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NOTAS TAQUIGMFICAS DA 52". SESSÃO ORDINÁRIA 

DA 

:~ ' 

PRD.illiRA TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

.Realizada em ~3 de dezembro de 1963 

Presentes es Senheres: Astol:!:o Serra, Freai -
dente; Bezerra de :llenezes, Romulo Card1n, Li
ma Teixeir~, Fiuza Lima e A~aro,Barrete, Mi
nistros; Sergio Karques, Secretario. 

.. 
·~r . 

• O Sr. PresiQente - Havendo n~ero legal, declaro aberta a 

-sessao. 
, 

O Sr. Secretario (Lê a ata da 52" sessão ordinMria). 

O Sr. Prllsidente - E:1tÚ em discussão a ata. Não havendo opc

sição, declaro-a aprovada. Va1aos à Ordem do Dia. Será dada 
' A 

preferer;.cia aes proceseos do 1!inistro Ar.t!!ro Barreto. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NÚMERO 26/62 - Relator: Minis

tro Fiuza Lima - Revil!er: Ministro kl.aro Barreto - Recurso 

de revista do decisão do TRT da 41. Região - IND'OSTRIA DE KA

m:rRAS SANTA CATARINA S/A e V/llllOR CAVIGNOLI. 

O Sr. Fiuza Li~a - Menor não aprendiz. 

O Sr. Amaro Barreto -
. ~ 

De scordo. 

O Sr. Prestde~te - Em discussão. Encerrada. Te~ a palavra 

o Ministro Relator. 

O Sr. Fiuzn Lima - Não. co.nheço do recurso, face .ao prejul -

gade. 
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O Sr. Ar.!"!'O Brirreto - Foi' citado para confronto cio aresto ••• · 

(lê). ·Estou <ia ncÔrdo com.e Reletor. 
' . . . ' 1 ' 

O Sr. Presidente - Contra e c voto do. Ministro RÔt;iUlo Cardir.! 1 

- ~ nãe conhecicle o rec-urso. l!o.o po.;t'ticipou deste julgam~mto o 

Exm2, Sr. Ministre Lima Teixeira. 

to I! o. Ministro Amaro :Barreto, quo sempre honra esta Tuma. 

(Retira;..se o llinistro Annrci Barreto) 

A Sra. AS.vogada - Sr. Presidente,· pela ordem. Pediria pre

ferência para o procesa.o nÚ."::ero 3 213/62, de que é relahr o 

Minis.tro Be<:erre de Menezes e revisor. v·. Ex". 

O Sr. Presidente - ApÓs jul::;GHlento dos agravos aerá d!.tda pre 

ferência aos Srs. A4vog~dos. 

O Sr. Secretár:le - PROCESSO NÚMERO 907/6? - Relator: lilinia

·tro Bezerra de Menezes -Agravo de instrumento de despacho 

do. presidente da JCJ de Taubaté - CIA. TAUBATt INDUSTRIAL 

(Dr. Themas F.Oliveiro. Braga) e FORTUNATOl.!ORAIS CLARO (Dr.· 

Irineu C.Malta ), 

O Sr. Bezerra de Menezes - A reclamação diz réspeito a avi

ao prévio •. A Junta julgou procedente &reclamação porque 

r.ão provacia a falta .atrlbuida no cmpreglJdo... (lê). E • o 1'2., 
, 

let crie. 

O Sr. Pro.:idente - El:td iscussão. E':ncerrsda. Tem a palavra 

o ··Relator. 

O Sr. Bezerra <'ie Menezes -
, , 

A oateria. e de prova e foi bem 

denegada a revista. nego provimento. 

O Sr. Prer.it1ente -
, ~ 

Hn d1vergenc1a ? !regado provlntento ao 

agravo, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N'ÚJJERO 971i/63 - Relator: Jlin1s

tro Bezerra d.e '!.le)'lezes - Agrave .a.e instrumento de despache~ de 

Presidente do TRr da 2" Região - T~ATRO DE ARENA DE S, PJtULO 

(Dra. Mnria. Aparecida C0imbra Cesnr) e MARIA Cl!:ffiSTE Lil!Jt. (Dr 
. ' 
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Clovi3 Abascar Goussain). 

O Sr. Bezerra de ~enezes - A Junta, por unanicidade, juleou 

precedente em parte a reclamação, condenand; a e~1prêsa ao pa-

gaaento de indenização, aviso-prévio ••• (Lê). 
, 

E' e relatoric. 

O Sr. PreRine~te - Em discussão. Encerrada. Teu n palavra o 

Relator. 
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v Sr, Bezerra de Menezes - Duas decisões acordes, unânimes, r~ 

conheceram que a dispensa fora !motivada. ~ego provimento ao 

agravo, 

ü Sr, Presidente - Há divergência? ~egado provimento ao agrav 1 

por unanimidade, 

1U Sr. Secretário - IROCESSu N~ 1 2bY/62 - Relator: Ministro 

RÔmulo Cardim. Agravo de instrumento de despacho do Presldent 

.da 7• ~CJ da GB, Interessados: José Maciel da Silva e Cia, 

lilell'cantil Iagá. 

u Sr, Rômulo vardim - A decis!o de fls, 24 deu pela improc~den 

cia da reclamaçAo, em parte, mandando pagar horas extraordin!

rias, aviso prévio e dar baixa na Carteira Profissional: llê,, 

t o relat6rio. 

O Sr, ~residente - Em discussão, Encerrada, vom a palavra o 

relator. 

u Sr. Romulv Uardim - Estou de p~eno acordo com o parecer da 

douta Procu..·adoria Geral, Partindo dos elementos dos autos, 

ohega.ram os ju~gadores à conclusão de que eram devidas as par

celas que mandaram pagar, Não tinha nenhum fundamento a revi~ 

ta. ~ego provimento ao agravo, 

v Sr, ~residente - H& divergenc1a? Negado provimento ao agra-

vo, por unanimidade, 

v Sr. Sec~etário - PRvCESSO N" ';IUl/63 - Relator: Ministro Réi~ 

lo Uardim, Agravo de instrumento de des~acho do rresidente da 

~& JC~ de Salvador. ~te~essados: Reai Soo, Portuguesa de Ben 
. 

ricencia \Huspital ~ortuguês, ,Ur, Elio Rubens de Uastro1 e 

Elias Silva Uosta ,ur. Ru7demberg Trindade,, 

(; Sr • .nômulo vardim - A ora agravante fui condenada ao pagamen 

to de avisv prêvio quando alegava a existência de contrato de 



I 

PODER JUDICIÁRIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

exve.r.·iÉ)ncia com cláusula reciproca de rescisll:o: \lti1o E o r~ 

la tório. 

u Sr. rresidente - Em discussão. Encerrada. vom a palavra o 

relator. 
~· 

O Sr. Romulo Cardim - Data vania tenho sustentado, semp.~.·e, que 

não há pena de deserç~o, queEa lei não comine dentro do prazo 

de pagamentv dos emolumentos: \lei. Nego p.~.·ovimento. 

o Sr. rresidente - Há divergencia? Negad~ provimento ao agra-

vo, por unanimidade. 

O Sr. ~ecretário - PROCESSO NQ 3 213/63 - Relator: Ministro 

Bezerra de Menezes. nevisor: Ministro Astolfo Serra. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 1• Regilo. Interessados: 

co Irmãos Guimarães e Sebastião Margarinas de Morais \Dr. 

son ~erez Rezende e Alino da Costa Monteiro~. 

u Sr. Bezerra de Menezes - Sr. Pr~siden~e, a MM 4• JCJ do ~st 

do da Guanabara julgou procedente, em parte, a reclamação. Vi 

a ementa do julgado: empregado com menos de nove anos de ser 

ço, não estando em véspera da estabilidade: \lêJ. E o relat6 

rio. 
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O Sr~ Presidente - De acSrdo. 

(U::~a da palavra e ur. AHn'J Cc:>stu ..;ü'Jteiro). 

(Che,:;a a Dra. lbtércla .~a S!.lveil'a fi::to .Ja iü>el!a). 

(t:s~ 'in ,;,a,b.vra a D!'a. ::1lza réres Je úezen~e). 
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O Sr. Advogado Alino Monteiro -

- 1:5,40 -

Pela ordem. Se V.Ex& per-

mite, não é para replicar, mas para externar que a ilustre Ad 

vogada levantou uma questão prejudicial. Se V .Ex& entender 

cabÍvel essa prejudiciàl, como nós não tivemos oportunidade 

de falar sÔbre r; essa questão.que foi levantada, agora,. da tri bu-

- . na, se V.Ex& autorizar eu falarei e nao sera no sentido de 

frontal oposição, mas sim de encaminhamento da questão. 

O Sr. Presidente - O relator é que comanda o processo. Com 

a palavra S.Ex&, 

O Sr. Bezerra de Menezes - Evidentemente não encontro, nem 

a nobre Advogada,sempre tão clara na citação d~ leiemj~is-
A 

prudencia, aludiu a um texto legal ciualquer quando arg!liu a 

preliminar. ~uma preliminar inédita neste PretÓria. V,Ex& 

sabe qual a orientação dos Tribunais do Trabalho para efeito 

de interposição do rà cursó -_:nêO no 'sentiàl elo Supremo Tribunal Fe

deral porque se trata de remédio extremo~quando é interposto 

recurso ordinário 1 se admitido,o que faz o Presidente é no

tificar o prÓprio recorrente para oferecer as razões. 
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O Sr. Bezerra de Menezes- (Continuando). Oferecidas es suDs 

razões, de um prazo i~ual dispõe a parte para oferecer as c 

tra razões ou a impugnação ao recurso. Em relação ao recur 

so extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, seja da 

primeira, seja da secunda instância, o critério foi o seeui 

te: interposto o recurso, recebido que foi já com as razões 

oferecidas,· recurso do reclamante e recurso da 

ram ambos notificados para oferecem, em prazos iguais, sua 

impugnação ou sua contra-r,azão. Essa impugnação foi feita 

sem qualquer protesto, oferecimento de razões, etc. Não en-

contra, Sr. Presidente, nada. Porque, interposto recurso, 

será o recorrido notificado para oferecer razões em prazo 

i&'ual ao que tiver tido o recorrent~. Foi interposto recur

so e recebido, já com suas razões oferecidas. Foram ambos 

notificados. Ofereceram contra-razões. Rejeito a prelimi-

nar. 

o Rr. Presidente - Também rejeito. Há divergência? Rejeit!_ 

da a prelimi~~r, por unanimidade. Com a palavra o relator. 

O Sr. Bezerra de Menezes -Conheço de ambos os recursos, de 

acôrdo com o parecer da douta Procuradoria Geral, porque há, 
' realmente, acórdãos divergentes citados, seja no do reclaman 

te, seja no da reclamada. 

O Sr. Presidente - Com o relator. Há divergência? 

O Sr. RÕmulo Cardim- Ouvi da tribuna que há acÓrdãos.diver

gentes citados sôbre o cÔmputo do tempo de serviço. Um se 

' refere a eMprecado com mais de nove anos de casa, e expresso 
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empregado com nove anos e um mes e outro com nove ~nos e 

três meses. O acórdão recorrido diz expressamente que o em 

pregado não tinha nove anos, 

O Sr. Bezerra de Menezes - Não quis repetir por uma questão 

de delicadeza. Não foi um s6. , .... , , 
Ha citaçao de inumeros acor-

dãos em vários sentidos, Quanto ao auxÍlio-enfermidade há 

o que distinguir. 

ze dias ••• (lê)". 

, ." . 
O acordao d~z: "Durante os primeiros quin 

O Sr. Rôrnulo Cardim - Pela ordem. Estou elucidado, Não sou 

relator nem revisor. 
, 

So sei o que ouvi na assentada de jul-

gamento. Não tir~ ouvido qualquer contestação ou afirmação 

Tenho que me louvar no que ouço. 

do, conheço. 

, 
O recurso esta fundamenta-

O Sr. Presidente- Conhecidos os recursos por unanimidade, 

Com a palavra o relator. 

O Sr. Bezerra de Menezes - As duas decisões proferidas, tan-

to a da Junta como a do colendo Tribunal a nuo, chegaram à 

mesma conclusão, de que improcede o recurso da emprêsa na pa 

te referente ao cômputo da gratificação na remuneração. (Lê) 

A tese que tem prevalecido neste Tribunal é a de que as gra: 

tificações, ainda que inicialmente dadas, expressa ou tàcita 

mente, a título precário, com sua repetição, sua habitualida 

de, oe incorporam ao salário do empregado, Nego provimento 

ao recurso da emprêsa. 

O Sr. Pre~i~ente - Acompanho o relator. ~sse o ponto de vis 

ta que tenho sustentRdo. A decisão diz que era dada com ha

bitualidade, a título precário, se incorporando ao ·salário. 
, ~ 

Ha divergencia? 

O Sr. RÔmulo Cardim - não aceito essa tese da habitualidade 
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gerando direito, Has no caso, como foi dito da tribuna, nã 

é só essa tese que está em jÔgo. A habitualidade por si só 

não pode ~erar direito, quando, ao contrário, existe decla-

raçao expressa nos recibos firmados pelo reclamante, no sen 

tido de que êsse paeamento, não integrando o salário, não 

podia ser computado pela sua habitualidade. Foi o que ouvi 

da tribuna, A menos que seja contrariado pelo relator, o que 

consta dos recibos por'·êle firmados. Um dos recibos declar , 

'reconhece ~ue era paga por liberalidade e mesmo com suare 

petição não poderia ~erar essa condição de integração. Se 

há documento expresso nesse sentido, não sei como é poss!ve 

mandar inte€rar. Dou provimento nesta parte. 

O Sr. FiÚza Lima - Com S.Exas, 

O Sr. Lima Teixeira - Nego provimento. 

O Sr. Presidente - Negado provimento, por maioria. Com a ~ 

lavra o relator. 

O Sr. Bezerra de l1enezes -A emprêsa demitiu o empregado. 

Reconheceu a completa inexistência de motivo para a rescisão. 

Concedeu ao empregado aviso prévio. O acórdão regional não 
' - , lhe reconheceu direito a indenizaçao dobrada pela so circuns 

tância de que a despedida obstava a estabilidade, dependendo 

do tempo de serviço do empregado. Não será possível pensar 

nesse pagamento em dÔbro, quando êle não tiver atingido pelo 

menos nove anos e seis meses de casa. Então, porque o Tribu 

nal entende que êsse empregado· tinha nove anos de casa por

que não computou no tempo de serviço do empregado licença pa 

ra tratamento de saÚde, Não. Veja bem o Tribunal. não foi 

pelo benefÍcio concedido pelo Instituto quemo se contava 

o tempo do empregado, ainda que no gÔzo do auxÍlio-enfermid~ 
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de. Mas os quinze primeiros dias de salário são pa6os pelo 

empregador. A jurisprudência trabalhista sempre se norteou 

no sentido do cÔmputo, da integração. Esta a matéria. Em 

primeiro lurar, o que se discute é se se compensa ou não ês-

ses quinze primeiros dias que sao pagos diretamente pelo em-

pregador. Por outro lado, se sao ou não integrados no tempo 

de serviço do empregado os meses em que êle estêve prestando 

serviço militar. Sr. Presidente, sempre votei 
, 

- e ate um 

acÓrdão do Supremo Tribunal Federal, da lavra do ministro Or 

zimbo;:;Nonato - proferi várias decisões no mesmo sentido, 

mandando computar o tempo de serviço militar do empreg-ado, 

mesmo antes da vigência da lei, dando uma interpretação cone 

titutiva ao texto consolidado. Ora, computados êsses per!o-

dos, o empregado teria mais de nove anos e seis meses de ca

sa. Ora, o ônus da prova de que a dispensa não fôra com o 

objetivo de obstar a estabilidade, não cabe ao empregado. 

