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POCER ..JUOICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIO .. 00 TRABALHO 

NOTAS TA<{UF.RÁFICAS DA 51 SESSÃO ORDIIl.(RI:\ 

DO 

'~'RIBlTNA L SU!'ERI0R DO TR/11.\ALHO 

TERCEIRA. TURMA 

Realizada em 28 d.e abril de l 9t4 

Presentes: Srs. Starlinl Soares, Pre
staente; Hildebranàe Bisaglia, Teatea 
Malta, Charles Moritz e Luiz Menossl, 
MinistrQs; Dra, Emiliana Martins te 
Anàraàe, Preouratera, Sr. Ser,ie Mar 

' -ll!uea, Secretarie. 

******** 
O ::>r. Presiàente - Haventio nÚmero ler;al,. àeolare aberta a ae.! 

aãe. O Sr. Secretárie procederá à. leitura ia ata tia Última 

-aeaaa D • 

O Sr. Secretária- (Lê a ata). 

O Sr. Preslàente - Em d.iscussãe.a ata •. Apre"Yaàa. Periunta

ria a as ara. aàva&allos se àeaejam petir preferêno1a.pa ra al-

&um prece ss •· 
A 

Os Sr>s. Aàve?lioa peàem prefereno1a para •• preceaaoa 5 715, 

rala ter V. Ex~~.. 5 332, rela ter Ministra Tos tu Malta. 

3 544, rela ter Ministro Hildebranlia Bisaa;lia. 5 268, relatar 

Ministre Luiz Menessi. 5 578, rela ter Ministre Luiz Menossi. 

O Sr. Presiliente - Vamaa fazer a cbll.mada conforme os peàiàea 

àe preferência enunciallos pelesSSrs. aàvepàes. 

OCS/DM 
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., 
O Sr. Secretário- PROCESSO NQ 5332/63- RR- Re~tor: Minis-

tro Tostes Malta - Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia - R 

curso de Revista de decisão do TRT da 3• Região - 1~URO GONÇA 

VES DE QUEIRÓZ JR. {Dr, Ernesto Juntolli) e TEXACO 

S/A (Dr. Eurico Trindade), 

BRAS! 

O Sr. Tostes M!!.lh - Sr. Presidente,peço que chame outro pro 

cesso, pois não encontro minhas notas • 

O Sr. Presidente - • Assim sera feito. 
• v 

o Sr. Secretario - PROCESSO NQ 5715/63 - RR - Relator: 1Unis-

tro Starling Soares - Revisor: Ministr::~ Luiz Menossi - Recurs 

de Revista de decisã::~ do TRT da 1" RegiÜ:o - BIANOR MAXIMINIAN 

DA ROCHA (Dr. Alin::~ da Costa Monteiro) e CIA. TELEFÚNICA 

BRASILEIRA (Dr. Eduardo Seabra Fagundes), 

o Sr. Alino da Costa Monteiro - Sr. Presidente, v. Ex& poderi 

fazer urna inversão co:n outro pedido de preferência, pois fui 

informado que o "ex adversus 11 • comparecera daqui a pouco. 

O Sr. Presidente - Deferido. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 5268/63 - RR - Relator: Minis-

tro Luiz .Menossi - Revisor: Ministro Charles Moritz - Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 26 Regi;o- ESSO BRASILEIRO D' 

PETRÓLEO S/A (Dr. Rt.;;;,-Pereira Silveira) e DAVID LANDUCI lDr 

Lázaro Barroso). 

O Sr. Luiz Menossi - O Egrégio Tribunal Regional da 26 Região 

• condenou a reclamada a pagar varias parcel~s, por entender que 

~relação de emprêgo, que a emprêsa negou, existia ••• (lê). A 

~rocuradoria é pelo não conhecimento, ou'desprovimento, do re 

curso. E' o relatÓrio. 

o Sr. Charles Moritz - " De acordo. 

(Usa da palavra o dr. advogado, pela recorrente). 

O 'Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 
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O Sr. Luiz Menossi - O julgado recorrido reconheceu que o ser 

viço prestado pelo empregado à reclamante era subordinado e 

não eventual.~. (lê). Não conheço. 

O Sr. Charles Moritz - Conheço da Revista. 

O Sr. Tostes Malta - Como não conheço os .fundamentos pelos 

quÚs o .Revisor discorda, peço vista. 

O Sr. Hildebrando Bisaglia - ' E . preciso esclarecer o que foi 

mencionado da tribuna. O Tribunal Regional porventura admi-

tiu a subordinação somente em razão da existência de zona 11-

mite? 

"- '/;\ t ftl' O Sr. Luiz ~nossi - Sim. -le fazia serviço por arefa, • 
'A 

do ~t~~is era obrigado a percorrer t::>dos esses 60 postos. 

O ~r. Hildebrando Bisaglia - Com o Relator. 

O Sr: ·Presidente - ' Tambem peço vista. Fica suspenso o julga 

!nento, em virtude de pedidos de vista, 
..... 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 5332/63 - RR - Relator: Minis-
.. 

tro Tostes Mal ta - Revisor: Ministro Hildebrs.nd::> Bisaglia - R e 

curso de Revista de decisão do TRT da 3111 Região - MAURO GONÇA~ 
VES DS QUIERÓZ JR. (Dr. Ernesto Juntolli) e TEXACO BRAS!~ 
S/A (Dr. Eurico Trindade).· 

O Sr. Tostes ~!alta - O Egrégio Tribunal Regional, reformando 

decisão 'da Junta, entendeu que as recisÕes do contrat:J do re

corrido não haviam decorrido de fraude ••• (lê). E' o relatá-

rio. 
.. 

O Sr. Hildebrando Risaglia - De acordo, 

(Usa da palavra o Dr. Aline Costa Monteiro), 
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O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada, Com a palavra 

o relator. 

O Sr. Tostes Malta - O eminente Advogado começou com a afir

mação que é contrariada sempre. ~ão vou discutir fatos, eu 

aceito, ·S.ExA declarou que fulano disse isso, que Marcolino 

disse aquilo, desviou hàbilmente a questão, O Tribunal disse 

4ue o empregado tem o prazo de dois anos para reclamar, mas 

avançou,podia ter ficado aí. Todavia, no caso não houve frau 

de. Então por que afirmou que não houve fraude ~ Porque exa-

minou a prova. 

guir do Tribunal. 

• • 
íl:sse reexame é que o dr. Advogado quer canse-

, 
Meu voto e o seguinte: Insiste a recorrente 

A -na fraude e na ocorrencia de prescriçao,invocando leis e jul-

gados ••• (lê). ~leste ponto a revista não pode ser conhecida, 

O Sr. Hildebrendo Bisaglia - Parece-me que houve infringência . . -a lei no que se refere a prescriçao. Foi admitido, declarado 

que o empregado recebeu indenização pelos dois perÍodos ante

riores. Então o acÓrdão admitiu a prescrição. Mas acontece 

que a prescrição corre quando o direito estiver ferido. Se a 

emprêsa sempre dispensava com o compromisso de readmitir, o di 

reito não havia sido ferido, não havia o que reclamar. Ela 

dispensou, indenizou e readmitiu duas vêzes seeuidas. 11Data 

venia11 do relator, admito a revista por violação do art. 11. 
, , -Se quando ferido o direito e que começa a correr a prescriçao, 

A 

O direito foi ferido porque a empresa sempre reaclnitiu, 11 data 

!v_enia". 

1Q Sr. Presidente - O relator não conhece e o revisor .conhe --

" ce. • . 

O Sr. Luiz Menossi - Pela prescrição. 

O Sr. Charles Moritz - Acompan.'l-lo o relator·. 
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I Sr. :I' r e t"iaente - l1eu vut•:> é ue acôruo coa o revisor, por-
~ 

que tamoélll nau V·JU l'CY·:>.J.vcr prova, l:las, Sll'lpleenente, fix•r 

nqUJ.lO que S.li:xl o re.J.aoor uec.J.arou; que na C«rteir .. pi·O!is

si)nal ao reuilll\ante exist1a a cons1gnaçao da sua saiaa e 

rea'illissã·:>. Se isso foi !c i to den"tro u·:> prazo, na via o pró 

p6sito inequ1v·:>CJ 1 clar:>, de ev.i.tar que se estabelecesse a 

con"tinuiaacte dos per.í.odos, previst:~. 11·:> ar"tigo 453 aa Conso

lidação das Leis a·:> Trabalho. i, sendo assim, forçou a vre -

criçÃ:> que s1 se efetiva 1uando o diro .ito eet6. :ferido. l'fv c -

so, a ú.L tima aespeu1ua ao recldan ~e Tinha rc.!H•belece.r :t

quêl. es perio·.los Ji con5idcr .. a·:>s dista:'leiados l1ll do outro. 

C·:>nheço ao recurso. C:mhecido o recurso, pOl' naioriu. Coa 

a pa.J.~;~vra o reln to r quant·J ao m.éri t•J. 

I Sr. Tostes tljL.L"ta - Se três votos c•:>Jlilecera.m por violação 

da lei, coerentem·~Hte, o recurso está provJ.do para anular a 

prcscriçã·J e res"taoelecer a decisão de prineirlõt ilJS t6nci:t. 

C·J1!1J vo"tei pc.1o na:> conheciuento, estou o brig:..do a fuadallen-

-tar meu voto. "Data venia", nao veja a Tur,;ta nenntuta critica 

Blói.S a oor1ga'ã:> tie pr-::>!erir T:>to. O empregad•J recebeu inde

niza~ão, que está certa, e !oi readmi tJ.do aabendo que aquêle 

tel"{p•::l naJ :r:tl'lis se c:>ntaria. l'or quê ? l'orcpe êle deu. qu.1ta 

?io e recebeu indeniza ·ão. l"or cmeeguinte, por lel. na•J po

dla IIIM1s. rec.Lallar. hs nã·J n·JU'te o prop6sito da :fraude. li:n

tãJ, êle tinna dOlS ~ll·JS para reclll..ll.ar. Se nâ·J rês, pereceu 

seu dlreito. CJm.J vou saoer que nà,J houve fraude ? :i' ::taté 

ria de !AtG. I Tribunal reexa.::tii'I.-JU a.s-;questÕee, as provas e 

proferiu decisâJ para n!iri'I.:Jlr que níi•J hoJUTe fraude. Ve• a 

Tur11a e diz que não houve prescrição. HJUTe fraude. Isso 

importa e11 reexUle de fatos. Sabia o empregado que tinha 

nquê.J.e praz:> !:J.tal para recorrer, que o contrato em si, Eesl:l· 

os periodos distanciados um dos outros, era vi.Lido. l'orque, 
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se algu~m contrnta un e::tpre,;ado en c:maição c•:>ntr:f.ria ~ lei 

então é permanente a nulidade. A c·.mtinuidade da nulidade 

importa na ocorrência de prescrição, aas se o lado isolado 

é .~.e,itim<J, a violação da lei subsiste. Há essa distinção 

entre o ato nulo e o anu.LáveL Se um ató é anuld.vel, pode 

se anu.Lar, :aas dentro ue d:~is anos. 11"·:1 1:1ais, o e1:1pregado 

receoeu as indenizações, recebeu aquilo a que tinha d~reito 

n-ão pos!!o revolver prova!! para a!irmnr o contrário do Tribu 

nal. 11"cgo pr•JYi:r.tento. 

