
PODER .JUDICIÁRIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

NOTAS TA5UIGRAFICAS DA 6ª SESSRO ORDINARIA 

DA T ii:RCii:IRA TURUiA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Reolizodo en 18 de obril de 1 968. 

Presentes os Srs.: Arnoldo Sussekind, 
Presidente; Tostes I:íolto, Julio Boroto 
Chorles 1\oritz e Luiz Menossi, !Jinis -
tros; 

Secretório.: Dr. Dolton Luiz PereirD, 

O Sr. Presidente - Hovendo nfuJero legol, decloro · oberto o 

Sessõo. 

O Sr. Julio Boroto - Sr. Presidente, pelo orden. Jb posso PI'.Q. 

ferir voto no processo nº 3 865/67, de que pedi visto. 

OSr. Presidente - Antes ponho en discussõo o Ato do Sessõo 

possodo. Se nõo hb decloroçõo oprovodo. &l seguido, o Secret! 

rio onuncioró o processo. 

O Sr. Secretório - PROCESSO N2. 3 865/67 - Relotor: !.linistro 

Chorles !.lori tz. Revisor: l:íini stro Arnoldo Sussilkind. Recurso 

de Revisto de decisõo do TRT do 2o. Rogiõo. REINALD GERARD 

KEEL e JOUZZI UNIV~RSAL DO BRASIL S/A - INDUSTRIA E CO!tlli:RCIO, 

(Drs. Rio Bronco Poronhos e T. Corvolho de Freitos).- Adiodo 

en virtude do podido de visto do Iiinistro Julio Boroto-

.o Sr. Julio Boroto - Sr. Presidente, pedi visto no presente 
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processo, porque fiquei inpressionodo co1:1 os consideroções e-, 
nitidos por V. Exo, Sr. Presidente, en sou voto cono Revisor. 

Troto-se de resolver se, quondo uno enprêso lonço no corteiro 

profissional de U1:1 enprec;odo onotoçõe-.s que sffo considerados 

depreciotivos, e que, segundo se olego, o il.1pede de conseggir 

nôvo enprêgo, ten o enpregodo direi to o olgU!:t ressorcinento, 

que eejo uno espécie de co1:1pensoçõo de coroter trobolhisto lh 

pode ser otribu1do? V. Exo. desenvolvç;u considç;roções nui to 

interessantes que, o 1:1eu ver, do ponto de visto norol e juri

dico, no seu nois olto plono, sffo interessontes, todovio, nõo 

tên, "doto venio", apoio e11 lei e representorio, quondo nuito 

UI:JO fo:I'I:JO de jurisprudênciol construtivo, boseodo exclusivo

L1ente no equidode, onte o m:lissõo do lei, no coso. A leitur!l 

dos outos 1:16 levou, entretanto, o discordor de V. Bxo. nõo po 

que discorde, "in totU1:1 11
, do orgtmentoçõo desenvolvid!l an seu 

voto , nos porque verifiquei que, no Acórdão recorrido, se lê· 

que o reclononte nõo produziu qualquer especie do provo nen 

pesno provou que tentasse o concelonento do onotoçõo El nõo pr 

vou que tivesse consec;uido outro Elnprêgo'j nodo provou. 
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O Sr. Julio Boroto - (C::mttnunndo) - Sendo ossin, o que se 

discute, de foto no Recurso de Revisto, e noterio de provo e, 

êsse fundonento, discordando de voto de V.Exo., oconponho o 

lünistro Relator, não conhecendo do recurso. E, o o terninor, 

sugerirtO o V. Exo. que, en hovendo El:JbOr[;OS que poss!velnen 

te serão ou não atendidos, onexoàee V. Exo. oo processo seu 

voto vencido, porque o questão nerece discutido et! onbiente 

noior. 

O Sr. Presldente - Por noiorio nõo conhecido o recurso, ve!l 

c ido o 1Hni stro Revisor. 

o Sr. Secretório - PROCESSO Nº 4 171/67 - Relator: !Hn&stro 

Tostes l.íolto. Revisor: J::inistro Chorles lr.oritz. Recurso de R 

visto de decisão do lo. JCJ de Niterói. CONDOF.I!NIO DO EDIF!C O 

JUDYARA e GERVASIO GUU:ARI!ES. (Dr. Carlos Alberto Eotisto). 

(A diodo o j ulc;ommto en virtude do pedido de vi ato do Minist 

Arnaldo Susseldnd). 

O Sr. Presidente - Troto-se doquelo hipotese referente oo co 

troto de experiência, tendo prouetl.do trazer OlGUJ:JOS conside 

l'Dç3es doutrinários, os quois ne referi. A sentença resolveu 

que o foto de ter o Decreto- n2 229 previsto , entre os nado 

lidados do contrato o prozo, o contrato de experiência, não 

significava que, ronpido êsto ontes de flú1do o prazo, o en 

prec;odor ficasse exonerado de pogor oo neio os solórios res

tantes, ou aviso-prévio se houvesse clóusulo recirpoco. 

do gerol, tinho foito considovoções doutrinários, citando Po 

Durond e Koskel, justonente con Rivo Son Severino, que obord 

ron o probleno. Nõo sõo longos os considerações que vou ler. 

De noneiro que, leio no inte3ro o que escrevi OI!l livro. Digo 

eu: "Segundo Poul Durond, o saudoso professor de Noncy, o cor 

troto do provo corresponde d duroçõo de UJ:J controto ... (lê)". 
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O Sr. Arnoldo Sussekind- (Continuo lendo)- Depois cito o lei 

brosileiro, que ero m:~isso nesso ocosilio - escrevi - nos ocen 

tuondo que o ort. 1144 :>ossibilitovo o controto o prozo 1 que 

hije estó expressoJ:Jente previsto, e concluo cot"lo saliento Du

rond e Koskel, que o extinçõo do contrato de provo ... (lê). E

ron essos os considerações que pro~:Jeti recordar, foc'!.li tondo 

o ninho nenório, porque citei os dois outores oos quota tinha 

1:1e referido hó dois onos otrós 1 quondo COI:Jentei o ossunto no 

neu livro "cm:~entórios". Por êste foto, "doto ven1o 11 
1 divirjo 

do Sr. Ministrao Relator que, se nõo 1:1e engono, conhecia por 

violoçõo do lei, poro olteror o sentenço recorrido. 

O Sr. Tostes r.iolto- v . .ci:xo, felicito-se pelo suo boo nemório 

e eu na quero púnir pelo folto delo porque, sen nenhm:~o lison 

jo, nõo sei quen I:Jelhor trotor esto questõo do que V. Bxo. 

Tenho, con exceçõo dos últinos autores todos os deJ:~ois, e h6 

loncos o nos. Mos reconheço que o sintese estó no seu livro 1 

acontecendo que o nosso lei, o o instituir o contro to de pro

vo, colocou toJ:tbéi:J oquêles cosas de contrato deterninodo, 
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O Sr. Tostes i~olto - (Continuondo) - E, tonb(ll:l, nõo posso o

proxinor o contrato de provo daquele denoninodo de prozo ce!:_ 

to porque, do contrório, nõo se justlficorio o devisõo. AléL'l 

disso, porece-ne que é uuo questõo de lóe;'co e de senso co -

nun que, quondo o enpre:::;odor controto UlJ C!:lprecodo presun1ndo 

que êle tenho o que lo opti dõo e, logo no priDeiro di o, ver i fi 

co que isso nõo ocorre, esto livre poro rescindir o controto; 

O Sr. Presidente - Nõo é o tese. 

O Sr. Tostes Eolto h - ~. portonto ontes do olteroçõo do Lei , 

êle podio dispensor, nos terio de fozer provo disso, poi'que 

inexistio exotonente o contrato de experiência. Con o previ

são, ficou desobricodo desso provo, porque ten o liberdnde de 

rescindir o controto. quando quiser. De I:JDneiro o oposto, o eu 

pregt>do pode ••• 

o Sr. Presidente - V. ~xo. defende w:10 cori'ente que tm.'l ili§. 

neros ocleptos. Aliós, quondo c i te i Ií:osEel, no referi o uno co 

rento que entende o ssirt,rJos que nõo é o do1:11nonte e de lo di~ 

coi'do. Isso levou o Professor Nelio Reis o fozcr o suo tese 

sÔbre o controto de provo. Bu oté sollentei o conclusõo: tr.2_ 

to-se de uno condiçõo resolutivo, I'esti'itivo do enprecodor de 

o quolquer teuplo, rescindir o contrato de provo. 

O Sr. Tostes l.folto - IIó, de WJD dos outores citodos, UlJ livr.!!_ 

to en que se diz: o controto de experiênc'!l se oproxino do 

outro. Se opi'oxino, nos nõo é. Poro nin, entendo oté dentro 

disso, porque do contrário nos jó terionos ..• 

O Sr. Presidente - V. Exo. sustento exotonente o tese do Pro-

fessor Nelio Reis, de que hó UL10 condiçõo resolutivo inpl:tci

to. 

O Sr. Tostes ;.;olto - lüos, no reolidode, Sr. Presidente, o que 

eu quis foi ne punir por nõo ter, no nonento, o lenbi'onço dis 
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ao. Senpre que t'le encontro e1~ terreno oposto o V. Exo., sin

to o chõo vacilante. 

O Sr. Presidente - V. Exo., é antes de 1~01s nado, m~ gentle

mon e un bom Colego. l'llos o assunto est6 perfeitonente eaclo-

rec1do. Gostaria de acentuar o sentido de lei nova, que consi 

dero três hip6~eses. Q,o delos é o contrato de experiência qu 

noo pode exeder··de 90 dias, que hoje, o 1~eu ver, é Ul:l contra

to o prazo, o que corresponde à doutrino. Saber se existe ou 

nõo uno consideração reaoluti Vtl iL'lpl!ci to do contrato é o po6 

to que divide o doutrino e há de devldir os juristas, que 

respondelJ íls funçoes do J!leSI:J.o • .A t'lotério estê devidomente es

clorecido, Creio que o Ministro Chorles 11orltz já hovia ocon

ponhodo, cot'lo Revisor, o Ministro Tostes Molto, quando eu pe

di visto do processo. Pelo orde1:1 cobe votor o Ministro Luiz 

Menossi. 

O Sr. Luiz ldenossl - Aconponho V.Exo. 8enpre foi ésse o neu 

ponto de vi ato, ne SL10 onteri orrJente d Lei, e continuo con o 

lleSIUO entendlnento. 

o Sr. Julio Barato -To, bét1 vou concordo r co11 V .Exo., dando 

Ul:lO orgut1entoçrio m:1 tonto diferente. No r~eu entender, é pre

ciso, e11 prli'leiro lugor, investigar a rozdo histórico do pre

sença, no Lei, do contrato de experiência, foroob:tente desi@

nodo c~1o tal do Decreto-lei 229 • .A rozõo Uistórico dessa in 

cluaõo do contrato de exp.eriênc1o no legisloçõo trabalhista 

é que, de ocórdo con o jurisprudência constante do Tribunal 

do Trabalho, o pril:teiro ano é considerado per! o do de experiln; 

é lo; -De sorte que qualquer contrato, rescindido antes do 

r!odo de ~ ano, nõo poderio ser considerado contrato de 

riêncio. 
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- , O Sr. Julio Barata- (Continuando). l!:ssa parece a razao histo 

rica de introduzir-se isso no CÓdigo de Processo Civil Ficou 
, 

claro que o que existe e o contrato de experiencia. A lei,nes -, , ~ 

se ponto, e taxativa. Ficou claro, tambem, que esse contrato 

tem o limite de noventa dias. Entrct~1to, o que não roi corri 

gido por êsse dispositivo foi o prÓprio conjunto de disposit! 
.... vos sobre contrato do prazo determin~1do, de sorte que enten-

, .. 
do quo o contrato por prazo determinando e genero, e o contra 

A , I A ,. · 

to de experiencia e uma das especies desse sonoro. Assim, se!!. 
.. 

do, como o geral abrange o monos geral, como o genero cobre a 
, , 

ospecie, tudo aquilo que se aplica ao genorico aplica-se tam-

bÓm ao especÍfico. ~ste, o meu ponto-de-vista. 