O Ônus é da emprêsa. Por que motivo dispensou êsse emprega

do? Houve alguma falta? Ainda que fôsse uma falta grave 

articulada contra êsse empregado, foi concedido até aviso pr 

vio, a emprêsa devia fazer alguma prova no sentido de que a-

quela medida nãõ fÔra visando a obtenção da estabilidade. 

Atribuir ao empregado uma prova negativa, não me parece evi

dentemente jur!dica. Neste sentido tem também decidido êste 
, 

Tribunal, com acÓrdãos ora num sentido, ora noutro e o pro-

prio Supremo Tribunal. Dou.provimento no recurso para reco-

nhecer ao empregado indenização dobrada, tendo em conta seu 

tempo de serviço. 

o Sr. Presidente - Talvez tenha sfdo,neste Tribunal,um dos 

primeiros a mandar contar o tempo de serviço militar. Há inÍ 
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meros acÓrdãos meus nesse s~ntido. Não vejo :porque modifi 

car nesta altura, quando já existe uma lei que manda fazer 

o cÔmputo dêsse tempo, não sou eu que vou modificar. Não 

sou daqueles que discutem essa questão de véspera da estabi 

lidade, mas quando o empregado atinge mais.de nove anos de 

trablaho numa emprêsa e esta não justifica a demissão de se 

empregado, então há presunção, então os elementos aubjetivo 

é que provam a circunstância. 
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O Sr. p .. ,!'i!'lent .... - (CJntinuando) Realmente, foi dispensado 

, o e~npregad·J p~ ra r:ue não adquirisse a esta-.ilidade. lt•) coso 

', concretJ, acompanh-J o relat·Jr. 
' 

·o Sr. RSnul'"J Co.rdir.t- "Data venia", houve, aqui, inversão 

, total da •Jrdem das coisas. Dizer-se que o enprcgo.do não) 

pode fazer prova negativa, é fazer do lranco) preto. O ao

pregado não tinha que fazer prova negativa. Teria que fazer 

prova positiva, de que n dispensa tinhn êsse caráter o•sta

tivo. Ora, fazer a enpr~sa uma prova negativa, é provar que 

ela não teve o)utr·J intuito. Está se pedindo ao empregado 

que prove, positivaaente, que a empr~sa teve aquêle intuito. 

Mcsra.o arJmi tindo que •) empregado tivesse nJva anos e três me

ees, já f'oi delimitado znti t•J êc-se cJnceito de vésperas. An

tori·Jr3ente, êsee c·Jncei to era, quando s•Jr.tad•J o per iodo de 

aviso prévio, completava dez ~nJs. Depois deram com nove a-

11,)5 e seis r.teses; em seguida, com' nove ::mos e três meses 

e já vi até ~Oll sete nnos e três meses. O ncórdã•J tem que 

ser tomnd•J "''elo seu aspecto formal. O acórdno declara r:[Ue, 

A -no ser despedido este eDllJregado, nao tinha nove anos de ser-

-viço. Entend·J que não. E:ll primeir.) lugar, no.o se completa 

tempo de serviço •aseando-sc en lei que não era vigente na 

ocasião. En segundo lugar, há 11·:> Supremo decisÕes eo senti

dJ contrário. NÕ:o há lei, nem f•J!Iento de lei q,uc mande con-

-tnr tenpo de serviç·J militar. Quero leln•rar t. Turma que nao 

é snlário e ner.t é pac;a.:ment·J int egrul que se está pedindo. 

Nâ·:> é salári J e nem contraprestaçã·J de serviço. Entendo qu 

êstü enpregado nã•J tinhr1 direi to ao pngament.J cn dôlro. n'o~o 

provimento. 

-O Sr. B~zerra de M~ne7es - Sei que nao posso sustentar po-

lêmica, llllls, com·) relator, peço licença pr.ra dizer que não 

estou, aqui, para impô r doutrina s·)'tre o o nus da prova. 
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Essa natéria tem que ser examinada p·:>r doutrinadoreo de alta 

esfera, nostrandJ que i::JpÕe-se ao enprego.do a provo. da in

tenção do. empru!'a e essa prova, pràticamente, é uma pr·.>va 

·ne,::ntiva, pnque :> ·Jnus c•:>rre p•:>r conte. ,Ja enpr.}·n. Não há 

t'nto nenhum ~rticulado. Então, exigir-se que o elll.prega.do fa

'1a prova negativa da intenção ~·:> enprogndor é inversão da 

pr.JVn P· ra quem não. cor.preende os principios regulancntar.:s 

da prova. 

O Sr. Fiuza Lima - Se tivesse provado, como disse o relator, 

nas não fêz prova. 

O Sr. Lina Teixeira - klegou-se, pelo que pude verificar dos 

delates e do exposição feita, que o emprcgad~ dissern nns 

-su~s razoes que teria sid•J despedido, porque·:> empreeador, 

sem nDtivo, . assiln pro cedend·:>, estaria desejoso de que êl c 

-na•:> alcançasse a esta'eilidQde • .Aqui, se teJ.< areumentado de 

que essa circunst~ncia de impedir o empregado de alcançar a 

estn\ilido.de , está 0n funçiii·:> do tenp·:> de serviço do emprega 

d·.> na cmprôsa • .Ad•:>tou-se, aqui, o critério de nove anos e 

seis meses, n·.>ve an·:>s e três :1eses ou nove anos e oi to lleees 

para configurar-se a impossiiiliil.'1de do nlcance da estaiili-

Diria que iss·:> não tel!l, por ossilll dizer, 

nenhun fator preponderante. !'ode ocorrer o fato de o enpre

gado ter tra-.alhado un ano e ficar e·)nfigurado o ],Jropósi to 

d·:J cr.tprego.dor o•star a esta-.ilidade. Pode se dar o inverso. 

O enpreeado ter nove ános e três .meses, por conseguinte, ~:to.i' 

próxinõ h estaiilidnde, e nãJ ter havido o propósito de o•s 1r 

a estaiilidnde. isse fator tem un valor nu i to relativo. A 

inpossi-.ilBade de atingir a estaiilidade é um fator suistan 

cial e, por isso, teve o cuidndo de declo.rar que o empregado 

tendo nove anos e três meses de serviço, essa parte foi com

plementada com o per iodo em que cstiive enferm•J, o ci:lprcgador 

desejou, nas não ~eu ncnhuoa razão, despedir o empregado. 
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Deve haver um nJtivo para a dispensa. Diante dessns razoes 

é rtuc ne inclin.J a acompanhar o votJ do ilustre relútor. 

O Sr. Presidente' - Por .lllnioria de votos, pr.cvo.lece o do 

relator. Srs. Advogados, o processo de nl! 680/b3 não poderá 

ser chamado porque o 14inistr.:J Rômul·:J Cardim cleu-se por im

pcdidJ. Em se tratandJ de um juiz classista, será C•:Jnvoc:J.

do un outro juiz po.~a a pr6xima sessão. P•Jr outro lado, qu -

ro alertar aos ilustres advogados 1uc esta Tumo. está fazen 

d·J un csf~r·;to enorme para te!'l:linar o t>.n·J cl e 63 sem nenhun 

pr·Jcesso em pauta para ser julgado. Nenhum juiz ten proces 

so em casa c isso repr.csenta um sacrificio mui to grande po.rr 

todos nós. De modo que faç•:J tm a pêlo a V. Ex!s. po.ra que se

j!li!t suas sustentaçÕes as mais rápidas poss'iveis. TemJs, ho

je, 78 processos; na próxima terça-feira 107 e na rtltima 

-sessao quase 1~0 processoe. v~.m1s cola-.orar. Faço <late a-

pêlo e tam•ém a comunicação. ao intcressndo d·:J processo b80/ 3 

r[Ue será cJnvocado un juiz da mesma classe na próximo terça 
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1 6 13- 2- 3 

O Sr. Fiu:>:a LiMa 

que recebi ontem 

hoje por mim, que 

O Sr. Presidente 

- Quero 

do Mini 

CVG/ 14,10 

comunicar a V,Ex. que os processos 

stro RÔmulo Cardim foram devolvidos 

traba • lhei ate de madrugada, 

- Todo 
~ 

processos, Julgaremos e 

s estão em dia com a devolução dos 

sses processos até o fi~ do ano. 

o Sr. Secretário - PROCE SSO NR 3 901/63·- Relator: Ministro 

sor: Ministro Astolfo Serra, Recurso 

4a. JCJ de P, Alegre. DECORAÇÃO VITR 

JOÃO GUDIARÃES DA SILVA (MANUEL PITE -

Bezerra de Menezes. Revi 

de revista de decisão da 

S/A (DR, FLAVIO OBIUO) e 

MAN), 

O Sr. Bez9rra de Menezes 

novos n!veis de salário 

- Trata-se da vigência imediata de 

m!nimo. ~ o relAtÓrio. 
~ 

o Sr. Presi<iente - De ac ordo, - Em discussão. Encerrada, 

o Sr. Bezerra de Menezes -A recorrente 6 a emprêsa, •• (lêl, N 
. 

conheço. 

O Sr. Presi<iente • - Tambe -m nao conheço. Contra o voto do Minis 

tro RÔmulo Cardim, 
~ 

nao c onhecido do recurso. 

O Sr. • Secretario - PRO CE SSO NR 3 969/63 - Relator: Ministro Be 

r: Ministro As tolfo Serra, Recurso de zerra·de Menezes, Reviso 

revista de decisão da 7a 

TICA E DURVAL TIW DA COST 

RETO PAREllTE), 

O Sr. Bezerra de Menezes 

- ~ 

, JCJ de S,Paulo, IND, DE TAPETES ATLÂ!

A (DR. GERALDO LUCATO) (DR, AGENOR BAR 

çao. A empresa ofereceu 

- A Junta julgou procedente a reclama 

embargos antes da fundamentação ••• 

(lê). t o relat Ór lo. 

o Sr, Presidente - De ao 

o Sr. BezerT"a de Menezes 
A 

deste recurso de embargo 

determino a baixa dos au 

dos embargos de fls. 13, 

~ 

ordo, - Eb discussão. Encerrada, 

- Sr. Presidente, não posso conhecer 

s declaratÓrios, mas, em ca:tplemento, 

tos para julgamento, como de direito, 

-que nao foram apreciados. A Junta 
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proferiu uma decisão. 
A 

A e~presa interpos e~bargos infringente 

de julgado. DÔstes embargos declaratÓrios é que houve recurso 

de revista, Ora, Sr, Presidente, não cabe recurso de revista 

de decisão originária da Junta. Portanto, não posso conhecer 

dêste recurso de ~neira nenhuma, Não conheço, ~s faço baixa 

rem os autos para que o Tribunal julgue os embargos infringen-

tes de julgado de fls. 13, que ainda não foram apreciados. 

o Sr, Presidente - Mas sem conhecer 7 

o Sr. Bezerra de Menezes - Estou me limitando 
A 

a uma providen-

cia de ordem administrativa. não conheço mas determino a bai-

• xa dos autos, em carator ad~inistrativo, para que a Junta jul 

gue os embargos, 

P a ~!. A O Sr. resid3nte - Acompanho V,Ex,. ~ divergenc1aZ 

cido' do recurso, mas, em caráter administrativo, resolve-se 

a baixa dos autos para que a Junta julgue os embargos, como d 

direito. 

O Sr, Secretário - PROCESSO TI2 4 187/63 - Relator: Ministro 

Bezerra de Menezes. Revisor: Ministro Astolfo Serra. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2a, Região. CASAS PIRANI S/A 

COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E WALDEMAR MAZIERO ( DR, JOS.G; MARIA DE 

CASTRO BERNILS) (DR, AUGIBERTO FRAUCISCO LOURENÇO RODRIGUES), 

O Sr. Bezerra de Menezes·- Trata-se de um julgllJ:lehto ~ reve

lia, mantido pelo Tribunal Regional, com a fundamentação se

guinte: (lê), ~o relatÓrio. 
• A 

O Sr. Presidente - De acordo. - Em discussão. Encerrada, 

O Sr. Bezerra de Menezes - Como salienta a douta Procuradoria, 

há acÓrdãos divergentes; o conhecimento se impÕe. 

O 
, , A 

Sr. Presidente - Tambem conheço. Ha divergencia? Conhecido, 

por unanimidade. 
A 

O Sr. Bezerra de Menezes - Estou de acordo com a fundamentaçã 

d R i 1 ~ d D Se' ' o eg ona e com a observaçao o r. Sento Gravata, que 

diz: (lê) •. Nego provimento ao recurso. 

17 
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, . 
o Sr, Presidente - Tenho ponto de vista contrario que ja maw 

, .. 
nifestei varias vezes, Quando o advogado comparece, demonstr 

.. - , o animo da parte de se defender. Por questoes formais o que 

não se completou aquela representação. "Data venia 11
, dou pro 

vimento para mandar fazer nova instruÇão, 

18 

O Sr. RÔmulo Cardim- No caso nem era~ advogado·que estives 

se presente e quisesse obter uma causa. O advogado exibiu a 

notificação que tinha sido endereçada à emprêsa, Portanto, e -
, 

tava la representando a reclamada. Acompanho o voto do revi-

sor, 

O Sr. Fiuza Lima - Com o relator. 

O Sr. Presidente - Prevalece o voto do relator, negando provi 

mente ao recurso, por maioria. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nll L. ;n/63 - Relator: Ministro 

Bezerra de Menezes, Revisor: !Unistro Astolfo Serra, Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2a, Região. LANIFÍCIO PIRITU

BA S/A E PEDRO FERNANDES (DR, AIIGSBO DE OLIVEIRA) (DR, RIO 

BRANCO PARAllliOS), 

O Sr, Bezerra de Menezes - A Junta, por unanimidade, julgou 

procedente a reclamação, condenando a emprêsa ao pagamento da 

indenização, aviso prévio, férias proporcionais,,,(lê), ~o 

• relatorio, 

O Sr. Presidente - De acÔrdo, - Em discussão, Encerrada, 

O Sr. Bezerra de Menezes - Esta arguição de nulidade da deci

são de primeira instância, como não fundamentada, evidentemente 
, .. 
e extomporanea; deveria ser oferecida para o Tribunal Regio-

- , nal, mas, mesmo assim, a decisao esta completamente fundament 

da, como se vê de fls. 25 v., não tendo procedência a arguiçã , 

(Lê), Rejeito a preliminar argu!da, que não tem qualquer funda 

monto, como demonstra a douta Procuradoria Geral. 

O Sr, Presidente - De acÔrdo, - Há divergência? Rejeitada a 

preliminar, por unanimidade. 



POOER JUDICIÁRIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

O Sr. Bezerra de Menezes - No mais, a matéria é de fato, apre 

ciada por ambas as instâncias, Não conheço do 1•ecurso, 

O Sr. Presidente- Também não conheço. -Há divergência? Não 

conhecido do recurso, por unanimidade, 

ll 
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O Sr. Secretário - PROCESSO ~ffiRO 3 717/63 - Relator: Mi

nistro RÔmulo Cardim - Revisor: Ministro Lima Teixeira - Re_ 

curso de revista de decisão da 3a. JCJ da Guanabara - tmi.IO 

DOS SANTOS (Dr. Vicente Hartins de Carvalho) e CIA. INTERNA

CIONAL DE CAPITALIZAÇliO (Dr, Hamilton }fachada Barbosa), 

') ., 
""~I 

O Sr. RÔnulo Cardirn - A questão que se está julgando é sÔbre 

sentença nornativa ••• (lê). E1 o relatÓrio • 

O Sr. Lina Teixeira -
.. 