I Sr. Hildebranrlo Bbaglia - 11"a verdade, ou é nulo ou é ato 

anulável. llas, :1 intuito obstativo da cst:1bilidade •e pare 

ce tran!!parente na proYa d•Js autos, sem revolver que ·:l !ato 

admitido,que é a adaissã<J e a segunda rcadaissão, !oi reves

tido do intuito obstativo. n-ão :ae interessa de que Bllneira 

a fraude. t !ato real existe e é essa circunstânC.:. a de de

mis!!iio e segunda rcadmi!!são. Ise•:J é o basta.n te para caracte 

rizar o intuito obntativo. A segunda instância ad.aitiu que o 

direito do enprcgado !oi !crido, porque não houve readlllissão, 

nã·J hvuve cJntrato. A. c.aprêsa não readmi t il,l o empregado. Dai 

por que êle recl&a·)U entendendo ferido seu direi to. llleu voto, 

"data venia" "o re.Lator, c·J:l\·) se:npre brilhnnte, 6 no sentido 
A 

r1e restabe.tecer .,., decisãJ de prillleira instancia, garantindo 

êsse direit·J anterior ._, enpregado. 

I Sr. 1''"c!'i'lente - I relator nega pr•)Yimento e o revisor dá 

provilll.ento. Ministro Luiz Menos si ? 

I Sr. Ln i z i..nn'l~ !'li - Col!l o revisor. 

I Sr. Oharle!! Moritz - C·Ja o relator. 

tt Sr. !'r<]!Üdente - C·:ln o revisor. C·Jno salientou o ilustrad 

advoeado, da tribuna, era uma praxe da emprêsa padr·Jnizar os 

recibos. Havia na !irma aqugle precedente constante de vio-
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lar a lei, de obstar a estabilidade admitida no arti&o 453. 

I emprc,;c-do estava preJ!ido e só tinha UJI.a alternativa, 11. da 

saida. lle saiu, forçado pelo poder econô~ico mais forte d 

Tcxaco, sea qualquer vinculo de naeio~lisno. A CEprêsa ti 

nna êsae propósito obstatJ.vo que ~:subsiste no artit;o 11. De. 

forma que o meu p·nito de vista é no sentido do voto do revi 

sor, n !in de ser restabelecida n decisão da Junta, que deu 

ganh·J de causa ao e::rpr,~eado. Então, assilll se decide, 1Nntr 

os votos do relator e do l1inist:ro Cnarles Jobritz. Rcdit;iri 

o acórdã·J o Ministro Hildebrando Bisaglia. 

I Sr. To~tes M"'l to. - l'eln ordem. Sr. ?residente, ji est•JU 

habilitado o. pr•Jnttnciar v:>to no proeess·J de que pedi vista • .... 
I Sr. Secrctári•J - 'l'RCD(;:í:~SI N9 5 268/63 Relator: Ministro 

Luiz MenJssi. Revisor: Ministr·J Charles lrl.Jritz. Recurso de 

revista de deeisãJ do T!'tT ua 21 Região. Interessados: isso 

Brnsileiro de l'etr6le·J S/ A (Advogado - Dr. Ruy l'ereira Sil

veira) e David Landuci (Advogado- Dr. L'zaro Barroso).Com 

vista ao 14inistrJ Tostes Y~lta. 

I ~r. TJ~tM ~lta - Sr. ?residente, vou connecer do recur

s·J e, com a devida vênia, aco•panharo revisor. S·JU dos que 

procuram o C·Jntôrn·J da zona trabalhista. O Tribunal, aaie 

:t:reqllentelllen;;e, exaninn essas situaçÕes nos contrlitos de aé

o.icos e advogad•Js e, algullas vêzes, de reprcsentan;;es. lteste 

caso, era u~ controlaoor de bombas de taso~ina que tinha uaa 

zona, co:no tem <J ll6dico de p::trtB.o, um m1aero de clientes lll!. 

-

7 

seyao da eaprêsn, se11. que isso desvirtue a natureza do contr ,_ 

t•:>. 11! c:>llerciante, o at;en"te pode perfeJ.t:utente estabe~ecer 

un c·:>ntrato, ea virtude do qual Ôle tem sob sua direção ou 

sob sua atribuiçã·J Ulle deterainada zona. E' Jtuito natural 

que e.s elllprêsa!'l dividall, para facilitar o serviço e a !J.sca-
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O Sr. Tostes Malta - (Continuando) Atribuiu, então, a conser 
~ A 

vaçao das bombas a uma empresa. O .Tribunal enten~eu ~porque 

tinha obrigação de visitar 60 bombas, que eram as situadas 

na zona que lhe era atribu!da -que era empregado, Mas a em-
.. ,. 

obrigação homem, Tinha 
,. 

homem, presa teria a mesma desse esse 
.. ~ 

de como a empresa. uma faculdade que o empregado nao tem: a 

contratar pessoas estranhas, Diz o 
. ~ 

acordao: 
o 

"'lB.-mbEÚ/fato de, 
.. '-

eventualmente, ter o recorrido .. ,(le)." "Data venia 11 , para 

mim está evidenciada a qualidade de trabalhador autônomo. A-

campanha o sr. revisor. 

O Sr. Hildebrando Bisaglia - Quero, sr. Presidente, alterar 

meu voto, acompanhando o sr, revisor, diante da sustentação 

do Ministro Tostes Malta. A - ~ Se esse cidadao nao era proposto 

da emprêsa, não era cidadão categorizado, investido de pode-
.. 

res para contratar, se ele o fazia a seu livre alvedrio, evi-

dentemente está-descaracterizada a situação de empregado, 

Êle tem poderes de contratar terceiros, o que não lhe fÔra e 

carregado pela prÓpria emprêsa; êle contrata e paga, É uma 

situação t!pica de trabalhador autônomo, que trabalha por 

• conta propria, 

O Sr. Luiz Menossi - Gostaria de esclarecer. 
. ~ 

O acordao diz 

o seguinte: "O reclamante executava serviços de instalação de 

bombas de gaa:>lina, bem como reparos ••• (lê) ,11 

• O Sr. Hildebrando Bisaglia - Mas ja o fato de receber por 

serviços executados _;'causa espécie, Um cidadão encarrega

do de fazer verificação de bombas e assentar bombas, receben 

do por serviços prestados, isto é incomum nas relaçÕes de em

prêgo, para essa espécie de serviço, Geralmente aquêles que 

estão encarregados de executar serviços em bombas, êles o fa . .. 
zem como empregados, sujeitos a horario e tudo o mais. Este 
~ . 

nao estava sujeito a horar1o. 
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O Sr. Luiz Menossi - Parto do acordao •. Se o acordao diz que 

havia subordinação ••• 

O Sr. Hildebrando Bisaglia - Estamos discutindo,diante dos fa 

tos admitidos no acÓrdão, se existe ~ubordinação ou não. Os 
.. ~ .. a fatos estao no acordao que V.Ex. acabou de ler. O enquadra-

,. , 
menta desses fatos e o que estamos fazendo, diante da lei, 

, . ,. -
Modifico meu voto, entendendo que, nesta hipotese, ele nao de 

ve ser empregado, "Data venia 11 do sr. relator, conheço. 

0 Sr, Presidente- Também VOUI!I:Ompanhar V,Ex~, não sÓ pelos 

ariumentos do Ministro Tostes Malta, como pelos aduzidos pelo 

Ministro Hildebrando Bisaglia. 
,. 

Repontam desses argumentos 

dois fatos interessantes: o primeiro, salientado pelo Minis

tro Tostes Malta, a faculdade de o empregado contratar tercei 
A ~ ,. 

ros. Isto equivaleria a situaçao das empresa, por exemplo, 

que fazem limpeza de edifÍcios, que fazem o fornecimento de 
, 

toalhas para escritorios ou, ainda, aquelas que trabalham co 

dedetização e som. Êste homem A 

representava uma empresa, 

to que contratava terceiros. Outro argumento é aquêle de que 

havia a percepção pelos serviços executados, pelo nÚmero de 

bombas que visitava. Eis por que conheço do recurso. - Conhe 

cido do recurso, por maioria, com a palavra o sr. relator, 

• quanto ao merito. 

O Sr. Luiz Menossi - Quanto ao mérito, estou com a ilustrada 

Procuradoria, quando diz: 11 0 reclamante era empreiado da em-

,. ( ,.)" presa,., le • Pelo que, nego provimento, 

O Sr. Charles Morltz - Divirjo, porque o arbitramento da 1m-
,. , 

portancia pelos serviços prestados era feito pela propria pea 

soa que executava o serviço, Êle não fazia prestação de con

tas à emprêsa da importância recebida, De forma que não ha

via o v!nculo empregatÍcio, 
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O Sr. Tostes Malta - Com o revisor. 

O Sr. Hildebrand.o Bisaglia - Acompanho o revisor, "data ve

nia11 do relator. 

O Sr. Presidente - Com o revisor. - Assim se decide: contr& 

o voto do relator, foi dado provL"nento ao recurso. 
, ~ 

o acordao o revisor, 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 5 544/63 - Relator: Uinistro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Starling Soàres. 
" 

Recurso de revista de decisão do TRT da la. Região, O ESTADO 
A • A 

DA GUANABARA E MANUEL EPIPRANIO REIS E OUTROS (DR. EUGENIO 

R. HADDOCK LOBO) e CIA, FERRO CARRIL JARDIM BOTÂNICO, CIA. 

BRAS •• ~M. DE SERVIÇOS TÉCNICOS (CODRAST) e OUTROS (DR. J. 

ROCHA MOREIRA) • 

O Sr. Hildebrando Bisaglia - ~ longo o relatÓrio dêste peque 

no processo, mas vou sintetizar da seguinte maneira: "Movi-· 

mentada a ação contra as 4 empr;sas indicadas na inicial ••• 

(lê). 11 ~ o relatÓrio. 
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O Sr. Presidente -
. ~ , 

De acordo com o relatorio. 

12 

14,00 

(Faz uso da palavra o Sr. ~dvogado dos empregadÓs) 
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O Sr. Frésiliente- Em atiscusaão. Encerra&U., Cem a palavra o 

rola tor. 

O Sr. H11ciehranlla Bisaglia - Sr. Presiri~nte, como ilisae no 111e 

rola tério o prgcesso voltou a esta Tur11a. Anteriormente fora 

jul;;eilos dois agravas. Um lio Estado ila Guanabara o outro to 

roelanw.nto. Esta Turma, lianilo pro'rlmento aes liois agravu, 

cenhoceu divor&~ncia em cetermirwdos FOntos. Houve recurso c 

trn~rliiniÍrio lia liecisão lioata Turll'.a. Eu ne&;uei seguimento aos 

omba r:;os como Prc sidente li e Turma: (lê). A a partes interpus• 

• . ram recurso ortinario, 4!UO f«Ji lieno~~:ato e o 11ue restou fei ia 

s~. Estamu em face te il.ois acÓrà.ãos ilesta Turma, Um, lios 

a,;:ranntes enfie se ileciiliu o se:;uinto: "Sobre a intempestivilia 

ta e a lioscabimento lio recurso apontam os recorrentes os jul~a 

dos lie fls. 66, I!Ue afirmam ... (lê), A canclusão foi esta: 

"Acarli.am os Juízes lia Terceira Ture àar provimento a a açsvo 

para determinsr a subilia de recursa, por maioria ... (lê). s• 
se reconheceu a diver:ência quanto R intempestividade e quanto 

•= descabimenta do recursa ordinária. Isto no agravo dos recl 

matos. No a~a VD elo Esta li o lia Gus nabe rà, per sua vez esta TIJ!:. 

ma iecili.iu:"Nesta parte merece reforma o venerando des!l'lcho qu 

ciene,eu a revista, porfl.ue fla,;rante 11 iiver.;:ência. jurisprulien

cial. (Lê)'! Di&o eu no meu voto: nos «ds agrav~:~s ie lnstru

:nento 111ferecitlos pelo Estaào ia Gtltlnabara e peles reclamantes 

.foi alimi titio expre ssar.-.e nte o canfli to j uris)lr uliencial Unicame!l 

te f!uante ao cabimente ào recurso ordinário, '!Ue lieclliiu sêbre 

a exceção lie incompet;ncia e sÔbre a intempestiviliade: (lê), 

o Sr. Presiclente - V. Ex•. conhece?· 

O Sr, Hilàebr&>nin Bisaglia· - Cenheça. 