O Sr. Presidente - ê exatamente o meu, 

O Sr. Julio Barata - Apenas estou dando formulação diferente 

ap quo V.Exã disse. O que vale para o mais, vale para o menos 
, ,. , 

da mesma especie, ou dentro do mesmo genero. Esta e uma regra 
_, f , . , ,., 

que nao e nem de loeica: e de bom senso. Se ha legislaçao ge-
.. 

ral sobre o contrato de prazo determinado, e se o contrato de 
... 

experi:ncia se inclui nesse contrato do prazo determinado,t~ 

to que tem, hoje, noventa dias, 11 ipso facto 11 tudo o que se a-
, 

plica ao contrato de prazo determinado se aplica tambem ao 
.. 

trato de experiencia, salvo no tocante ao limite. 

O Sr. Tostes li!alta - Diz 11ató noventa dias". Nada 

minado do que isso. 

O Sr. Julio Barata - Nada mais determinado do que isso. L~is 

de noventa dias, não Ó possÍvel, 1~nos de noventa dias, é. 

o Sr. Presidente - O importante, sob1~tudo se o Pleno vier a 
. 

A I 
manter osso entendimento da Turma, pois o a primeira vez quo 

.... , 
se aplica, ao que saiba, osso dispositivo da nova lei, o que 
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as confederaçÕes, sobretudo a dos empregadores, ~virtam as em

prêsas de que, quando despedirem empregados contratados a t!t 
~ A 

lo de experiencia por insuficicncia da sua habilidade, capaci-
' , 

dado profissional, ao inves do simplesmente contestarem a re-

clamação dizendo ''tenho o direito de dospedir 11 , que façam a 

prova disso. Acredito quo na maioria dos casos do dispensa de 
A 

empregados por experiencia, o empree;ador tenha motivos, mas 

são mal orientados pelos advogados. Se Ôssc empregado contra-
.. 

tado por experiencia foi despedido porque arrebentou determi-
, -nada ma~ina, por nao saber produzir, produziu tecido com man-

cha, etc., que faça prova disso. i.ias não; não diz nada. Sus-
, 

tenta apenas que tinha o direito de despedir sem aviso-previo 

Por maioria, contra os votos do Relator e Revisor, não se co-
, -nheceu da Revista. Redigirei o Acordao. 

(O Dr. Ulisses Rcidcl de Rezende pede preferência para os 

Processos 40/68 e 4 217/67)• 

O Sr. Secretário - PROCESSO Hl! 4 213/67 !. Relator: !.linist;ro 

Julio Barata - Revisor: Ltlnistro Tostes h~ta - Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 2~ Região 

DA DE FERRO (Dr. Arthur R. Soares} e JOSt ALGARVE (Dr. Sergio 

Valim). 
, -O Sr. Julio Barata - Diz o Acordao que a reclamante foi prete 

A A 

rido porque as que se encontravam na referencia 10 quando ele 

já se encontrava na referência 11 passaram para a refer;ncia 

16, enquanto que Ôle passava para a refer;ncia 14 ••• (1Ô).Opi 
~ 

na a douta ~rocurdoria Geral pelo não conhecimento do recurs 

É o relatÓrio. 
,. 

O Sr. Tostes i.lalta - De acordo. 

(Usa da palavra o Dr. Ulisses Riedel do Rezende). 
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o Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o R 

lato r. 

O Sr. Julio Barata - Acompanho o parecer da douta Procurador! 

Geral, não conhecendo do recurso, Não se trata de equiparação 

salarial; é promoção e violação do regulamento. 

o Sr. Tostes r.:Ialta - Lamento que a emprêsa, realmente, adote 
, 

processo fora de uso na defesa. Pode ser ate que tivesse ra-
~ """ A • # zao, mas interpos recurso baseada em jurisprud~ncia Ja super~ 

da. Não conheço. 

O Sr • .l:'residente - Há divere;o;.ncia? Por unanimidade, nao conhe 

cido o recurso. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO U11 40/68 - Relator: Ministro Tos

tes Malta - Revisor: Ministro Luiz Menossi - Recurso de Revis -
ta de decisão do TRT da 211. Região - ANTENOR DA CUNHA BUENO e 

outros (Dr. Sergio Mendes Vall1m) e CIA. PAUL:rSTA DE ESTRADAS 

DE FERRO (Dr. Benedito R. Soares). 

O Sr. Tostes Malta - Sr. Presidente, julgada prescrita a recl 
N ' ~ maçao visando a promoçao e diferença salariais, salientam os 

' ' .. .. 
recorrentes, citando lei e jurisprudencia ••• (le). O parecer d 

, ~ , - .A, Ministerio PUblico e pelo conhecimento e nao provimento. ~ o 

• relataria. .. 
O Sr. Luiz Menossi - De acordo. 

i o Sr. residente - Tem a palavra o ilustre Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. Ulisses Riedel de Rezende). 
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O Sr. Presidente - "m discussão. Encerrada. Ten; a palEvra o 

.ielator. 

\! Sr. Tostes k:S lta - \! conhecimento se impÕe face ao seg1...ndo 

' - ' acordao do mesmo Je[ional cit~do a fls,ll7, quanto ao inicio 

do prazo prescricional ••• (lê). 

Q Sr. Lpj z l.'íenossj - De acÔrdo. 

O ]r. ' ~ Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, conheci-

da c:. \evic:t<:.. Tem a palavN. o 'lelator. 

' -U Sr. 'fostes MaJt9 - () que diz a sentença e que nao provaram 

os reclamantes, ora recorrentes, houvessem tomado ••• (lê). Por 

isso, dou provimento ao r,•curso para julgar não prescrita a 
' A reclamação e fazer voltar os autos 

apreciação do m~rito da causa. 

e Instancia original para 

O Sr. Luiz l·;enossi - iJOu provimento. 

ü ~r. Presidente - Há diverg~ncia? Por unanimidade, provida 

a ,'te vista para julgar não prescrita a reclamação e, em conse-
~ ' A quencia, determinar a volta do processo a Instancia de origem 

para apreciação do m~rito. 

O Sr. Secretário - P .{oc:~:sso YU4 2'i'Vb7 - -tela to r: Ninistro Cl\· 

les };oritz. :tevisor: Niristro Arnaloo Sussekind. Recurso de 

{evista de decisão do Juiz de Direito da Comarca de S,José do 

' ' SlLl'li\.1 LTLA. (Dcs.Almir l:'into e Jose Rroes Filho). 

-o Sr. Charles Noritz - it sentença recorrida nao admitiu a de§. 
' . pedida, tendo como provado que o recorrente era soc~o e deixo 

a firma por ser esta deficitária ••• (lê). úpina a douta Procu 

radoria pelo não conhe-cimento ou não provimento. É o relató~' 

rio. 

O Sr. Presidente - De acÔrdo. Em discussão. ~ncerrada. Tem 

palavra o Jelator. 

O Sr. Charles Noritz -Não conheço da nevi-;ta. ll. sentença 
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partiu de dois fatos: exist~ncia da sociedade ••• (lê). 

O ·3r. 
, -

?residente - A sentença afirma QUe era socio e nao empr 
.... , , ,., 

gado, e nao da elementos facticos para QUe se nao dig& que 

não era. Ha di verg~ncia? Por unan:;_midade, não se conheceu 

, 
O Sr. Secretario - P.WCES'lü 1':04 268/67 - 3elator: Hinistro Ch 

les Horitz. Revisor lünistro Arnaldo Sussekind. J.ecurso de 

,~evista de decisão da 3~'~Região.de S.Paulo. 
A 

3LH3 GLil'i1.~!ClU t 
, 

i'il'~TaLL.itGICO :r.-:,.Ti>•lA/"~0 S/ A. (Dr.A. Tufy Xaluli). 

O Sr. Charles Moritz - 3econhecida justa causa par&. despedida, 

cita a recorrente aresto sÔbre rigor excessivo e reciprocidad 

de culpa ••• (l~). ~uestão de fato e de prova, não conheço. 

ú Sr. Presidente - Insubordinação confessada e provada, não g> 

nheço. Ha diverg~ncia? Por unanirridade, não se conheceu da 

Jevista. 
, 

O Sr. Secretario - P:WC~S30 NQ4 274/67 - 3.elator: Ninistro Ch 

les Moritz. Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind. Jecurso de 

Revista de decisão da 23i!JCJ de S.l-'aulo. ClA N.T.C01,ZTIVOS e 
A 

H3LV3NCiu F,-\i·,rclSCO •. LVr~S. (Drs.~"l.Job de Oliveira e Joaquim 

A.Braga). 

O Sr. Charles Horitz - Cobrador passou a empregado servindo 

na ••• (1~). A douta Procuradoria opina pelo não conhecimento. 
1, , 
.D o relatorio. 

O Sr. Presidente - De acÔrdo. Em discussão. ~ncerrada. Tem 

a palavra o ~elator. 

O Sr. Charles Moritz - Não há base para .1evista. Não conheço 

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

unanimidade, não se conheceu da ~{evist& .• 
, 

O Sr. Secretario - P:tOCESSO KQlt 2!5/67 - delator: hinistro Tos 

tes Jvlalta. Revisor: Ministro Charles Moritz. .'l.ecurso de ,'\e

vista de decisão da 2ªJCJ de Niteroi. 3:2:rtVS. D3 VIAÇÃO D2 }!l 
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~!':~RÓI E '370 GOl'lÇJILO - SE.:W.C: e JuÃO FErLELi" lJa SILVa. (Dr.G. 

Ribeiro). 

O Sr. Tostes r~lta - Sr. Presidente, condenaaa a restituir 1m 
A , 

portancia descontada em salarios por motivo de danos causados 
, , , -

em Ônibus ••• (l~). o parecer do Hinisterio Publico e pelo nao 

conhecimento ou não provimento. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Charles Noritz - De acÔrdo. 

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

3.ela to r. 

ü '>r. Tostes Nalta - A recorrente cita três acÓrdãos, sendo de 
, 

Turma o primeiro, portanto, imprestaveis para o conhecimento 

de .ievista. O Último ... (lê). 
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o sr. Cherles Moritz - Sendo reconhecido que o manobro se pr 
. . . 

cedia pelo s1nol1zoçao ••• (lê). Conheço. 

O Sr. Presidente - Hb, portento, diverginoio. Tem o palavra o . . 
Ministro Luiz Menoss1. 

o Sr. Luiz Menossi • Com o Relator. 

O Sr. Presidente - Com o Relator. 

o Sr. Julio Barato - N6o conheço~ 

O Sr. Presidente • Por moiorio, vencido o Sr. Revisor, n6o se 

conheceu do Revisto. 

o Sr. Secretário - PROCESSO Nll .4 285/67 - Relator: liUnistro 
' 

Tostes Molto. Revisor: Ministro Chorles Mor1tz. Recurso de Re -
visto de decis!o do 8o. JCJ de SISo Poulo. CLICHERIA RUFER e 

JULIA GARCIA E OUTRAS, (Dr. Renoto R. Ferreiro}. 

O Sr. Tostes Molto - Sr. Presidente, os empregodos, oro l'SOO!: 

ridos, foram suspensos por c&nco dios, por foltorem no perto

do do tordo, o.t1m de.comporecerem oo entôrl'o de um componha! 

ro do t6brica vizinho, representoàdo todos os cole~s. embora 

n6o lhes fôsse dodo outorizoçfio.(Lê). A douto Procuradoria o• 

pino pelo conhecimento e nBo provimento do recurso. S o relo• 

tól'10. 

O Sr. Chorlea Mor1tz • D& acôrdo • 
• < 

O Sr. Presidente - Em d1scussõo. Encerrada. Tem o palovro o 

Relator. 

O Sr. Tostes ~lto - Conheço • 
. < 

O Sr. Ohel'les Moritz - Também conheço. 

O sr, Presidente - Ró divergência? Por unon1m1dode. conhecida 

o Revista. Tem.o polovro o Relotol'. 

O Sr. Tostes Multo • Nio hovio mobtvo poro negar o permiss!o 

ou, pelo menos, não to1 olegodo o reollzoçõo de serviço 1nod1 

vel. Os recorridos foram escolhidos pelos cole~s poro repre-
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sent6-los, esõmente foltorom no porte do tol'de, sem qualquer 
' . . 

prejuizo ••• (lê). Considero bem julgado o quest8o. Nego provi

mento. 

O Sr. Chnrles Moritz- Embora eeconheça rigor excessivo, dou 

provimento. 

O Sr. Presidente - Havendo d1vergênc1o, vou tooor os votos. 

O Sr. Luiz •enoss1 • Com o Relator. 