De acordo, 

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

vra o Relator • 
.. 

O Sr. Ror1ulo C~trrUm - Tenta o recorrente demonstrar que a 
- ' , - - , interpretncao dada a clausula em discussao nao esta correta • 

Disto nunca caberia recurso de revista. 
.. 

De acordo com o pa-

recer da douta Procuradoria, não conheço. 

O S1:_,,_ Lima Teixeira- Não conheço. 

P Ha
, .. 

O Sr. residente'- divergencia ? 
~ .. 

Nao conhecido, unani-

memente. 

O Sr. Secretário - PROCES~O N'ÓMERO lt 358/63 - R ela to r: Hi -
.. . 

nistro Romulo Cardin - Revisor: Hinistro Lima Tei:x:xira - Re 

curso de revista de decisão da JCJ de Sorocaba - S/A DE Cil!E]:l: 

TO, l1INERAÇ1íO E CABOTAGEH (CD!INAR) - (Dr. João Carlos de Vi

lhana Nunes) e GERALDO GCHES e outros (Dr. Hélio Rosa Baldy). 

O Sr. RÔnulo Cardim - Reclamação versando sÔbre suspensão e 

pedido de reparação legal ••• (lê). E1 o relatÓrio. 

O Sr. Lima Teix:elrJl - " De acordo. 

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

o Relator. 

o Sr. RÔrmlo Cnrdlm - Como lembra a douta Procuradoria Geral 

a decisão afirma que não teria a reclamada provado que esti -
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vesse a exigir .• (lê), não conheço. 

O Sr. Lina Teixeira Não conheço. 

O Sr. Presidente - Há divergência ? Por unanimidade, não 

conhecido o recurso. 

O Sr • Secretá;rio - PROCESSO lM·!ERO 4 486/63 - Rala to r: Hi-

"' nistro Romulo Cardic - Revisor: Hinistro Lima Teixeira - Re_ 

curso de revista de decisão da JCJ de Ribeirão Preto - F.MAT 

RAZZO IIIDUSTRIAS REUNIDAS (Dr. Muzzi Zauith) e ALZIRA VIEIRA 

FERNANDES. 

"' ~r. Rom~o Cardim - A decisão do fls. 25 reformou a sen -

"' -tença que dera pela improcedencia da reclamaçao, atentando a 

"' ( "') que estando a reclanante fora do e~Jprego, em licença ••• le • 
, 

E' o relatorio. 
.. De acordo, 

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

o Relator. 

"' O Sr. Romulo Cardim - Diz o douto ProcUl•ador Geral que os 
, .. ... , 

acordaos trazidos a cotejo estao de ha muito muito superados. 

- ' .. . i E' preciso notar que em relaçao a jurisprudenc~a c tada ••• 

(lê), Conheço do recurso. 

O Sr. Lima Teixeira. - Não conheço, No parecer da Procura-

daria se trata de auxÍlio-enfermidade que não exclui o de ma-

ternidade. - A -·· O Procurador nao ve aqui razao alguma para o co -

nhecimento. Agora, vou verificar para tirar a prova,.,(lê), 

Os acÓrdãos a que a Procuradoria se refere estão superados. 

Vou repetir ..• 
A 

Q_$r. Romulo Cardim - V. Exa. me permite ? - para poupar 

equívoco tempo ao Tribunal. 

da Procuradoria. 

, 
V. Exa. esta laborando no mesmo 

~sses acÓrdão cão citados pela recorrida. 

Houve engano da Procuradoria e V. Exa. está laborando no mes-

mo. 

21 
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.Q_Sr. Lima Teixeira - Neste particular não haverá no nosso 
.. 

voto muita divergencia. Quanto ao pensamento sustentado pe-

la Procurudoria, não sei como v. Exa •••• 

Q_Sr. RSmulo Cardim- V. Exa. está se referindo a acÓrdãos 

que a recorrente citou para denonstrar que a recorrida ••• 

Mas foi eng~no da douta Procuradoria. tsses acÓrdãos são 

citados pela recorrida. 

O Sr. Lima Teixeira - Cita, aqui, violação do artigo 456 da 

Consolidação, ••• (1~). Efetivamente, não há citação do 

acÓrdão divergente e não aceito violação porque não há. Não 

conheço. 

O Sr. Bezerra de Henezes - Se não há citação de acÓrdão di-

vergente, nüo hÚ violação legal porque a empregada mesmo no 
, 

instituto da aposentadoria tem direito a salario-maternidade. 

" Q_Sr. Romulo Cardi~ - Isso pode acontecer quando acarreta 

a concepção ou o parto no per:fodo da suspensão, Has esta es-
"' ; tava c.fastada da empresa ja quatro Elnos. 

9 Sr. Fiuza ~ - Não conheço. 

O Sr. Presidente - Não conhecido o recurso contra os votos 

do Presidente e do l!inistro RcSmulo Cardir.l • 
.. 

O Sr. Romulo Cardim - Vou justificar meu voto. 

O Sr. Presidente - Deferido. 

~~ecretário - ;PROCEê.SO NÚHERO 4 500/6.3 - Relator: Hi-

nistro RcSmulo Cardim - Revisor: Hinistro Lima Teixeira - Re_ 

curso de revista de decisão do TRT da 2a. Região - INDS. }~ 

QUINAS INVICTA S/A (Dr. Ubirajara Gomes de Melo) e SEVERINO 

JOSt DE MELO (Dr. Gonçalves AraÚjo Pavão). 
.. 

O Sr. Romulo Cardim - A decisão de fls. 82, do egrégio Tri-.. 
bunal da 2a. Região, manteve a sentença de primeira in~tan -

cia, entendendo existente a relação de empr~go ••• (lê). E' 

o relatório. 

22 
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O Sr. Lima Teixeira 

O Sr. Presidente 

Relator. 

De acÔrdo. 

Em discussão. Encerrada. Tem a palavra 

O Sr. RÔmulo Cardim - .H. dê cisão da MM. Junta ••• (lê J. Não c 

nheço. 

23 
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13/12/6; 
./ 

JdJT/DM 

o Sr. Lima Teixeira - ~~v conheço. 

v Sr. P .. ·esidente - Há. divergência? Não conhecido o recurso, 

por unanimidade. 

u Sr. Sec .. ·etário - PROCESSO N: 4 745t63 - Relator: Minisuo 

nÔmulo Cardim. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 1• rtegião. Interessados: Anto

nio Clementino Barros e Uia. Morais Hego S/A ,Dr. Wilson Rego 

Monteiro} \Dr. Roberto IparraguirreJ. 

ú Sr. Romulo Cardim - 1'rata-se de inquérito judicial em que 

P•·etende a requerente provar_ falta grave que teria constitui

do em agressão fisica, inclusive com ameaça de morte: \lêJo 

1!: o relatório. 

v Sr. Lima Teixeira - De acordo. 

O Sr. Presidente - ~m discussão. Encerrada. vom a palavra o 

relator. 

u Sr. Homulo Uardim -l,;onheço de ambos os recursos, de acBrdo 

com a douta Procuradoria Geral, em atenção às divergências 

apontadas. 

v Sr. Lima 'l'eixeira - Também. 
'· 

O Sr. rrvsidente - Ha diverg~ncia? Por unanimidade, conheci 

dos os recursos. 

u Sr. Rômulo Cardim - Como bem salientou a douta Procurador! 

üeral, ao reconvir, o próprio requerido pediu que fÔsse decr 

tada a rescisão contratual entre as partes, com o pagamento 

da indenização prevista no art. 4~6: llê,. ~e acõrdo com o 
' 

douto parecer da ~rocuradorla Geral, en~endo, também, que é 

cabive1 no cas~ a reconvenção pedida pelo empnogado. Dou pr 

vimento, em parte, ao recurso do •·equerente, para restabele

cer a senten<;a de primeira instância, rejeitado o recurso do 

requerido. 
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O Sr. Lima Teixeira - ~ o parecer da Procuradoria. Estou de 
A 

acordo. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Peço vista. 

Acompanho ·o relator. 

• Tambsm poço vista. 

O Sr. Presidente -

O Sr. Fiuza Lima -

O Sr. Presidente - Adiada a proclamação em 1'ace dos poá.idosre 

vista dos Ministros Bezerra de Menezes e Fiuza Lima. 

O Sro Secretário - PROCESSO N"' 5 063/63 - Relator: Ministro As 

tolfo Serra. Revisor: Ministro RÔmulo Cardim. ReclU'SO de 

vista de decisão do TRT da 3~ Região. Interessados: Arved Klo 

berg (Dr. Mauto Thimbau da Silva Almeida) e Hof.fman 
• 

Brasil S/A (Dr. Leonidas de Carvalho Filho). 

O Sr. .Presidente - A sentença de fls. 51: (lê) • t o relató 

rio. 
A A 

O Sr. Romulo Cardim - De acordoo 

(Faz a defesa o sr. advogado) 

O Sr. Presidente - A Procuradoria Geral diz que: (lâJ. Tam

bém já sustentei em acórdão citaao aqui, em vários processos 1 

• que se começa a contar o prazo do aia da data que e juntada a 

• precatoria aos autos. ASsim sendo, preliminarmente, conheço 

recurso. 

O Sr. RÔnlulo Cardim - Conheço. 

o Sr• Pre3idente - Há divergência ? Conhecido. Dou provimea 
.. 

to para anular a decisão, de acÔrdo com o parecer da Procura -

doria, para que o Tribunal julgue, cano de direi to, porque te_!!! 

• pestivo, realmente, ero o recurso ordinarioo 

O Sr. RÔnulo Cardim • Tambem, para anular e mandar o novo 

e;amento. • Manda A lei e expressa. contar o prazo a partir da 

notificação • da precatoria. NÍÍo se aplica a colação feita pelo . - • Consolidação. • acordao, que diz respeito a no caso, a lei e e_! 

Estou 
~ 

pressa. de acordo com v. Ex"• Anulo para que o 
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Tribunal se manifesto, ~ambém, sÔbre o recurso ordinário, que 

não era intempestivo. 

O S;. Presidente - Prejudicado o recursc dos empregados , que 

• sara oportunamente julgado. 

O Sr, Bezerra de Menezes - • Tenho serias duvidas, porque acho 

dois atos distintos. Qu~ndo corre prazo a partir da intima -
* çao, pode ser que a lei tenha dado tratamento especial. 

2f 
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/cb 

O Sr. Bezerra de llenezes - (Continuando) 

positivo legal. Peço vist~. 

o Sr. Presidente mtif'icação 
, 

feita - A e 

o Sr. Fiuza Lima - Peço vista. 

o Sr. Ll!1"1 Te :txei~a - Peç::> vista. 

' 

o Sr. Presidente - Ad18da 9 :r:r :oclar9 ç ã o, 

vista de vári:>s Srs. I.Un1stros. 

1 

c1 epji3 c a j u:'ltada. 

f.'lc e S:l pedido de 

O Sr. Secretário - PRJCESSJ :r~ 4866/63 - R": - Relator: iJinisti o 

RÔlllulo Cardle1- .::levlsor: Hir.l~tr') Lirl!l Teixeira - Reeurs:~ dt 

Revi:Jta de decisão do TRT da 2"' Re.1iã'J - TEnEZITIA U:J:IOR.~TO 

(Dr. Rio BrancJ Parnnhos) e CIA. DE FIAÇÃJ E TECIDVS ~UARA · 

TiliGUETÁ (Dr. Nazel:!l Seraphb). . ·. , 
O Sr. R'Jrr;ulo C3rdi:n - O ~'..H. Juiz de Direib de Gu,~ratlncueb 

, 
pela se~··~nça de fls 23, diz que • propria recla :ante confessE. 

,_ , ' .,.. . A 

nao ter feito entrega do lltesta."o r.1cdico a e ·llresa... (le). 
, 

E o 
, 

r ela tori ::>. 

O Sr. Lic:a Teixeira -
~ 

De nc Jrdo. 

O Sr. Presidente - Em discu3sÍÍ:J, Encerr!lda. Te~ a pal~vr~ o 

~elabr. 

O Sr. R~mulo C8 rdiru -

as duas.- sentenças eetãJ baseadas narrava d?s nut·Js ... (lê). 

~li :!I c:mheç o. 

O Sr. L:! :!l Teixeir~ -
, ~ 

Tanbe~ na :l con."leç o. 

O Sr. Presidente - Há diverc;êr.cia? Hão conhecido o recmoso, 

p:>r unar~i "!idade. 

O Sr. Secretário - FR0CESSJ 1:11 !1868/63 - RR - Relabr: i.!in1s -

tro·RÔmulo Carci:-1- Rev1s:>r: :11nistro Lina Teixeira -Recurso 

de !l~viott~ de decisÕ:l rio ~!IT da 2a. 1\er:iá::~ - ALVACJR LOPES (Dr 

Paulo L1;::a da F:>nseca) e rr:rn:RJ.'lJS (Dr. Oswaldo 5ant'Anna), 
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/cb 2 

o Sr. Rômub Cardim 

nal Re.:.;br..:ll da 2~'> R 

O ac6ra; :' à e fls. 55, do Eeréci o TI' i bu 

eei.i:>, n;andou que a z.:.:.r • .Junta de :>>:>i~.;em 

pr~ssecuisse n:-> fdt 
, 

A Procursdorh e pelo co"lhec:· 

ner:"':~ e bnlxa d~s au 

J ••• (lê}. 

têls ••. (lê}. E' o rclat5r1o. 

o Sr. Lime Teixeira 

v 3P. Pre rJidente - E!T1 discussno. · j;;ncerr!lda. 'l'em a ,..,alnvr<J. ~ 

Rels.t:Jr. 

o s~ ' . A 

Romul~ Cn'dh1 Cor.heç.o do recurs:>, er; fsce da cit<\çiio 

feita :>ri unda d:l 'll'i" 

o Sr. Li·.m Teixdt"::t 
A 

D~ acordo co;., o Helat:>r. 

o Sr. Pre:31dente - •' A ha divcrgcnc1a.? - Conhecid:) ~ recurs:> 1 pol 

una:n1:,1dade. Tem.a palavra o Relator. 

o Sr. 
A 

R:>:::ulo Gardiu 

.. te s:ua p or.:::Jl ue a de c i - o . , ( A) sua recorrid~ e in~crl~cQtoria ••• le • 1:r 

go pro v lwento. 

o Sr. Liua Teixeir·a 

o Sr. Presidente -
pr:>vimento a:> r·ecurs 

o Sr. Se.2E.e té.r i o - p 

tr:> Asblf:> Ser:-a -
de Revista de decisã 

DvSTRIAL (Dr. Célio 

Ae;uinaldo dicalh:l E r 

o Sr. Presidente -
~ 

n~" rr:>vou :> !l!:>tivo 

radoria 
, 

pelo -e nll:> c 

o Sr. 
A 

Csrdim Romul~ 

o Sr. Presidente -
{Usa da 

o Sr. Pre sirlente -

Con o i{elutor. 

I"a' di A 1 'l , vcrgcnc a Sen dlvergêC~cis, ~eendo 

o. 
. 

R·JCESSO Nll 1!454/63 - R.1 - Relahr: Minis -

Revisor: :!11:.:.stro RÔ::1'..Ü.O Cardiu - Recurso 

:>do TR~· da 5a RegiãrJ - CÚ. llENASCFFÇA r:. 

Goyatá) e N0Wi11NO RIBEIRO DA SILVA(Dr. 

v ilha}. 

A deciaã o à e fls. 17 diz que a rec la.'Jada 

deter':lir.ante da dispensa ••• (lê). A Proct 

:mhech:tent:>. 
A 

De ac;Jrd:~. 