O Sr. Presidente - Com restriçaes. sã nestes il.ois pontos: in-

. tempestividade e 

IV. Ex•. Conheço 

·' 

cnbimento do recurso oràiniÍrio~ 

pelo • greve. Há liiver:;ência? 

De acÕrdo c;~ 

Cenheciil.o, 
A 

una 
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nimemente. Com a palavra a rela ter. 

14,10 - 2 -

. , 
O Sr. Hildebranrlo B1saiíl1• - !ol.uanto a primeira mataria, cabi-

mento à.o recurso arriin!ÍritJ, a iecisão à.e ]lll'imeira instância, 
A 

f!Ue acalheu a exceção àe incempetencia Gla Justiça ào TrabalhG 

é terminativa do feito nesta Justiça. (Lê). Se não heuvesse 

recurso para a instância imeà.iata, ,reclusa estaria s sr,uiçã 

em outra opertunii.ad.e. (Lê). Rejeite a preliminar d.e nãe csb 
, 

mente do recurso orliinarie. 

Q_ SI'. Pres111iente - Eateu io acêrà.e. com v. Ex•. Acompanhe e 

. To to llia r ela tol' na plen1 tuie i e seus funliamen tos. 

~Sr. Testes Malta - Aimito • recurso ortiinárh perf!ull peterá 

s )l!lr te sino ausci ta r cenfli te eu peci.erá e j~o~.iz leyantsr e 

cenfli te em re la çã • a e Reciensl, II'Ji.B já nã • poierá fazer em 

relaçãa a êste Tribunal, porf!ue não está preTiste na Censel1da 

çse f!Ue sé prnê s interTenção àe Supreme f!uanàe e confllte ae 

ier entre Juntas, Tribunais Rer;iensis eu juizes. Se ne mérite 

êste Trib\Ulsl Tier a firmar uma tese, já está ultrapasssncie • 

, -impeà1rs, entae, o }lr emmcismen te à e J11iz li o Di r e1 te 41ue peà e-· 

ri e susc 1 mr o c enfl1 te. 

O sr. H1lliebrand8 Risajills -Cabe recurBtt «esta d.ecisãe. 

o sr. Tt7>stes Malta - Come? O fa h àe caber recurse à.essa àeci 

sãe, não impellie f!Ue no meroente f!Ue uma decisãe se àá ne mérite 

o Tribunal entenia que resolver l!uante à competência. 

O Sr. Hil,lebi'Iõnill Bisar,lia - Cabonlie recurso, a parte es~ots 

, todos os recursos J~Qra rlirim1r o 11 ssunte referentes esse pre-

11m1118 r. 
, A 

Fixeie 1sse, ne merite tem mais f!Ue iiscutir sebre o 

conflita de jurisàiçãe. 

O ::;r. T,.stes Malta -Relator e revlser afirmam ne jul&;amente 

' dcs a era T!ls as flue stões ficaram 11m1 tai.as. 

O :>r. Hildebronoi.o Bisa,~lia - Expressamente. 

O :>r. Tostes Malta - Cenhecite, ne méri t0 o f!UII está se i.iscu

tindo é se cabe recurso criiniÍrio aõJ. nio. Ceme afirma •Jrela-
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tor, C!lbe, Cem a r ela. tor, 

Q ::Ir, Presiciente - 1./.ua.nto à· autra matéria ? 

O SJ', Tostes M9.1ta - 1./.ual. a outra matéria? 

15 

14,10 - 3 -

O ::ir, H1l&ebranlia Bis&~glia. -V. Ex~>, preclameu a result11lia? 

Per en~Uilnte e atamos sÔmente juleanlit!l se cabe recurso orli1ná

r1a lie liecisãlil que Gleu pela 1acompetência c:la Justiça ie Trab!l 

lha, Eu entenlio ~~:ue sim, V, Ex", e o Ministrs Tostes Malta .. 

, ' O Sr. Tostes !~alta- Tsmbem e meu voto, 

O Sr, l'restliente - Uná'nimemente, foi negada provimento lillil re 

curse, 
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O Sr. Presidente Por unanimidade, "declar'ado o cabimento d 

Recurso Ordin~rio. Tem a palavra o Relator. 
, , ~ 

O Sr. H1ldebrando Bisaelia - " A outra ma teria e. s::>bre a intell 

pestivldade. 
, 

Reiteradamente temos decidido, com o sufragio 

dêste Tribunal, que o praz:>.para recurso flui de imediato, s 

cientes.as partes na prÓpria audiência ••• (lê).· Rejeito, tam 

bém, a argü!.ção de intempesti~idade. O jUiz, depois de 48 
. A N 

horas fez li devoluça:> do prazo, conforme devoluçã::>. Conta-s 

o prazo dái. "Nada mais tend:> a decidir, nego pr::>vimento a 

ambas as Revistas. 

O Sr. Presidente -
~ 

Estou de acordo c:>m V. Ex&,·que espel4a 

a jurisprudência dêste Tribunal em relação a essa questão de 

devolução do prazo em 48 h:>ras. 

O Sr. Tostes Malta - O legislador partiu do pressuposto de 
A 

que na audiencia seria feita a ata • 
. , . ... . 

,e facilmente verificado pelo modelo, que um Presidente de Jun 

ta apreciaria· 6 reclamaçÕes por dia. Com o volume de 20 ol 

,o réclamaç~es isso se tornou impossivel. Os juÍzes ·fazem, d~ 
fato, um esfÔrço tremendo. "Aquêle prazo já não pode ser res 

.. 
peitado, I>orque até os fundamentos são diferentes. Então, a 

parte precisa, realmente, ler os fundamentos. 

O Sr. Luiz Menossi - Com o Relator. 

O Sr. Charles Moritz - Com o Relator. 

O Sr. Presidente - "Então, por unanimidade, negado provimento 

a ambos os recursos. 
v 

o Sr. ~ecretario - PROCESSO NQ 5715/63 - RR -Relator: Minis-

tro Starling Soares - Revisor: Ministro Luiz 11enossi - Recur-
' 

ao de Revista d~ decisão do TR'r da 1& Região - BIANOR MAXIMI-

NIANO DA ROCHA (Dr. Aline da Costa Monteiro) e CIA. TELEFÔ

IHCA BRASILEIRA (Dr, Eduardo Seabra Fagundes). 
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O Sr. Presidente - . 4 

Vem o presente apelo intentado contra 
' # N 

V. ac::>rdao regional que, na SUII. ementa, traduz .a tese em exam , · 

11,ssim afirmando:· "Não 011dida a revelia.,,· (lê)." A Procur 

d::>ria opina -pelo .não provimento do recurso, se. conhecido. E' 
, 

o relator1o. 

O Sr, Luiz Menossi -
4 

·De acordo. 

(Usam da palavra os Dra. Alino da Costa-Monteiro e Eduar 

do Seabra Fegundes). 
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t Sr. "Presidente - h discussã·J •. :Encerrada. Vou proferir 

meu voto c·JJI.J rclat-Jr. Realnente, •J Cllinentc advogado, ,da 

tribuna, sa.lientou, c•Jn a inteligência que lhe é peculiar e 

com a facilidade de falar de que S.Jx• 6 aetentor, os ponto. 

, principais da questãJ que são o da revelia e aquêle da noti 
• • 

ficaçâ:> postal. São os pontos ca.pita~s·; Foram taDbéJ:I de

batidos co:a nuita fe.J.ici<lade, da tribuna, pelo advo~:ado "ex 

adverso" êsses pont>Js, em que esti fixado o meu voto n•J sen 

tid·J de que, e.xaninando os autos, cheguei à conclusão prir:te -

. ra, do que tt revelia estava cJns•:>lidada dentrl!> dos aut>Js, 

p•Jrque e!>.sa exigência de citação por precatória, mesmo que 

nã·:> f·5sse ac·Jlhida pela lei,. mesm.J .que nii·:> f~sse acolhida 

pela jurispru,Jência, estava anula,la pelo c>Jnparecillento do 

e~prcgado à primeira audiência. Kessa primcirá audi8ncia 

conparcceu 
'I 
.deteve com 

o empregado c pediu o adianento. C advogado se 
- . 

poderes para defender sett réu •. !teste caso, se 

tinha ê~ses poderes, não era necessirin a· revelia. Agora, 

6 necessári·J saber se essa reTelia atinge o ponto essencial 

àcquela cireunstftnc~ll, •J sen-.~cto VIUi.,, o aentitlo quase il.La

plieiTel d., nc.Srdão quando !!C refere b. prelillinar. Rcallllent , 

.., ac·5rdã•:>, nesee p·Jnto, é mu~ to lac:lnico q~f!ndo fala s.Sbre 

as pr elim.i.uarcs. :Pura r:l.i. .. 1, o 11eu pensuen t•:> sô ure revel ~o. 

estd. n·J urtigo 044, porque a reveliiL tult:tinolt <!Ualquer de

resa. t r'Cela~~ante abriu mãõJ d·J seu d~reito. De forllla '!11 

nã., prevalece el'sa prelilllinar. Se os .. c6rdãos citados não 

se ap.l.icu ~ csp6cie aos ilutos, nã·J nd to.lar l:lais elll Tiola

çã'-' de .l.ei. J:is n ruzã-, por que nno conheço do recurs·:>. 

t :Sr. Lui~ ~l"wJl'lsi - VJu cJnhecer do recurso, dian"tc dY 

C•Jntl it•:> jur1sprud encJ.a.J. c i T.ttào, p·Jrque .l'lJuve Ti cio de ci

ta,ão. Se o er:pregado a-Jra el'l M·)squita, I•Jra av lst .. d·:> da 

Glt~!.nuoc•ra, pede ') c•J:-.p,- reci;ucnt·J à o seu uuV•Jguao, a .Lei peL 
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!U te ~.tUe a citação seja posta.1. :Poderia acJntecer que o 
-

-19 

-2-

iLd.V·Jgado na) nouoesse que o empregud·:> norava :tora d·:> J:stado 

uu Gunnab·ra. C:>m certeza, pediu o adiaJJ.ento pensando que 

o reclumance ia comparecer. .I{.J caso 1 a tini ta s•:l.lu~;;ão seril:c 

por petiçâ:> precnt.ória. t juiz não po,düt citar o .,: ... pregado 

por n:>tificaçno p·:>stnl. !'urtiu o êrro d•:> prJprio jt11z Y.Ue 

ueverio. ter IDtifi-.ado J Clllprcgado p<Jr precat·5ria • .ioiante 

'!i"ro, vou ,,nlhecer do recurso. 

t Sr. To,t.··!' j~"lta - ir. !'residente, quem ui21 que é êrro ? 

.. ' C:>n u. aevld a vcnl.a, o tunciJnário postal está investl.d•:> das 

fun1Ões de o!icü.l de JUstiça. .I{Õ:o dir:;o cu. Dir;o, citand:> 

•)piniâ·:> de mestrcn, entre ê.lcs, o prJJ!ICliro u·toco.lizur o 

... ssant·J f·:>i o n·:>sso eminente colega Délio fiUrunhã•:> e depois 

aêle vários entudl.osJs. 
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O Sr. Tostes Malta - (Continuando) Infelizmente, o Direito 

Processual não tem atraldo muitos estudiosos, W~s nem cons

titui novidade o sistema da_ citação por via postal, o·· que 

já no Direit~ Português prevaleceu dura~te largo per!odo, 
, . . 

Assim, o funcionaria postal, onde quer que esteja, tem compe. 

tôncia para entregar a _citação, exatamente como o dr. advoga. 

do sustentou da tribuna •. De maneira que é um equivoco, quan 

do se afirma que é ·preciso precatÓria, Êle não precisa de 
' , ' ~ . - ' . 

precataria. Mas, quando precisasse, ocorreu aquilo de haver 

acudido ~ citação, que se tornou vaga. Quando não se tornas 

se vaga, a nulidade não foi arg~ida. Não vejo como, com a. 
,.. 

devida venia, acolher a preliminar. 