O Sr. Julio Bnrntn - Sr. Presidente, são dêsses casos que pa

recem pequeninos, mos q.ue ni!o de1xom de provocar uma certo re 

volto. 2sse e um dos tais otentodos no direito do pessoa hu 

mono, e de que tolo, com multo clareza, o Encicltticn °Popu -

lorum Progressio". Houve, no coso, o cumprimento de um dever 

de solidariedade social. Os usos e costumes consagram ôsse o 

to de respeito nos mortos. Então, ocomponhnr o entôrro de 

amigo, de um colega, ser por isso punido, é um atentado ô 

soa humano naquilo que tem de mots sagrado nos seus sentimen 

tos. 

o Sr. Presidente - Acomponho o Ministro Relator. Contro 

to do 1Un1stl'o Revisor ,negodo provimento a Revisto. 
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O Sr. Secretário - PROC.il:SSO N2 4 280/67 - Relator: I.íinistro 

Chorles 1ioritz. Revis'Jr: l'rlnistro Arnoldo Sussekind. Recurso 

de Revisto de decisõo do <38. JCJ de Sõo Poulo. S:tUIBB INDU,ê. 

TRIA ~UIMICA S/A e JOSEFINA ~UEDES. (Dr. Carlos H.l-5, Ilozzeo), 

o Sr. Chorle s r~ o ri tz - !.:andado conto r o (7'0 tificoçõo noto li no 

no cólculo 1ndenizat6r1o. a o relatório. 

O Sr. Presidente- De ocôrdo. ~:J discussão. Encerrado, Teta o 

polovro o Relotor. 

O Sr. Chorles Moritz - Face oo Prejul3odo nõo conheço. 

O Sr. Presidente - De ocôrdo. Hó divergência? Nõo conheceu do 

Revisto unônii:et:wnte. 

o Sr. Secretôrio - PROCESSO N2 4 283/67 - Relator: I.linistro 

Chorles tlioritz. Revisor: 1Hnistro·Arnoldo Sussekind.·Recurso 

de Revisto de decisõo do JCJ de Sõo Coetono do Sul. S/A IRF, 

MATARAZZO e JOSE SILVIO VIEIRA. (Drs. J.fL Castro Bérnile e 

Rodolfo A. Stolf.). 

O Sr. Chorles l.loritz - Décino-terceiro solôrio en coso de 

soido espontôneo. a o relatório. 

O Sr. Presidente- De ocôrdo. ~:J discussõo •. Encerrado. Te~;t·o 

polovro o Relator. 

O Sr. Cborles Moritz - Tonbén hó Prejule;odo. Nõo conheço. 

O Sr. Presidente - De ocôrdo, Hó divergência? UtlÔnh'IElnente, 

nõo co11hecido o Revisto. 

O Sr. Secretário - PROC.ti:SSO Nº 1 589/67 - Relator: lHnistro 

Julio Boro to. Asrovo de Instrlll:tento de despacho do Juiz Pre

sidente do lo. JCJ do Guonoboro. DEOLINDO DE MATOS e S8RVI • 

ÇOS GRAFICOS ~O IBGE. (Dr. Oswvldo Mogon), 

O Sr. Jullo Boroto - Os Bnborgos, téb cono bose o loudo per1, 

ciol que opurou, entre outros coisos, os preju1zos cousodos 

oo et'!pregodor pelo &.sotençõo do e1:1pregodo e1:1 serviço, e o 
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suspensões COl:J. que foi punldo .•• (lê). Do{ o Ae;rovo. A Procurf!_ 

dorio entende nõo nereoer provinento o Acrovoo ~ o relotório. 

O Sr. Presidente - EL1 discussão. Encerroda. Te1:1 o polOVr!l o 

Relotor o 

O Sr. Julio Boroto - lleu voto é o seguinte: o dectsõo se fuu 

dou no provo e aplicou o lei quondo negou o equiporoçõo pro -

tendido, por ser o serviço do O[lrovonte superior oo do porodi 

1:10. Nec;o provirwnto o o A5I'ovo. 

O Sr. Presidente - Hô divergência? UnÔnil.1inente negodo prov.l 

nento o o A~;rovo. 

O Sr. Secretôrio - PROCESSO N2 1 605/67 - Relotor: FHnistro 

Julio Boroto. A5rovo de Instrunento de despooho do TRT do lo. 

Regiiio. RITA DB CASSIA TOLAMARI PEREIRA GOMES e FUNDAÇlO EDU

CACIONAL UNIVERSITARIA CAbiPOGRANDENSE - FEUC - ( Drs. Ali no do 

Costo L!onteiro e CoA. Ferreiro de Souzo)o 

O Sr. Julio Boroto - O Aoórdiio ofir.L10 que, desde fevereiro de 

1 966, o ocrDvonte DbDndonorD o enprêeo, nõo hovendo 001:10 or

giHr uoro soloriol en oçiío ojuizodD eu junho doquele l:JeSl:JO on 

o •. (lê). A Procurodorio é pelo nõo provinento. E: o relntór1_o. 

~ o relotório. 

O Sr. Presidente- En discussõo. Encerrodo. Te1:1 o polDvro o 

Relotor. 

O Sr. Julio Boro to - Nego provinento o o Asrovo. 

O Sr. Presidente - Hó di vergêncio? Unôninenente, nego do provi 

nento oo Ae;rovo. 

O Sr. Secretôrio - PROCESSO Nll 1 561/6] • Relator: rliinistro 

Cborles Moritz. Agrovo de Instrunento de despocho do TB.T do 

lo. Regiiío. PETROLEO BRASI~IRO S/A - PETROBRAS - e SYLVIO 

BINGUELLI DB LI!iA E OUTROS, (C.A, Ferreiro de Spuso e José 

Soares Roso). 
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O Sr. Chorles i:ori tz - Indeferido o Revisto 1nterposto, o de

oi siío, recon'1ecendo devidos os di r 1 gente do enpré'so o solório 

profisslonol ... (l6). A Procurodorio i pelo nõo provinento do 

Asrovo. g o relotório. 

O Sr. Presidente- ili dl.scussõo. Encerrodo. Ten o polovro o 

Relo tor. 

O Sr. Chorles !.iori tz - A ofirnoçiio de q,ue o Untõo ten interê 

se no cousD, nõo estó onporDdo nesto c5rte pelo Seu Represen

tante, que é o ProcurDdorio GerDl, .. (lê). NeGo provinento o o 

A(3I'OVO. 

O Sr. Presidente - Hó diver.:;êncio? UNÔniiJenente, nee;odo prov,l 

· nento oo Ae;rovo. 
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O Sr, Secretório -PROCESSO N~ 1 713/67 • Relator: Ministro 

Tostes Malta, Agrovo de instrumento de despacho do TRT do 1e, 

Regi lo, ~DE FERROVIARIA FEDERAL S/A - EFL • e CElSO DA SIL

VA MARTINS E OUTROS, (~s. R. Moreira Azeredo e José d. 01i• 

veiro Jr.). 

O Sr. Tostes Molto - Sr. President,e, reconhecido devido o 

adicional de insalubridade desde dois onos anteriores d recl 

moçlo, con.t'imodo o sentença, indeferido o Revtsto, ogtoovo o 

et1Prêso sem o opoio do Mtntstérto Público. ! o relot6rio, 

o Sr, Presidente - Em discussvo. Encerrado. Tem o polovro o 

Relator. 

O Sr. Tostes Molto - Nego provi1aento, porque, como bô diver

sêncto opontodo, cito c Prejulgado nQ 29. 

O Sr, Presidente - Por unon~idode, negodo prov~ento oo A

grovo. 

O Sr. Secretório • PROCESSO Ng 1 63Q/67 - Relator: Ministro 
' 

Julio Boroto. Agrovo de Instrumento do despacho do TRT do lo. 
' ' 

RegiBo. FABRICA NACIONAL DEIDTORES S/A e JO~O BARBOSA FULLY. 
. . . . 

( Drs. A. Noguetro .Medeiros e C. A. Ferre ire de Souso) • 

O Sr. Julio Borote - A folto otr1buido oo ogrovodo nlo f1 • 

cou provodo, Soliantou o Acórd~o Recorrido que o empregado , 

segundo os proves testemunhal e documento!, ero d1sc1plinod 

ordeiro, religioso e joms~s tomou porte ••• (lÔ), A Procurador e 

Gerol, opino sóbro o Agroan, pelo seu na'o conhecimento • .S o 

relatório. 

o Sr. Presidente • Em discussBo. Encerrode. Tom o polovro o 

Reletor. 

O Sr. Julio Boroto • ~uestio de foto, sobejamente apreciado 

diante do provo. Nego pr~v~ento. 

O Sr. Presidente - Há divergência? Por unonimidode, negado 
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provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário • PROCESSO NQ l 686/67 • Relator: Ministro 

Julio Borote.Agrovo de instrumento de despacho do TRT do lo, 

Rég11So. DARLY DE MELOO HIGBEIRA E OUTRO o JOCKEY CLUB DO BRA· 
' . 

SIL._(Drs .. Nelson 111. Aqulno e A • .Morotro Guil!!oroés). 

O Sr. Julio Boroto • O Acórdão do Egrégio Tr1bunoldo Prtmeiro 

Regtõo deu pelo Ueg1 timldodo do porto do ogrovodo, - o agro

vodo é o Jookoy Clube Brasileiro • e declaro que os egrovon -

tos oram corodedoros de oçõo. Integravam êles ••• (lê), A dou• 

tD Procurodorto opino pelo nõo provimento do Agravo. S o rolo 

tório. 

O Sr. Presidente - Em discussõo. Encerrado, Tem o palavra o 

Relatol'. 

O Sr. Julio Barato - A questão foi ben colocado tonto no Acó 

d8o Regional, quanto no despacho denegatório, provado que a 

entidade •.• ( 16). Nego provimento. 

O Sr. Pl'osidente • Hé d1vorgêncio? 

o Sr. Presidente - Eu achei curioso quo se tole em execuçõe 

de sentença. 

o Sr, Julio Barata • Nõo, êlea toleram em colao jul~do na 

~emendo ontertor, .de l 962. 

o Sr, Tostes Molto • Mos, realmente. o que se est6 pretende 

do d1scutlr 6 o sucess!o. 

o Sr. Julig Borotq - A legitimidade de porte, nlo suoessSo. 

O Sr. Presidente • Ró divergência? Por unontmldode, negado p 

vimento eo Agrove. 
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o Sr, Secretàrio - PROCESSO Nll 1 486/6z _- Relator: Ministro 

Cbarles Moritz - Agravo de Instrumento de .despacho do TRT da 

5" Região - Jos! CARDOSO DOS SANTOS (Dr, R, Borba Ramos) e 

WALDE!IIAR TEIXEIRA GUIMARÃES (Dr, L1no da Costa AraÚjo), 

• O Sr. Obarles Moritz - Recebo a Revista apenas em relação a 

questão da dobra da gratificação natalina• Agrava o empregado . ' procurando demonstrar o cabimento do recurso, tambem quanto a .. 
questão da despedida do autor existindo erro consp!cuo,,. (lê) 

O douto parecer é pelo provimento do Agravo. ~ o relat6rio. 

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

Relator. 

O Sr. Cbarles Moritz - Fundamenta-se o douto parecer em que .. 
cebera o ilustre Juiz a Revista, em parte, mas, se o fez, po 

que, somente, em parte, a Revista estava fundamentada,,,(lê), 

Nego provimento. 

P -
u!. " O Sr. residente D4 divergencia? Por unanimidade, negado 

provimento ao Agravo, 

O Sr. Secretàrio • PROCESSO Nll 3 688/67 - Relator: Ministro 

Charles Moritz • Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind - Recur-

so de Revista de decisÕOdo TRT da 5• Região - JOS~ CARDOSO D 

SANTOS (Dr. R, Borba Ramos) e WALDEMAR TEIXEIRA GUIMARÃES (Dr 

Lino da Costa Ara~o). 