;'alsvra o auv:>t;;ado da rec:>r.·ida). 

~' di:~cussíi'~. Encerr~da. ''Data venia" do 
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2U 

d::mt::~ adv::~,:;lldo, ns.::~ c::~nheç:> do r•ecurso p0r..;.ue se trata de Pllr' 

apreciaçã J de :~a térin. de f a to • 
.. 

O Sr. Ro!:!ul:> Cardim - A decisii: ::> rle fl~. 17 d:z que a recla:rw. 

da :1i:~ ?r'->v:>u o m.Jt!v-:J det11r::lnantc dn cHspc:nsa ••• (lê). llão 

c :mheç ::>. 

O Sr. President~ - Hi divergincia? -P::~r unani.oi•lade, nuo foi 

con~ecids a ~evlsta. 

O Sr. Secretário - PP.:.JC:ESSO !)Q 5063/63 - RR - ::telator: .-linis -

tro Ast:>lfo Serra - Revl~Dr: .Iinistr:J Hômulo Cardilll - Recurso 

de Revista de declsiio dJ 'l'RT da 3a lZegião - l.:rrE:L í::Lu;JJ3l'!{G (D:. 

Maut :l Thir~bau da Silv~ Al.Y-tdda) e HOF:B\'Jill BuS7íoJ:!T DJ ffiASIL 

S/A (Dr. Deonidas de C~rvalho Filho}. Pedld:l:! de vista do' 

Srs •. lUnlstros i3e:::<>rra de :.Ienezes e Fh1za Lios.. 

O Sr. Bezerra de :.!enezes - Realrtente estrsr.hávcl que d<Jls a:· 

pect:>!J pr::~cess·Ja13, intelr:;u:J.e:Jte distint:>s, rudesseo ser c:mj1 

::;nd:>s :;:>ara efel t:~ d:> prgz::~', ::as verifilc:> que, reaL~snte, ner 

a e::!!prêsa citou ':exb legal - o que não FJ:lderiu fazer - p:>ls 

no cas:l dde devoluqã:> da ;Jr~>cc.t~ria c:>nta ::1 Pl'!:!Z:> dess!l data. 

Nã:> h:l text:J legal nesse sentido e a lei citada cor.l:l v:!.olada é 

o art. 292 d:> C.P.C,, que diz: 11Feita a citaçã:> clJ réu, con111. 

derar-se-á. prJpst:J. a açã:> ... (lê) • 11 11 Datu ven1a 11 , isso n;. 
' , diz res1Jel t::~ a precat:Jr:a. Precat;ria ~ uedi<1a de :>rde:·t e;e -

ral. Diz re9peit::~, sim, ao :'l!lnduc1 o de citnçã:> .:;eral. Mas, o 

, -que afirr.I:JU o ac:Jrdno? 
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O St>. :.ezer,.,a n_., .. ;~,o:>:es - (co:otlnur.ucio) - 11 0 recurso Cs. e::1-

prêsa niiv devia ser colúoc.iclo 11
• (Lê). A e::~prêsa foi notl.fi-

, 
cada da seuten~a ..,ela ~.l"ecatoria, (Lê). "'~sci...l, n.o .... o J.:;rovl -

:nen to. 

O 3r. 

O Sr .Presidente - Corthecido :,:;or un"ai· c).d,,de e :1o.;ado .,.rovl:.Je_!! 

to por ::t~.1oria, contr~ os votes dos .5rn. i{elator e ;tev1s~r. 

Vou Jnstificar .·leu veto. 

O Sr. RÔ!Dlllo C<J.rdiu- E o fo.rú oo.;< o l~·rl1kl,•tismo de ne.Jf!'O. 

O .Sr. Pre~ldente - ~auto n1.1 recurso do e:::,:·rc.:;ado, ju1.;;o pr~ 

jud1co.do. 

O 3!', Bezerra de ;Je1aezes - Peço vista. 

O Sr. Fres1r1ente - Neco prov1oe:1to ao recurso do e::~ ... re:_:ado. 

Os ..... R:irmlo Cnrdi:;)- Diz a l"rocura·oric-. Geral: (lê). Ne,::o 

.:,:>rovlmc·nt o, já ;ue en ':endo •:ue o recl!I'so da rec1a:11a:h era. 

teopestivo. A lei é ex;,ressa, dl.z r;ue e:t oo.so de •. recatÓr1a 

só se conta Jn do.tn :ia devcluçilo dR l'reco.tÓria. ~le;:;o l,rov1-

mente no recurso do recl:J.::un:te. (Lê). 

o Sr. bezerrn de ~.re., ,, z f·s - Peço vista. 

o Sr. Fiuza Ll.:J.a - :Peço vista. 

o Sr. Li :na le 1x~;ira - Peço vista. 

o St'. Presidf>Jl +-e - Adi'l1a a i'!' oclo.c•l.!l.ç ê:o fo.ce 0.03 ,;.;ecUdoa de 

vi!'tn dos ... anis tros .O:..ozerra de ;.lenezes, •''l.nzu Ll.:na e Liwa 'l'ei 

xelra. - , -Esta su:::pensa a Ses so.v. -
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O Sr. Presidente - Está reaberta a sessao, 

15,10 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 5 063/63 - Relator: Ministr 

Astolfo Serra. Revisor: Hinistro RÔmulo Cardim. Recurso d 

rP-vista de decisão do TRT. da 3a.Região. Interessados: Ar-

ved Klouberg (dr. Mauro Thimbnu da Silva Almeida) e Hoffmnn 

1loswort do Brasil S/A ~ (dr. Leonidas de Carvalho Filho). 

Com vista ao ministro Bezerra de l'lenezes. 

O Sr. Presidente - Com a palavra o ministro Bezerra de Mene 

zes. 

O Sr. Bezerra de Menezes - O Tribunal Regional deu provimen 

to parcial ao recurso do primeiro recorrente para determina 

que'o'pagamento seja feito ••• (lê). Como decidiu o Tribunal, 

evidentemente manteve o que foi decidido quanto à gratifica 

ç~o na decisão de primeira instância-- como se.vê às fls. 

62 a soluçâo dada pela sentença foi uma solução perfeitamen

te justa, diz: "Quanto à gratificação ••• (lê)". A solução 

dada pela Junta e pelo Tribunal Regional é realmente uma de 

cisão perfeitamente legal. • O que o empregado quer e recebe 

uma gratificação bem mais elevada, com o que, positivamente, 

nao estou de acôrdo. - ' Entendo que o recurso nao esta funda-

mentado, 9Uanto ao décimo terceiro salário, não foi sequer 

objeto de reclamação judicial. o recurso d2 emprer,ada foi 

conhecido? 

O ~r. Presidente - Foi. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Nego provimento ao recurso. 

o Sr. Presidente - Negado· provimento ao recurso da. emprêcada, 
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' , , -
Redigira o acordao o ministro Bezerra de Menezes, justifica 

do o voto o ministro revisor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 5065/63 - Relator: Ministro 

RÔmulo Cardim. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de 

. revista de decisão do TRT. da 7a. Região. Interessados: Vi 

. tor Francisco de Souza (dr. Mário Martins Coelho) e Emprêsa 

Vale do Rio Jaguaribe Ltda. (dr. Pedro Maia). 
' .. ;o Sr. Romulo Cardim- A decisão de fls. 75, da MH. Junta de 

Conciliação de Fortaleza, reportando-a à prova, inclusive às 

declarações do prÓprio reclamante, termina mandando reinte= 

grá-lo, com salários vencidos e vincendos. (Lê). E' o rela-
' ; 

torio. 
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O Sr. Lina Teixeira - De acôrdo. 

15,20 

O Sr. PresHente - E:u discussã·~. Encerrada. Con a palavra 

o relator. 

o Sr. RSmulo Cardim - Er,tou ele ac·Srdo com o parecer da doutr. 

Procurndorim Gerc.l. O recurso não tem qualquer fundamento. 

A senten7a recorrida esti •aseada na prova e afirma que o 

recorrente não eJnseeuiu ,Jrovar as-suas ale~açÕes e mesno o 

seu tempo de traltdh·J.,. (lê). Quanto ~ preliminar de compe 

tência, era mesa~ da Junta de Fortaleza ••• (lê). Pr~limi-

narmente, nã-J conhe-;o do recurso, de acjrdo com a d-outn Pro-

curadoria. 

O Sr. Lirn:t Texeir!l - n':Ío conheço. 

O Sr. Presidente- Hi divergência? Nao conhecido o recurso, 

por un~nimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 5 130/63 llelator: Ministro 

Rômulo Cardim. Revisor: .Ministro Lima Teixeira. Recurso de 

revi_;;Pa de decisno d·J TRT da 4• Regiíi·:>. Interessados: Alce

ltiades R. Solister e outros (Dr. Carlos lia~alhães) e Calça

dos Sissi S/A (Dr. Ary Andreazza). 

O Sr. Rônmlo Cardim - Aplica, à·~ d·J artieo 116 da Consolida~;; J. 

E' o relnt•Srio. 

O Sr. Lima Teixeira - De acôrdo. 

O Sr. l'rer-iil ente - Em discussão. Encerrada. C·Jm a palavra 

o relator. 

O Sr. RS'"1ulo c .. r~il'l - n"âo conhe~·J, mas o. Turma deve conhece • 

O Sr. Lima Teixeira - Conheço e dou provimento. 

O Sr. Prer,idente - C·Jnhecid·~, por mai•Jria. Com a palavra 

o relator. 

O Sr. R·S:-tul·J Card in - .lfeg•J provinento. 

O Sr. Lima Teixeira - Dou provimento. 
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O Sr. Presidente - D1!do pr·:>Viment:J a:> recurso, por maioria. 

Vencido o relator. ltedigirli. o acórdão o revisor. 

O Sr. s~~ret~rio - PROC~SSO ~2 3 6??/63 Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Kevisor: LiinistrJ Bezerra de Menezes. Itecurso 

de revist!l ·'e 1ecisão da 21 ltegião. Solar - Soe. Bo.ndeiran

te de Re!loresta:lento e li'Jáquin~s Ltda. (Dr. R·:>g6rio Lauria 

Tucci) e Arlindo Mo reta e ·outros. 

O Sr. Limn Teixeira - Sustenta o nc6rdão recorrido que a 

contestac;ão iaseou-se em C·:>ntradição geral do alegad•J e pre

tendid·J na inicial ... (lô). E' o relat6rio. 

O Sr. Bezerra de ~enczes -De acôrdo. 

O Sr. Prenidente - Em discussão. Encerrada. Coa 11. palavra o 

relator. 

O Sr. Lima Teixeira- ~ão conheço do recurso, pois a mat6ri 

versada 6 o. penas de relnçii•:> e:n1Jrego.t1cia, j:i npuradll. nas duas 

instancias percorridas. Não conheço. 

O Sr. Be ~"· errl'l de ll'lent• z e r; - De &côrdo • 

O Sr. Presidente - Hó. divergência <> Nâo conhecido o recurso, 

por unanimidade de votos. 

O Sr. SecrcMrio - PROCESSO N2 3 671/62 Relator: Ministro 

Fiuza Lima. Revisor: Ministro Bezerra de wenezes. Recurso 

de revirta de decisão du 2! Região. Interessados: Usina San

ta Elisa (Dr. Francisco Carlos de C•str•:> Neves) e Luiz Antô

nio Br;;tSC·J e Jutr·:>s (Dr. H:>lando lloir Favela). 

O Sr. Fiuza Lima - Sustenta o acórdão que a matéria ficou 

perfei tnmcn te eE"clarccida 1\U!int·J à defeso., nÕ·) caiendo indn

gar se houve ou nã:> pr•:>va da despedida, pois a · e:opr<lsa a co

locou com·J definitiva, !inda as safras , • • (li?) • E' o r ela-

tório, 

O Sr. Bezerrn ne Menezeê! - De o.côrdo. 

O Sr. Presidente - E:a discussão, Encerrada. Com a palavra 

·J relator. 

• 
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O Sr. L"i::ta T~ixeira - Não conhe-;o da revista. En verdade, 

nil·J h·Juve vi.:>l11ção de lei, nem citação de jUlgados diver

eentes. 

O Sr. Bezerra de ~enezes - De acSrdo. 

O Sr. l'r~siilente - Há divergência ? Não con.hccid•) o recur

so, p•Jr una!1inid~de de votos. 

O Sr. Secret~rio - PROCESSO l'{Q 3 771/62 Relator: Ministro 

Fiuza Limo.. Revisor: Ministr·J Lima Teixeira. Recurso de revie~ 

ta de decisâ·J da 11 JCJ da GualllJ.'Iara. Interessados: Fortale 

za de Revestimentos Ltda.. e J·Jsé Francisco de Oliveira. 

O Sr. Fiuza Lima - Trata-se 'le c·Jntrato rlc experiência. A 

douta Procurod•1riv opine velo rui:1 c·Jnnecinem;o. :E' ·J rel.a-

tório. 

'H 
Ht. 
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o Sr. Li::w. Teixeira - De 
~ 

acordo. 

O Sr. Presidente - Em di -scussao, Encerrada, 

o Sr. Fiuza Lima - Conh eço, em face da divergência. 

o Sr. Lima Teixeira - T • ar.~bem conheço. 

o Sr. Presidente - Conhe cido, por unanimidade. 

o Sr. Fiuza Lima 
, 

- No me rito, nego provimento, porque, mesmo 

nos contratos determinad 
, 

os, entendo devido o aviso previa ••• 

(lê). 

o Sr. Lima Teixeira - Ne go provimento. 
A o Sr. Presidente 

, 
- Ha di vergencia? 

o Sr. RÔmulo Carà.im - • H a 

por prazo determinado 
, 
e 

venia 11 , divirjo. 

o Sr. Presidente 
, 

- Tambe 

o Sr. Bezerra de Menezes 

informado de que se trat 

sula reciproca de rescis 

O Sr .Presidente - Somos 

Negado provir.:lento ao rec 

, mesmo porque ouvi que nos contratos 

devido o aviso prévio, Não é; "data 

A 

m,neste caso, acompanho a divergendb, 

- Acompanho o relator, porque estou 
A ' a de contrato de experiencia, com ela 

-ao. 

vencidos eu e o Ministro RÔmulo Cardh. 

urso. 

O Sr. 
, 

Secretario - PROCE SSO N2 222/63 - Relator: Ministro Lim 

Teixeira. Revisor: Mini 

revista de decisão do TR 

s.f; SLDIGER) e JOSÉ LEONC 

stro Geraldo B. Menezes. Recurso de 

T da 2a, Região, CAL TURKIENJ::Z (DR, 

IO (DR. RAUL CDNÇALVES TEIXEIRA), 

O Sr. Lima Teixeira - Su stenta o acÓrdão que os recursos que 

o que julgou prescrito ••• (lê), to re investem contra a decisã 

• latorio. 

o Sr. Bezerra de Menezes 
A 

- De acordo, 

o Sr. Presidente -Em di scussão, Encerrada, 

o Sr. Lima 'l'eixeira - Nã A m conheço, nos termos do parecer da 

Procuradoria ••• (lê). 
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o Sr. Bezerra de Menezes 

o Sr, Presidente - Não c 

o Sr. 
, 

Secretario - PROCE 

Lima Teixeira. Revisor: 

de revista de decisão da 

CANA INDUSTRIAL m: OlUDU 

HELSON NEVES DA MATA (DR 

O Sr. Lima Teixeira -"Sã 

contra sentença de fls . 

••• (Lê). 
.f', , 

~ o relatorio. 

o Sr. Bezerra de Menezes 

- Prova, Com o relator. 

onhecido o recurso, por unanimidade. 

