, h:i ;tt6 dcchtra~no da_ 

:vr5prin cnprCsa. Trnta-sc (lc rcclt"TU\~tlo pcdindJ ••• (lê). 

Jl' ua anti~J c::~prct;ad·J c está tra'íiallt.\'l.lldo até hoje. A 

e!lprScn nã) .pode cJnferir o period·J anterior, :p·Jrquu não 

tem anota~;es ••• (lê). Sr. ?residente, ainan !~ço co~ 

receio auito t;rano:le de que êG~e precedente l'os~a c·Jn~itui 

anani!Õ: u;u o 'tstt(culo, a que nillk'1res de trallalhno:lorcs venla 

a justificar, em tel!ll>O le:;al, seu tcJ!iJ_J•J de :Jervi~o. licu 

V•Jto é, rualaente, ll·) sentido s•Jcial. 

O Sr. Télio Hontrd.ro - Ai, nuJ h-:lllve s•Jluçuo o:le continuid,.-

de. .... - -_.le nn0 quur al tera~no de c-Jntrato. 
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oerv iço. 

o Sr. ~czcrra (1€) Menezes - in tendo' elli face rJn cleclar:l~iio 

do c::tprcr;ndo que: (lê). Se é isso é inc·onpctentc a Justi-

~ n a o Trn à::üho. 

O Sr. Téli·J !~·ontciro - :rfno c·onhcço do recurso. O Inntitu 

t·:J é :Parte ile,1timn, nentc cnso, p·orque foi ntinl;ido pe-

los próprio~ int~rnssc~. 

O Sr. ?r·.~sidcnte - Voto co11 o rclutor. 

O Sr. Fiuza Li."la - ?cço vista. 

0 Sr. Presidente - Adiado eM virtude dos pedidos de vista 

dos Kinistr:Js FiUZt\ Lima. c ?'ércs J•~nior. 

O Sr. SccrcMrio - 1'ROC.~:350 JlQ 1511/62 Ilelnt·Jr: Ministro 
-

Fcrnnnd·J !M'erc~::'l· Revis·or: .t.:inistro Fiuzn Li~nn. Recurso 

de r~vistn de dccisio do TRT da 21 Re~iio. Intcr~ssados: 

!f~cionl Trnnr:rportes A6rcos S/.4 c Cicero :Barro O·J e outros 

(.l..dvs.: Jr. José V, :Bcrnnrdcs e lr. Jcrno de Oliveira. 

O Sr. ?resiclente - Inc·Jllfor::mdo com n scntcn~a que con,le-

o relatório. 

O :lr. FitlZSt Lima - 11ada a acre,-centar. 
.. 

O Sr. ?r·:"i'1cntc - O c·Jllheci::tcnt•J é unéinüae. No mérito, 

. t ' . t net;v pr·JVlJ:ten o u r,;vlG n. A nntérin de prova ••• (lê). 

O Sr. Fiuza Lima - Tn1~lé:n nce;o pr·Jvüacnto. 

rc-Vinta, i:Or Ul1rctl1il!lida.t1e UC VOt.)O • 

O Sr. Secl·et:5rto - ~ROCiSSO !1'2 2 3 55/64- liclntor: Jünis tro 

Télio !~ontcir•J. Revisor: llini.otrJ Fernnnd·J !1'·5'erct;a. Rc-

curo·J de revista de decisão un 91 JCJ uc .S. ?atÜ•J. Ia

tcrens~doa: S/A !l~teriais iletricos Snne e Ciro Goacs de 
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O Sr. T6lio !Eontcir·'· 1'nt;l'!.ncnt.J de t;ratific::~.çÕ:o de lt11.tal 

se o cmprctado Sll.i cspJntE.nc?."..T.icntc ••• (1:!). :i:' o rclatóri• 

O Sr. 1're!'i.dcntc - A revista 6 dn e::rprêsa. 

O Sr. Téli·.J l~·Jntci.ro - C-Jnhcço c nc,o lJl'·JVÜtcnto. 
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O Sr. Presidente - - , - H Eu nao conheço porque os acordaos sao 

de Turma. 