O Sr. Cbarles Moritz • Com o julgamento do Agravo 1 486/67, 
' interposto pela ora recorrente, ficou essa Revista limitada a 

questão da gratificação natalina entendendo a decisão Regio• 

nal não caber seu pagamento em dÔbro, fls. ,S ••• (lÔ), Opina a 

douta Procuradoria pelo conhecimento ou não provimento, sali• 

- -entando que a questao da omissao do nome do advogado, na pu• 

blicação da Pauta do julgamento, não invalida a publicação ••• 

(lÔ), t o relatÓrio, 
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O Sr. Presidente - De acordo. Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 
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o Sr. Tostes liiolto - De oc8,rdo. 

o Sr. Presidente - E1:1 discussõo. Zncerrodo. Ten o polovro o 

Relotor. 

o Sr. Julio Boro to - COJJ bo se no parecer de fls. 78, conheço 

1flito jurisprudencial. do recurso por co1 

o Sr. Tostes l!.ol to 

o Sr. Presidente -

o recurso. Te1:1 o p 

o Sr. Julio Boroto 

nentos do citodo p 

o outor IJUi to ben. 

o Sr. Tostes Jáolto 

- Toubén conheço. 

Hó divere;êncio? Por unoninidode, conhecido 

olovro o Relotor. 

- Nee;o-lhe, porótJ provl.nento, pelos fundo

orccer que posso o ler: "No iniciol, expõe 

.• (lê ) . 

vencido. O odicion 

- Sr. Pr6sidente, tenho sido, oqui, sEmpre 

ol inicio sôbre o cólculo efetivo, e nesse 

sentido é o lei, D goro. 

O Sr. Julio Boro to 

35 590 diz isso. o 

- Estou de ocôrdo, reconheço que o Decreto 

cálculo é êsse. I.ios pere;unto o v. zx:o.: E o 

direito odquirido? 

O Sr. Tostes r."olto 

e;eL1, porque o lei 

O Sr. Julio Boro to 

A lei nõo revocou. 

- Vejo bet:J: os e1::~pregodos obtéb u1:1o vonto

dos funcionórios públicos ossiiJ disciplino. 

rios públicos. Pos 

- Houve priJJeiro, uno lei poro os funcionó 

teriOI'l:Jente, veio o Lei 2 287 estendendo i -

os funcionórios do Leopoldino. Con o Revolu

o o Decreto nQ 35 590. Pere;unto; E o direito 

dêntico vontoe;e1:1 o 

çõo, en 1 964, vei 

odquirido niio ex i s 

o Sr. Tostas Molto 

rior oos funcionór 

O Sr. Julio Boro to 

vel que uno lei or 

Ui;! de are to, "o for 

te? 

Os enpresodos võo ficor en posiçõo supe-

ios. Sou senpre vencido. 

- (Jontinuo o dizer o V. Exo.: Nõo é poss! -

dinório revoque, suprioo o direito odquirido 

tiori 11
, nõo revogoró Ul::t direi to odquirido. 
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O Sr. Chorles Mor i tz - Acot1pOnho o Iáini stro Tostes 1.íol to. 

O Sr. Luiz !5enoss1 - Cor1 o IJinistro Julio Boro to. 

-2-

O Sr. Presidente - Aconponho o !Hnistro Julio Boroto. Contro 

os votos dos Ministros Tostes !.Gol to e Cl1orles Iiori tz, nesou-s 

provinento o Revisto. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO Nº 58JÕ8 - Relator: Ministro Cho 

los Moritz. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi

dente de lOe. JCJ do Guonabero. COMERCIO E INDUSTRIA TUFFY 

BIB S/A. (Dr, Silvio Tito Carvalho Coelho). o MARLENE PEREI 

DE SOUZA, -(Pedido de visto do Ministro Luiz Menossi}. 

O Sr. Luiz Menossi - Gostor!o de saber quo is os fundamentos 

quo o Ministro Chorles Moritz deu poro prover o Agravo; se 

pelo divargôncio ou por violação? 

O Sr. Chorlos Moritz - Cito-se orosto no sentido do 1legol1 

dado do contratação o prazo no regime anterior d le1.(L8). 

o Sr. Luiz Menossi - Entõo, é pelo letra "o". Sr. PI'esidente 

vou negor provil:lento, porque o Único Acórdtl'o que existe no Re 

visto, n6o sabemos se é do Regional pu de Tu~no. Perece que é 

de Turma, porque dá, oponos: Tribunal Superior do Trabalho, 

Processo 2 617 ;48 ... (lê) • 

O Sr. Tostes Molte ~ Dn 1 948 o Tribunal s!ndo n~o ostovo di 

vid!do em Turmas, 

O Sr. Luiz Menossi - Entõo, modifico meu voto poro negar pro 

vlmento. 

O Sr. Presidente - Portento, nõo h6 d!verg8nc1a. Por unanimi

dade, dado provlnanto oo Agravo. 

o Sr. Secretôrlo - PROCESSO Nº 1 698/61 - Relator: Ministro 

Julio Bsrota. Revisor: Ministro Tostes Malte. Recurso de Re

vista de decisão do TRT do 5o. Regl~o. INSTITUTO DE APOSENTA· 

DORIA DE PENSOES DAS EMPREGADAS EM TRANSPORTES E CARGAS e DA

MIJO VIEIRA DA COSTA E OUTROS. (Dr. Nylson Sopu1veda). 

o Sr. Julio Boroto - O Acórd~o considerou plenmnonte provado 

o reloçôo de enprego entre os recorridos a o Instituto de A -

posentodor1a e Pensões dos ~oregados eo Transportes e Carga 

Os reclamantes, embora noo sujeitos o hor6rio r!gido •.• (l$). 
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O porecer do douto Procurodorlo é pelo rejeiç6o do pre11o1no 

do lncompetênol!ll e pelo nóG conhecimento do recurso. :t: o ralo 

tório. 

O Sr. Tostes ~alto - De ocôrdo, 

O Sr. Presidente -Em discussBo. Encerrado. Tem a polovro o 

Relotor. 

o Sr. Julio Boroto • Rejeito a pre1imint.tr de 1ncOJlpetenc1a, 

porque se troto de outorquio ••• ( le'). 

O Sr. Tostes Molto - O Agravo foi provido poro L'lOlhor ex:ome. 

Pretende o I.A.P.E.T.C., o 1ncompetencio dosto Justiça, oito 

do antigos decisões quo nBo d6o o orlgoo. 

O Sr. Presidente - Inclusivo, hoje, o Constituiçlo jó defe -

riu o ll!Dtério. Se ntro hÓ di verg&ncio, por unnninldnde ntfo co-

nheoido o Revisto. 

O Sr. Secretllrio - PROCESSO N2 1 769/67 • Relator: Ministro 

Tostes Molto. Revisor: Ministro Luiz Menossi. Recurso de Re

visto de deoisõo do TRT do 4o. Regilo, FRIGORIFERO ARMOUR DO 

RIO GRANDE DO SUL S/A (Dr. Victorino de Andrade Pinto) e Ale-

xondrina Biochi Silvo e outros. 

O Sr. Tostes Molto :. Sr. Presidente, o coso é de grotiflcoçll'o 

notolino reconhecido o safristos, cujos trabalhos tel'lllinorom 

antes de desembro. Cito o recorrente, jurisprud~o1a, •• (l8). 

A Procurodorio opino pelo conhecimento e nõo provimento do re 

ourso. ~ o relatório. 

O Sr. Luiz Menoss1 - De ooôrdo. 

O Sr. Presidente - EL'l discussõo. Enoerrodo. Tem o polovro o 

RelotGJr. 

O Sr. Tostes Molto - A jur1sprud8ncio aitndo, hó ouito ficou 

superada, nô'o podendo, !lsslJJ, omporor o Revisto. Nlfo conheço. 

O Sr. Luiz Menossi - Nll'o conheço. 
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O Sr. P:resldente - Contro o voto do Ministro Chorles Yoritz, 

nffo conhecido o Revisto. 
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O Sr. Secretário - PROCBSSO N2 1 818/67 - Relator: i.:lnistro 

Luiz J~enossi, Revisor: Ministro Chorles I.íoritz. Recurso de Re 

visto de decisõo do TRT do 2o. Reei.Õo, :tUBENS FREIRE e BANCO 

DA BAHIA S /A. ( Drs. Rubens de lliendonço e Oc tó vi o Bueno !.;o gono • 

O Sr. Luiz Llenossl - Sr. Presidente, troto-se de coso do Bon

co do Bohio. NeGoron os duos Instôncios o reinteeroçõo plei -

teodo pelo oro recorrente, considerando que , enboro o recor

rido fôsse o suscessor do Bonco Cruzeiros do Sul ••• {lê). Des

fovoriivel!::wnte, opino o douto Procurodorio. t o rolo tório. 

O Sr. Chorles l::oritz - De ocôrdo, 

O Sr. Presidente- .ê:!:J discussõo. Encerrado. Ten o polovro o 

Relotor. 

O Sr. Luiz l!Jenossi - Sr. Presidente, "doto venio" do ;:>Drecer, 

nerece conhecinento o Revisto. Hó divergêncio opontodo, pois 

que, se reconheceu que o e1:1presodo continuou no nesno locol 

con os nesnos funções quondo ocorreu o sucessõo. (Lê). Conl-J.e-

go. 

O Sr. Chorles Hori tz - Nõo conheço do il.evisto. No coso, quon-
~ 

do o Bonco do Bohio odqulriu o prédio onde estovo o Agencio 

do Bonco Cruzeiro do Sul ... (lê), 

O Sr. Presidente - Aco11ponho o J.iinistro Revisor, "doto venio" 

do delotor, porque ne poreceu, pelo que acentuou S. Exo. que 

se troto de pedido de denissõo de ocôrdo cm:J o ort. 500 e con 

ossistêncio sindlcol e nõo se oreJh nulidade foi'lJol, quonto o 

osso ossistêncio. Tenho ontendinento diferente. 

O Sr. Julio Boroto - Cm:J o Revisor. 

O Sr. Tostes Molto - Tonbén, porque se o Bonco oro recorrido 

nõo oro sucessor do outro, o tenpo é onterior, tonto que no 

segundo periodo tinhD 2 o nos, e êle deu qui toçõo. O quo no is 

êsse honen quer? 
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O Sr. Presidente - Se foi pelo ort. 500, no l:Jelbor dos hipó

teses, o rescisõo se deu de ocôrdo co11 o lei. Vencido o Rel.!:!_ 

to r, noõ se conheceu do Revl sto. Redigirá o Acórdõo o Minis-

tro Revisor. 
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O Sr. Socret~rio - PROCESSO Nº 1 219/67 - Relotor: iliinistro 

Julio Boro to, Revisor: Ministro Tostes li!o1 to. Recurso de Re -

visto à dectsõo do TRT do lo. Regiõo. líETALON INDUSTRIA E CO•.:. 

lliERCIO S/A e r,>ANOEL JOS~ BERNARDES. (Drs. Noder Couri e 

de l.ioroes Ebory). 

O Sr. Julio Boro to - O Acordõo reconheceu cono inilud:t velne11 

te provo do o froude no tocante os declissões e reoch:Jissões su-
' 

cessi vos do recl!n:1onte, en burlo o o qui siçíio do estobilidode, 

(Lê). A douto Procurodorlo opino pelo conhecinento e provimm 

to do recurso. ~ o relotório. 

O Sr. Tostes Níol to - De ocôrdo. 

O Sr. Presidente- El.:J discusõo. Encerrodo. Ten o polovro oRe 

lotar. 

O Sr. Julio Boroto - Eu con':leço, do Revisto, porque entendo 

violodo o Lei 4 060 e lhe dou provlJJento. 

o Sr. Tostes 1lol to - NÕo o notei o qui se o conheci.J.:Jento ero 

lo ViolOÇÕO, !JOS O foto e que O enprecodo deu O qui tOÇÓO e 

una ressolva, que é nuito expressivo: diferenças soloriois 

Entõo é evidente que o que se estova 'fozendo ero un ocôrdo 

ro rescindir o próprio controto, sen o que o enpregodor nõo 

poeorto. NÕo provado o v1cio, vólido o ressolvo 1 nõo é poss:t-

vel encontrar froude. Vou conhecer pora dor provinento, 

O Sr. Luiz l~enossi - Nõo conheço. 

O Sr. Chorles l1'oritz - Aconponho o ltinistro Revisor, conheço. 

o Sr. Presidente - o que 1:10 inpressiot1ou foi o foto de o de

cisõo do Instôncio Ordinôrio, foco o provo, fixor o froude. 

Vou fi cor COI:J o divergência. 

O Sr. Julio Boroto - De foto, et:J prineiro lugor quero confir 

nor o que disse o ~.!inistro Revisor. O que 1:1e i1:1pressionou fo 

o ressolvo. ~sse recibo é ninucloso, porcelo por porcelo~e d 
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pois de dizer que nõo tlnho nols nodo o reclouor do ol'Jprêso, 

"ressol vo o direi to de plei'teor quol quer diferença soloriol 

( A) " . . . le . A sentença de Prinelra Instôncio, os fls. 16 diz: 

"Fraude e siuples slrmloçõo nõo se olecon; tób de ser provados. 

