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Procurador.: Dr. Celso Corpintero. 

Secret6r1o.: Dr. Dolton Luiz Pereira. 

*"""******** 
(Assw::te o PresidG'nclo o I.linistro Tostes Molto). 

O Sr. Presidente - Havendo núncro lcgol, declaro oberto o Scs 

siSo, e o foço no quolidodc de Juiz nois ontigo porque, cm::t 

leiçll'o do ~~iinistro Arnoldo Sussekind, Presidente do Tui'I:lD 1 s. 
Exo. entende que nlfo nois pode resinentoll::tente, continuar no 

Presidência, Presidir o Sesstro, senpre é funç!ro do Juiz nois 

onti[I0 1 nos eventuolidodes, ntro h6 I::tOiores dificuldodes; I::tos, 

substitui t o IEinistro Arnaldo Sussekind, isso 6 UrlD dificuldo-

de insuper6vel. Assii::t, rogo oos cnincntes colec;os, oos AdvoBo

dos que IJe ojudeia c releven os faltos. Dou o polovro oo J,iínis

tro Arnaldo Sussekind pnro que S. Exo. exponho suos razões. 
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O Sr. AfPaldo Syssekind - Sr. Presidente, meus colegas. Elei

to Vice-Presidente dêste Tribunal, procurei consultar o Regi

mento da Casa e, examinando-o, adotei uma interpretação que 

me pareceu a que decorre do referido texto, Senti que havia 
' ,. ' alguma controversia sobre a mataria; entretanto, a atitude que 

tinha de tomar era aquela que decorria da interpretação que 

adotava. Recordo que o antigo Regimento da Casa previa exp~ 

samente que o Vice-Presidente do Tribunal era o Presidente da 

Turma na qual funcionava. ~sse Regimento foi alterado nesse 

ponto, e dessa alteração não resultou nenhuma norma sÔbre o 
... 

provlema. Verifico, entretanto, que o Regimento preve seis 

mandatos eletivos no Tribunal: Presidente, Vice-Presidente ' .. 
Corregedor e os tres Presidentes de Turma. Ora, quer-me par& 

cer que se deva adotar aquela regra de Direito, de que os m~ 

dates eletivos não se acumulam, salvo quando expressamente ~ 

vista tal acumulação. " ... Destarte, como o Regimento nao preve 

essa acumulação, que antes previa e foi revogada, entendo que, 

eleito Vice-Presidente do Tribunal, deixei de ser Presidente 

da Turma. Por isso não assumi a cadeira que durante quase do 

anos esta Turma me honrou com a minha eleição. Estou certo 

de que V,Ex,a, cujas liçÕes de direção da Turma e do Tribunal 

foram por mim apreendidas, para que pudesse conduzir com al

gum êxito os trabalhos desta Turma, continuará a nos dar, sem 
A N 

pre que exercer essa Presidencia, as mesmas liçoes de ponderA 

ção, de homem que conhece processo profundamente e conhece o 

Regimento da Casa, como poucos, e que sabe lidar com os seus 

colegas como raramente outros o fazem, V,Exa,, por certo, de 

acÔrdo com o Regimento, convocará para uma das prÓximas Se~ 
N .. ,_. ;. " 

soes, ja que nesta nao ha numero dos seus membros efetivos, a 
N ~ A 

eleiçao para a Presidencia da Turma, e aquele que a Turma es-
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' ... colher, certamente, sabera conduzir este grupo de trabalho,de 
... 

maneira que este grupo de trabalho tenha facilitada sua Q)ndy 
~ 

çao. • Digo isso para, implicitamente, deixar consignado o meu 

agradecimento, que agora torno expresso, a todos os seus com-
... ' . ponentes, ao seu esplendido Secretario, ef1ciente 1 ponderado, 

conhecedor real dos seus encargos; ao Ministério Público, que 

- ' sempre deu ·a melhor colaboraçao, atraves dos seus dignos re -
' , presentantes, a udnha Presidencia; ao Serviço de Taquigraíla 

' que, desnecessario realçar, porque sempre vem sendo realçado, 

constitui uma das melhores alavancas para o bom funcionamento .. 
deste Tribunal; ao Serviço de Portaria que, depois de ter pa~ 

sado por inÚmeros cargos neste l'linistério 1 posso, consciente

mente, dizer o melhor grupo que encontrei no mister. 
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O Sr. Arnaldo Sussekind (Continuando) - 2ste asradecimento o 
A 

faço de coração, atenuada essa despedida da Presidencia, pelo 

fato de que integro a Turma como Vice-Presidente e, portru1to, 

continuarei no convÍvio de todos aquêles que comigo colabora• 

ram, com os quais continuarei a colaborar. 