O Sr. Hilcebrrrndo Bisa.glia - Estou em dÚvida numa questão de 

ordem, Parece que há uma nulidade arglilda por não ter sido 

apreciada questão. essencial. Perguntaria se a questão essen 

cial é exatamente esta do v!cio de citação. 
• 

· O Sr. Presidente - O recurso diz ass 1m: "Quanto a nulidade 

" ·")"" " , da c1taçao, .. (le • r;sta, da falta de citaçao, esta muito bem 

apreciada, porque diz aqui: (lê) • 

O Sr.: Hildebrando Bisaglia - Então temos uma preliminar de 

nulidade do acÓrdão regional, por desatenção ao art. 832. 

Esta preliminar tem que ser apreciada em primeiro lugar; de 

pois, seria apreciada esta do v!cio de citação, Pediria 

ao sr. relator que firmasse seu voto em face da nulidade ar 

gilida. ••• 

" " o·sr. Tostes Malta - Tem toda a razao. 

O Sr. Presidente - No inicio do meu voto eu abordo êste as-

pecto, salientando que,examinando a. Turma a revelia decreta 

" da, com ausencia do reclamante, esta preliminar encampava 

todos seus efeitos, 
, 

Desde que havia a revelia, materia de 
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~ . fato, todas as outras l!lllterias estavam encampadas. Digo no 

meu voto: (lê). LO~!;O abordei, no inicio do meu voto, esta par 

te do art. 832; 
O Sr. Hilr'lebrando Bisagl1a - A matéria era essencial ? . Se a 

matéria argÚ!da no recurso de revista não é essencial, se sua 

não aprec.1ação não traz preju!zo à parte, eu a· rejeito. 

Nas razÕes de revi5ta parece que o recorrente faz menção à . ~ 

parte omitida pelo acordao. 

O Sr. Presidente- (Consulta os autos), Termina dizendo que 

as preliminares não merecem acoih1da. 

o Sr. Hildebrando Bisaglia - E o recurso do reclamante ? 

o Sr. Presidente - Vem nas 
w de revista o seguinte: ( lÔ) . razoes 

O Sr. Hildebrando Bisaglia - Peço vista dos autos, 

o Sr. Charles Moritz - Ai:Uardarei o pedido de vista. 

O Sr. Presidente - Suspenso o julgamento~ em face do pedido 

de vista do Ministro Hildebrando Bisaglia, - Suspensa a ses 
w • 

sao para o cafe. 

(INTERVALO) 
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O Sr. Presidente , -Esta reaberta a sessao, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 5715/63 - RR - Re1at~r: Minis-

tr~ Star11ng Soares ~ Revis~r: Ministro L~iz Menossi - Recurs 

de Revista de decisão do TRT da 1• ~egião - BIAUOR MAXIMINIAN. 

DA ROCHA {Dr, Alino da Costa M:mtein). e CIA. TELEF~NICA BR 

SILEIRA (Dr; Eduardo Seabra Ragundes). Pedid~s de vista do 

Sra. Ministros Hildebrando Bisaglia e Charles Moritz. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra· o Ministro H11debrando Bi

saglia. 

O Sr. Hildebrando Bisa~<lia - .no Recurso Ordinário o réu 

vantou preliminar de v!cio'originário de citação, 

miriar é de que a açao foi distribu!da em 19 de outubr~ e aomer 

te a 11 de dezembro é que recebeu a cÓpia. 
, 

Es~ou ao rememo -

rando as nulidades argUÍdaa no Recurso Ordinári~, para verifi-
- ' ~ - -car se houve omisaao do acordao. ' A A terceira nulidade e ao-

. -., 
. . , - . 

bre cometimento de falta grave, que_ seria de·merito, No Hecur 

ao de Revista é argil!da nulidade, porque o acórdão não aprecio 

essa preliminar, ou seja o que dispÕe o art. 8;2 .•. (lê). En-
, -~ - . 

tão verifica-se que, na verdade, o acÓrdão regional é omisso 

no que tange a essas duas questÕes, Mas a segunda nulidade se 

refere a mérito. A terceira nulidade, falta de cÓpia, não te 
- A 

consiatencia, porque,embora recebend~ com retardamento, recebe 
A 

muito antes, pois a audiencia f~i em-fevereiro. O Tribunal, o 

mitindo-se de apreciar essa reatéria, não acarret~u prejuÍzo • a 

parte. Rejeitou a nulidade arg~Ída, nao conhecendo o recurso, 

A outra matéria, sÔbre vicio de citação inicial, foi muito bem 

esclaecida pelo Ministro Tostes Malta. Ela foi feita por. via 

postal e a Consolidação não preve outra forma. O Ministro To 

tea lr>alta salientou que o funcionário faz as vêzes de Oficial 

de Justiça • 

. , 
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O Sr. Luiz Menossi - Pergunto a V. Exli se quem compareceu 

pelo reclamante tinha p!lderes? Não exite nos aut~s procura-

ção com p~deres para defender o empregado. 

O Sr. Hildebrando Bisaglia - Consta d~s autos que a autora 
• A # • 

esteve presente a audienc1a e ausente o reu, mas presente seu 

advogado. 

O Sr. Luiz Menossi - ~~s quem é o advogado? ~le não pediu 
A 

adiamento. Apenas foi lavrado um termo de adiamento, 

O Sr. Hildebrando Bisaglia - "Não se tendo realizado a audi-
... ... tt 
encia ••• (le), 

-
O Sr. Luiz Menossi - V. Ex!~. pode verificar que êsse advogado 

não tinha procuração do empregado, 

O Sr. Hildebrando Bisaglia - O nome do advogado é Wllmar Sal 

danha. ' N Ha uma pr~curaçao constante dos autos em que o recla-

mante constitui seu procurador o Dr.· Alino da Costa Monteiro. 

O Sr. Eduardo Seabra Fagundes - (advogado) - V. Ex• me perm! 

te um esclarecimento? 

O Sr. Hildebrando Bisaglia - Gostaria de ouvir o dr, advoga-

do. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra v. S'-~· 

O Sr. Eduardo Seabra Fagundes - O Dr. Wilmar Saldanha é com

panheiro de escritÓrio do Dr. AUno da Costa Monteiro e está 

aqui presente, E' preciso salientar que o prÓprio recorrente 
A ' A jamais pos em duvida que o advogado fosse seu procurador. De 

acÔrdo com o art. 209 do CÓdigo de Processo, as afirmaçÕes fe 

tas,e não contestada~ são verdadeiras. 

O Sr. Aline da Costa Monteiro - V. Exa me perdoe, mas dese 

jo usar também da palavra. A verdade processual nem sempre 

a real. • O Dr• Vlilmar Saldanha, que trabalha comigo, foi a J 

ta com o Único sentido de pedir o adiamento da audiência, Nel 
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conhecia o processo. l 2"' audiência, qu·e foi realmente a pri 

meira, êle também compareceu. l~s não está registrado na Ata 

Mas a verdade é que compareceu e o Juiz declarou que não podi 

participar porque não t.inha qualificação. Se tinha poderes 

para a 11 audiência, tinha para a segunda. Fui obrigado 
... ~- . entrar com elementos de fato, porque nao sao elementos proces 

.. 
Quando houve a revelia ele. compareceu. suais. O juiz disse 

q•-1e não tinha procuração e que não podia participar. Antes 
, N 

tambem nao tinha e pediu adiamento. ~le compareceu a ambas 

as audiências. 

'. 
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O Sr. Advogado ~lino Monte iro- (Continuando) A primeira, 

em que o dr. Eduardo pediu adiamento e a segunda,quando se 
~ A 

aplicou essa pena de revel ia. Nao participou:,da audiencla 
~ 

tinha qualifica porQue nao 
~ 

çao. 

O Sr. Hildebrando Bisaglia As palavras do sr. Aline Mon-

' ~ 

te ir o merecem f e 1 mas na o ' e o que consta dos autos, 

O Sr. Tostes Malta- Pela 

te: o recurso foi conhecid 

o Sr. Hildebrando Bisae.;lia 

o Sr. Tostes l.!alte. - ~. 

o Sr. Hildebrando Bisaglia 

ve citação inicial,reflete 

O que estamos discutindo a 

tação inicial, 

O Sr. Tostes Mal ta - V,Ex 

ordem, ~ueria perguntar o seguin~ 

o pela questão da revelia 'Z 

não. 

- Pela citação inicial. Se não ho 

' ' na revelia que e materia conexa, 

gora é se houve ou não vÍcio de. ci-

., -· 

& me perdoe.j. esta'discutindo agora. 

V.ExA já re,ieitou as preli minares 'Z 

O Sr. Hildebrando Bisae.;lia 
• que tange a citação, enten . 

- Já rejeitei as preliminares. N 

do que ela é válida, Como V,Ex& sa 

lientou, a 

dimento no 

citação se faz 

processo do tra 

por via postal, não há nenhum impe

balho. O fwlcionário dos Correios 

tem investidura legal para entregar a citação. No caso, enten 

do válida a citação, 

o Sr. Presidente - V.Ex' ' ~ tambem nao conhece e rejeita. 

o Sr. Hildebrando Bisa~lia • O Advogado compareceu a primei-
h 

devia argliir ra audiencia, a falta de citação, 
~ 

o Sr. Tostes Malta - Não foram oferecidos embargos 'Z 

o Sr. Hildebrando Bisa~lia l·:ão houve embargos quanto à omi -
~ Mas como a jurisprud sao. 

,. 
encia tem sido tolerante q1anto a 
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• essa ma teria, 8. o missão não acarreta preju{zo. 

O Sr. Charles Mor i tz - Acompanho o relator. • Quanto a cita-

ção estou perfeita mente de acÔrdo,porque já se tem aceitado a 

citação por via po stal. 

O Sr. To ates Malta 

Bisaglia levantou 

deveria ser discut 

- "Data venia 11 , o ministro Hildebrando 

uma questão de ordem. Em primeiro lugar, 

ida a questão da nulidade do acÓrdão. Eu 

não me pronunciei . 
o Sr. Presidente -

o Sr. Tostes Malta 

o Sr. Presidente -
que não conhecia d 

o Sr. Tostes Malta 

minar. 

o Sr. Presidente -
o Sr. Tostes Malta 

liminar de nulidad 

debrando Bisaglia • 

o Sr. Presidente -
meu voto declarei 

revelia. 

o sr. Tostes Malta 

como contida na re 

processos demoram 

casa tendo votado 

Enquanto sentir ne 

e pedirei vista, a 

fato, com a deEida 

- --· 

" exatar.1ente sobre isso. 

v.Ex1 não se pronunciou sÔbre essa parte 

Vou votar se V.Exl permitir. 

V.Ex1 não havia dado seu voto declarando 

o recurso ? 

• Iião me pronunciei quanto aquela preli-

V.'Ex' tem a palavra. 