O próprio recloJJonte, 01~ seu ... (lê)". 2le foi detlitido e reo 

t:titido, recebeu tndenizoc;õo. Depois, o enprêso, novonente, o 

det:~i ti u e reoélni ti u ... 

O Sr. Presidente - Aconpnn'lo o divergêncio. Conhecido o Revi 

tn, por unon~xtidode, por vi oloç õ o de lei, e do do provit:Jento 

o l:lOSJJO, contra os votos dos Ministros Luiz l§enossi e Arnal

do Sussekind, poro r e stobelecer o sentença originório. 
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O Sr. Charles Moritz 

ta na 
~ , 

funçao e mui to 

mento para restabelec 

o Sr. Luiz Menossi -

logo não -quadro, sao 
- .. 

moção ••• (lê). 

ZG/ML -1 

- A diferença do tempo de serviço previa 

maior do que a prevista em lei. Dou prov 

er a sentença da Junta. 

A reclamação se fundou na existência do 

pertinentes os arestos que falam em pro-

o Sr. Presidente -h es estão reclamando contra a reclassific 

ção de 1 965 ou 1 966 ? 

o Sr. Charles Moritz - De 1 966. 

o Sr. Julio Barata - Se nessa reclassificação houve muita in-.. justiça, entao ••• 

o Sr. Charles 1.ioritz 
, 

- O recorrido e que foi beneficiado com 

a reclassificação em 

o Sr. Luiz Menossi • S1z o AcÓrdão: "A sentença de Primeira .. 
Instancia entendeu nã • o caber em se tratando de hipotese de e--
quiparação salariàl, 

, 
porque a mesma mantem quadro de carreira . 

O Sr. Presidente - O recorrente pretende, entretanto, equipa• 
~ -raçao por nao ter a e 

.. 
mpresa respeitado o quadro em carreira. 

.... .. - , . ' Téri!l direito;_~: -m~u yer, :a: promoÇaà se alguem mais novo do .. 
que ele tivesse sido promovido por antiguidade. 

O Sr. Tostes Malta - Vamos à questão preliminar. Está prescri .. , 
to? Nao esta. 

O Sr. Luiz Menossi - Acho quo não. 

• O Sr. Charles Moritz • Ddsso, inicialmente, no relatorio, quo .. . .. 
a questao estava limitada a da gratificaçao entendida indevi-

da ••• (lê). Conheço da Revista nos tirmos quo foi colocada a 

.. -divorgoncia Regional quanto ao cabimento da dobra pelo nao pa 
, , , ~ 

gamento do decimo•terceiro salario ate a aüdioncia. 

O Sr. Presidente - f meu voto. Conheço também,nesta parte. Há 
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... 
divergencia? Conhecida, em parte, a Revista. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Oharles Moritz - Nego provimento no que diz respeito ao 
, A A) salario normal do mes ••• (le • 

P • • 
O Sr. residente - Tambem e meu voto. Por unanimidade, negado 

.. 
provimento a Revista da qual se conheceu, em parte. 

O Sr. Secretário- PROCESSO Ng 1,641/67- Relator: Ministro 

•lio Barata- Revisor: Ministro Tostes Malta- Recurso de Revi 

ta de decisão do TRT da 1" Re.g1ão - R!DE FERROVDÚiiA FEDERAL 

S/A • E.F.L. (Dr. Ayi'ton Ribeiro da Costa) e MARCfLIO Pl!NTO 

MmANDA (Dr. Paulo Bruce Nogueira da Silva). 

O Sr. Julio Barata - A reclamação tinha em mira o pagamento de 

gratificação de adicional por tempo de serviço na base do mero 

cimento do cargo em comissão ••• (lt). A douta Procuradoria 

lo conhecimento e não provimento. t o relatÓrio. 
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O Sr. ~horles Morltz - O recorrido fo:! beneficiado pelo re -

elo ss !fico çõo 1 pastor iorJ:Jente, entrou c01:1 o reclomoçõo ••• (lê) 

Nõo conheço. 

O Sr. Presidente - Ró divergência? Vou conhecer do Revista e 

set>io nos dois aspectos. Co1a o Revisor. Mos vou cot1-"lecer em 

foca do prestoçiio. Desta J:'!Dnelro, com o Ministro Revisor. 

O Sr. Julio Boro to - Acol!Jponho o iHI'.istro Revisor por co usa 

do proscr1Çõo. 

O Sr. Presidente - Conhecido o Revisto, centro o voto do Mi

nistro. R e lo to r, e . o c onse quânc i o de ser c em hoc ida pelo pre s

criçõo, o seu provimento é poro restobelecor o sentenço ordJ.. 

nório, centro o voto do Relotor. Redigirá o Acórdõo o Minis-. . 
tro Revisor. 

o Sr. Secrotório- PROCESSO N2 2 479/97- Relator: Ministro 

Julio Boro to. Revisor: Ministro Tostes Iríolto. Recurso de Re

visto de decisão do 3o. JCJ de São Paulo. MONDEL KHERKIAN 5 

e VALDOMIRO DE OLIVEIRA. 

O Sr, Jul:!:o Boro to • Em sentença rtontidD em grou de Em.borgos 

a reclomoçõo foi julgado procedente. o roclomontG rôro jul~E, 
- . . . 

do dos1dioso ... (lÔ), A Pr::~curodorio opino pelo não conheci-.. 
manto, ~ o relotórto. 

o Sr, Tostes Molto - D& ocôrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussõo. Encerrndo, Tem o polovro 

o Relotor. 

O Sr. Julio :Sorcto - Nõo conheço porque nõo se otendo oos 

pressupostos legois. 

o Sr. Tostes l'llalto - De ocôrdo. 

O Sr. Presidente - Hé divergência? Por unon!midode, nõo se 

conheceu do Revisto. 
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O Sr, Secrat6rio - PROCESSO Ug 3 878/67 - Relator: Ministro 

Julio Borlsta, Revisor: 1Unistro Tostes !.!alto, Recurso de Re

visto do decisão do TRT do 2o. Regiiio. S/A IRF"MATARAZZO e 

DOURIVAL REZENDE E OUTROS, 

o Sr. Julio B!lrata - A reclOL10do extinguiu uno seç6o de seu 

estoboleoilrrento em Siío Poulo o transferiu os reclamantes po

ro Joguoriai vo, no Poron6 ••. (lê). A douta Procuradoria opino 

pelo n!io conheciJnento. S o relatório. 

O Sr. Tostes Malta - De ocôrdo. 

O Sr. Presidente - ~n discussõo. Encerrado. Tem o palavra o 

Relator. 

O Sr. Julio Barato - O Acordilo dDdo como divergente, nos ro

zõas de Revisto, se referem à extinção do estobeloclmento.Or 

como estó no Acórd6o recorrido, o estabelecimento niío •• ,(lÔ) 

Niio coni1eço do recurso. 

O Sr. Tostes Malta - Niio conheço. 

o Sr. Presidente - Rô divergência? 

o Sr. OhOrles .Mortbz - A lll1nha. 

O Sr, Pres!dento - Contra o voto do Ministro Ch!lrles Mor! tz, 

nõo se conheceu da Revista. 

O Sr. Secretório - PROCESSO Ng ·3 849/67 - Re~otor: Ministro 

Tostas Malta. Revisor: Ministro Luiz Menossi, Recurso de Re-
' visto de decisão do JCJ de Piroclcobo,SOOIETB DE SUERERIES 

BRESILIEUNES-USINA DE PIRACICABA e PEDRO PAREDE GARCIA E OU 

TRO. 

o Sr. Tostes Malta - Sanados os per1odos dos contratos de sa 

f'ro poro ef'eito de indenização, invoco a recorrente lei e ju 

bisprudênoie no sentido de serem distintos os por!odos ••• (lê 

A Procuradoria opino pelo cot'J.hec1mento e provimento do recur 

so, ~ o relatório. 
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O sr. Luiz Menoss1 .. De ecÔI'do. 

o Sr. Presidente - Em diseussõo. Enoerroda. Tem a palavra o 

Reletor. 

O Sr. Tostes Malta .. Equivocou-se o douto perecer, porque VÓ• 

rios fornm os controtos: quatro no primeiro e cinco no segun

do e, precisomente porque. nõo convocados •.. (lê). Nõo conheço 

do recurso, pois que nõo se troto de simples renovoçõo de oo~ 

troto pera nGva sofre ... (lê). 

O Sr. Luiz Kenossi - De eoôrdo. 

O Sr. Presidente - Hô divergência? 

O Sr. Chorles Mor1tz - DiVirjo. 

O Sr. Presidente - Aopmponho e dlvergênc1e. Contra os votes 

dos Ministros Chorles Koritz e Amoldo Sussekind, nõo oonhec! 

da o Revisto. 

O Sr. Seeretór1o_• PROCESSO Ng 3 233/67- Relator: Ministro 

Julio Borota. Revisor: Ministro Tostes Malte, Recurso de Re • 

visto de decisão do JCJ de Sõo Carlos. SILVESTRE ANDROZZI e 

OIA, PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO, (Drs. Glpy C, Ferreiro e 
• 

Luiz G,O, Luz). 

O Sr. Jul1~ Barato - A ~entenço ree&rr1da considerou presor! 

te o d1reltG de reelomor. Troto-se de pedido de equiporoçio •• 

(lê). A deuto Procurodorto ep1no pele oonhectmente do recurso .. 
~ o relot6r1o. 

o Sr. Tostes Molta - De ocôrdo, 

O Sr. Presidente .. Em d1seussõo. Encerrado. Tem o polov.ro o 

Relator, 

O Sr. Julio Boro ta .. "Dato vento" do douto Procurodor1e Gero , 

não conheço do recurso. Consumou-se toro do biênio preseicio

nal um ato completo e positivo, a classitioeçõo contra o qual 

se reclamo, •• (lê). 
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O Sr, Tostes Mo1te - Nlo conheço. 

o Sr. Presidente - Hô divergência? Por unontmidode, n!o se 

conheceu do Revisto, 

O Sr. Secretário - PROCESSO NR 3 9501§7 - Relator: Ministro 
. - . ' . . . 

Julio Borota. Revisor: Ministro Tostes Molto. Recurso de Re· 

visto de decislo do TRT de 6s. Rogiõo. CIA DE TECIDOS PAULI! 

TA e JOS! ANTONIO DA SILVA. (Drs. Azoube1 e José Antônio Al• 

ves de Melo) • 

O Sr. Julio Barata • Sr. Presidente, êste coso é oonheoid!A 

simo. Reconhecido direito ao odioionol da inselubridode. t o 

relatório. 

o Sr. Tostes ldelto • De acôrdo. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrado, Tem o polo~o o 

Reletor. 

O Sr, Julio Barato • De acôrdo com o Prejulgado n2 30, nõo c 

nheço. 

O Sr; T~stes Malte - Tombem nBo conheço. 

O Sr, Presidente - Hó divergência? Por unon1midode, nlo se 

conheceu dfJ Revisto, 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 4 0164)7 - Relator: A!inistro 

Arnaldo Susaokind. Revisor: Ministro Julio Barata. 

Revisto de deoisõo do JCJ de Slo Coetono do Sul, S/A IRF MA 

TARAZZO e NORMA LUCIA DOS SANTOS ANDRADE, (Drs; José Marta C 

Bernillo e Luiz L1ms Cunho). 

O Sr. Presidente - A reclamante foi susoensa por quatro dia , 

porque, após procurar o ombulot6r1o médico do emprêso, que a 

considerou opta pore continuar otrabolhor, reco1tondo opena 

medloarnentos poro serem ingeridos is refeições e a noite ••• ( 

O órg!o do Ministério Público opino pelo nBo conhecimento de 

Revista. ~o relatório. 
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O Sr. Juli~ Boroto - De ocôrdo, 

O Sr. Presidente - Conforne soli_entei no provinento do AGravo· 

nfío se troto de notório de foto, eis que ninguén contesto o 

conclusõo do exone nódico .•. (lê). Conheço do opêlo. 

O Sr. Julio Boro to - T01:1bei:J conheço. 