O Sr. Presidente - .8sta é realmente uma situação 11sui generis~ 

uma situação de fato. Se eu submetesse a ~uestão ao Tribunal, 

mesmo que eu quisesse, não havia nÚmero porque dois JuÍzes e

fetivos estão licenciados. Tenho de aceitar esta situação até 

que haja, realmente, uma deliberação maior, ou nos convença -

mos das razÕes do lliinistro Sussekind. Por isso mesmo, não me .. 

• despedi de S. Ex6 que, em realidade, para mim, ainda e o Pre-

• sidente. O Sr. J.Iinistro Luiz J.ienossi esta licenciado, e acred 

to que tão cedo não poderá voltar ao Tribunal. O Sr. lliinistro 

Julio Barata acaba de fazer uma operação, e quero deixar con

signado em Ata um voto de regozijo pelo bom resultado, mas, 
# ,.. s N # # tambem, tao cedo • ExA nao podera reassumir. Ha, realmente, 

A N 

esse impasse. Nao posso forçar o Ministro Arnaldo Sussekind a 

abrir a Sessão, e, por ser o mais velho, deixar de presidi-la 

O Sr. Délio Marruilião - Sr. Presidente, sou Ministro convocado 

Embora os motivos sejam desagradáveis - doença dos lliinistros 

Julio Barata e Luiz !.lenossi - o resultado é agradável, porque 

não poderia ser melhor substituÍdo o ranistro Arnaldo Susse-
# A 

kind por quem esta sendo, por V.Excelencia. 

O Sr. Presidente - O que me conforta é que todos os componen

tes da Turma são meus velhos amigos. Vamos nos empenhar para 

que possamos conduzir bem a Sessão. (Pausa). ~ discussão a ~ 

ta, cujas cÓ:r;>ias se encontram à disposição dos Srs. liinistros 
# # N 

do Ministerio Público e dos Srs. Advogados. (Pausa). Nao have 

do impugnação, declaro-a aprovada. 
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O Sr. DÓlio I.Iaranhão - Sr. Presidente, pela ordem. Na Sessão 

passada, discutiu-se, aqui, num processo, o problema do aviso 

prévio nos contratos de experi~ncia em fur1ção da nova redação 
• dada a lei pelo Decreto-lei n2 229. Cheguei a dar meu voto. 

Não .Ped1 vista dos autos,porque disse ao então Presidente, !J! 
' nistro Arnaldo Sussekind, que a materia, sendo de direito,era 

• A 
irrelevante a vista dos autos. J,ias S. Ex" aquela ocasião, fez 

A A 

referencia a um voto por ele dado, e longamente fundamentado, 

que eu esperava poder examinar antes de proferir, manter ou 

' reformar meu voto, antes do ultimo. Acontece que o voto de S. 

Ex" não me veio ~s mãos. Assim, peço a V.Ex& nôvo adiamento, 

porque não quero reafirmar ou modificar meu voto, sem conheci 

' mento previo desse trabalho, que sei muito bem fundamentado, 

' como sOO!l ser os trabalhos do Ministro Arnaldo Sussekind. 

O Sr. Ururahy F. Ferreira (Advogado) - Há um Agravo de Instr 

monto n11 780/68, cujo Relator é o r.anistro Arnaldo Sussekind. 

Desejando apresentar memorial, requeiro a V.Exn adiar o julg 

monto, que estava designado para hoje. 

O Sr. Arnaldo Sussekind - Nada tenho a opor. 

O Sr. Presidente - Deferido o adiamento. 
A 

(OS Srs. Advogados pedem preferencia para os Processos 

n2s. 686 e 191). 