O relator não se pronunciou sÔbre a pre

e do acÓrdão, Razão ror. que o ministro Hil-

• o 

V,Exl não entendeu o_voto, Ho in!cio do 

que tÔdas as matérias estavam contidas na 

- Ia continuar dizendo que S,Exl tinha 

vella. Sr. Presidente, lamento quando os 
u " aq.t i, mas imagine V ,Ex& que- eu fosse para 

precipitadamente; teria um pesar enorme. 

cessidade de raciocinar eu demorarei a votar 

inda que fiquem muitos processos. Mas, de 

" - -vania, uma questao nao tem nada com a outra 
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De maneira ~e nao se pode considerar prejudicado, o que hou-

ve foi omissão, Apenas, com a devida v;nia, o ministro Hilde' 
.. brando Bisaglia suprimiu uma instancia, S.Ex& votou aquela 

preliminar, deu os fundamentos, mas faltou ume,a de nulidade 

do acÓrdão •:.a: o dr, Advogado disse porquê. O ministro Hil

debrando Bisaglia salientou que cabia ao Regional, mas para 

mim é questão de direito, Posso aceitar ou rejeitar. A que~ 

tão de direito é essa levantada pelo dr, Advogado da parte 

contrária. Não cabe a argfiição porque não foram oferecidos 

embargos declaratÓrios. O Tribunal não se pronunciou sôbre 

essa questüo, não tem possibilidade, não há. teses. O Tribuna 

não afirma que possa proferir uma decisão omitindo prelimina-

res, Então· essa é a questão, 
I 

Ja votei aqui num caso em que 

entendi'" que não cab:la.m embargos declaratÓrios porque não podi 

ser dada a decisão. 

O Sr. Presidente - Aí discordo de v.Ex&, com a devida vênia. 

Trata-se de omissão e não houve embargos declaratÓrios, 

O Sr. Tostes Malta - Se o acÓrdão omitiu as questões e se. ter, 

como decisão implÍcita, posso discutir essa questão e anular 

para que o Tribunal se pronuncie, Mas quando o Tribunal 1'a 

quo 11 rejeita essas preliminares,êle não pode mais dar funda

mentos, não pode mudar a decisão. Por isso aceito êste argu

mento, neste caso, .. _ ·• O pronunciamento do Tribunal Superior 

está condicionado à oposição de embargos declaratórios para qu 
• 

<Se- saiba os fundamentos. Mudur agora, anular a decisão para 

dizer os fundamentos,não mudava a conclusão porque já foi re

jeitado, Por isso,acornpanho o relator na conclusão, não nos 

fundamentos. 

O Sr. Presidente- Assim se decid~,nos têrmos do voto do re• 
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lator e revisor,não conhecer do recurso, com restrições do . ~ 

ministro Tostes Malta quanto a fundamentaçao. 

O Sr. S~cretárlo - PROCESSO NQ 5 578/63 - Relator: Ministro 

Charles Moritz. Revisor: Ministro Tostes Malta. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2 1 Região. Interessados: Cia. 

de Seguros 11 Previdente 11 e Riachuelo (Dr. Silvio R. Dinarte) 

e Mario Bastos Lemos (Dr. Orestes Bianco Disessa ). 

O Sr. Charles ~~oritz - Vistos, relatados e discutidos,.. 

(1;). to relatÓrio. 
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O Sr. Luiz Menossi - De acordo. 

O Sr. Presidente - Com a palavra o sr. advogado. 

(FAZ USO DA PALAVRA O SR, ADVOGADO DO R..G.:CORRIDO) 

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

sr. relator. 

o·sr, Charles Moritz 
: / A . . 

-As duas;empresas seguradoras fornam 

• um consorcio com uma 
# unica filial, na qual trabalhava o recor 

rido,,.(lê), Rejeito esta preliminar. 

O Sr, Tostes Malta - Ainda que haja pontos de distinção, no 

-essencial havia identidade, Como o sr. relator acentua, nao 

houve prejuizo para a defesa, a Acompanho S,Ex, • 
• O Sr. Presidente - Isto quanto a preliminar, e quanto ao co

nhecimento ? - . O Sr. Tostes Malta - O.sr. relator entende que nao ha motivo 

para conhecimento na preliminar ? 

há motivo. 

. -Tambem entendo que nao 

A - # O Sr. Charles Moritz - A empresa nao conseguiu provar a pra-

• tica de falta grave e, assim, improcede o pedido quanto a in 

denização, pro-aviso e férias proporcionais,,.(lê). 

O Sr. Tostes Malta - Em que ponto o sr. relator conhece? 

O Sr. Charles Moritz - Estava justificando, 

O Sr. Tostes Malta - V .Ex~ dá provimento? V .Ex'! mandou que 

se pagassem 8/12 avos da gratificação da lei 4 090. O dr, 

advogado da tribuna salientou que se havia mandado pagar em 

desacordo com o tempo de serviço do empregado. Quero saber 

em que parte S,Ex~ conhece e por que conhece. 

O Sr. Charles Moritz - Conheço nesta parte, para que se efe

tue o pagamento,com relação às férias de 58, de maneira sim

ples .. ,(lê). 

O Sr. Tostes Malta - Eu digo nas minhas notas: 11 Em relação 
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às férias, incab!veis em dÔbro como se f~ssem salário •. · Mas 

a condenação não decorre do fato de não serem pagas, mas pelo 
,.. 

excesso de prazo. O ar. relator afirma que cabia a ele iOZar 

mas, com a devida vênia, entendo que nesta parte não está jus 
,.. 

t1f1cada D. revista. Se fosse ass 1m, os gerentes não teriam 

possibilidade de gozar as férias do perÍodo e, com esta alega 

ção, nunca receberiam as férias em dÔbro. Considero questão 

de fato. Entretanto, chamou-me a atenção o dr. advogado da 

tribuna para o fato de que a sentença mandou pagar gratifica

ção em desacordo com o tempo de serviço. Qual é essa grati

ficação ? 
,.. 

O Sr. Charles Moritz - A irat1f1cação que ele pretende aqui 
, 
e de 120 mil cruzeiros. 
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O Sr. Tostes :,!alta - ~ gratificação de Natal. }lão é da Lei 

9 070.'? 

. c"' "'r. Charles Moritz Não. E 1 em relação ao anode 1960. 

O Sr. Tostes Malta - Sr. Presidente, com a licença do Rela

tor,-'pediria_a V. Ex ... que ouvisse o advogado para esclarecer 
A 

~ eote ponto. 

O Sr. Advogado -
, 

Ate maio de 1960 o reclamante recebia gra -

tificação de Natal, mas em 1960 a emprêsa convencionou com o 

empregado no sentido a e desaparecer aquela ·gratificação de 

natal e desaparecer a comissão que vinha recebendo, estipu -

lando-se a gratificação fixa anual de cento e vinte ll!Íl cru

zeiros. O Tribunal,. por outro lado,· como se tratas se de tJlll.

téria de tal natureza, resolveu:· (lê). PessGria o reclaman-
... ·. ' 

te a ter uma gra tificaçao anual de. cento e, vinte mil teruzei-

ros a partir de lQ de maio ae 1960 •. Em consequência, as gra

tificaçÕes deviam ser prcporcionais a quatro meses. A grati

ficação mÍnima devia ser paga na base de 4/12 a_vos, tudo ase 

apurado e a partir de outubro. Mas o Tribunal mandou ser a 

partir de dezembro. AÍ eu digo que o Tribunal excedeu. 
. , 

O Sr. Tostes Malta - · Nesta parte V. Ex!!., da provimento ? 

O Sr. Charles Mor1tz - Dou, para o pagamento correspondente 

de maio a outubro. 

O Sr. TosteR Malta - Como eu confesso que nas minhas notss t!!, 

nho omissão quanto à gratificação, quando a emprêsa sustenta 

que é liberal essa gratificação ••• 

O Sr. 
, 

Advogado - Liberal so parcialmente • 
. 

O Sr. Tostes Malta - Mas, não ~ aivergência.em t~rno disto, 

porque a partir de determinado momento ·aquilo que era liberal 
, 

se incorpora ao salario, e no fim do ano tem direito a rece -



.. 

POCER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

28/4/1964 PS/ 

~ 

ber isto. ~ foi o que se mandou pagar, Eu nao vejo a di -

verg;ncia. Transposta a p:i:'elillJinar··poderemos discutir o 
, , 

ruerito. Mas, pergunto, como transpor a preliminar ? Ha 
h 

divergencia no caso ? 

O Sr. Charles Moritz 
, 

O Tribunal·manctou pagar ate dezembro 
h 

e a empresa recorre. 
h 

O Sr,·Tostes Malta Mas, qual a ctivergencia que justifica 

o conhecimento neste ponto ? 

O Sr. Charles Mo ri tz -
, 

E 1 que o Tribunal diz ate dehrmins-

do tempo. 
, . 

O Sr. Tostes Mnlta V. Ex!!<. justif.).ca o paguntento ate as 
#" -· ' N # ferias ? Isto, em relaçao ~ gratificaçao, e que quero saber. 

Creio que o Ministro Hildebrando·'Bisaglia, 
, 

que e sta com os 

autos, vai pedir vista. :Não conheço do recurso, . 

O Sr. Presidente - O Relator conhece:o Rsvisor não conhece, 

O Ministro Hilaebrando Bisaglia pede vista. 

O Sr. Hildebrando Bisa~lia -
, ~ 

No acordao da revista diz o se-

guinte: que a gratificaçlio é proporcional ao tempo de traba -

lho ••• (lÔ ), 
H # 

Na verdade, nao esta fundamentada a revista 

nesta parte. 
, .. , ' 

Tambem quanto as ferias o Relator reduz a forma 

simples; foi citado o •rtigo ... (lê), 
, 

Neste ponto e que pode 
. -

h 

ria ter havido alguma divergencia, se o pagamento foi mandado 

• ·a partir dessa epoca. De qualquer mane.ira entendo que, ainda 
, , - -que se pudesse no merito corrigir esta falha do acordao, nao 

vejo como conhecer. Não conheço do recurso. 

O Sr. Luiz Menossi Não conheço. 

O Sr. Presidente - NÃo conheço. Assim se decide, por maio -

ria, contra o voto do Relator, não conhecer do recurso. 
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O Sr. Secretário - PROGl!:SSO NÓM15RO 5 496/63 - Reb.tor: Mi -

nistro Luiz Menossi - Revisor: Ministro Charles Moritz - Re 

curso de r e vista de de c i são do TRT da ;5~~> Região - ANTÔNIO 
, . 

C~LSO LOPES (Dr. Thiago Jose Loureiro Costa) e FACULDAD~ D~ 

CTh:NCIAS dDICAS D.l:!: MIN11S Gl!:RaiS (Dr. Ernesto Juntelli ), 
, 

O Sr. Luiz Menossi - O ~gregio Tribunal Regional da Terceira 

Região entendeu que o recorrente não tem direito aos fnvores 

-da Lei 2 641, de 1955, e 3 999, de 1961, de vez que nao exe~ 

ce qualquer das s tividade·s a que se rersrem tais diplomu.s,,. 

(lê). 
, 

E' o rehttorio, 

O Sr. Charles Moritz - De acÔrdo, 

(Faz uso oa palavra o Sr. Advogado) 
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O Sr. 'l'r~sitiente -Em llll.soussao. Encerrada. Cem a Jlllavra o 

rela ter. 

!l. ::!r. I;uiz ~iennssl. - Sr. Presidente, a jurisprudência cl.taia 

pele rec:lrrente nao se ajusta ae caso llos autcs, porq_Ullnto as 

instâncias 41tue examinaram a matéria lte fato concluiram ~~:ue 113 

rec~1119.nte não exercia a fu.'1çio ie ajuàante ie laboratÓrio que 

)Pretenci.e ter sido a sua ••• (lê). Pelo que, nãe conheQo do re-

curso, 

O ::>r. Cmrles M:!lritz - Também nã11 conheço, 

O Sr. Presii!ente - Rela t:lr e revisor não conhecem. H!Í lliver-
A 

!;encie? 

:) ::lr. Hildebrentio Bisa•'lia - l'!l.ra um esclarecimentc a~nas. A 

fun~• qUG.l era? 

. - . Q.....§J:. Luiz Menossi - Vou ler o trecho to acorciao. Era tecnico 

• em anateml.a. Ll.ia c•m callaverss. 

Q Sr. Hl.liebr11ndo BisaJlia - ~sse .fato é ieclaraio no ac;;Írião. 

O trabalhe iêle qual~era? 