O Sr. Presidente - nó diverr;êncio? Unôninenente, conhecido o 

Revisto; e lhe dou provil:1ento, pois que configurado o to fal

toso, o enpree;odo retirou-se do trobolho sen perniss5o do .~g, 

nlnistroçffo, do estobeleclcento, op6s ter o serviço c6dico 

concluido estor opto poro o trabalho. Dou provi1.1ento poro ju 

gor iJ:Jprocedente o reclonoçõo. 

O Sr. Julio Barato - De ocôrdo, 

O Sr. Presidente - Hó divercêncio? Dado provinento o Revisto 

poro j ule;or inprocedente o reclonoçõ o. 

O Sr. Secretário - PWCBSSO Hº 4 Cll7/67 - Relator: l::inistro 

Cborles Mor! tz. Revisor: l\iinistro Arnaldo Sussekind. Recurso 

de Revisto de decisÕo do 2lo. JCJ. S.Poulo. CLAUDBTTE VENES 

NAKAD e TRIVALLATE S/A - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO -

(Drs. A.Tufy lf.oluli e José S. Ribeiro). 

O Sr. Chorles Moritz- t:oterto de foto e de provo. A Procuro 

dorio é pelo nõo conhecinento. g o relatório. Nõo conheço. 

O Sr. Presidente - Folto grove considerado provado. Hô dlver 

gêncio? Unôntnenente, ni'ío conhecido o Revisto. 

O Sr. Secret6rio - PROCi:SSO N!l 4 020/67 - Relator: Liinistro 

Chorles Moritz. Revisor: JAinistro Arnaldo Sussekind. Recurso 
I 

de Revisto de decisiio do JCJ de S.Coetono do Sul. S/A IRF ~ 

Tl\RAZZO e ~v!ER!i:IDES DA SILVA ONÇA. (Drs. Oswoldo Sont 1 Anno 

e Rubens G. Rodrigues). 

O Sr. Luiz Menossi - Reconhecido o direito do enpre13odo ao 
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pogonento de nois uno boro por dilotodo o seu hororlo de tro

bolho ••• {lê). A Procuradoria é pelo niio conheclnento e nõo 

provlmmto do recurso • .9: o relatório. 

O Sr. Presidente - De ocôrdo. 

O Sr. Chorles !.Tori tz - Uno vez que se trota de questão de fo 

to, não conheço do Revisto. 

O Sr. Presidente - De ocôrdo. Hó divercêncio? UnÔl1ii:JeJ:~ente , 

não conhecido o Revisto. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nº 4 129/67 - Relator: r,;fnistro 

Julio Boro to. Revisor: l.!inistro Tostes ~.íol to. Recurso de Re -

visto de dccisõo do TRT do 4o. Regiõo, MANUEL RENATO ~UADROS 

E OUTROS e CIA. DE PAPEL E PAPEIJ!O PEDRAS BRA!,;GAS, {Drs. Hé -

lio A. Rodrie;ues e A. Fernandes Sobrinho). 

O Sr. llulio Boroto - Sr. Presidente, Ul:JO fôbrico nudou de tn.'1 

lugor poro outro, e possou o fornecer oos seus enpregodos 

duçiio BI'atuito até o locol do nova fóbrico. Então, reclonorar 

pedindo que fÔssen contados COI:JO horo extroordinôrio êsse 

po que gostovorJ cm:J o transporte ... (lê). A Procuradoria é pe

lo não conhecinento ou nõo provinento. f: o relatório. 

O Sr. Presidente- De ocôrdo. ch discussão. Encerrado, Ten o 

polovro o Relator, 

O Sr. Julio Boro to - Os Acordõcs c i todos nõo di verge1:1 do reco 

rido. Nõo houve violoçõo do ort. 4º. Nõo conheço. 

éfjlfl'. Presidente - Hó d1vergânclo? Unôninenente, nõo conheci 

do a Revista. 

O Sr. Secretório - PROCESSO Nº 4 079/67 - Relotor: lHni stro 

Chorles !l!oritz. Revisor: l:.inistro Arnaldo Sussekind. Recurso 

de Revisto de decisõo do 12o, JCJ de S,Poulo. S/A INDUSTRIAS 

REUNIDAS FRANCISCO J<íATARAZZO e IVO NUNBS. (Drs. José Carlos 

C, Oliveiro e Ivondel Alves). 



PODER .JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR 00 TRABALHO 

18/4/68 -3-

O Sr. Chorl6s Eoritz - Julc;odo excessivo o suspensão por Ul:1 

di o i1:1pos to o o 6t1progodo, po1 s que poderio ser odvertido ••• 

(lê). t\ Procurodoria é pelo nõo conheci11ento e nõo proviiJen-

to. ~ o relatório. 

O Sr. Pro si dente - De ocôrdo. 

O Sr. Chorles Foritz - Se o sentenço do f'ls. 17 verso, reconh 

cou poc{fjco que o f'oto do odvertêncio entrou eiJ conf'lito co1:1 

o Acordõo do f'Ôlhos ..• (lê). 
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O Sr. Presidente - Tonben con'~eço. O enpre:::;odo negou-se o ini 

cior UJ:J serviço porque levDriD 30 ninutos e foltovon openos 

15 poro o olnoço. Por isso, fo' suspenso. A Junto reconheceu 

o folto, nDs ocho que o coso ero de odvertêncio. Hó dlvergên

cio? Por mlDninidode, conhecido o Revisto, Ten o polovro o Re 

lotar. 

o Sr. Chorles Eoritz- Dou provinento oo recurso poro julcor 

inprocedente o reclonoçõo, conprovodo que houve recuso ••• (lê). 

O Sr, Presidente - fi; neu voto. O foto de foltoreiJ 15 1Ü1"utos 

nõo e.xclulo o obrigoçi'io de trobolhor. :Ió divergêncio? Por uno 

ninidode, provido o Revisto poro julgor il::procedente o reclc; 

1.1Dçõo. 

o Sr. Secretorío- PROCESSO Nº 4 094/67- Relotor: I.:inlstro 

Chorle s Mor i tz. Revisor: JHni stro Arnoldo Sussekind. Recurso 

de Revisto de decJ.sõo do T~T do 30. Regiõo. COl.:ISSitO Il\"'TZ:tfu: 

TADUAL DOS VALES ~E ARAGUAIA TOCANTINS-CIVAT o FaANCISCO FER 

RAZ DE LillA. ( Drs. Cor los L. Souso e A. Celestino do Silvo). 

O Sr. Chorles l.íoritz- NÕo conhecido o recurso por deserto, 

invoco o recorrente o Decreto-lei nº 179, que estende Ô Fumlo 

ções o p:Civilégio do Fozendo Público •• ·.(lê). A Procurodorio 

opino pelo conhec immto e provinento do recurso. fi; o r elo tó-

rio. 

O Sr. Presidente- De ocôrdo. En dJscussõo. Encerrodo, Ten o 

polovro o Relotor. 

O Sr, Chorles ldorl tz - De oc.lrdo con o douto pDrecer, conl1e 

ço do il.evisto e lhe dou provinento poro que o Eerógio Tribun 

RegionDl oprecie o recurso, eis que sendo o recorrente uno 

Fundoçõo, oo contrório do que diz o V. Acórdõo, gozo do pri

vilégio do Fozendo PúblicD .•• (lê). 

O Sr. Presidente - De ocôrdo. Conheço e dou provinento. HiÍ d 
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vergÔncio? Por unonil:JidDde conhecido e provido o nevistD, po

ro jul(!Or nõo deserto o recurso, e deteruinor que o Tribuno! 

"o quo" j ul sue o 1:1e Sl!lO. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nº 4 041/67 - Relotor: Ministro 

Luiz menossi. Revisor: 1~inistro Chorles l\íoritz. Recurso de Re 

visto de decisão do 17o. JCJ de S.Poulo. JOiíO JOA~UIJ\1 OLIVEI

RA e CIA. NITRO ..!UIILIC•~ BRASILEIRA. (Drs. Arlindo L. Moluli e 
' 

;Doninsos Cento lo). 

O Sr. Luiz ll'ienossi - Sr. Presidente, o recl!ll:toçõo i'oi julgodo 

inprocedente considerondo o Junto confi:gurodo o desidio. Doi 

o Revisto, e o porecer é contrário. B o relatório. 

O Sr. Chor!es ltlori tz - De ocôrdo. 

O Sr. Presidente - Bn discussõo. Encerrodo, Ten o polovro o 

Relator. 

O Sr. Lulz liienossi - Irõo conheço. 

O Sr. Chorlcs Eoritz - Nõo conheço. 

O Sr. Presidente - Ub diverGência? Por unaninidode, nõo se C.Q. 

11.heceu do Revisto. 
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O Sr. Secretório - PROCESSO NP4.139/67 - Re1otor: ~liinistro 

Chorles làoritz. Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind, Recurso 

de Revisto de decisõo do 4n. JCJ de Belo Horizonte. BUREKN S 

LAVANDERIA DE LUXO e J.íARIA CORINA FERREIRA RIBEIRO, ( Dr • .r::ou

ro T .E. Alne ido) • 

O Sr. Chorles !{,ori tz - Nõo deu o Junto vnlidode à qui toçõo 

ossinodo considerando o honoloGoçõo irregulor .•• (1ê). Opino o 

douto Procurodorio Gero1 pelo provim:mto porciol do recurso , . 
poro oéh:1i ti r o co1:1pensoçõo. ]: o relntório. 

O Sr. Presidente - De ocôrdo. El:J discussão. Encerrado, Ten o 

polovro o Relotor. 

O Sr. Chorles Mor i tz - Dos ores tos c i todos, só poden ser o pro 

veitodos os de fls. 34, Ree;ionol, e ?6, Regionol. Os dtmois 

nõo trozen l.ndicoçõo de sereL1 do Pleno. Estou co11 o douto Pro 

curodorio Gorol, conhecendo do recurso quonto o qui toçiio ..• 

(lê). 

O Sr. Presidente - Conheço quonto oo nerito. Estou de ocôrdo, 

Hó divergêncio? Con:1ecido o Revisto, quonto oo J:Jérito, Te1:1 o 

polovro o Relotor. 

O Sr. Chorles I~iori tz - Dou provi1:1ento no recurso, poro ju1eor 

inprocedente o reclonoçõo, eis que o recorrido teve o assiste 1 

cio legol do seu sindi.Mto. 

o Sr. Presidente - Peço o processo. Vou di vere;! r, en porte • 

Dou provinento, ol:t porte 1 ô Revisto, openo s poro oc1J:1i ti r o co :1 

pensoçiio, jó que niio se nego o poc;onento. A qui toçiio foi con

siderodo en volio pelo rm.Junto, e1J virtude de vicio opurodo 

pelo pr6prio Junto. As. fls. 17, o sentença dis o seguinte , 

quonto o êsse ponto: 11
.â.1 foce do e!Speéie, org!.liu-se o depoi -

nento dos teste1:1Unl1os do reclm:11m.te ... (lê)". Foi, portonto,en 

virtude do provo indiciório - e os o tos de JJó-fé podEm ser p 
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vodos por indicies e circúnstôcios, - que o Jc:mto considerou 

vicio do o qui toçõo do do, e condenou o conplenentor o poc;m:~et1-

to de indenizoçõo e oviso-prêvio, que nõo foron efet1vodos,de 

acôrdo con o lei, Nõo revendo o provo, nondo openos conpen

sor o recebido, jó que não foi negado seu pogD11ento, 
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... . 
O Sr. Julio Barata - Sr. Presidente, a minha tendencia o dar 

validade a tal ata. A circunstância de ter sido feito, neste 

ou naquele local, não pode influir :Qa validade do ato. 11Data 

venia11 , acompanho o Relator, 

o Sr. Tostes Malta - Sr, Presidente, se ouvi bem, as testemu

nhas disseram quo êles teriam assinado papel em brru1co. Então, 

• temos duas hipoteses. 

' O Sr. Presidente - Depoimento das testemunhas da reclamada a 

fls., tendo uma delas afirmado que havia assinado papel em 

branco. - - ... O Sr. Tostes Malta - Entao, nao diz respeito a esse documento, 
... 