SSO Nll 639/63 - Relator: Ministro 

Ministro Geraldo B, Menezes. Recurso 

la, JCJ de S,Paulo. CO:.!PANHIA AUERI 

S (DR. ANTONIO Q.UEmoz DOS SANTOS) e 

, RIO BRANCO PARANHOS). 

o oferecidos os presentes embargos 

8, que julgou procedente a reclamação 

, 
- De acordo. 

o Sr, Prllsidente -Em d iscussão. Encerrada. 

o Sr. Bezerra de Menezes - não conheço. 

- -o Sr. Li na Teixeira - N ao conheço, por isso que nao houve· 

violação de dispositivo de lei ... (lê). 

O Sr. Presidente - Há d 
, 

ivergencia? não conhecido, por una-

nimidado. 

O Sr. 
, 

Secretario - PROCE SSO Nl! 1 488/63 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: 

de revista de decisão do 

RIO BRANCO PARANHOS) e V 

FERRAZ DE SIQUEIRA N3TTO 

Ministro Bezerra de Menezes. Recurso 

TRT da 2a. Região. JOÃO MARONE (DR, 

IAÇÃO AÉREA S, PAULO S/A (DR. JOÃO 

) . 
O Sr. Lima Teixeira - Su , -stenta o acordao recorrido que a falt 

atribuÍda ao reclamante • ( ") -f.. , •• le • ~o relatorio. 

o Sr, Bezerra de Menezes 
,.. 

- De acordo. 

o Sr. Presidente -Em di scussão. Encerrada. 

e Sr. Lima Teixeira - Co nheço, pela citação de acÓrdãos diver-

gentes, o Procurador f a - . . z mençao as paginas. Vamos verificar 

o que realmente dizem: ( Consulta os autos). , -Acordao do Tribu-

nal da 4a. Região: (lê). Conheço. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Lamento divergir do relator. Enten 

do o seguinte: "A Junta, apreciando prova, por maioria, enten-
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deu procedente a reclamação, não provada a falta, mas o Tri

bunal Regional,· reexaminando a mesma matéria de fato, chegou 

38 

à conclusão, sem divergência, quo a falta atribuÍda estava 

provada, Diz o acÓrdão: (l~). Não vejo,"Data vania" do rela C1 1 

como conhecer do recurso, porque a falta grave foi sem dÚvida 

provada e caracterizada pelo Tribunal. 
A A 

D Sr. Romulo Cardim - A sentença diz que ele confessou a falt • 

Não conheço. 

O Sr. Fiuza Lima - Se realmente o reclamante confessou a falt , 

não conheço, 

O Sr. Presidente - Tacbém não conheço. - Não conhecido do re

curso, por maioria. Redigirá o acÓrdão o revisor, 



' 

POCEI'f JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA 'DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR 00 TRABA.LHO 

O Sr. Secretário - PROCESSO NÚMERO 1 627/63 - Relater: Mi

nistro Lir.ta Teixeira - Ravisor: Ministro Bezerra de Llenezes 

- Recurso de revista de decisão àa 14& JCJ da Guanabara -

A NOITE - CIA. JORllALISTICA CAST.Itl.AR (Dr. JÚlio Goulart Ti

bau) e JORGE DE LD!A MASCARE:mAS (Dr.José Poreoiltor). 

O Sr. Lima Teixeira - Pretende e recurso ~e revista, a fls. 

24 e 25, a roforo11 ua sentença da 4& JCJ da Guanabara ••• {lê). 
, 

E 1 o relstorio. 

O Sr. Bezerra de Menezes - De acÔrdo. 

O Sr. Presidente - Etl discussão. Encerrada. Tett a pala -

vra o Relator. 

O Sr. Lims Teixeira - Não conheço da revista, pois que não 

há violação de literal disposição de lei, nem julgado diver

gente. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Uio conheço. 

O Sr. Presidente -
, ~ 

Ha divereencia ? 
H ~ 

Nao conhecido, un~,i-

r;tem.ente. 

O Sr. Secretário - PROCESSO HÚ:.:l!:RO '5 5U0/63 - Relator: Mi

nistro Lima Teixeira - Revisor: Ministro Bezerra de Menezes 

- Recurso de revista de· decisãe do TRT da 2;a. Região - CIA. 

TAL'ÓRGIGA PRADA (Dr. Anésio do Paula e .Silva) e CÚUDIO ARRU 

DA GOMES (Dr. Paulo Cornachioni). 

O Sr. Lil:!a Teixeira - , -Sustenta o acordao recorrido que o re 

clemDnte foi acu3ado de entrar em conlÚio con outro emprega

do de nome ... {lê). E 1 o rel,tÓrio. 

Os~. Beze~ra de'Menezes -
~ 

De acordo. 

O Sr. Presidente - Em diacuasãe. Encerrada. Tem a palavra 

o Relator. 

O Sr. Lima Teixeira - Não conheço. 
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O Sr. Bezerra de Menezes - Não conheço. 

; O Sr Presidente - H:Í divereência ? • Não co~ecido, unâni-

memente. 

O Sr. Secretário - PROC 

nistro Lima Teixeira -

"ll:S~O N('!I!ERO 3 581/63 - Relator: Mi

Revisor: Ministro Bezerra de Menezes -

Recurso de revista de de 

DA COKCEIÇÂO PIRES DA SI 

ciseo do TRT da 2& Região - CLOTILDE 

LVA (Dr. Agenor Barrete Parente) e 

(Dr. Ab!lio Jordão àe Magalhães). TEXTIL ASSAD ABDALA S/A 

O Sr. Lima Te ixe tro - R 
, 

asumindo • relatorio, Sr. Presidente, 

vou dizer que sustenta o , -acordao recorrido que quando o sin -

d.icato ••• (lê). :s• o re 
, 

ln to rio. 

o Sr. Bezerra de 11enezes "' De acordo. 

o Sr. Presidente - Emd iscuss-ae. Encerrada. Ter.~ a palavra 

o Relator. 

o Sr. Limn Teixeira - N 
N 

ao conheço. 

o Sr. Bezerra de Menezes Não conheço. 

o Sr. Presidente 
, 

- Ha di vergência ? Não conhecido, untilme-

:r:ente. 

o Sr. 
, 

Secreta rio - PROC ESSO NÓ].~RO 3 748/63 - Relator: Mi -

nistro Lima Teixeira - Reviser: Ministro Bezerra de J,Jenezes -

Recurso de revista de de cisio do TRT da 3& Região - ALZIRA 

MARIA DA SILVEIRA e eutr 

beiro) e CASA S URERUS I 

as (Dr. Francisco de Assis Martins Ri

NDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A (Dr. AloÍsio 

Aragão Villar). 

o Sr. Li na Te ixe I r!l - v 
, 

ou ler, ros~indo, o relotorio: suste~ 
, -ta o acordao ••• (lê). E 

, 
' o relatorio. 

o Sr. Bezerra de Uene zes De acÔrde. 

o S;r. Presid.ente - Emd iscussão. 3ncerrnda. Tem o poldvra 

o Relator. 

- -o Sr. Lima Teixeira - u ao conheço de ambos os recurso~, nao 

hnvendo violação de lite ral dispoSição de lei. •• (lê). 
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O Sr. Bezerra de 1:.enezes - Não praticaro.rot a falta ••• (lê), 

' são diDilil os recursos. Não conheço de anbos, 

O Sr. Presidente - Há divergência ? Não c onhecides Bt1boo 

oa recursos. 

O Sr. Secretnrio - PROCESSO NÚMERO 3 965/63 - Relator: lU -

nistro Lima Teixeira - Revisor: Ministro Geraldo Bezerra de 

:Menezes - Recurso de revista de de cisão da 9' JCJ ele São Pat 

lo - PAULO FANTINI (Dr. Criatevãe Ferraz) e FilllTDlOD S/ A -

(Dr. Alu:Ízie Aragão Villar). 

O Sr. Li!~~ Te i xe irn - A decisão esclarece que e e~precado 

recorre da sentença que juleou ~nprocedente seu pedido de 

reajustamento salarial e pagamento de prestaçÕes vincendas 

e venc idu. .. (lê ) • 
. ' E• o rebtorio. 

• 

• 
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. u Sr, Bezerra de Menezes - Dife"·ença salarial: \1&,. 

~ Sr, rresidente - Bm discussão, uncorrada. vom a palavra o 

relator. 

u Sr, Lima 'l'eixeira - .Nao conheço por issu mesmo que nao ~ 

indicação de violação de lei nem jurisprudencia citada, 

v Sr, lSezer~·a de Menezes - As duas clecisões negaram. 

O Sr, Presidt.nte - Nll.o conhecido, por uuanlmidade, 

O Sr, Secretário - PRuCESSO Nw 4 383/63 - Relator: Ministro 

Astolto Serra. Revisor: Ministro Rômulo Cardim. Recurso de 

revista·de decisão do TBT da 3a ~egião, Interessados: Esol

Engenharia Sanitária e ubras ~/A e João Nogueira Santos, 

u Sr. Presidente - Trata-se de despedida e pagamento de inde

nização: \lêJ. ~ o relat6rio, 

u Sr, RÔmulo Cardim - De acôrdo, 

u Sr, ~residente - Em discussão. Não conheço do ~ecurso, 

u Sr, RÔmulo Cardim - As decisões nega~·am o fato, Nãv conne-

ço, 

u Sr, ~residente - Não conhecido, por unanimidade, 

v Sr, Secretàrio - PRuC.h:SSO ~I! 4 407/63 - Relator: Ministro 

Astolfo Serra, Revisor: Ministro RÔmulo Cardim. Recurso de 

revista de decisão da 10& JCJ de São Paulo. ~nteressados: 

Cia, Paulista de Aniagens ~~~ria Aparecida Coimbra CesarJ e 

Maria de Lourdes Correia, 
• u Sr, rresidente - Trata-se de retroatividade da ~ei 4 u~u. 

E o relat6rio, 

u Sr, Romulo Cardim - Ve acôrdo, 

u Sr, Presidente - Não conheço do .L·ecurso. 

o Sr, Rômulo ~ardim - ~onheço, ~ou voto vencido, 

u Sr. rresidente - Não conhecido, por ma1uria. 

v Sr. Secretário - PROCESSO NR 4 497/63 - Relator: Ministro 
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Astolfo Serra. "evisor: Ministro Rômulo Uardim. Recurso de 

revista de decislo do TRT da 3• Regi~o. ~nteressados: Const 

tora lielcio Sal~es 'l'eto Ltda, ,Dr, k'aulo André RvbermannJ e 

~olio Alves lionçalves e outros \Dr. Edson GriegoJ. 

u Sr. Presidente - \LêJ. E o relatóriv. 

v Sr, Romulo ~ardim - De acôrdo. 

v Sr, Presidente - Uonheço, p•·elim:l.narmente, do recurso. 

u Sr, HÔmulo Uardim - Est& per~e1tamente fundamentado, Conhe

ço de acordo com o parecer da douta .t'rocuradvria lieral. 

O ~r. Presidente - Cunhecid~por unanimidade. Hejeito a ~reli 

minar pelo fato de nau ter sido suspensu v feito para JUlgar 

a exceç~o. 

u Sr, Romulo Uard1m - Vou divergir, ~·ealmente, nlio t.endo ,jul 

gado a exceção, passando diretamente no mérito, a Junta ullo 

permitiu a suspensão do feito, vs arts, 799 e 8Vu são expres 

sos e determinam a suspensão do feito para o julgamento da e 

oeção, A Junta ~o julgou.a exceç~o, não instruiu, julgou e 

conaenou. a parte ficou sem defesa. 

v Sr, .t'residente - Modifico meu voto, V, Ex•, tem razão, 

u Sr. Romulo Uardim - v. Ex•. tem julgado assim, mas a lei é 

''i -e:x.pressa>diz: nas argu Çves 

v Sr, PresidenLe - Modifico 

de suspeição,,, \la,. 

meu voto, 

v Sr. Romulo Uardim- ~stou de acordo cwm V, Ex-, 

u Sr, Presidenve - N~ndo voltar os autos para que sejam apre 

ciados, 

v Sr. RomuloUCardim - Acolho a nulidade para nova instrução 

e julgamento, 

O Sr. Bezerra de Menezes- Peço· vista. A preliminar de ince 

pet.ncia se vincula, como a instru~ão, ao próprio mérito, 

~ preciso saber se a prova é ampla. Mas isto não tem nada 

com a suspensão do feito, reçu vista para examinar, 

v Sr. Romulo Cardim - Julgo assim não por entender assim. 
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S porque a lei diz, e os arts. 7'i') e 8uv são exp~·essos. De

terminam a suspensão do feito para~. defesa e , julgamento d 

exceção, 

v Sr, ~residente - Adiada a proclamação em face .do pedido de 

vista do Ministro Bezerra de Menezes, 

u Sr, Secretário - ~ROCESSu N- 4 573/63 - Relator: Ministro 

Astolfo Serra, Revisor: Ministro Homulo Cardim. Hecursv de 

~·avista de decisão da 6- .JCJ de Porto Alegre, Interessados: 

Tanhauser ;;,/A - Artef, de Tecidos lDr. Armenio ltlonjardim, e 

Cristalina rereira Jacques ,Dr, Carlos Frsnkl1n ~raújoJ, 

v Sr, Presidente - Trata-se de pedido de complementação de 

1 ' h sa ario: \le1, .E; o relatório. 

O Sr, Romulo ~ardim - Ue acvrdo. 

v Sr, ~residente - Em discussão. Encerrada, A revista està 

rundamentada, Conheço, preliminarmente, do recurso. 

u Sr, RômuloCCardim - reço perdão. v. ~x-. não cunhece. 

v Sr. ~resid.,nte - Não conheço, 

v Sr, hômulu Ca.·dim - Eu conneço, 2/3 do pagamento integral 

Sou voto vencido, 

v Sr • .t'residente - .i.1ão conheço do recurso porque aplico a le 

nova da rrevid~ncia. v. ~x·. é vencido, ~compannado pelo l 

n.Lstro Bezerra de Menezes, v r~·esidente·.e acom.pannado pelos 

IVIin1s""ros !'·iuza Lima e Lima 'l'eixeiL·a. ' 

v Sr, .tlezerra de Menezes - Posso proferir voto no processo 

~ 4,7 de que pedi vista~ 
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o Sr. Secretário - .Pil 0:: Re 1" to r àiLli s 

tro Astolfc, Serra. ~e vi::: ~;~r Mi::lstrQ ltê.:J.ulo C:irdi.:.,. Co:t visto. 

ao ~i:-,tntret Bezerra de ;,r 0D.ezes. 

osr. .Bezerra de l<ienezes 
, 

Sr. i're sldet•te, n"- 5lll'eo ie, a e.u -

" recorrente, e.xo.~a;;~ presa ent:e eu razão (lo recurso, nã., fêz no 

decerrer d,, ,)r azo nenhuill proteste c0r1tra G 'pretendld.o oeroea 

Jl6~•.tO. Reje1 to a nu lida de. 

o Sr. RÕ:.tu.lo Car,U:l - p el"' orde~, ~nte~ do Últi:1o votar. A 

sent~;~.~::'>'~ de fÔll"ns 28 ne 

c Sr. Pr e si dente - Prevo. lece. o voto ~lver;ente do ~inistr~ De 

zerra d.e 1ie;tezes. hejei 

nho o vote a:rater ior, ::nt' 
. '·· 

o Sr ... Bezerra de JJeneze.s 
.. 