O Sr· Luiz Meno ssi - O recorrente ~tuer iêste Tribunal o llm}laro 

àe SUil.S vetensÕes: (lê). AtlXilbr da Caieira ie Anatemia ia 

Faculdade ie Ciências Méiicas de Bel:> Harizente, 

O Sr. Hilóebro nrt" Bisaglia - Estnu esclarecido, ~ }IIOss!vel I!U 

. - . Acho 11ue o a corilao esta exato. 

\uxiliar àe méiic •• não éonheç;. 

O Sr. Pr.,siliente - Sem l!.ualctuer àiver8ência, não conheciio • 

recurso. 

O Sr. Secretárill - PROCESSO 112 6 041/63 - Relator: Ministre 

Tostes Ucalta. Rêvisor: Ministr:J Hiliebranch Bisa;;lia. A Tur 

J.il.ir;;u l!l jul~l<!r,ento em virtuie lie em.-ste ocarrido na votaçãa. 

ls Ministros rela ter e Cl1arles 1·:oritz, conheceram e as Minis-

tros Hildebranr'lo Bisa~ia e Luiz Menos si não to~:o ra conhecimen 

.:a. 
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o Sr. P~e sitlent" - \olU'll ll tese? 

o ;:,r. T:~stes l..alta - ra.:;amen to em triplo dos 

o Sp • Pre sillen te - Nãl.'l cenheço. 

o S!'. H1lcl.ebN nh Bisa -'lia - O recurso é ta 

16,00 

feriados. 

h 

emprJ·sa. 

O Sr. Presidente - N:lo cenhe<;o• Vou em dÔbra. 

- 2 -

O Sr. Hilliebranclo BisA dia - O acórdão cita do foi àe Turma. 

A empr;sa ale,;;a viohção d::. art. lQ c~a Lei 605. Eu não conhe 

ço. ~ ~uestão de interpretação ào dispositivo àa Lei 605. 

Como se entender vtola~o liter~lmente? 

O Sr. T~stea 1:S.lta - Vamos admitir que o recurso sejr> pela 1,! 

tra :!!, • 
, 

Pergunto: ba na lei al~um c'ispositivo que él:l.t;;n que os 

ferinàos tr!>bnlhséloa saa p!igos em triplo, ou os ti!ias ferio.ilos 

são 'f''iii!;SS em linbr0 além ci.a tlb de repeuso? Não. Entãll tudo 

que se iisser afirlllR tivnmente man<ianci.e pe. "'-r em triplo viola 

a lei, parque n lei manda J!!li i}l.r apens s em dÔbr::~. Conheça e 

i0u ,ravimento. 

O 8'!". Presidente - Estou i!e o.cÔrflo com o Ministra Tostes 1lnl-

ta. Adot:» 8 tese de que o Ffig!lmento cteve ser em dÔbro, não 

em tri:~~lo. não conheci!\ o 111 r 3Ctlrso, por ma1orill de votos. 

O S"• ScJcretario • PROCESSO N!! 5 976/63 -Relator: Min1stn 

Tostes Malta. Revisor: Ministro H1làebrantle Bisaglia. A Tul" 

ma reselveu 9. t~iar o jul.,.-u men to em v1rtucle de emi~Q te ecorr16! o 

na preliminar de canhecimen to. C ;;,nheceram fio recurso as Jani 

tros relator e Cbarles !.loritz e não conheceram ::~s Ministros 

revisor e Luiz Menossi. 

·O Sr. l'r<"sidente - ~ut.l 8 tese? 

O Sr. Tostes Malta - Tr!lta-se lie reclamação s•bre suspensão 

por três dias, julgada lnproc.eiente p::~r não comprnad.a a fal

ta: (lê). Conheço e d.ou provimentG. Tem rezão a recl!lrrente, 

pois a suspensão alimente se evidencia injusta c ::Jm a jus ti fi c!. 
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çaa das faltas ao serviço: (lê). Absolvo cila canilenaçio. 

O Sr. Hilà.ebrnnflu Ilisll,.li« - 1. Giecisão foi no senticia de que 

ni o> prmVI!.d.;) que o eu1pre,;ad:il faltara Ul serviço, injusta r;ra 

a suspensão. Sãm ro.inl"ll.s n::>tas. 

O Sr. Tostes Mslta - 1lio ach•ltiu-se como certo ter G r 11clarnan 

te ftaltada ao· serviço. Vam::>a ver isso. 

F S ~ se estivera~ err~~as O Sr. Rilcilebrnn~o Bisa;lia - ls. 9· v w• ~a 

. as minhe s notas. 

OS'!", 'l'r'!sià.ente -Conheço. v. Ex!!, conhece? 

O ::lr, Hilliieb:r11ndo B1sae;lia -Não conheço. J.:atéria àe f'at!ll. 

A parte ale&ou viola ç<Ío do art. 509. Entendo que o onus da 

' A pr ova e ia empr e se. • 

O s,., Tostes lialta - Nio é I!Uestão de. !'ato. Ael.mitir-se, pela 

liefesa de fls. 5, que os ratos art1culaà.eJs na inicial.,, (lêl. 
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O Sr. Tostes Malta - (Lendo).- Essa decisão foi proferida 

quando não estava o empregado na audiência< Então, na audiên 

cia, Íida a reclamação, foi dada a palavra ao representante d 

·reclamado ... {lê). ·Não foi contestado o fato de que o empre 

gado fo1 suspenso porque faltou ao serviço. 
.. 

O que a empresa 

tinha que provar? Se admitia como certo que o empregado fal 

tou, não havia que provar nada. Logo, inverteu-se o Ônus da 

prova. 

O Sr. Presidente -
, 

Tambem conheço. 

O Sr. Hildebrando Biaaglia - Justamente alegada a justa cau 

sa para su9pensão, compete a. quem alega prová-la. llego pr:>vi 

mento. 

O Sr. Charles Moritz -
m .. 

Com o Ministro !ostes Malta. 

O Sr. Tostes Mllta -
~ , 

Nao e quem alega. O empregado falou ao 

serviço. ~le admite. Foi suspenso. Então, a Justiça terá 
, 

que decidir se o empregado podera faltar ao serviço sem haver 

punição. 

O Sr. Presidente - Acompanho o Ministro Tostes Malta. Dado 

provimento ao recurso, por maioria. 
v 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 5920/63 - RR - Relator: Minis-

tro Tostes Malta - Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia - R 

curso de Revista de decisão da 5" JCJ de São Paulo - El·.!PRtSA 

AUTO QNIBUS MOGI DAS CRUZES S/A {Dr. Ralph Cândia) e MÁRIO 

NASTRI {Dr. Ibiapaba de Oliveira Martins). 

de de empate ocorrido na votação ••• {lê). 

Adiado em virtu 

~ 

o Sr. Tostes Malta - Feriado trabalhado, em triplo ou dobro, 

O Sr. Pr~sidente - Conheço e dou pl'ovimeJ1to. Por u..'lanimida

de, conhecido o recurso e, por maioria, dado provimento, para 

julgar improcedente a reclamação. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 6046/63 - RR - Relator: Minis-
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tro Tostes Malta - Revisor: Ministro· Hildebrando Bisaglia- Re 
' 

curso de Revista de decisão do TRT da 26 Região - CIA. QUÍMIC 

INDW>TRIAL GIL (Dr. Mário Augusto Moere)· e LEONILDO DA RO

CHA OLIV3IRA E MANUEL JOQUJ!.1 DE CASTRO (Dr. Rio Branco Paranh 

Empate ocorrido na votação ••• (lê); 

O Sr. Tostes ~lta - Discute o recorrente duas questões di' 

tintas: adiei onal noturno e salário repouso~. (Lê). Dou pro 

viment:> parcial, para e:s.cluir da condenação. a verha de rep:>us , 

O Sr. Presidente - Acompanho o Ministro Tostes Malta. For 
., 

. . , 
maioria, conhecido o recurso e no merito, p:>r mai:>ria, dado 

.provimento para julgar improcedente a reclamação.· 
. .... 

O Sr. Secretário - PROCESSO Ng 3829/63 - RR - Relator: Minis 

tro Tostes i~lta- Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia'- R 

cursó de ReYista de Eieoisão do TRT da 1• Região - SDPERINTEI!_ 

D~HCIA DAS.EMFRtSAS:INCORPORADAS AO PATRil~ONIO DACIONAL (Dra. 

Ana :.!aria Silva Vivacqua) e MANUEL JOAQUIM C/',riTÃO (J:lr, 

Sergio Fopoire da Fonseca). Adiado o julgamento, em virtude 

empate ocorrido na v:>tação ••• (lê}, 

O Sr. Tostes lf19lta - Insiste a recorrente na incompetência da 

Justiça_do Trabalho, invocando decisão do mesmo Regional, en

tre as mesmas partes, pois que se trataria de uma autarquia fe 

deral ••• (lê}.· Conheço do recurso,· apenas pela questão 
. I 

minar, dada à divergência. Em relaçãD ao mérito, não se 
. . 

Lfica a Revista ... (lê}. 
. . ~ 

Quanto n transferencia mesma, " na o 
, ~ 

ha divergencia de teses. Mas, conhecida a Revista pela prel.!. 

minar, é de se converter o julgamento em diligência... (lê) • 
. 

Não sei p:>r que o Ministro Revisor discorda. 

O Sr• Hildebrando Bisaglia -
, 

Discordo por achar desnecessaria 

a diligência. . Apenas conheço quant:> ~ preliminar de incompe-
~ 

tencia. 
~ 

Agora, baixar em diligencia para saber o julgamento 
, 

anterior, acho desncessario. 
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-O Sr. Tostes Malta - Talvez nao me houvesse feito entender • 

bem. Supo~~a V. Ex•, Sr. Presidente, que a Turma afirme sua. 
~ 

competencia qua~do, no caso anterior, entre as mesmas partes, 

em que a Justiça se decls.rou incompetente e o ·Juiz dos Feitos 

da Fazenda tenha·se declarado competente e sua decisãoconfirm 

da pelo Egrégio l;;upremo Tribunal F~deral? E' i prec so que se 

·esclareça isso. v. Ex" sabe que há ou litispendência ou co,! 

sa julgada. - ' ~ li\> caso, nao ha nemlitispendencia, nem coisa ju 

gada no sentido formal. ' ' ' Mas, e inegavel que se o Egregio Su 
~ ~ 

premo fos.se proclll!llar a incompetencia desta Justiça para co-

nhecer da ação. do reclamante, qualquer pronunciamento dêste 

-TribUnal estaria sem efeito. De maneira que as quest5es 88.0 

conexas. Então, mesmo inexistindo a litispendência, é \ll!la 

providência aconselhável a baixa do processo~ 

O Sr. Presidente - Estou de acôrdo com o voto do Revisor. Po 

maioria, negada a conversão do julgamento em diligência. 

O Sr. Hildebrando Bisaglia - Trata-se de caso da Superinten-
~ ~ . ~ 

dencia das Empr$sas incorporadas ao Patrimonio Nacional. 

O Sr. Tostes Malta - A tese do Regional é que o autor, sendo 

empregado desde 948, não goza as vantagens atribuÍdas aos fun 
' . ' cionarios publicos. Desde que o Tribunal rejeite a conversao 

~ 

do julgamento em diligencia, nego provimento, 

O Sr~ Hildebrando Bisaglia - ' E meu voto. Não há falar na 
~ . ' 

lei que inclui a empresa como entldade autarquica. Com o Rel 

tor. 

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

provimento ao recurso. 
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. ../ 
O Sr, Secretário - PROCESSO NQ 6 253/63 - Relator: Ministro 

Tostes Malta, Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recur 

so de revista de decisão do TRT da 2& Região. Interessados: 

Cláudio A. i.!artins Xavier - Servicentro Esso Itapuan {Dr. Ser 

gio R, Mendnle de i>lmeida) e Geraldo Ferreira da Cruz (Dr, Ma 

rio da Silva Brandão), A Turma resolveu adiar o julgamento 

em virtude de empate. O recurso foi conhecido por unanimida-

de. 
~ 

Uo merito os ministros revisor e Luiz Menossi negaram pr 

vimento e os ministros relator e Charles Moritz deram provi

mento para anular 11 ab initio 11 o processo. 