Eu não vejo, com a devida venia, como negar validade, porque 

assistido o empregado no prÓprio emp;r;go. ~ até comum designa-
... 

rem os Sindicatos os seus representantes, e se ossos coincido 

om serem representantes da diretoria, melhor ainda, Mas o fato . -o que nao deixa de ter a autoridade do representante do Sindi-

• cato, quo assisto o empregado no propr1o local. Com a devida 
... 

venia, acompanho o Relator. 
.. 

o Sr. Luiz Monossi - Com V,Exe., Sr • .Presidente. 

o Sr. Presidente - Contra os voto• dos Ministros Revisor e Lui 

I~nossi quo davam provimento, em parte, à Revista, dou-se pro

vimento para julgar improcedente a reclamação. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 4 210/67 - Relator: Ministro 

Charlos ~ritz - Revisor: 1ünistro Arnaldo Sussekind - Recurso 

do Revista de decisão do TRT da 2& Região - MINERAÇÃO GERAL DO 

BRASIL LTDA. (Dr. Elias Farah) e MARIO BOTELHO DE ABREU SAMPAJ! 

(Dr. Alberto Pimenta Jr,). 

O Sr. Charles Moritz - Invocando os arts. 468 e 483, item "a", 
0d", 0 g11 , §§ lQ da Consolidação, considerou o empregado rescin -
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dido o contrato, pleiteando as reparaçoes a que se julgava c 

direito o quo foram indeferidas, em parte, pela Junta, fls.~. 

{lÔ). Opina a douta Procuradoria pelo conhecimento da Revista 

tão somente quanto ao aumento normativo, pois que a decisão e 

trou em vigor um dia antes do recurso. 

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

palavra o Relator. 
, 

o Sr. Charles Moritz - A recorrente cita julgado do Egregio S 
' ..,.. " ... ) perior as fls. ~. sobre cabimento do recurso ••• {le • Conheço 

da Revista nestes dois pontos. 
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O Sr. Chorlas Morttz - Conheço do Revisto nesses dois pontos, 

O Sr. Presidente - EltotDl!lente cOl!lO o t'leu voto. Conheço o peno 

nos dois pontos. Q.uonto oo ort. 50,3, diferença de 25% e o pr 

blemo de reojustonento que só o ptlrtl.r de 15;2/66 ... (lê), Hli 

divergência? Por lllnonil!l1dode, conhecido, e1:1 ptlrte, o recurso. 

Tem o polovro o Relotor, 

O Sr. C~orles Moritz - Dou provimento em porte à mesmo poro 

excluir do condenação os dif&renços de solório, oclmitindo 

gittmo o redução e devidos os ownentos nol'!notivos ••• (lê). 

O Sr, Prestdentu - Creio .que nõo hojo divergência, mos nõo 

jo precisão no conclus!io. V. Exo. dll provimento poro exclui . 
do condenoçõo os diferenças de 25%, boseodo no ort. 503, em 

reloçõo os quota foi conhecido o recurso. Por outro lodo, hd 

problel!lO de solórios otrosodos, alguns oté pogos em oudtênci • 

:gssa serio o meu pril:Jeiro repore redocionol. O segundo é qu 
. . 

v. Ex:o. considero nõo clevido o reajustamento, senfio o partir . . 

de 15;2/66. O que se discute ê se êle era devido ou nõo, o 

partir do doto posterior, c o publ1coçõo do Acórd!io Reglonol, . 
no Dissldio Coletivo, âe 15/.2/66. 

o Sr. Chorles Mor1tz - No coso, dou con1o indevido. 

O Sr. Presidente - Al slfo duas coisas diferentes. A emprêso 

reduziu o ocôrdo com o ort. 50~, os salór1os de seus emprego 

dos, reduçõo geral de 25%. Mos otendemos que o lei l!Iaito o 

25%. Se o solório fol. reajustado ec1 Dissldio Coletivo, o 

rio tornou-se mo ior. Se nõo se detel'!n1no o pogomento dos 

renços resultantes do reojustomento opôs o publicoçõo do 

dõo, no realidade o reduç!io de 25% foi ownontodo, passou 

motor do que qualquer salário sÔbre o quol 1ncidc:m os 25%.Ev 

denterKmte, hÓ uu direi to dos emprego dos o receber diferença 

do função de um 11ôvo solôrio vigente o partir do doto do pu 
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O Sr. Chorles lYloritz - Meu entendimento é d1.ferente, 

-2-

O Sr. Tostes Malta .. Sr. Presidente, se por fôrça da ol6usu

la habitual e tombé1n do le1, ogoro, pode o emprogodoz> exil:J.iz> 

-so do cuopr1mento do sentença pelo suo situação econ&o1oa-t1 

nonooiro ••• 

O Sr, PI'es1dento .. Podo, e1n e.xeouçlfo. 
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O Sr. Tostes Mo1to - Eron dois periodos. f: si1:1ples o senten

ço, está sEmpre sujei to o execuçõo. Mos nóeestonos discutindo 

jó o goro, U!:JO rec1onoçõo que viso ô execuçõo do sentenço. En

tõo, se êsse enpregodor estovo en condições tois, que se od:t:Ji 

te 1eg1 tii:Jo o desconto de 25%. cono conpel!-1o o reojustor o 

solilrio1 Entõo, nõo vo1eu de nodo o sentenço, é superveniente 

o reduçõo. Do contrório, todos ficorion no nest1o si tuoçõo. 

O Sr. Presidente- Vo1eu, "doto venio 11
, porque êle voi pogor 

nonos 25%. Gostorio de ver os outos e, poro conhor te1:1po, pe

ço visto en MesD, Suspenso o julgonento en virtude do neu pe

dido de visto. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nº 23/68 - Re1otor: 1Hnistro 

Luiz iienossi. Revisor: láinistro Chorles J:,oritz. Recurso de Re 

visto de decisõo do TRT do 4o. Reciõo. INDUSTRIA NACIONAL DE 

PREVID2NCIA SOCIAL e J01rO CARLOS GOOTH FILHO. ( Drs. Antônio 

José Fobricio Leirio e Sorpep Aronho Neto). 

O Sr. Luiz lftenossi - Sr. Presidente, contElstondo o reloçõo 

de enprêgo nos têrr10s do ort. 3° do Consolidoçõo dos Leis do 

Trobolho, negou o recorrido o direi to do recorrente o o cijDL10-

do dóc1L1o-terceiro solorio ... (lê). A Procurodorio opino pelo 

conhecinento e nõo provinento do recurso. n: o ro1otór1o. 

o Sr. CDor1es Moritz - Do ocôrdo. 

O Sr. Presidente - El:l di scussõo. Encerrodo. Te1:1 o polovro o 

Relotor, 

O Sr. Luiz Menossi - Sr. Presidente, no que concerne oo con -

troto de trobolho, hó colao ju1godo, cono soliento o V. Acór

dõo. Ne1:1 ae justificorio o Revisto, nesse ponto, con o sinple 

citoçõo do ort, 32 do Consolidoçõo dos Leis do Trobolho ... (lê • 

Uiio conheço. 

O Sr. Chorles Moritz - ~l reloçBo oo dóclco-terceiro solório, 
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é que hÕ di vert;ência, os fls. 126. Conheço e nego provi1:1ento. 

O Sr. Presidente - Havendo divere;êncio, vou tonor os votos. 

O Sr. Julio Borota - Niío conheço. Fiscal de obras do Institu

to dos Boncórios. 

O Sr. Tostes If.ol to • Estou COI:J o Revisor. 

o Sr, Presidente - Estou co11 o Relator .• Por noiorio, nõo co

nhecido o Revisto. 

O Sr. Secretório - PROCESSO NQ 4 210/67 • Relotor: 1an1stro 

Chorles Mor i tz. :levisor: l!iinl. stro .1\rnoldo Sussekind. Recurso 

de Revisto de decisão do TrtT do 2o. Re~:;J.õo. MIU~RAÇl!O GERAL 

DO BRASIL LTD.II. e r,;ARIO BOTELHO DE ABR.BU SAlflPAIO. (Drs. 811 

os Foroh e Alberto Ptnente Jr.). - Pedido de visto do 1~inis 

tros Arnoldo Sussekind.-

O Sr. Presidente - Cano eu tinho ossinolodo, o Revisto nõo 

olego o problm:Jo do incopocidode, o que olec;o é o se::;uinte : 

O dissldio invocado COIJO descw:1prindo e constante de fÔlhos 

••• (lê). 
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O Sr. Presidente - (Co::Jtinuo lendo) - DD! porque, cano nõo 

nos cobe ver o probleoo de doto de provo, ocolho o Revisto 

nesto porte, poro decidir que os custos e dlf'erenços soloriOi 

sõo 'devidos o portir do doto do publicoçõo do Acórdõo, que 

é o tese que o recorrente sustento. Se o eopregodo foi despe

dido no dio 151<=!/66, nõo tet'l direi to 13 diferença nenhuno. No 

Revisto, ·reoll.'lente, nõo se olee;o o proble1:1o do incopocidode 

financeiro, e o violoçiio do lei que se .orBih, é precisoJ:tente 

o que lo que decloro que o sentença nomoti vo só obrigo depois 

de publicodo o Acórdiio no Diilrlo. O resultado prótico é o 1:1es 

l'lO. Ped1r1o oo l.iinistro Relator poro rever êsse aspecto. Esta 

dondo exotot1ente o que o El:~prêso estó pediüdo, que sejo devi

do o portir do Diss1dlo, e que o eJ:Jpree;odo soiu no JJe'Sl'lO dio. 

NÕo entro en outros consideroções. 

O Sr. Tostes A!olto - Diz oqui o Acórdão: "Dêste J:Jodo esclore 

ce-se •.. (lê). 

O Sr. Presidente- Ministro Relotor, cano cnclul.u êsse tôpi-

co? 

O Sr. Chorles Moritz - Justonente poro excluir do condenoçiio 

os diferenças soloriois ... (lê). 

O Sr. Presidente - TonbéJ:t entendo que sõo devidos, porque só 

o siio o·portir do publicoçiio. Se V.Exo, colocou esso expres

sõo, estou de ocôrdo. A conclusão é o neB!:JO; se o Iéinistro R.2_ 

lotar considerD que sõo indevidos, serõo D portir do pubHco

çiio, atendendo oo que o e1:1prêso pediu. 

o Sr. Tostes 1\!olto - !.los isso pode JJudor o bose indenizot6rio 

O Sr. Presidente - Mos, porque êle foi despedido no dio e1:1 

que entrou e1~ vigor o o W:lEln to. 

fil Sr. Chorles lilori tz - Se elo estil outorizodo o dor reduçõo 

de 25% nõo se conpreende que se dê ounento inferior e, sôbro 

êste om1ento, se dê, ogoro, os 25%. 
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O Sr. Presidente - V. Exo. no seu voto, diz que o Revisto nõo 

sustento isso; sustento que o enpregodo foi despedido no dio 

do pub11coçõo do Acórdõo. 

O Sr. Chor1es Moritz- Dou provinento poro.exc1uir do conã.e 

noçõo os diferenços do so1ório, odnltir 1ee;1tino e reduç5o e 

indevidos os ounentos nol'l:!Dtivos. 

O Sr. Presidente - Entõo, hó divergêncio? Vou tonor os votos. 
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O Sr. Julio Barata - Voto com V.Excelência. 

O Sr. Tostes l'ia.lta - Com o '/liinistro .~elator. 

O Sr. Lu]? Menossi -Com V.Exã, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Prevalece o voto do Ministro Jevisor, no 

sentido de ser conhecida, em parte, a :evista e dar provimento 
' a mesma para excluir da condenação <>s diferenças de 2);b de sa-

, , 
larios e considerar que o reajuste salarial so se tornou devi-

do a partir de 1')/2/66, recalculando,-se, em consequencia, a i 

denização em execução. .iedigirei o ,,cÓrdão. 

ü Sr. '3ecret~rio - PrtOC~3'30 ro4 30Cl/b7- .iela to r: 1'-:inistro Char 

les Eori tz. Jevísor: lünistro àrnaldo Sussekind. rlecurso 

nevis ta de decisão do T .t·r da 4s .'legião. mT Úcú Fi!. ui:; {AL e BJi''VIN 

DU FICAGNk. (vr.O Torra dneing&ntz), 

O Sr. Charles Moritz - A reclamação foi proposta contra o ii:st 

belecimento Jegional de ~áterial ue Intendência, DepÓsito Re

gional de Haterial de Eotomecanização, 311.0ivisão l<iilitar, A 
, , -

<;entença da Junta foi favoravel, e o .'!e curso Urdinario nao foi 

conhecido por deserto, fls,48. (tê). Opina douta Procurado-
N , ,.. , , 

ria pela anulaçao do V.i>cordao. 3 o rela.torio. 