27/8/968 

PODER .JUDICIÁRIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL. SUPERIOR 00 TRABALHO 

RG/SSO/sso 13,30 -1-

O Sr. PrAsidente - Vamos dar preferência exatamente nessa ar

dem, pois os processos adiados, regimentalmente, têm preferên 

cia, 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 191/68 - Relator: Ministro Ar

naldo Sussekind, Revisor: Ministro D'lio Maranhão. aecurso de 

Revista de decisão do TRT da lG Região, OSMUNDO C!CERO DA SI1 

VA e S/A EMP, DE VIAÇ!O AtREA RIO GRANDENSE - VARIG. 

O Sr, Arna]do Sussekind - A Revista sustenta a decadência do 

direito de instaurar inquérito com base no qual as instâncias 

ordinárias autorizaram a demissão do recorrente, O inquérito 

foi requerido por via de reconvenção,.,(lê). A Revista subiu 

Ag , p' em virtude de provimento de ravo, opinando o Ministerio u-

blico pelo seu provimento. E' o relatório. 

O Sr. Délio Maranbão - De acÔrdo, 

(Usam da palavra os Drs, w. Mendes da Silva e Ary M, Lopes). 
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O Sr. fres1donte - Bm discussão. Encerrada. Tem a palavra 

o Relator. 

O Sr. Afpaldg Sussold.nd - Os fatos que determinaram a ins -.. , 
tauraçao de inquerito judicial ocorreram a 23 de dezembro de 

1 964. 
.. .. 

No dia seguinte o empregado pedira demissao da empra .. 
sa, por motivos particulares. A 26 de fevereiro a empresa a 
fieiou ao sindicate, acentuando que não recebera o visto da 

entidade ••• (lê). Nestas condiçÕes, não foi violada a lei, .. 
nem contrariada a jurisprudencia apontada, motivo por que , 

não conheço da Revista. 
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O Sr. Délio I~Iaranhão - Sr. Presidente, cheguei à mesma con -

clusão. Aliás, o r,anistro sussekind deixou a coisa de tal n.f!. 

neira claramente exposta que, a rigor, não haveria mais nada 

a acrescentar. i\fas eu acrescentaria apenas que o prÓprio A

cÓrdão recorrido -e, sempre que faço uma afirmação, a faço 

11 sub censura" dos Advoe;ados presentes interessados -deu pe

lo abandono; deu cano provado o abandono de enprêgo. Ora, o 

abandono de emprêe;o, falta prevista, exclui a necessidade da 
... .... , ... , 

suspensao. Toda vez que ha abandono, nao ha necessidade de 

suspensão. A meu ver, inclusive, a emprêsa fêz o que não pr~ 

cisava fazer, a tal notificação, e o AcÓrdão fêz o que não 

devia fazer, condenar a pac;ar salários até 9 de março. Eas, 

sôbre isso, não há recurso. O fato é que foi provado o aban-

"' , "' dono de emprego, e so este fato exclui a necessidade de sus-

pensão para inquérito. Acor.1panho o Relator. 

O Sr. Presidente- Há diverGência? ~or unanimidade, não conhe 

cida a Revista. 

o Sr. Secretário - PRCCESSO I'/9 686/68 - Relator: Kinistro Ar 

naldo Sussekind. A~ravo de Instrumento de despacho do TRT da 

5a. Região. SERVIÇO :.m:nCIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS. SIND. 

DOS COIIDUTORES DE VEfCULOS RODOVIÁRIOS E A1~XOS DA CIDADE DE 

SALVADOR. 

O Sr. Arnaldo Sussekind - É o seguinte o respeitável despa

cho agravado: "Sustenta o recorrente que não foi parte do a-
A 

cordo coletivo a que o querem obrigar os empregados, o que 

conflita com a jurisprudência. Com efeito, os acordos, mesno 

os homologados judicialmente, só obrig&ô as partes que os fi~ 

r.1aram. I.Ias é preciso distinguir.,. (lê), 11 No Agravo, in si ate 

a e,'l,crêsa c;ue a Revista estava fundamentada na violação de 
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lei e em atrito jurisprudencial, opinando o ilinistério PÚbli

co pelo sou provimento. É o relatÓrio. 
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O Sr. Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Arnaldo Sussekind - Na contraminuta, entende o Sindica

to agravado que a emprêsa não recorreu da parte que lhe foi 
I' , H , 

desfavoravel, isto e, a obrigaçao de pagar salarios estipula 

dos pelo poder concedente. Entretanto, sustentando a Revista 

a impossibilidade de ser obrigada a reajustar salários, em 

virtude de instrumento coletivo de que não participou ••• (lê) 

Dou provimento ao Agravo. 