O Sr. Télio Monteiro - V. Ex"· tem tÔda razão. Não conhe-

ço. 

O Sr. Presidente - Não conhecido o recurso, por maioria, 
, 

vencido o lr.inistro Fortunato Peres Junior. 
~ 

O Sr. Secretário - PROCESSO I.fur!ERO 2 762/64 - Relator: M,2; 
, , 

nistro Telio Monteiro - Revisor: Ministro Fer!1ando Nobrega 

- Hecurso de revista de decisão do TRT da 2~ Região - PEDRC 

RIBEIRO DE LIM.a e S/i!.. FRIGORÍFICO .!iNGLO - (Drs. !.lá rio Bar-

bosa da Silva e Walter E. de almeida C~tmpos). 

O Sr. Télio 11ontetrn - li decisão é quanto a .q;ratificação, 

-que nao foi contemplada. ~· uma ~as parte em que a recor-

rida ••• (lê) • .!!: 1 o relatÓrio, 

O Sr. Prestdente - De acÔrdo. ~1u discussão. Encerrada. 
, 

O Sr. Télio Monteiro - lileu voto e no sentido ct e conhecer 

e dar provil::ento, em parte, ao recurso pare que a gratifi

cação ae ~~tal, proporcion~l ao ano de 1963··· (lê). 

O Sr. Presidente - liCOl!!pa.nho V. Ex"'. 
, ~ 

Ha divergencla ? 

Conhecido, por unanl~:ldar:te, e dado provimento em parte p;;r,; 

acrescer .:i comtena,:;ão que seja a gratir·icação de Natal pr.Q. 

' porcional e ao ano de 1963. Vencidos os Ministros Bezerra 

de J.!ene'zes e Fortun:õto Peres JÚnior. 

O Sr. Secretário -. PROCESSO NÚMEHO 4 C?J./63 - Ral~.tor: 

Ministro Fiuza Lina - Revisor: lJinis;!;ro Bezerra de Menezes 

- Recurso ae revist~ de decisão da 5~ JCJ de São Paulo 

PEDRarOHALLl.N e JOSli: ROMU>1WO .!iLVES MACIEL. 
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, , , 
O Sr. Fiuza Lima - Deci~o-terceiro salario. 

tânea, 
A 

Recorre a empresa. 

O Sr. Bezerra de Menezes -
A 

De ac0rdo. 

O Sr. Presidente - E:-.1 discussão. Encerrada. 

O Sr. Fiuza Lima - Não conheço. 

17,10 

SaÍda espo,g 

C Sr. Bezerr!l de l·1enezes - O recurso ve•~ con1 apoio apenas 

, -
na letra "B", r..as cita acordaos diver<Te!:ltes. Conheço. 

A 

Conheço a absolvo a empresa. 
, 

O Sr. Pares Junior - C::mh6 ço. 
, 

O Sr. Telin Monteiro - acompanho o Relator. 

O Sr. Presidente - Não conhecido o recurso, por r.1a i o ria, 

contra os votos dos Ministros Revisor e Peres JÚnior. 
, 

O Sr. Secretário - PROCESSO NÚ1t!ERO 1 540/64 - Rellltor: 

Ministro Fiuza Lima - Revisor: Ministro Bezerra de ü!enezes 

- Recurso de revista ue decisão da JCJ de Ribeirão Preto -

FRIGORÍFICO J.:ORJüiDI Sja (Dr. AntÔnio Strini Soorinho) e 

JOSE LU!~ (Dr. Lourival Vieira Fernandes). 

O Sr. Fiuza Lima -
, , , 

Aviso-previo e decimo-terceiro sala 

rio. Conheço e nego provimento. 

O Sr. Bezerra ae Menezes - , - , -
Ha citaçao de acordao diver -

eente. Conheço e nego provimento. Recorre a emprêsa. 

O Sr. Presidente Conhecido, por unanimidade, e dado 
, 

provimento em parte ao recurso para excluir o aviso previo 

da condenação, per maioria. Vencidos o Reh;tor e o Revi-
, - , 

sor, designado para lavrar o acordao o Ministro Telio da 

Costa Monteiro. 
, -Esta encerrada a sessao. (17,20). 

* * * * 