O Sr. Tostes Malta 
, 

Acentuando que o despacho denegatorio 

da revista não tinha fundamento algum o acÓrdão deu provimen

to ao agravo. No caso, a notificação foi recebida na véspera 

da audiência ••• (~ê). Dei provimento ao recurso para anular 

o proce s ao 11 ab ini tio11 , pois a de c i são da Junta foi preferida 
• a revelia e confirmada por não provada a alegação da revista. 

Tal prova evidentemente não podia ser feita dada a prescrição. 

O Sr. Ilildecrando Bisap:lia Divergi de S.Ex6 pelo seguinte~ 

Trata-se daquele interregno de cinco dias que deve haver entre 

a notificação e a data da primeira audiência. A decisão ••• 

(lê). 

O Sr. Tostes J.!alta - V.Ex& conta da data da expedição ? 

o Sr. Hildebrando Bisaglia - O acÓrdão Regional afirmou isso, 

O Sr. Tostes '•!alta - V.Ex' endosse. ~ 

O Sr. Hildeb!'anào Bisar:lia Entendo assim e nego. 

O S:r, Tost"'s Halta - Nega e endossa o ponto de vista. 

O Sr. Hildebrando Bisar:lia 
, 

Minha tese e completamente dife-

rente. 
, 

O que sustento e que a parte que recebe a notifica-

ção para a audiência inicial un dia antes, tem obrigação de 
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comparecer à audiência para pedil• a devolução do prazo de 

N " cinco dias e ela nao fez. Foi revel e agora vem argllir que 

não recebeu a notificação no prazo de cinco dias. A parte 
A 

tinha que atender ao chamamento da Justiça para, na audien-

cia, argllir que não recebeu a notificação com a antecipação 

que entende obrigatÓria. 

O !'lr. Tostes Malta - A lei exige regularidade da citação. 

Pergunta-se: ~uando é regular a citação ? Com o intervalo de 

cinco dias. ~uanto a isso não pode haver dÚvida, SÓ que a 

lei manda contar da data da expedição e V.K~& entende que é 

da data do recebimento. Prevalece êsse princ!pio~ra designa 

ção da audi~ncia. ~ l~gico que tem que haver cinco dias. 

O Sr. Hildebrando Bisaglia Ela recebeu antes da audiên-

ela. 

O Sr. Tostes Malta -
, 

O ministro liildebrando Bisaglia esta 

admitindo que era poss!vel ir a ju!zo acusar o vÍcio e pedir 

a prorrogação. Primeiro, o v!cio já existia. Segundo, exis

tindo o v!cio,o Juiz nao podia deixar de indêferir. For cons 

guinte, essa decisão não podia ser proferida, 11Data venia11 

' 
mantenho o entendimento. Dou provimento. 

O Sr. Hildebrando Bisaelia - Consta dos autos o recebimento 

no dia anterior. 

O 3r. Presidente - 11 Data ven1a 11 , vou acompanhar o entendi-

~ente do ministro Hildebrando Bisaglia. ~ o mesmo caso do 
, 

atestado medico. Se a pessoa quer elidir a revelia com o ates 
' 
tado médico, ela deve apresentar antes dizendo que estava doen 

te e não podia comparecer. Neste caso de revelia, ela devia 

comparecer à audiência e fazer valer seus direitos e não dei-

xar vencer o prazo. Ela não acudiu ao chamamento da Justiça. 
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O , • " 
princ~pio e este: atender ao chamamento da Justiça. 

O Sr. Hildebranõo Bisa~lia - Ela recebeu antes. Se tivesse 
.. 

recebido depois estava de acordo. 

O Sr. Tostes Malta - Se tivesse recebido depois não estaría-

mos discutindo. 

O Sr. Presidente - Atendia ao chamamento da Justiça e diria 

que estava irregular a citação. Tudo que posso fazer no.sen 

tido de evitar a aplicação da revelia eu faço. Mas neste ca

so a parte:• não usou do seu diréito de defesa. Voto de acôr 

do com o ministro Hildebrando B1saglia. Negado provimento a 

recurso, por maioria. Redigirá o acÓrdão o revisor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Hll 2 330/63 - Relator: Ministro 

Tostes Malta. Revisor: 1!inistro Hildebrando Bisaglia. Recur 

so de revista de decisão da JCJ de Rio Grande. Interessados: 

Cia. Swift do Brasil S/A (Dr. Roque Alta Junior) e Alvaro dos 

Santos Avila (Dr. Washington Ballester de Sá Freitas). Adiou

se o julgamento em virtude de empate ocorrido na votação. O 

recurso foi conhecido por unanimidade, No mérito, os ministro 

revisor e Luiz Menossi negaram provimento e os ministros rela

tor e Charles Moritz deram provimento para absolver a Elmprêsa 

da condenação. 

O Sr. Tostes Malta - t caso conhecido. Soma de contrato de 

safra. Conheci pela divergência e dei provimento. O ponto 

E a. • , de vista de v. x e contrario. 

O Sr. Presidente -
que , 

Admito a soma
1 
porr,cue achojsafra:·e;Jum meio· .. 

das usinas se desfazerem dos empregados temporariamente. Nego 

provimento. Conhecido o recurso por unanimidade e negado pro 

vimento, contra os votos dos ministros relator e Charles Mo-

ritz. Redigirá o acÓrdão o revisor. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 4 059/63 - Relator: Ministro 

Tostes Malta. Revisor: Ministro l•ildebrando Bisaglia. Recur 

ao de revista de decisão do TRT da 211 Região. Interessados: 

Cia. Municipal de Transportes Coletivos (Dr. Nelson Dias) e 

Sabino de Oliveira e José Rodrigues Pereira (Dr. i•larcelo M. d 

Sylos). ADiou-se o julgamento em virtude de empate, O recur 

se foi conhecido, por unanimidade, 

Tostes Malta, •• (lê). 

no mérito, os l!inistros 

O Sr. Tostes Malta - Pagamento em triplo, Dei provimento pa 
A 

ra absolver a empresa. 

O Sr. Hild8brando Biaaglia - ~onheci e neguei provimento. 

O Sr. Presidente - Dou provimento. Por maioria, dado provi

mento ao recurso para absolver a emprêsa da condenação impos-

ta. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 5 586/63 - Relator: Ministro 

Tostes "1alta. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recur 

so de revista de decisão do TRT da 1& Região. Interessados: 

Aurelio de OÜ v eira (Dr. Geraldo da Motta Machado) e João Lo-

pes Moreno (Dr. Geraldo Lopes Moreno), A Turma adiou o jul-

gamento em virtude de empate. O recurso foi co.nhecido, por 

unanimidade. li o mérito;, os ministros Hildebrando Bi saglia e 

Luiz Menossi negaram provimento e os ministros Tostes Malta e 
A 

Charles Moritz deram provimento para absolver a empresa da 

condenação, 

O Sr. Tostes Malta - A questão é a seguinte: Recorre-se da 

decisão Regional que entendeu não alcançar ••• (lê), 
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O Sr, Tostes ~alta- (Continuando a ler).,Conhecendo dare-
• vista, dou provimento a mesma para absolver a recor!•ente da 

condenação imposta ••• (Lê). Restabeleço a decisão da Junta. 

O Sr. Hildebrando Bisaglia - Conheci em face do provimento do 

agravo, mas nego provi~ento porque a situação nem foi cogita-
~ 

da ••• (le), "Data ven1a 11 , nego. provimento, 
,. 

O Sr. Presidente - De ac~rdo com o revisor. - Negado provi-

menta ao recurso, . , -Redigira-o acordao o revisor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 3 883j63 - Relator: Ministro 

Tostes Malta, Revisor: :Ministro Hildebrando Bisaglia. Recurs 

de revista de decisão do TRT da 4a. Região. CASA DE SAÚDE DR, 

VELOSO (DR. RUBENS D. MARTTI{S) e MARIA OLGA 

BERTO PEREIRA BRUM). Adiado o julgamento, em virtude de empa 

'te ocorrido na votação da preliminar de conhàcimento, (Lê a 

vÓtação), 

O Sr. Tostes Malta Pretende a recorrente que o aviso-pré-

via no caso seria de oito dias •• ,(Lê). Por isso conheoi.e d-
. , . 

va provimento quapto ao repouso e honorarios. 

o·sr. Hildebrando Bisacrlia- Não conheci, porque-não foi ci

tada lei violada nem acÓrdão 'divergente- ••• (lê) • Uo que tan~~:e 
' A , . ' A 

a assistencia judiciaria, a lei 1 060 preve o recurso de agr -

vo. Se êste recurso não foi interposto em prazo prÓprio, nã 

-cabe agora. Não tenho como violada literalmente a lei 1 060 
~ 

Com a devida venia do relator, não conheço. 
,. 

O Sr. Pr~sidente - Com a devida venia do sempre brilhante 

voto do Ministro Tostes Malta, acompanho o Ministro Hildebra -

do Bisaglia. · Não conhecido do recurso, por maioria. Redigir 
, -o acordao o revisor, · 

v 
O SI', Secretário - PROCESSO Hll 5 721/63 - Relator: Ministro 

Tostes Malta. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recur-
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so de revista de decisão do Dr, Juiz de Direito da Comarca de 

Santa Cruz do Sul. CARL LEONE TORRES & CIA, LTDA. (DR, ARNO 

W. SCHMri'D) e JOS~ CARLOS DOS SANTOS, - Adiado o julgamento 

em virtude de empate ocorrido na votação, (Lê). 
• O Sr, Tostes Malta - Parece que o empate foi quanto a gratifi 

cação. A tese que sustento é que quando o contrato toca a 

seu têrmo, no caso era a terminação da safra, não h~ despedi

da, Contrato que chesa a seu têrmo se exaure; não cabe paga

mento da gratificação, Mas esta é uma tese realmente discuti 

da e acredito que a tendência da jurisprudência seja no senti 

do de reconhecer o direito, 

O Sr. Hilclebrando Bisaglia - (Lê o voto). não há acÓrdão div 

gente, nem violação de lei. 

O Sr, Presidente .- Por que subiu o agravo? a -Diz S.Ex. que na' 

havia jurisprud;ncia divergente nem violação de lei. Por qu 

então subiu o agravo ? 

O Sr. Tostes Malta - Não me referi, rno meu voto, ao agravo, 

Jlão estou conhecendo pelo agravo, nem considerei o agravo, 

Dou provimento porque acho que realmente quwado o contrato 
.... ,. - , .., , 

ik r) chega a sou termo nao ha dispensa injusta, Se na o ha di 

pensa injusta,não se pode pagar a gratificação da lei 4 090, 

Mas êste não é o entendimento de V.Ex: 
O Sr. Presir1ente - Eu evolui no entendiménto da lei 4 090. 

a . 
O Sr. Tostes tmlta- V.Ex. mudou quando o empregado se demi-

te, mas não quando o contrato se expira, que é o caso. 

O Sr. Presidente - Acompanho o revisor. - Não conhecido do 

recurso, por maioria. , , -Redigira o aeordao o Miniatro Hilde-

brando Bisaglia. 
v. o· Sr, Secretário - PROCESSO Nll 667763 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Agravo de instrumento de despaCho de Juiz 
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Presidente da 6n. JCJ da Guanabara. DAUDT & DURÃO (DR. OSVAL

DO BARROS FERI!Al'IDES) e PEDRO ANTONIO DOS SANTOS. 

O Sr. Presidente - Versa a lide sÔbre pagamento do 13Q salá

rio, •• (l~). ~ o relatÓrio. -Em discussão. Encerrada. -Meu 

voto.é pelo não provimento do agravo ••• (lô). Há divergência? 