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

o Agravo. 
N # A 

Nao ha mais pedidos de preferencia. Todavia, se os 

' Srs. Advogados presentes indicarem os numeres dos processos, 

êstes serão chamados. (Pausa). Prossigamos. 

O Sr. Secretário - Processo n!l 779/68 - Relator: Hinistro A,r 

naldo Sussekind. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

1ª Região. RftDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A EFL e OSIRES JOS~ 

FERREIRA. (Não participa o Ministro Delio Naranhão.) 
, 

O Sr. Arnaldo Sussekind - O Egregio Tribunal assegurou ao r~ 

clamante o recebimento do auxilio-famÍlia que a emprêsa enten 

de revogado pelo Artigo 8o, do Decreto-lei no 5· Jl!a Revista, 

apontou um aresto de Turma e deu como violado o precitado pre 

ceito legal ••• (lê). Indeferida, agravou a emprêsa, opinando 

a douta Procuradoria Geral pelo não provimento. ~ o relató-

rio. 

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

Relator. 
, - , O Sr. Arnaldo Sussekind - Acordao de Turma torna viavel a R~ 

vista e violação de lei inocorreu, pois a jurisprudência dê~ 

te Tribunal não se firmou na decisão Regional. É caso do abo 
A # 

no da Rede Ferroviaria Federal. Nego provimento ao Agravo. 
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, A 

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

provimento ao Agravo. 
, 

O Sr. Secretario - Processo nP 1.493/67 - Relator: Uinistro 

Charles Moritz. Agravo de Instrumento de despacho da 4ª JCJ 

de São Paulo. S/A IRF MATARAZZO e VITORIO ALVES. 

O Sr. Charles Moritz - Julgada injusta a despedida, conside

rada como de excessivo rigor pela natureza das faltas, indef~ 

rida a Revista, agrava a emprêsa, asseverando não se tratar 

de reapreciação de provas ••• (lê). 
, 

I:este sentido e o parecer 

da douta Procuradoria Geral. É o relatÓrio. 

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

Relator. 

O Sr. Charles Horitz - Dou provimento ao Agravo. Admitido o 

fato classificado como desÍdia, a agravante cita jurisprudên

cia que se afigura divergente, à primeira vista ••• (lÔ). 
, A 

O Sr. Presidente - Ha divergencia? Por unanimid~de, provido 

o Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo na 52/68 - Relator: Uinistro 

Charles Moritz. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

5ª Região. PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS - R~.IIN~RIA 11111 

DULPHO ALVES e RAIMUNDO LOPES. 

O Sr. Charles Moritz - Reconhecida devida uma gratificação de 
, A 

ferias, de acordo com as normas do regulamento do pessoal,m~ 

tida a condenação, a Revista interposta foi indcferida ••• (lê). 

O douto parecer é pelo provimento do Agravo. É o relatÓrio. 

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

Relator. 

O Sr. Charles Moritz - Rego provimento ao Agravo. Consta da 

ata da audiência a proposta conciliatÓria rejeit~da. Adiada 
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a audiência, à seguinte as partes não compareceram, sento en

tão proferida a decisão ••• (lê). ~'ego provimento. 

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

provimento ao Agravo. 
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13.55 

.Q_§r. Secretário - PROCESSO Nº 188/68 - Relator: Ministro Cha 

les Merritz - Agravo de Instrumento de despacho da lã JCJ do 

Santos - EDIFÍCIO SOUZI\ DANTI\S e ANTÔNIO CARLOS ROXO PEREIRA. 

O Sr. Charles MIDrritz - A Revista foi indeforida por falta de 

iopésite da importância da condenação ••• (lê). O douto parece 

é pelo provimento do Agrnvo. para melor exame. ~ o relatÓrio. 

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

Relator. 

O Sr. Charles !.lorritz - Dou provimento ao Agrave nos têrme~s 

dCI doute parecer ••• (lê). 

p Sr. President~- Há divergência? Per ~~animidade, provido 

o Agrave. 