- tia ;t:.~,."- ,.l'eli~aln!lr de nulidnde, _ 

o Sr. Presi~"" te. - o '!l~i l:tin..'\1 r e j e 1 t 01.1. 

o Sr. :>ezert'n de ·.ienoze's '·.O reoto é raatérie de ;rove. 

o Sr. Presidente - Nec 

o Sr. .t(~:l\1.10 c~ rtlio - i) e ac 2rJo. 
~ 

O "'r. bezerra de .Jenoze~ - Ne;..Gl. 

O Sr. 'Presidente - lTe~!ldl!l provlJ;lento u.nânime:.:e;.te. lte<l~;,.irá c 
, .. 

ncor.dao ·o Jtni.atrc Dezerra.de ;.lcneze.s. 

O Sr. ·secret~rio - PHOCZSSO lT1LG10 4.455/63 - Relator iilinls 

tre llezerra de i>lenezea. Hevtsor •til.nlstro Astolfo .::.erru. lli1 

de decisão do 'IR~' d.:l 3a. Re,!ílão·. btere,saadoa: l.A:'C~~:·!Ei'E 1·1~ 

CIOE,:IL Ll'DA {::::l:~ JOÃO s..::uAS11ÃO DE .JCRA;>S) e ll()I(ACIO Mt,'W~ DO 

ANJOS ( D::l Jcsj; AL'-'ZP.TO DE ASSUliÇÃO). 

O Sr. Bezerra de Menezes - A Junta por unanl.t:lldade juJ,.:;ou prc 
. . ' .. .... . , ·. 

cedm.te o~:1 J.'"1rte a reclsmnçao ••• (le o reltorio). 

CSr. Pre~lilemte - Je acêrJ.o. i:;:-1 dl~cnssão. :i:noerra.'!n. To.; u 

~lavra o ~r. Relator. 

O Sr. L,ezerrn de ;.lenezes - .i!'ace ·~ J1ver;:_êncb "luante o ident' 
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da de rfaic:r~ do Juiz. I'9r 

o Sr. Pr es iden te - De a c 

ttnanL.:Iidade. Te:1 a ;,aln 

o Sr. J3eze,..r'l de .-Ionezes 

r!sicc !'lo julz. 

OSr. P!'e siden te - u' ~a c11 V 

!ew !l ,:cals.vra o Sr. Rela 

o Sr. bezerra de M'lnzes 

o Sr• Prealr'l.ente - De a. 

c l.a ? 

o Sr. Rêll!Ulo C ardil:\ - A 

' :~a tér ia de fato. Di vi e 

se Lnter;ra. no sal:Í.rio •• 

o Sr. t're sidente - .?reva 

o Sr. Secretário - l'nOO 

tro ljezerra de ,·.ienezcs. 

de decisão do 'IRT da 3a. 

isto,conheço. 

Ôrdo. ue.' 11 ' i • u ,. vert;enc a ? 

vra o Sr. Hela. tor. 

16.00/16.10 

Conhecido }:'C 

-Rejeito o. ~rell:ni11ar da lden!·.tdade 

tor, 

He~o pro·Ilaento. 

cÔrdo. i.iaté~la de fato, ll:l dlverc;ên 

lnte~raçãu dn _0rjeta ac sn1Ór1o ·1ií.o 

r j o, .Par en to:~der :;ue a : or j c tn -ns.o 

.Es:,o ~r6 .. u •. "10 4.!k58/63 - Relator ;.uniR 

Hevisor ;JLllstrg Jlatolfo Serra. RR 

DE A a l'E:.".~, 'i'OS D.: ... a.: ~1~\ L L .L' 

Re:._ião, lnteressrdos; r:wusr.1:.1 ":' lii", 

DA (IR PAULO AliDR.f> ROl:lH. ... ;,ANii) e JOS::0 

HE[{AL:>O DA C 0.S lc~ 1/AL), VlTCRDlO )CS SA1ll'OS (DR 

o Sl". Lezerl"~;~ de .. iene zes A J11nta jul;.:;ou ,,roced.ec1te n r"cls 

- (lê r e la t -~ri o !~çao .•• o ) . 
o Sr. l'res:td en-l;e - De a c Ô!'do • .:>.~1 discussàll. E"'lcerrada. fem 

a. palavra o sr. Relator. 

o 31" • bezerrn d"" ,.~11!!1")("7:1?~ O ac~rlão cita.!o é do .5uFre:nc,Não 

c enheço, 

o S!"'. 1·re~id~l-:.~e - De a côrdQ. 

o Sr. RÔ;:::nlo C grdll~ - r.:' a 

o Sr. l:'resic1er. te - Contr n o veto do il!1:-~istro Rê·I:.llllo C:J.rd1:~,nãc 

conhecido, 

o S!". Secreb1r1o - fi\ oc Rela tOl' ioll:1l. a-

tro lJe l-erra de ;,lenezes. Revis .• r ;,;tnlstro Astolfo Serra. lU~ d 
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dec 1. sã:» do 'l'R'l! • ..da- z• cReg1ã d..:•. L'1t eressa:lcs: IndÚSTR.IAS -R: U 

N_IDAS- -VIDRO BRÁS -S/ A·· -·e - AN-T0<5NIO RODRIGUES DLSILVA, ~ ( Dr. 

Rubens . de MondonçaJ, •: i • 

o Sr. Lezerra de IJ<>ne:u•3 - A Junta ju1 ou i•·:,c-rcc eden te o 1n -

, ( ~ , ) quur1to .. • 1e o relator1o • 

a ;alavra o Sr. Relator, 

roec !.do do rcct'-1'!10 1n eu.r:~'êsa e o onlJec ide o do •·:n.I'e!;ado ~--ara 

rosta1 elecer s decis2o di> Junta, :undJuljc ,ca..,;~.r aalw·ios a trr: 

•!lárito ~o rocursc "" e::tprêsn. Le:.;o, e Su~,remo qr]<'llt1u de pé 

a dect!!'i:o do :..rt:-unnl Su;·er1er, 'i'1anto à .•retNtsE:o do c .. :_-_~'ec~ 

do. :.1'l s • 

prêsa~C'1"'ten1er t;ne n ::;reve era 111cltn, houve f'llta ~rnve e 

prejud!cnd~ eGtnr6 'l solução wn.ato·ag racn:··so rl.o en ... re.:~1do. 

!:. ;:-o:1tc 1e vista 1-·0I!:J0S.l, (:::.â). Cenheço 1e n:.t"·,os·•es r<:our80S 

O Sr.-'r -1'!1cl"t'l - De aoÜrdo, .a5 -'!lver,s:êncl'l ? 

O St', RÔ·mlc CnrrH:~ - P!'Ia ordeêl, ' -O acordae do s~,, rec.\o ~pre 

clou e recurse orcUn:1r1o d:J. e.uprêsn. 
. . 

l:ap11.c 1 tn•e.--.: e c "''slde-

conheço de "'-:1-'•os. 
A 

O Sr. fresiJente - Urullli:le.c,ente conllecl.c1o:J o::: d;.;is recursos. 

'l'e:?l ~.:;s.1nvrn o Sr. Rc1a ter. 

recursc "'a o:~pr~r"•·,. (lê). 
' 

O .. !1n1stra JÚ11-~ _;_,ara "c1 ,·H~ encn-,. 

rJ!nh"r o recurso e:-rtr~>.orrU.:1~ri1D a~e1!l1 se .·ronu'1oiou: (lê), 

Tendo e:.~ oi"J: t;., êsso des_;Rcho tão candente, o Su,•re!llo lt.litou

ss ;;1ec1nrrrad1;er.:;âncin, D·:lu _...rovi:~_ento ~'e.rq 'l':e_,·1cv0lv!do 

' os autos !U> Trt: unal recor·.'ido, s ejn s.preclr.do o nerito, o•J::lo 
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de dlreit~. Há~ arguiçã~ de nulidade: (lê). Rejeit~ a 

preliminar de nulidade arg;;ida pela emprêsa. 

O Sr. Presidente -
A 

De ac~rd~. 
, A 

Ha divergencia? Rejeitada a 

preliminar unânimemente. Tem a palavra ~ Sr. Relat~r. 

O Sr. Bezerra de Menezes - De acÔrdo col)i o voto proferido 

na decisão anterior, pelo Ministro Amaro Barreto, e tendo e 

conta a prÓpria declaração d~ acÓrdão Regional,.e de que s 

extrai da prova dos autos, de que o reclamante não tomou 

te nos alegados atos de sabotagem, neg~ provimento. 

O Sr. Presidente - No caso, dou provimento, face à decisão 

do Supremo. 

O Sr. RÔmulo Cardim - A prÓpria decisão do Regional encont JU 

culpa no en1pregado, tanto que reformou a decisão da Junta 

lhe retiD::>u o pagamento do salário. Dsf por que dou provi 

mento. 

O Sr. Bezerra de )(iene zes - , -Diz o acJrdao regional tratar-se 

de empregad' estável. (Lê). 

O Sr. Presidente- Diz o acórdão divergentej.(lê), 
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O Sr. Bezerra de ~enezes- V::.u ler o despach::. en que V. Ex• nJ 

gava pr::.vi::1ent:J: "Apesar d:J esf5rç::~ do ilustre patron::. do ~;r1-

oarcronte... (lê)." Dep::.is, o 'l'riburuü ne;:_;!;lu provl.l:lento, po · 

unanimidade. 

t1Def1ro o Extraordinário, o '-F e tenho cO'!O de.-idnuente n:·~para-

do ••• (lê).u • Contr~rlou ~u.tcriii< de fat:J. 

O Sr. Presidente - lbdifico 1::.eu v::lto, aco~lJ'anhando o Relator. 

O Sr. RÔmulo Cerdim - 11D'l.ta veni::t 11 , V::lU deJDnstr;.r, e.1 ;;rh1e~ 

ro luc~r, que o despac'·:o de V. ~~ estava certo e que o despa-

ch::l elo Presidente d::> Suprem.1 t::t:·:b6u está certo. V. Ex& -na o 

atentJu para o sesuinte: a diver8ência citada, de ac5rdi:J do 

- , -.;>upremo, na o serve psra f;.;_;_-.damo;ntar a c :Jrda ::~ para o Plen::l. For 

isso v. Ex• ne6?U• 1bs serve .t-ara fund1w1e .ter Recurso Extrac · 

dinário para o Sur.remo. Os d:>is de!l::achos estão certos. 

O Sr. Bezerrll. de,Menezes- Jios Embargos nn:) citou apenas acÓr_ 

N ~ ~ ~ - s da:>s do UL!pre:ou, •aas inuneros ac:>rà!los do J:ribunol uperior do 

Trabalho, em casos ldênt:!cos. 

O Sr. RÔnulo C!!rdim - De 1'1-,e:~ que V. Ex", Sr. Presidente, te:t 

o direit:J de e:1tender q:.1e os ac5rrlã::~s cltadJs - -snJ ou nao di-

vergentes rara <'l:Jl' cn'bl:::ent:> ao3 Eubarc;os de Divergência. Mas 

os ac5rdãos que dã::~ cabLnento ao Recurso Extrao1•dinário sã:J os 

do Supre~;:~ ou, então, nle;açüo de infringênc:a a :)re~elto le 

$a1. Repit::.: o C.llend:l Supre~:~ Tribunal Feder<>.l p~>~e res:>lvo. 

Estou c::.·:t uu processo, que Já deve estar em 

)auta,.p:>is o dev:>lvi há <bis dias, e:n que u·-- Relate>r d:> Supre

l:J, cujo n::~111e não cabe lerioror aqui, diz textual.lllente o see;ul2 

te: "Há:~ há duvfda nenhw:;aà!qsa matéria é de fato." i. [anda, 

3ntão, c1ue boixem os autos a•J Tr:_b;m&l par!! que aprecie o Rec 

l:J Ordinári". Tenho ::.utr:l cas:~ en que se diz que,.tra:band:l de 

latéria de Direito,.o Colend;, Tri-·u.ual Su:>erior deve apPeciar n. 
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Rev1.sta. Ainda jul~am pena a ml::l y_ue ::wtériu de direib • da cut· 

ne n to a recurs::l. 
,.~ 

J.'i S. :J s e i de onde o Su:_>re,~:> tirou isso, 

• • Ohe 0a ac~rdão :dêsses fatJ e que esto. escrlt::: • aqui u.o..~ 

• pre,ao e dlz que e para conhecer, Tenho qLtE: c mhecer. O S~:~-

pre .o pJde ter err'.'ldo, r.1as declar::>u clara:nente que ;e r.; virtude 

da farta juri8prudência citada s~bre hreve ilfcita~o Tribunal 

te:l que apreciar o :aêri to. 

assim, que o pr6rplo Tribtmal r!e;_;io:-:a 1•eformou a decisÜ-;, da Ju. 

tu pura não dar salÚrios a êsse erJprec;ado, por'lue entendeu que 

• ele c "J::Ie teu falta ,:r ave, pela fu +.-;, õe '::e r rart!c lpud ";) de ;;reve 

de s:Jliclariedade, greve essa !.t1frin,.;e:1te a precel.to do decreto 

9070. Tsndo ::: SupremJ dit-J isso, nã::> p::>ss::> M.zer o c::> .. trário. 

O Sr. Fiuza Liraa - Com o Relator, 

O Sr. Lb1a Teixeira - Eu verH'iq_uei, pela exposiçã~ rb Ilela-

- ~ ' tor, que a decisrD do Suprera::> ,=::> esta .·rc jill_,and:>. Tant::> as-

3ii~ que mantl:nt apreciar. Ferg<l.õ~tJ se a creve fo:i !licita? 

.) Sr. Jezerrn de l·Ieaezes O ';:'ribu.."lal diz expressa::tente: 11 0-

A) lf .•a, o que se extro.i da ;:>l'::>va d::>:J aubo ••• (le • 

,J Sr. R5müo Cardln- "Jintc ~ :'ri.·:ei.ra .f'alta 11 • 

ler::>u que era falta. 

) Sr. Li:'"!a Teixeira - rc:Us a greve foi ilfcita? 

Entã~ c.ms1-

J Sr. i3ezerra de ;,lenezes Nã::> sel , pJis nã~ po!l'l:' renetrar 

1a c:msciência d:J jul;;ador. Na rlin!1a ::>;;iniãJ ni:l foi. 

J Sr. Li' .a Teixeira -
. . 

F::>i reivln~icat~ris da direito? 

J Sr. R)c;ul o C a rd im - FJi ~e s::>lidar1e~nde. Diz o acÓrdão 

1ue ê1e ne:c1 tinha ~nterêsse c11reto na ;~:r~ve. 

O Sr. Fiuza Lit1a - Hi::~ h~uve CJ'-<Ç:\::> neu ~".da. 

ü Sr. Lic::a Teixeira - Pela lnfJr~açiJ prestada pelo ~clat::>r, 

o el.'lpre,:;nd::> :nanifest::>u!!se s::>lidárlo con tmn t--reva, 
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-par~!! diret!Jr.1ente, nao ::·ratlc::>u atJ de sab:Jt.acem, neu t::>,t:>u P• r 

A 

Rel.~1:::>r, ne_;and:J ::-r·~vlr:cnt~ a.> rccurs:J da e .presa. Ten a 1~&.1• 

vru o R r; la t:>r. 

• O Sr. de zer:··a de ""ens ze s - ·~w:n:t::> lil. :1rvist!! de> ~fl;JI'C(~d·J, qm 

r:J le:1brar ._.ue a Tur 1s, r;:;: ac)rê'ÚJ d~ .. untstr) Amar·, Jc.rret:l 

'lue, sabit'la ente, é u.. .. o.gistr:cd:) qw; exa:1~na ')S c~lt~rL•s de 

cirb ~ recurs;J é' J é. ut:~r, •~erece ._;r:·•tlr'l::> ••• (lê). 11 

tuar que 9. clecis!ÍJ da Turé:cll fJi Decl~PJU •1ue !J 

;_;e:11 e, ainda iiõais, tr'ltava-se <"e e:l·_,rcr;nc:i::J ·~::>::. bo:: a11teced~::te. 