Negado provimento, por unanimidade. 
v 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1 ?38/63 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de despacho do 

Presidente do TR'l' da la, Região. nb;m; FERROVIÁRIA FEDERAL S/ 

E GILBERTO DA MATA SIQUEIRA E OUTROS (DR. JOÃO BATISTA DE OL -

VEIRA JÚUIOR), 

O Sr. Hildebrando BisagllA - A revista tinha sido denegada 

porque não indicava a recorrente qual das alineas do 896 •.• 

(Lê). ~ o relatÓrio, 



POC ER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

PS/ 16,40 

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

vra o Relator. 

O Sr. Hildebrando Bisaglia - Superada pelo venerando acÓrdão 

da Suprema CÔrte a matéria do agravo ••• (lê) •. Nego provime!! 

. to ao agravo. 

O Sr. Presidente - Há divergência ? Não havendo divergên-

ela, é negado provimento ao agravo unânintemente. , 
O Sr. Secretário - PROC.!!:SSO ~Mll~RO 4 287/63 - Relator: Mi-

nistro Starling Soares - Revisor: Ministro Luiz Menossi - Re 

curso de revista de decisão da 18~ JCJ.de São Paulo- JOLIO 

C. NEV.l!:S (Dr. JÚlio Conceição Neves) e JOS~ F~cl~A~S ALV~S 

;!;~OS SANTOS, 

O Sr. Presidente - A lide tem como objetivo ••• (lê). E' o 
, 

relatorio. 

O Sr. Luiz Menossi -
~ 

De acordo. 
~ 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Meu voto: nao 

co~~eço do recurso. 

O Sr. Luiz Menossi - Não conheço. 

O Sr. Presidente - Há diverg;ncia ? Não conhecido, unâni-

mentente. 
...... . , . 

O Sr. Secretario - PROCESSO N1JMt;RO 3 478/63 - R~tlator: Ml-

nistro Hildebrando Bisaglia - Revisor: Ministro Starling So

ares - Recurso de· revista ae decisão da 14"' JCJ da Guanabara 

- 11 0 GLOBO" - EMPRÊSA JCHNALÍSTICA BRASILEIRA (Dr. Fernando 

Piraglbe) e JA~ CUBERO (Dr. Bugênio R. Haddock Lobo), 

O Sr. Tostes Malta - Sr. Presio.ente estou impedido. 

O Sr. Hildebrando Bisaglis - Julgada improcedente a reclama-

ção de pagamento ••• (lê). 
, 

b! • o re lá t orlo. 

O Sr. Presidente - De acÔrdo. Em discussão. Bncerrada, 
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O Sr. Hildebrsndo Bisa~lis - A empresa, a f' la. 7, pro te ata-
• 

ra pelas provas pericial e documental e, no fim da audiência. 

(lê). Não conh~ ço. 

O Sr. Presidente - , -Tambem nao conheço. HÁ divergência ? 

- ~ Nao conhecido, unanimemente. 

O Sr. Secretário - PRCCBSSO NffimRO 1 026{6, Relator: Mi-

nistro Luiz Menossi - Revisor: Ministro Charles '.l!:dgard .Moritz 

- Agravo de Instrumento e:recurao de revista do Presidente do 

TST da 1" Região - CARLOS <.;OST.a (Dr. Murilo Alecrim) e ULL!!.:R 

WEBBR S/"' - HJÍ.QUINAS COMJ::JiCIAIS GJiáFICAS (Dr. Haroldo Afonso 

Corrêa). 

O Sr. Luiz Menossi - ' Inccnfonuado com o respeltavel despacho 

exarado pelo Presidente do Tribunal Regional, que indeferiu 

seu recurso de revista, a recorrente ... (lê). 
, 

I!: 1 o relato-

rio. 

O Sr. Charles Moritz - De acÔrdo. 

O Sr. Presidente - Está em discussão. Encerrada. Tem a pa-

lavra o Relutar. 

O Sr. Luiz Menossi - Não é apontado qualquer aresto divergen 

te que se aplique à hipÓtese, não é violado artigo ••• (lê).· 

Não conheço. 

O Sr. Presidente -
, 

Parece que ha antes um agravo. 
' O Sr. LlliZ Menossi - E 1 agravo. Sr. Presidente, foi agrava-

do de instrumento ••• Sr. Presidente, b.Ú. um equivoco de minha 

parte. 
. . , 

Digo que o despacho exarado pelo Presidente e negando 

a subida da revista. Sustenta o ag~avante estar violado o a~ 
, ~ -tigo 118 do Codigo do Processo Civil, ve1:1 as suas razoes em 

autos apartados, foi contra-razoado... (lê). A t'rocuradorla 

-opina no sentido de seu nao provimento. Hego provimento. 
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O Sr. Charles Moritz - Divirjo. Dou provimento. 

O Sr. Presidente -
, 

E 1 so quanto ao agravo. S. Ex"', negou 

provimento ao agravo. 

O Sr. Luiz !l!enoss1 - Sr. Presidente, o agravante alega que 

·roi contrariado o artigo 118. E 1 questão de prova, matéria 

de prova. 

O Sr. Tostes Malta - Peço os autos. A tese do Regional 
. , - , 

esta consubstanciada na ementa: Nao ha como se pretender o 

provimento do agravo ••• (lê). Denegou-se o recurso do em-
A , 

pregado e admlt1u..;se o da empresa. No momento a Turma esta 
, 

apreciando so o agravo de instrmnento. Acompanho o Relator. 
, h 

O Sr. Presidente - Ha divergencia ? Negado provimento ao 
~ 

agravo, unanimemente. 

O Sr. Luiz Menossi -

vista. 

O Sr. Tostes Malta -

quando a Turma julgava 

depois ... (lê). 

~ 

Quanto ao recurso da empresa ? 
, 

E 1 _so o agravo. Foi indeferida a re -

, 
Sr. Presidente, aqui esta a passagem: 

- , c agravo e aguardava a publicaçao, se 
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O Sr. Tostes ~~lta - (Continua lendo). Nio sei se isse foi 

• ins ti tu1à.o pele Ministro Julio Barata, prime ir o Prilsiciente G.a 

Turma, ou pele Ministra H1làebranliio Bisaglia. D., fah era ês 

se o sistema ~tue se aàetava na Turma. lfeste caso a Turma apr 

cieu agora o agravo ••• 

O Sr. Presidente - Foi llr!l fala• jul~men te. 

O Sr. Testes ~lta - Nãe está em apreciação e jul,;11mento 11a 

revista. Será publicado. 

1 Sr1l. ProcUl"<~li"lra - Sio partes iiferentes? 

O s ... Pr"!si~ente -As mesmas ,111.rtes. 

• O Sr. Tostes Malta -O resultado do jul,amento e para 4!Ue a 

parte querendo, interponha recurso ordinári:~ ou de embargos • 

Depois, então, a 'l'urrna apreciará a revista. • A revista esta 

• O sr·. Charles Mori tz - Ja rec0rreu. 

O Sr. Tostes 1!a lta. - V. Ex". me pe N.oe. lli" estou nem seque r 

iando minha aprowçãc. Estou àizendo \Ue a Turma seJuia era 

isto. Neste casa, se se vai alilotar o mesmo procedimento, será 

publica~a a c:mclusão. A Turr:-.a necand.o provimento ao ar;ravo, 

• po:steriermente volt;;.ra 11 11rocesso para julpmente lia revista. 

Se V. Ex•., na presiC!ência, 1\ulser jul;;ar agora, est•u verifi

cande que o revisor já tem até seu voto, será urna delibl3raçãe 
~ 

lia pre si ll.enc la • 

O S~. Hilliebrantàe Bisa,;lia = Estllu 1nfc.trmanào que o pracess• 
, , - , 

a• centem ag!'llvo, A revista nao esta junto. 

O Sr. Luiz Menos si - O r ecurao foi àe agru v o. 

O ST', HililebNndo Bisaglia - Foi inà.efericl.a a revista dao recla 

:nante. Apreciou-se a outra. O recurso nãit tem efeit., aus,en-' 

sivG. 

O ST'• Luiz Menossi -Recebi como a.,;rave e como a~vo relatei. 

3~ julcuei a a IO!'Il v•. 
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O ::Ir, Charles Morltz - ~uere saber, esmo revis;;)r,,. 

,.. o v 
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O Sr. Luiz H~nos si - Julco apenas o a.;ravo só. O lrocessa ve e 

}l'lra mim a}!enas p:~ra jult;ar o a~vo •. Já tiei meu vote. 

O Sr. Presidente - Q.uanto a revista não deu seu voto. 

O sr. Luiz Menossi - l!.i.'o. 

O Sr. P:resir'ente - A"'uartia-se nova )l!'iute. p9ra ·ser jul~;atio o 

recurso f',e revista. Ne.;;aio provimento ao a:~rave do reclamante, 

processe-se a reviste., a,uardanie-se nova publicação lia rauta. 
v 

O Sr. Secretáricl - PROCESSO Nll 1 076/63 - RelR tu: l>!inlstra 

Hildebrs.ndo B1saglia. Ac;l"Jvo cl.e InstruruentG de despaeh01 do 

Fresic'l.en te da 5" JCJ lle Sã e Paula, Interessados: Com. o Inll. 

Grun Ltàa, (Advo&da - Dr. Manuel Finheiro Rosa) e Benst'l.ita 

Sae.rGS (Advocaio - Dr. Joii.o Acc1Gl1). 

O ::>r, HiltlebMtn1o BisR 'lis -Na ,resente recurso pleitels-se 

aviso prévio, iécimo terceiro sal:Írie, sa·ldo e "iiferença à.e SE 

lá rios por !liiO ser a a uhra menor a ;:reniiz: (iê). t o r ela tó 

ris. 

o sr. rresic'ente -Em discussao. Encerro,<a. Com a :!lt\hvra o 

rel3. ter, 

O Sr. Hilàebramio BiRao;lin - Ha realiilade, o tlespqcho se limi

tou a cecl9rar não enquadrada nos permissivos le~als a revista 

Sstão citsd~s nas razÕes respectivas vários jul~ados que enten 

làem inaplicável a revells quando co!'lpa::oece a aliV!:>tW-Iio à auiiên 

ela: (lê). Assim, dou pr ovil'lento a• a,~ravo pera que suba a re 

vista. 

O Sr. Presidente -Há ctivertiêncio? Dado pr.,vitr.ento ae !l,!;rave, 

v 
O Sr. Secretárh- PROCE:sSO NQ 1 ll'i/63- RelAtor: l.:inistro 

Luiz Menossi, A'rav_o ae Instrun:.ento c:le ilespcho rlo Fresiliente 

Interessaàss: Prefeitura Municipal ~e .. 

Barbacena (Advo5!11l.Q - Dr. Antonio ele Oliveira Lins) e Walàerr.ar 
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nã• satisfazeres requisitos legais. Verifica-se I!U6 a recla

maçã~a à.o ora açavado foi jul.;aea }lroceilente, recenhecido!>seu 

direito à liiferenÇQ s~larial, por nã• ser menor a}lreniiz: (lê;. 

J a relBtÓrh. 

O Sl". !'residente -Em otscussiio. Bncerr"'da. Com a r.piÜ'lvrQ 
. 

o relator. 

O Sr. Luiz Menossi - Sr. Presieenta, embora sem funàamentaçlio 

B reapeit.Ível élear:acho, não mçis estanelo sujeita a àiscussie 

a Gtuestão do salário te menor em face do jul";a.t:iento Elo Pleno, 

na go provimento a o a ~ra-vo. 

O Sr. Presie'.ente -O relator nat;s Jtrevimento ao a ;rsve. Há di 

verGência? Ne[J;ad.o rrovlmento a o a,:;I'!'vo, unânimemente. ' Esta 

encerreiln a sessão. 