Q Sr~c_!:'~~~z:1~ - PROC_E:SSO Nº 490/68 - Relator: Ministro Ar

naldo Sussekind - Agravo de Instrumento de despacho do TRT 

da 2â Regiãe - CII\. DE TECIDOS PROGREDI OH e li!ARIA ANTONIA B~ 

GIL e outres. 

Q_§!~Arnaldo Sussekind - Pretendia n Revista, indeferida, te 

se configurado a violação dos arts. 501 e 502 da CLT, porque 

as despedidas dos recorrentes resultaram da crise econômica 

e financeira, que corresponde a motivo de fôrça maior. (Lê.) 

A douta Procuradoria manifesta-se pelo não provimento do Agr~ 

v0 interposto._ do respeitável despacho inclefinitÓrio. li: o re 

la tÓrio. 

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

Relator • 

.Q._.Sr. Arnaldo SusseJdnd - O fato apr;mtado nao constitui fÔrça 

maior, como bem ressaltou a douta Procuradoria • • • (lê). More 

ce confirmação o respeitável despacho agravado. Nego provimeg 

to. 

o Sr. Presidente - Há divergência? Por unanimidade, negado pr 
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vimento. ao AgravG. 

O Sr. Secr~tário - PROCESSO NQ 484/68 - Relator: Ministro To~ 

tes !~lta - Agrav~ de Instrumento de despacho do TRT da 1~ Re 

gião - RBDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A EFL e NILTON DE FIGUEIRE-

DO. 

9 Sr. Presidente - O case é de revogação de anistia das fal -

tas para efeito do ••• (lê). ~ e relatório. Em discussão. En-

cerrada. Tem a palavra o Relator. "Data vonia" do respeitável 

despacho e de douto parecer, dou provimento ao Agravo, pois 

que, ao contrário de entendido, alguns dos arestos trazidos a 

confronto se identificam com a hipÓtese especÍfica dos autos. 

(Lê.) 

o Sr. Délio Iãaranhã.o - V. Exª'. foi, inclusive, um dos pionei-

ros dessa tese na Turma, mesmo antes de a lei dispor. Agora, 

a questão já está superada, porque a lei refere expressamente 

.o Sr. Presidente - Era o que eu i!l dizer. A admitir-se o res

peitável despacho e o douto parecer, eu teria forçosamente 

que dar provimenttt ao Agravo. Mas, ocorre que, antes, susten

távamos, já agora está na lej. O indeferimento deve decarrer 

da uniformidade da jurisprudência. ~ por êste fundamento que 

nege provimento ao Agravo. Há divergência? Negado provimento 

ao Acre.vo, por unaninidade. 
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O Sr.Secretário - Processo nll 489/68 - Relator: Hinistro Char~ 

les Moritz - Aeravo de Instrumento de despacho do TRT da zB·R~ 

gião. ArgÓvia S/A - Fábrica de Malhas Finas e Haria de Lourdes 

Ramos da Silva. (Drs. E, Muniz e Rio Branco ParanhoE - Advoga

dos). 

O Sr.Charles Moritz - Indeferiu-se a Revista por versar mat~ 

de fato, alegando a agravante que se deterninara o pagaoento de 

horas extras, •• (l~). Opina a douta Procuradoria pelo n&o provi 

mento do Agravo. ~ o relatÓrio. 

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

tor. 
N \ 

O sr.Charles Moritz - Nao conseguiu a a~ravante uestruir o fug 

d;:;mento do despacho &gravado •• , (1~). Nego provimento ao J,gravo 

O Sr,Presidente - Há divergência? Por unanimidade, negado pro~ 

viracnto ao A;:_ravo, 

O Sr,Secret,~rio - PRCCESSO Nll 589/68 - Relator: 1-'inlstro ;,rno.l 

elo Sussekincl. /,e r avo u e Instrumento de despacho do TRT da 5º' 

Ilegião. Cimento Aratu S/A e Hoisés Ribeiro Silveira. (Drs:J:.:&o 

F,P,Puraiso Neto e ~:alter da Silveira- i,dvogados). 
, . 