• 
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O Sr. Bezerro. de Men ezes (Continuando) Dou provimento, 

tal como .foi dado, p ara restabelecer a decisão de primeira 
.. 

instancia que asseg 
' , . ~ 

urou os salarios atrasados1 porque nao hou-
-·. 

v e falta. 

O Sr. Presidente - De quálquer manelr.a êle não trabalhou na-

quele dia. I/ego pr 

O Sr. RÔmulo C'!rr'!im 
.. 

retirou o salário po 
.. 

o Sr. Fiuza Lima -
o SI'. LiMa Teixeira 

o Sr. Presidente -
mente ao recurso. 

o Sr • RÔmulo Cardim. 

o t1r. ' Secretario-

Astolfo Serra. Revi 

revi !I ta de decisão d 

J)uas AmÓricas S/A -

e Gilberto Gil Ferre 

o Sr. Presidente -
empreeado estabilitá 

o Sr. RÔmulo Cardim 
.. 

(Usa d 

O Sr. Presine11te -
fato nos 

.. . 
termos em q 

conheço do recurso. 

o Sr. RÔmulo Cardlm 

corrente, com base n 

bxatamente ••• (lê). 
.. 

ovl:rnento. 

Nego provimento. O acÓrdão Regional 

rque não encontrou falta. 

Com o rola tor. 

Com o relator. 

Prevalece o voto do relator_, dando provi 

Requeiro justiflca~ão de voto. 

PROCESSO KQ 4 995/63 - Relator: Ministro 

sor: Ministro RÔmulo Cardim. Recurso de 

o TRT da 5& Reetão. Interessados: Lojas 

Comércio Modas (Dr. José Martins Cal:arlno) 

ira (Dr. Walter da Silveira). 

A hipÓtese é de inquérito par.a dispensa de 

rio (lê). :C o rola tório. 

De acÔrdo. 

a palavra o dr. ~dVOEado) 

Em discuasõo. A matéria é realmente de 

ue foi posta pela decisão Regional. Não 

Sr. Presidente, procura demonstrar a re 

o depoimento da prÓpria reclamada, que foi 

Por isso não conheço do recurso. 

O Sr. Presidente - Ha' di .. i ? . vergenc a 1-;ã.o conhecido o recurso 
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'· 

por unanimidade • 

- 16,30 -

O Sr. Secretár1o- PROCESSO NQ 4 574/63 - Relator: Ministro 

Astolfo Serra. Revisor: Ministro RÔmulo Cardim. ·Recurso de 
·. 

revista de decisão da 13& JCJ de São Paulo. Interessados: P. 

P. Perfilados Plásticos S/A {Dr. Vicente de Pàulo Tescari) e 

Mário Pereira da Silva. 

O Sr. Presidente - Trata-se de pedido de pagamento de aviso 

prévio, 132 salário e salários retidos em virtude de despedi

da {lê). t. o relatório. 

O Sr. RÔmulo Cardim -
A 

De acordo. 

O Sr. Presidente- Em discussão. Conheço, preliminarmente,. 

·do _recurso. " . . Há acÓrdãos divergentes sobre a mataria. 
. •. 

O Sr. RÔl"lulo Cardim- Também conheço' de acÔrdo com a Procura-

doria Geral. 

O P I'a' diverg"encia ~. . Sr. restn'l!"lte - • Conhecido o re cura o 1 por 

-

unanimidade. ~uanto ao mérito diz a sentença de embargos: 

(1; ). Nego provimento. 

0 Sr. ~Ômulo Cardim Dou provimento porque os empregados, 

alegando que tinha havido atraso no pagamento
1
deflagaram uma 

sreve. Ora não eXiste nenhuma legalidade numa greve, quando 

~lea podiam reclaEB.r na Justiça do Trabalho contra o atraso do 

)agamento. ~greve ilegal. Essa greve não está prevista en 

1enhum di sposi ti vo. O Supremo Tribunal Federal está cansado 

le dizer que para isto está mantido êste dispendioso instrumen 

o. Dou provimento •. 

r_ Sr. Bezerra de l.lenezes Acompanho V. Ex&. 

Sr. Fiuza Lima - Acompanho V,Ex&. 

O Sr. Teixeira Fill1o - Com V.E.x&. 
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~ 

O Sr. Presidente - Negado p:::>ovimento ao apelo, por maioria, 
• O S;. Secretario - PROCESSO N2 4 666/6) - Relator: Ministro 

Astol.fo Serra. Revisor: Ministro RÔmulo Cardim. Recurso de 

revista de decisão da lOê~JCJ de São Paulo, Interessados • • 

Cantina do Marinheiro (Dr. José Antonio Perrone Neto ) a Ro

mão Pereira dos Santos (Dr. Tarcilio de Sousa Barros). 

O Sr. Presidente - A alegação, na inicial, .foi da que teria 

havido despedida injusta. Foi condenada a empresa ••• (lê) • 

t o relatÓrio. 

O s;. RÔmulo Cardim - Da acÔrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Conheço, mas nego provi -

mente. 

O Sr, RÔmulo Ca~ - Conheço e nego provimento. Ela esta

va presente e declarou que não tinha provaã a produzir. Co

mo vem agora dizer que foi cercada a sua defesa 1 

O S~. Presidente - Há divergência ? Conhecido e negado pr2 

v-J.mento ao recurso, por unanimidade • 
• O Sr. Secretario - PROCESSO 11 2 4 673/63 - Relator: Minis-

tro Astolfo Serra. Revisor: 
~ 

Ministro Romulo Cardim. 
-· Recu.r, 

so de revista de decisão ·do TRT da 56 Região. Interessados: 

Herminio Gonzaga de Cerqueira e outros (Dr. Renato Bahia) a 

Cia. Docas da Bahia. 

O Sr. Pre'lidente - Tre.ta.:.sa de pedido solicitando devolução 

do desconto efetuado pela emp~sa (lê). :8! o relatÓrio. 

O Sr. RÔmulo C~rdim - De acÔrdo. 

O Sr• Presidente - Em discussão. Não conheço do recurso. 
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O ~r. RÔmulo Cardim - Não tem o menor fundamento, não conhe 

ço. 

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

por unanimidade. 

O Sr. S~cretário - PROCESSO N2 5 183/63 - Relator: Ministro 

Bezerra de Menezes. Revisor: Ministro Astolfo Serra. Recur 

so de revista de decisão da 15a JCJ. da Guanabara. Interes

sados: Citembro Cia·~ Técnica l"e Mão de Obra (dr. João Marce

lo de AraÚjo JÚnior) e Laura Machado de Oliveira (dr. Hélio 

Pereira da Silva). 

O Sr. Bezerra tle Mene7.es -A Junta, por unanimidade, julgou 

procedente a reclamação, dando indenização, aviso prévio e o 

décimo terceiro salário. Considerou não demonstrada a des!-

dia e face das provas e da perfcia inclusive. (Lê). E' o 

relatÓrio. 

O Pr~R1.tl ente - De acôrdo. Em discuRsão. Com a palavra o 

re;J,ator. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Não conheço. 

O Sr. Presidente -Matéria de fato. Decisão unânime. Há di 

vergência? N!o conhecido o recurso, por unanimidade. 

o ~r. Secretário - PROCESSO N2 5 185/63 - Relator: Ministro 

Geraldo Bezerra de Menezes. Revisor: Ministro Astolfo Serra 

Recurso de revista de decisão da 16a. JCJ. de São Paulo. In 

teressados: Companhia QuÍmica Industrial de Laminados (dr. 

PresÍdio Carlos de AraÚjo Filho) e Lenine Viana. 

O Sr. Bezerra de Menezes - A Junta, por unanimi~"ade, julgou 

procedente a reclamação quanto ao aviso prévio e décimo~rce. 
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ro salário, 7/12. O recurso ordinário interposto é recebid 

como de emb~rgos. Houve agravo. (Lê). A Procuradoria é 

pelo nao conhecimento e não provimento do apêlo. E' o rela 

tÓrio. 

O Sr. PrPsidente - De acÔrdo. Em discussão. Com a palavra 

o relator. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Houve recurso do acórdão re&'ional 

que negou provimento ao agravo interposto pela empresa, rec2 

nhecendo que o recurso era mesmo de embargos. Portanto, es-

sa matéria está superada. Quanto à desÍdia, é matéria de 

prova. N~o conheço. 

O Sr. Presidente - Também nao conheço. Há divergência? Não 

conhecido o recurso, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nº 5 290/6~ - Relator: Ministro 

Bezerra de Menezes. Revisor: Ministro Astolfo Serra. Recur 

so de revista de decisão do TRT. da 8a. Região. Interessa

dos: Artur Oliveira (dr. Paulo César de Oliveira) e Hércules 

Santa Rosa de Lima (dr. Itair Silva). 

O Sr. Bezerra ne Menezes - A Junta julgou procedente em par

te a reclamação. Deu salário repouso. Negou a compensação. 

Pela confirmação é a douta Procuradoria Recional. O Tribu

nal Regional, por unanimidade, manteve a decisão. Revista 

interposta com apoio nas duas alineas, alegando violação do 

art. 462 da Consolidação. (Lê). E' o relatÓrio. 

O Sr. Presidente - De acôrdo. Em discussão. Com a palavra 

o relator. 
. , .. 

O Sr. Bezerra de Menezes - Ha divergencia, conheço. 

O Sr. Presidente - Também conheço. Há divergência? Conheci 

do o recurso, por unanimidade. Com a palavra o relator. 
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O Sr. Bezerra~ Menezes- Nego provimento. 

O ~r. Presidente- Também. Há divergencia? Por unanimidade, 

hegado provimento ao apêlo. 
, 

0 ~r. ~ecreturio - PROCESSO N2 5 036/63 - Relator: Minist 

Bezerra de Menezes. Revisor: Ministro Astolfo Serra. 

so de revista de decisão do TRT. da 2a. Região. Interessa

dos: José Alves (dr. Rio Branco Paranhos) e Epel S/A - IndÚ! 

tria de Aparelhos Domésticos (dr. Heládio de Toledo Abreu). 

O Sr. Bezerra de Menezes - A Junta julgou improcedente a re

clamação. (Lê). "< o relatório. 

O Sr. Pre!lidente ::. De acÔrdo. Em discussão. Com a palavra 

o relator. 

O Sr. Bezerra de Menezes - O Tribunal diz que o reclamante 

recebera wn telefone dizendo es"tar sua progenitora doente ... 

(Lê). Não conheço de ambos os recursos porque a matéria fi-

cou no terreno da prova. 

O Sr. Presidente - Realmente, .as duas decisÕes chegaram à me 

ma conclusão. 
cursos por se 

H:Í. divergencia? Não conhecido de ambos os re 
tratar exclusivamente de matéria de fato. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 4 778/63 - Relator: Ministro 

Astolfo Serra. Revisor: Ministro RÔmulo Cardim. Recurso de 

revista de decisão da lla. JCJ. de São Paulo. Interessados: 

Banco de Crédito Real de }linas Gerais S/A ( dr. Antâo Azevedo 

Bueno) e Antônio Euclides Teixeira, 

O Sr. Presidente- (Faz o relatÓrio). 

O Sr. Rômulo Cardim - De acôrdo. 

O Sr. Presidente -Em discussão. Voto. Conheço do recurso 

e lhe" dou provimento total para absolver a emprêsa da conde-

nação. (Lê). 
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, O SC', Pre!!iden-t;e - C·Jntrn os V·Jtos dos Ministros Fiuza Lil!lu 

e L1ma Te1xeira, prevalece, por maioria, o do relator. Dado 
' . . -
, pr·Jviment·J pD.ra nlsJlver a empresa 'lll condenaçao. 

O Sr. Seora~ário - PROCESSO N2 4 999/63 Relator: Min1~tro 

.A~t•J.Lf'o Serra. Rcvi~or: llhnlstr·J R·Smulo Cnrdim. Recurs·J de 

revisto de de':15ão ~a 191 JCj de S. Pnulo. Intere,.,sndos: 

Osvaldo Alves de l'lelo (Dr. AeenJr Brrreto Parente) e Cia • 

.l'htr.J Qui:-Ji·.,n Brf.l!lileira (Dr. Domingos Centola) 

O Sr. Presidente - A primeiro. decisão julgou inprocedente 

•J pedido rle e1uipro.ração d·J rcclumante por exercer função 

diversa. a dJ seu pnradigm....._ ••• (1~). E' o relat6rio. 

O Sr. R buu Cr.:rd im - De a c.Jrdo • 

O Sr. Pr• ~iil,.nte - Er.l -:<iscusr-ão. Encerr'"-da. Nuo ':•Jnl'leço. 

ilia t éria 'l e .·rova. 

-O Sr. R~rml·'l Ccor,1 il" - Tamoém nao cJnheço. ~tér:l,a de provo.. 

O Sr. Pr·)gidente - Há divergênoio ? Não conhecido o rcour-

so, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 ? 0~7/63 Rolctor:Ministro 

Asto.Lf·J Serra. Rovisor: Ministro R.Smulo Cnrdila. Reotlrso de 

r .. vir-t!l 1e decisão da JCJ de Americana. Interessados: Tece-

lagem Hucttel!a Ltda. (Dr. Clóvis Zalaf) e Wilda Dclea;á (Dr. 

Francisco Amaral Gon,;al ves d c C orvalho) • 

O Sr. Presidente - Houve pedido de difere11ça s1Uarin.L sol a 

alcga-;-Ô:•:> de ']Ue havin diminui-;ã·:> de pr·:>du:;ão. Tratu-se de 

tarefeir-J ••• (lê). E' o rcl!!.t6rio. 

O Sr. RS~~~~ CPr~im - De a~8rdo. 

O s~. Presidente Em discussão. Ence:_·rada. O empreead·:> era 

taret'eiro. Recelit' sempre ncima d:> solário minino ••• (lê). 

1 A -D•JU provimento pari' n'lls·J ver a ..;;,pr .,~a -:a oondenaçao. 
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O Sr. Lima Teixéira - Peço vinta. 

O Sr. pr.~~ttJ~nte - Adiado em t'acc dos pedidos de vista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO 1'"2 5 033/63 Relator: MJ.m.stro 

Ast•Jlfo Serra. RcvJ.sor: MinJ.stro RS::mlo Carctin. Recurso de 

rcvistn de decisãJ dJ TRT da ~~ RegJ.ão. Interessados: Luiz 

Lucian·J & Cia. Ltda. (Dr. !ngelo de Oliveira) e Aparecida 

Kunes (Dr. P::.ul-J ele Oliveira Filh)} 

O Sr. Presidente - Alegaçâ·J rcJ.tn n~ J.nici[\.1 de ctespvdida 

inJusta ••• (.lê). E' o re.latório. 

De t'.cSrdo. 

O Sr. Presidente - Em t1iscussão. Encerrarla. ~térJ.c de ra 
t1. Kà·J r-JlUJ.c••J. 

O Sr. Il-Sr:nU•J Cnrdirn - Ta::J.Itém na 1 c1nne~o. 

O Sr. -p~~~1d<"nte - Há divergência ? ~tão C•Jnhccid·J o r"cur

wo, por unnnJ.nidade. 