O Sr. Presidente - De acÔrdo, im discussão. Encerrada. Tem 

a palavra o Jelator. 

o Sr. Charles i'ioritz - ].l;erece conhecimento a ~{evista. ~Tão po

deria a Turma decretar a nulidade sem arguição da parte. Oou 

provimento para que se pronuncie o Tribunal .iegional. 

O Sr, Presidente - É meu voto. 
A 

Ha divergencia? Por unanimida 

de, conheceu-se ua devista e se lhe deu ,:rovimento para deter

minar que o Tribunal Jegional julgue o recurso como Ordinário. 

O Sr. Secretário - P,10':c;SJO l•!!l'l6/o8 - .{elator; Einistro Char-

les No ri tz. Revisor: Ninistro lirnalao Susse~ünd. :{ecurso de 

.~evista de o.ecisão do T3.T da 2ªrtegião. Clfl Pi!LLIS'f,. .;~ .,;.u~ 

F.~Hü e i>l':1'ül"lu c,.,J•!P'..;· J.t, E GL'T103. (Drs. Benedito krtur .U 
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beiro Soareq e Zelia Lanasini). 

O Sr. Charles ~íori tz - C ia. Paulista: r·econhecido devi ao o ad · 

cional tierominaC!o ue src.tificc.ção. 11 Procur&éioria opina pelo 

não conhecimento. ~o relat~rio. 
A 

o Sr. Pre~idente - De &cor cio. Em <:liscus·;âo. 6ncerrada. Tem 

a palavra o lel~tor. 

-O Sr. Cha rles J:oritz - i·Tão conheço. Os arestos citados sao 

de 1'urma e ;;. ejUe s tão se ext ngue face ~ prova. 

o 3r. Presidente - Tamb~m não conheço. Há diverg~ncia? Por 

unanimidade, não conhecida a .1evista. 
, 

O 'Jr. 'Jecretario - J:>joc·~~ 10 ;:c- 8/68 - .lelator: hinistl."o Lui:t; 

l·íenos ü. '!evisor: ~,inistro Charles Noritz. .lecurso de t{evi§. 

ta de decisão do TrlT da ?"-1egião. i>33UClAÇb.0 l=\ilT ~ttlHJJLu-~ 0E 

SAO PAULo e l•JdlA Jú J.CY JJ~ F:UlTAS. (Drs. Sergio 3.ubens Na

ragliano). 

O Sr. Luiz I-íenossi - Sr. Presidente, considerada justa a des2l 

dida da empregaiia acusada de insubordinação e mau procediment 

- desacatamento ao seu superior - mantida a sentença pelo Tri 

• bunal .legional ••• ( le). ?elo não conheciwento ou desprovimento 
, , , 
e o parecer da douta Procuradoria Geral. B o [elatorio • 

• ,o Sr. Charles )'joritz - De acordo • 

. o Sr. Presidente - f!m discussão. .:::ncerrada. Tem a palavra o 

3.elc. to r • 

. o Sr. Luiz Menossi - Não merece conhecimento a _{evi:;ta, pois 

que não admitida como provada a falta, como pretendido pela 

recorrente. J.ssim ~que a em]:regada ... (l~). l\:ão conheço. 

,o Sr. Charles Mor i tz - l''ão nesou a sente11ça que houve um lnci 

dente entre a recorrida e a outra empreg~da que e~tava inves~ 

da na função de chefe.- e> t~ a fls. 94v e 9'5 - como taml ~m o r 

conhecimento de que ~ma punição mais tranda seria adequada ••• 

(lê). Conheço da rlevista, porque h~ diverg~ncia com os Ares

tos de fls. 1~8/160. 
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O Sr. Luiz l.ienossi - !.los estô sendo discutido o sentonço do 

Junto, e nõo o do Reg1onol. 

O Sr. Presidente - Aconponho o Relotor. 

O Sr. Tostes L:olto -"Doto venio", conheço. o Acórdõo reloto 

o foto e diz que niío ten ne11huno inportôncio responder o el!I -

pregodo desoforodonente porque o outro, enboro investido nor-

. nolnente 01:1 chofio, hierorquiconente lhe ero inferior. Se ol 

gu{m est6 no commdo, tende ser obedecido. Ocorreu desenten

dinento entre o recorrido e o colec;o ... (lê). Se se reconhece, 

cone disse o Révisor, que osso otendente, no ocosiQ'o, estovo 

investido no chefio, terio de ser obedecido. 

O Sr. Presidente - o Acordõo disse isso? 

O Sr. Tostes Molto - O Acôrdõo folo no função efetivo, reloto 1 

do o circunstôncio de estor investido no chefio. Isto nõo é 

ne,godo pelo Acôrdõo, o peno s OIJ.itido. Se nõo estivesse no che 

fio, o que titulo i rio interpelor o outro? Jó no sentenço, qu , 

oliós, foi confirL10do, se lhe disse que o outro lhe ero hie 

rÕrquiconente iguol. Peço visto. 

o Sr. Presidente - Suspenso o julgonento, foco oo pedido de 

visto do Ministro Tostes !Sol to. 

O Sr. Secretório - PROCESSO !l 42/68 - Relotor: Ministro Luiz 

!.lenossi. Revisor: Ministro Chorles Mori tz. Recurso de Revist 

de d&cisõo do TRT do 2o. Regiõo. CBNTRO DE INVESTIGAÇ80 SO

CIAL i POL!TICO E ECON0lliCO DO PARANA e RENONI ZARTH E OUTRO • 

( Drs. Clenor Soores Públio e Wilherl1:1 H. Veso). 

O Sr. Luiz Menossi - A recloiJoçõo de solorlos vencidos foi 

julgodo procedente o revelio. O Tribunol R&gionol negou pro

vh1ento oo recurso, pois o otestodo 1:1édico opresentodo fôro 

lovrodo depois do oudiêncio ... {lê). O porecer do douto Procu 

rodorio Gerol é pelo contrário. ~ o relotório. 
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O Sr. Presidente - E!J discussõo. Encerrado. Te1:1 o polovro o 

Relotor, 

O Sr. Luiz 1.\enossl - Niio !"lo divergêncio. Diz o Acórdõo: (Lê) 

Niio conheço, 
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O Sr. Charles Moritz . - Conheço pela divel'gência, em l'elação . ~ 

ao primeiro Acordao • • citado, quanto a validade do atestado me-
... 

dico apresentado dep ois da audiencia. 

o Sr. Luiz Menossi - Foi citado como divergente. 

o Sr. Presidente - F ace ao esclarecido acompanho o Relator. 

O Sr. Julio Barata - Com o Relator. 

o Sr. Tostes Malta - Com o Revisor. 

o Sr. Presidente - N ão conhecida a Revista contra os votos do 
,. 

Ministros Revisor e Tostes Malta • 

• O Sr. Secretario -

toonossi - Revisor: 

p ROCESSO NQ 38/68 - Relator: Ministro Luiz 

Ministro Charles Moritz - Recurso de Revia --ta de decisao do TRT da 21l Região - ASSOCIAÇÃO MATERNIDADE DE 

SÃO PAULO (Dr. Sergi o Rubens Maragliano) e MARIA JURACY DE 

FREITAS. (Pedido de vista do Ministro Tostes Malta). 

o Sr. Tostes Malta - P , -Sr. residente, o Acordao conrirma a sen 

tença, e na sentença está dito: 11Não se diz que a reclamante 

tivesse autorizado a desrespeitar aquêle colega ••• (lê)". 

edifico meu voto. Conheço da Revista. o Sr. Presidente - M 

o Sr. Julio Barata -
H 

Nao conheço. 

o Sr. Presidente - p or maioria, conhecida a Revista, contra o 

Relator e Julio Barata. Tem a palavra o R 

i to. 

votos dos Ministros 

lator, 
, 

quanto ao mar 

O Sr. Luiz Menossi -
, - ... cordao a circunstanc . .. 

antiga ••• (lê) • . 
O Sr. Charles Moritz 

Nego provimento. Tendo salientado o v. 
ia de que a recorrida era empregada mais 

- Dou provimento ao recurso para julgar 

improcedente a recl -amaçao, tendo em vista que a recorrida se 

insubordina.l!a e mal t ratara um superior. 

o Sr. Prosidente - A companho o Ministro Relator. Por maior que 
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seja a repulsa de um empregado em ver outro de categoria infe 

rio r atingir o pod 
# 

er do comando, o fato e que o poder de co 

do pertence ao emp regador. 

o Sr, Julio Barata - Com o Relator. 

o Sr. Tostes Mal ta - Com o Revisor. 

o Sr. Presidente - • Dado provimento a Revista para julgar imp 

cedente a reclamaç ão, contra os votos dos Ministros Relator e 

Julio Barata. Redi . . -gira o Acordao o Ministro Revisor. 
' 

O Sr, • Secretario -

tos Mal ta - Re.viso 

PROCESSO N2 56/68 • Relator: Ministro Tos• 

r: Ministro Luiz Menossi - Recurso de Revia 

TRT da 2A Região • RÁDIO COMETA S/A (Dr,Pedro: 

orto) e REMO WAGNER VITERBO (Dr. Victor de 

ta de decisão do 

Paulo de Rezende p 

Castro Neves). 

O Sr, Tostes Malta • Não reconhecida, Sr, Presidente, a justa 

a,por fumar o empregado em serviço contra or causa para dispens 

dom expressa. Arg . -di a recorrente nulidade do V, Acordao, para .. silenciar sobre q 
H # 

uestao de tempo de serviço, O douto parecer e 

pelo não conhecime nto e improvimento do recurso • 

o Sr. Luiz Mcnoss1 
... 

- De acordo, 
' 

o sr. Presidente - -Em discussao. Encerrada, Tem a palavra o Re 

lator, 

O Sr. Tostes Malta - 11 Data venia" do douto parecer, o recurso 

se justifica pela • preliminar. No merito, todos os arestos cit~ 

dos são de Turma, 

o Sr. Luiz Menos si • - Tambem conheço. 

o Sr. Presidente -
, .. 

Ha divergencia? Conhecida a Revista, por u• 

ran~dade. Tem a palavra o Relator. 

D Sr. Tostes Malta - A Junta silenciou quanto ao tempo de serv 

eclamação improcedente pelo que a questão pe 

(lê). 

Ço, mas julgou a_ r 

~eu 
.. 

importancia ••• 
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O Sr. Luiz Menossi - Anulo o Acordao, tambem. 

• O Sr, Presidente - Por unanimidade, dado provimento a Revista 
, _. ' A 

para anular o Acordao, determinando que seja proferido novo 

julgamento. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NR 96/68 - Relator: Ministro Tos

tes Malba - Revisor: Ministro Luiz Menossi • Recurso de Revia 

ta de decisão da JCJ de Encantado - 12 BATALHÃO FERROVIÁRIO 

( Dr. Edyr Sergio Variani) e VITORIO FIORDH NETO, 

-

O Sr. Tostes Malta - Sr. Presidente, reconhecida devida a gr_! 

tificação da Lei nR 4 090 ••• (lê). O parecer do Ministério PÚ

blico é pelo conhecimento e não provimento. t o relatÓrio. 
A 

O Sr. Luiz Manossi - De acordo. 

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

Relator. 

O Sr. Tostes Malta • Não estando o recurso fundamentado, nem 

. - -mesmo se reportando as razoes de Embargos, nao pode o mesmo 

ser conhecido, .. , , 
O Sr, Luiz Menossi • Esta ate sedimentada a jur1sprud~ncia. 

-Nao conheço. 
, .. -O Sr. Presidente - Há divergencia? Por unanimidade, nao se co 

nheceu da Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NR 182/~ • Relator:Ministro Oh~ 

les Moritz - Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind - Recurso de 

Revista de decisão da J.4&. JOJ de São Paulo - LUIZ CEVIDAI (Dr 

Decio Trevisan) e S/ A TINTURARIA BRASILEIRA DE TECIDOS ( Dr. Jo 

sé Vasconcellos). 

- -O Sr. Charles Moritz - Recorre-se de decisao que nao conheceu 

a pretensão do empregado ••• (lÔ). to relatÓrio. 

P A • O Sr. residente - De acordo. Em discussao. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 
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, -O Sr. Presidente - Tambem nao. Encarregado de setor entende s 
. , 

beneficiado com as vantagens de mestre e contramestre. Ha di-
A N • 

vergencia? Nao conhecido o recurso, por unanimidade. Esta en-

cerrada a Sessão. 