O E'r.Arnaldo Sussekind - Transcrevo, como relator~os o ~ue .. 
consta do parecer d& douta Procuradoria Geral: "'~s Instancic s 

percorridas cocsideraram nula a despedida do empregado, efetUA 

da na data em que o !!lesma obteve registro de suo candidatura a 

cargo de direção do respectivo sindicato.,. (1~). O parecer con 

clui no sentido de que seja negado provimento ao :cgravo. ~ o 
, 

relatorio, 

O Sr.Presidente - Em discussão. Encerrada. Te~ a palavra o Re-

lator. 
, -O Sr .Arnaldo Sussekind - O V ,Acordao I:egional anulou a despedi 

da com esteio no art.9º da C.L.T., porque o uto patronal visa 

a :tornar ineficaz ... (1~). Ne,so provinento ao Aerc.vo. 

O Sr,Presidente - Há divergência? Negado provimento ao Agravo, 

por unanimidade. 



PODER JUDICIÂRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

27.8.68 PPB/ZG/ZG 14,00 -2-

O Sr.Secretário - PROCESSO Nº 5ü6/68 - Relator: Ministro Tos

tes Malta. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 4c Reg1 

Üo. LanifÍcio Kurasbiki do Brasil S/A e Maria Dolores da Luz e 

outros, (Drs: Pércio França e Pedro R.Scottá - .\dvogado). 

O Sr.Presidente - Não adcitida comprovada a aprendizagem neg~ 
A A ~ , 

da a Revista, agrava a enpresa ••• (le). J:!. o relatorio. E!n disc 
N A 

sao. Encerrada, De acordo com o douto parecer, rejeito a.preli i 

nar. Não esclarecida a data do recebimento da notificação do 

despacho, nego provimento ao Agravo, pois que ••• (le). Há dive~ 
gencia? Conhecido e negado provimento ao A::;ravo, por unanimida. 

de. 

O Sr.Secretário - PROCESSO N~ 661/68 ~ Relator: Ministro Char

les Horitz • Agravo de Instrumento de despacho da JCJ de São 

Bernardo do Campo. VolksHagen do Brasil S/A e João Nisaol dos 

Santos e outros • (Drs: Sergio Parei e Maurfcio S.âlceida -Ad

vogados). 
, 

C Sr.Churles ~1oritz - Nandado integrar a natalina no calculo 
A 

denizatÓrio, confirmada a sentença ••• (le). Nego provimento. 

O Sr.President~ - Há divergência? Por unanimidade, negado pro= 

vimento ao Lgravo. 

O Sr.Secretár:t.o - PROCESSO Nt: 676/68 - Helator: Hinistro Chc.r= 

les Morltz. Agravo de .i.nstrunento de despacho do TRT da 1~ Re

gião. Rêde Ferroviária Federal S/A e José Carlos Dias e outroc 

( Drs: Kiguel Keplin e Carlos s. Lopes - i.dvogados). 

O Sr.Chatlfis t4orit,z - Não admitida a ~:evista, interposta de se 
A 

tença que entendeu ••• ( le). A douta Procurador ia opina pelo des 

provimento do Agravo. ~ o relatÓrio. 

O 0r.Pres!dente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o Re 

lator. 

O Sr.Cbarles Moritz - No caso, o que se pretendeu foi aumentar 

a jornada, que está reduzida há 10 anos ••• (lê). Nego prov.inent 

ao Agravo. , ,. 
O Sr.Presidente-Ha divergencia? Por unanimidade, negado provi-
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O Sr. 
, 

Secretario - PROCESSO Nll684/68 - Relator: Ministro Ar• 

naldo Sussekind, Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

2i!.rtegiã.o, CIA,BRASILEIRA DE CQNTR. ,FICHET & SCHWARTZ-HEUTMEI\'1' 

e MIGUEL BRAGA E OUTROS, (Br, J,Miranda Fontana). 

O Sr. Arnaldo Sussekind - Reviqta indeferida por falta de de

pÓsito. Insiste a agravante, apesar da sentença ter conclui-

do no sentido da condenação liquida, •• (lê), O Órgão do Mi~ 

t~rio PÚblico opina pelo não provimento do Agravo. É o rela-
, 

torio, 

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

Relator. 