O Sr. Sror,retnrio - PROCESSO N2 ~ 0,9/63 Relator: :V.J.nmtro 

Ar~t•J.lf·J Serra. Revisor: :lhnJ.str·J R·Saulo Cardim. Recurso de 

revista de ·1 ecisãJ d1 TRT da <:>1 Ree;iã·J. Interes~ados:Veaa&' 

S/ A Veicules c l1á']uinns Agricolns (Dr. Jos6 Eduardo Gomes 

Pereira) e Wilson Caplinkas (Dr. Wulter de ~endonça Sa~aio 

O Sr. Pr :·,.idente - Trata-se de pedl.do de uo dia de suspen

são ••• (lê). E' o re.1nt6rio. 

O Sr. R·~rml •J c,-, rrl im - De a ')ôrdo • 

O Sr. Presidente - Eo dis cussã·J. Encerrada. NiJ colUleço 

d·:> recurso. Pura mnt6r1r.:. de rato. 

O Sr. R~mulo Cnrdim- (Lê). ~tão cmheço. 

p·1r unanünidnde. 

Hn' ~i A • ? ,, vcrgoncJ.r . Na·J cJIUlecido J recurs , 
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O Sr Secretário • - PROCESSO N2 5 101/63 R~lntor: Ministro 

Ministro R·5l'1UJ.o Cnrdim. Recurso de· 

T ~'a 3! !teiiião. Interesm:dos: Irany 

n Ferraz de S·Juza) e R.S. Bin&han 

em de Castro Leite). 

AstJlfo Serra. Revis:>r: 

'revif'ta ,, e -rlecif'aJ d? TR 
' 
Martins AJ.ves (Dr. .Mil t:> 

Ind. e C•:>n~rcio '(Dr. Ru'b 
-o Sr. Presidente - (Lê 

o Sr. R·S:-1111 ·1 c,-,rdin - De 

o Sr. Pre,idente - lXl di 

o Sr. R·S::ml·:> Cmrdi:ra - Ta 

o Sr. Prl'!sülente - Há di 
. 

o Sr. Secretirio - PROC 

As t •Jl. f •J Serra. l'tcvinor: 

-revista de decisa·:> dn ll 

Vicente MIErtint!lZ (Dr. An 

d:> Br&r.il S/A (Dr. n,--niJ. 

o relatório) • 

ac.Srdo. 

s cus si:>. Encerrada. JJão C·Jnheço. 

m'lt~l:l. não conheço. 

vergência ? Kào cJnhecida a rev1sta 

ESS' N2 5 1~7/6 3 Helat·:>r: L1lnletro 

Ministr·:> HSmulo Card :iJ!l, !te curso de 

! JCJ de S. Paulo. Interussados: 

tônio Antoninl) e Fri~orifico Wilson 

:> Pompeu .Al:lal:fi) • 

o Sr. Pref!idente -

dente de tr:l lt::tlho, 

o em·~ 
pede 

rcge~d•J, mf~stnd•:> em virtude de ~aci

o paganent·) de comissÕes ••• (lê). 

E' o relnt6r1o. 

o Sr. R·Srml<'\ C"rdir.1 - n.~ 

o Sr. Pr, sidente - E:1 di 

o Sr. R·Snulo Card 1m - Na 

o Sr. Pre!'idente - Há di 

por unanimidade. 

o Sr. Secretário - Pl'tOCE 

Bczerr-. de ~anezes. Revi 

r1~ revista de decisão do. 

Tinturaria Industrlal de 

e Adolfo Bnr'laosa rln O.liv 

o Sr. Bczerrn de 11cnezes 

mida.d e, JIUgoU pr·:>cedent 

o:':n en r . cur-·:>.de em•argo 

a'!5rdo. 

-scussno. Encerrada. Nao conheço. 

o ten ) men•Jr :fundamento:>. Não conneç 

v.~rgêncill ? Nã-:> conhecido o recurso 

SSO N2 ; 014/63 !elr.t·Jr: Jhnistro 

sor: ldin1str-:> Astolfo Serra. !ecurs 

17! JCJ de S. Paulo. Interessados: 

Tecidos Ltda. (Dr. Guy de !ezencte) 

eir:.t (Dr. Renat·:> R:>drigues Ferreira) 

-A MM Junta de S. Paulo, por unani

e a recJ.&I'lllção. A decisão foi manti

s ••• (lê). E' o relatório • 
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O Sr. Pre"i'lcnte - De ncSrdo. Em discu!'lsão. :Encerrada. 

Clm a pa~avra o re~Qtor. 

·O Sr. Bezerra de kenezcs - Di3 ) parecer da Pr·lcuro.doria: 

- 8 ( .. -"Tratn- se de ruc~ar.,n-;a·l con JOSe n•J artigo 94 • • • le). Na· 

clnheço. 

Tan'e~n na o ~onheç·J. Há d 1 vergêncil'l ? 

l"'â 1 "·Jnncciào o recurso, por un(lnimidmde. 

O Sr. S~f'ret~rio - PROCESSO 1"12 5 ~72/62 Relator: tilnistro 

Bezerra de ~enczes. Revisor: M1nistro Astolro Serra. Recurs 

de revista de decisÔ:·:l da JCJ de Junctiai. Intercssnd.os: Cia. 

Gaspar Gasparian Industrial e Oneides Dias Ferreira. 

O Sr. Bezerra de 1ienezes - Menor nii:o aprendiz. E' o relatór ·J. 

O Sr. Prehdcnte - De ac·Srd,;,. E:n. discussão. Encerrada. 

Com a palavra •J rel:·tor. 

O Sr. Bczerr"l de Hcnczce - Não conheço. 

O Sr. Pr.,.,iõ,.nte - CJntra o vot•J do Ministro RÔlllulo Cardilll, 

nã, f·J i C•Jnhecido o recurso. 

O Sr. Sccrct~rio - PRO~ESSO 1"12 1 002/63 Relator: Ministro 

Bezerra de klenezes. Revisor. Ministro Ast•:>lfo Serra. !ecur s · 

de revista de deci!lno d·:l TRT da 6t Reeião. Segerino Vo.lentir o 

d·Jn Santos e Usina BulhÕes Ltdo.. 

O Sr. Bezerra de lilenezes - O Juiz de Ja'loatão julgou proce

dente a reclamação sustentando que as sucessivas renovaçÕes 

de contrato, nesmo no period·:> de safra, o ajuste e e trnns-

!orl!la • • • ( 1 ê) • E' o relatório. 

G1 
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O Sr. Presidente -De acÔrdo. -Em discussão. Encerrada. 

O Sr. Bezerra de Menezes- Conheço do recurso, em face das ci 

tações diver~entes. Empregado que trabalha o perÍodo de en

tre-safra •.. (lê). éonheço 4o recurso. 
, , , -

O Sr. PrP!'<idente - Tambem conheço, porque ha acordao diverge 

te. 

O 8'!". Bezerra de :f.1enezes - A tese é conhecida. Restabeleço 

a sentença de primeira instância· 

O Sr. Presidente -Eu e o Ministro RÔmulo Cardim somos venci-

êos. Niio conto o prazo. Acompanham o relator os ministros 

Fiuza Lima e Lima Teixeira. Dado provimento para restabele-

cer a decisão de la. instância. 

o Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1 ~4ZL63 

o Sr. BPzPrra de rr.enezes - Peço adiamento dêste processo • 

o Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1 579/63 - Relator: Ministro 

Bezerra de Henezes. Revisor: Hinistro Astolfo Serra. Recur-

so de revista de decisão d~ JCJ de Nova Friburgo. FÁBRICA DE 

FILÓ S/A e VERA REGINA DE FERRO. 

O Sr. Presidente - Com a palavra o ar. relator. 

O Sr. Bezerra de Menezes - A Junta de Conciliação julrou pro 

cedente, dando aviso prévio e 132 salário ••• (lê). É o relató

rio. 

O 8'!". Presinente -De acôrdo. -Em discussão. Encerrada. 

O ::>r. BezerT'a de I·IPn!'!zes - Conheço do Tecurso e nefo pT'ovimen 

to. 

O Sr. Presidente - Conheço e nero provimento. 

O ~T'· RÔmulo Cardim- Co~~ece-se pela divergência? Não é mat -

ria de fato ? 

O Sr. Bezerra de Henezes - O recurso de revista, como assina-

lei, foi interposto, dando como violado o art. 818 da Conso-

6 
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lidação e ainda com citação de acÔrdão concernente a recibo 

de quitação. Por isso co 

o Sr. PresidentP. - Conhec 

o s~.B,?F'rra <'!e Henezes -
a.cP.ntuei, de acôrdo com o 

t meu voto. 

o Sr. RÔT111Jlo Cardim - Gos 

o Sr. Be~P.rra de HPnezes 

!"J'afado F' 'li que a emnrera 

~heci do recurso. 

ido, por unanimidade. 
, 

Nero provimento, porque, como ja 

parecer da douta Procuradoria ••• (lê • 

taria que fÔsse lido o recibo. 

-O recibo de fls. é um recibo ~!me

cla.dá, inchsive, 'llitaçãode férias 

quando nem trabalhou um f ano. Trabalhou um per1odo apenas, 

('Ue lhe asserurou o a vis o prévio. O Presidente da Junta deu 

ivo. Diz; (lê). 
, 

Foi dado o aviso p e-ao recibo um valor relat 

vio. Na o tinha um ano de 

0as as verbas •. Handaram 

o Sr. P.Ômulo Cardim - Ela 

o s~. Prllsidente - Nero p 

o s~. B~!?f'J'"l"a de ~!en~>z,.s 

recibo, em face do número 

dia. o recibo dá até qui 

três meses. 
' 

o Sr. RÔ'l11ÜO C:'lrrlim - Nos 

to. Divirjo. 

o fir- • '!<'luza L1'11a - Com o 

casa. O recibo faz referência a tô 

pagar o aviso prévio ••• 

não tinha nem direito ao aviso. 

rovimento. 
A 

- O qHe a Junta apurou foi que este 

de testem~~as ouvidas, não proce

tação de férias a uma empre,ada de 

recibos impressos pode acontecer is 

relator. 

o Sr. Lima TPixeira - Com o relator. 

o S.,... Pr.,sidente - Preval 

o Sr. SPcretRrio - PROG~S 

Bezerra de Henezes. r:evis 

de revista de decisão da 

ece o voto do relator, por maioria. 

SO NQ ":\ 198/6< - Relator: !.finiStro 

or: Hinistro Astolfo Serra. Recurso 

s;riNA e A.G. MONTEmO E C 

l4a. JCJ de S.Pauloi JOSÉ CIRIÁCO DA 

IA. LTDA. 

O Sr. Presidente - Com a 

o Gr. Bezerra de Menezes-

a·reclamação, reconhecend 
A , 

. . ••. (le). to relatorlo • 

palavra o sr. relator. 

1!. Junta julyou procedente em parte 

o ao emprerado direito à indenização 
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O Sr. Presidente- De acôrdo.- Em discussão. Encerrada. 

O Sr. Bezerra dA MAn~>zPs -Não coriPe~o do apêlo da ~mprêsa. 

o recurso era mesmo de embarros, em face do valor determina

do do nedido ••• (lê). 

o ~r.Pr~>~inentA - Não conheço. ~matéria de alçada. 

Eá divergência? Não conhecido do primeiro recurso. 

O Sr. BP?A~r~ 0e MPn~z~s - Ç~anto ao recurso do emprerado, 

embora reconhecendo quehá divergência 
, 

quanto ao aviso pre-
, 

vio, a dispensa partiu do proprio empre;ado. Nero provimen 

to. 

O Sr. Presidente- Nero provimento. Há diverrência? Coru;e

cido e ne,ado nrovimento ao recurso do emprerado, nor unani-

midade. 

() fir. S~c~pt~rio - PROC~S~O NO ~ 894/63 - Relator: Ministro 

Bezerra de Menezes. Revisor: Hinistro Astolfo Serra. Recurs 

de revista de decisão da JCJ de Campinas. JOAllA BARRETO E C 

l.!ÉRCIO INDÚSTRIA - ANTONIO ELIAS S/A - CIAESA. 

O Sr. PrAsidente -Cóm·a palavra o sr. relator. 

o fir. B~>:-.Arra np 1-!Pnez,.s - 13Q salário. A Junta julrou pro

cedente en parte, mantendo a decisão ••• (lê). to relatÓrio. 
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O Sr. Presiden~ -
.. 

De acordo. 

O Sr. Bezerra de_ H~ne.z_e~ - Diz o despacho: (lê). Não conh.Q. 

ço do recurso. 

O Sr. Presidente_

unanimidade. 

, .. lm divcrgcncia ? Não conhecido, por 

O Sz:. Seç_ret5rio - BlQ.C]!:SSO NÚHERO 2 002/63 - Relnter: 1!1-

n1stro AotolfG Serra - Embargos de decl~raçâ'o opostas à dec1 

sã0 da Egrégh Pril:teira Tums. do T::n• - MANOEL C.e.VALCAliTE DE 

CARVaLHO e llliFINt~R:U.. IU<MIRO S/.i.i. 

Nos presentes embargos se afirma que • • • 
(lê). E 1 o relatÓrio. Está em discussão. Encerrada. Eis 

, -o meu vot: Efetivamente, o acordao da Primeira Turma foi dan 

do, no inicio, como salário relativo ••• (lê). tste é o teo 
' - A , do acordao. Dou provimento porque, realmente, fora o acor -

dão omisso nessa parte. Efetivamente, uma vez que o Tribu -.. , 
nal entendeu que ele teria direito a salarios vencidos e vin 

cendo. • • (lê). Não houve recurso nesta parte. E eu decla-

ro o se&Uinte: Dou provimento aos embargos para declarar que 

os salários deverão ser percebidos ••• (lê). Há divergência 
.. , -O Sr. Romulo Cardim - Há, Sr. Presidente. Nao entendi di -

reito ou não é possivel que V. Exa. negue provimento ao re -

curso da em~rêsa e mantenha a decisão do Tribunal, que man -

dou pagar sal3rios vencidos e vincendos, porque só pode ser 
, 

ate a data da sentença. 

O Sr. Presidente- Eu mando dar a partir ••• (lê). O Tribu

nal não resolveu a estabilidade porque o cargo era de confi

ança. Esta Turma reconheceu que não era cargo de confiança. 

Da! mandar pagar os salários atrasados, vencidos e vincendos 
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, ' ate a data do julgamento. ·Parece-me justo. 

O Sr. Fiuza Lima - O Supre~o.tem resolvido assim. 

~Sr. President~ - , ' r:o meu entender, ate a data desta deci-

são que reconheceu o direito ao reclamante, que é estabili

tário. O Tribunal Regional não deu essa estabilidade. Re-
, . 

conheceu que tinha direito aos salarios atrasados, mas man-

dou pagar simples. 
, , 

Nos reconhecemos que era estavel e man-

damos pagar. Converteu-se a reintegração ec indenização. 

~~ R~mulo Cardim - Se foi feito na Turma, não divirjo. 

Fui voto vencido, como revisor. Mantive a decisão do Regia 
.. 

nal, mas se a Turma fez ••• 

O Sr. Presidente - A Turma reconheceu que, sendo estabili

tário, tem de receber a indenização dobrada e paga até esta 

data. 

O Sr._R~~ulo Car~im - Esta parte não ficou clara na docisã • 
, -O Sr. PrQ~idente·- O acordao, nessa parte, ficou omisso. 

Então, sem divergência, dado provimento aos embargos decla-
, A i ratorios, nos termos do voto proferido. Agradeço o sacr -

r!cio de V. Exas. e espero que na têr~a-feira prÓxima pos

samos jUlgar os cento e sete processos da pauta no mais bre 

ve tempo possfvel. Declaro encerrada a sessao. 

. . . . • • • • 
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