O Sr. Arpaldo Sussekind - Bem acentuou o ilustrado Procurador 
, 

Jose Paulo Vieira, em seu parecer:"Argumentar-se que o paga-

Imanto em audiência ... (l~)." Nego provimento ao Agravo. 
, ~ 

O Sr. Presidente - Ha divérgencia? Por unanimidade, negado 

provimento ao Agravo. 
, 

O Sr. Secretario - PaOCESSO Nll705/6L - Relator: Ministro Cha~ 

les Mor1tz. Agravo de Instrumento de despacho do T.aT da 23Re

giã.o. ClA TECIDOS PROGREDIER e ANNA MUNHOZ E OUTROS, (Drs. 

, Aracy da Silva e A.Barreto Parente). 

O Sr. Charles Moritz - A denegação da Revista se fundou em qu 
h h A 

não citara a empresa ora agravante, jurisprudencia ••• (le). A 

Procuradoria opina pelo não provimento. É o relatÓrio, 

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

Relator. 

1 O Sr. 
I 

l mento 

O Sr. 

A # 

Charles Moritz - A jurisprudencia ja consagrou entendi-

de que medidas governamentais ••• (lê). Nego provimento. 
# A 

Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, negado 

ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ?l~/68 - Relator: Ministro Ar

naldo Sussekind. Agravo de Instrumento de despacho do TnT da 
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?ª'Região. BANCO UA LAV OU:1A DE NINAS GERAIS S/ A e ALBERICO Cjj! 

udio Alves e M,Sampaio Lima), SAR PITANGA. (Drs. C la 

O S~::, Arnaldo sll.~ ~ ~k1ml. - É o seguinte o respeitável despacho 

fundamentado a Revista; o AcÓrdão trazl 
, - , 

denegatorio:"Nao esta 

' ào a colação pelo agrav ante ••• (1~). 11 , - , 
O Orgao do Ministerio 

, 
Publico opina pelo pro v imento do Agravo. É o relatÓrio. 

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

Relator. 

o Sr 1 Arnaldo Sy~sekind 
, - , 

- O Acordao apontado na Revista e de 

Turma, não serve, po11ta nto, para fundamentar. Nego provimen-

to ao Agravo. 
, A 

O Sr. Presidente - Ha d ivergencia? Por unanimidade, negado 

provimento ao Agravo. 

O Sr. 
, 

Secretario - PROC 

les Moritz. Agravo de 

ESSO ND716/68 - Relator: Ministro Char

Instrumento de despacho da lª'JCJ da GB. 

VIAÇÃO LIV.iE S/A e JAIR ALVAREZ PIMENTA SOBRINHO (Drs.David 

Silva Júnior). 

o Sr 1 Càarl~ª Mor;l,ti1i -

tir-se a decisão de Emb 

Procuradoria opina pelo 

O Sr. Presidente - Em d 

Relator. 

.o Sr, Charleª Moritz -

apreciou a preliminar •• 

'O Sr. Presidente 
, 

- Ha d 

proyimento ao Agravo. 

A Revista se funda em nulidade por omi 
,.. , - ,.. 

argos sobre vicio de citaçao ••• (le). A 

não conhecimento. É o relatÓrio. 

iscussão. Encerrada. Tem a palavra o 

Sem base a Revista, eis que a decisão 

.(1~). Nego provimento ao Agravo. 

ivergência? Por unanimidade, negado 

, 
o Sr 1 Secretario - p;:wc 

tes Malta. Agravo de I 

cicaba. FAZENDA MILHÃ 

O Sr. Presidente - Não 

ESSO l'lll717/68 - Relator: Ministro Tos

nstrumento de despacho da JCJ de Fira

e PEDRO CHIEREGATO~ (Dr.B.Stipp Cruz). 

admitida a Revista, pela deserção, agr 

, va a empregadora. A do uta Procuradoria Geral opina pelo pro-
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, , 
E o relatorio. .Sm discussão. l!:ncerrada. vimento do Agravo. 

Passo ao voto. "Se a Revista foi indeferida, por deserta, ••• 

(1~). Nego provimento ao Agravo. H~ diverg~ncia? Por unani 

midade, negado provimento ao Agravo. 
, 

O Sr. SecrS~:tario - P:rtOCES:;Q ~:117'i'8L68 - Relator: Ministro Char 

les Moritz. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da laRe

gião. RÊDE FEJ.::toVIÁRIA FEDEdüL S/A EFL e DALLY AGMAn DE CAR

VALHO (Drs. Herculano Mattos Filho e Jery França). Não parti 
, -c_pa o Ministro Delio Maranhao. 

~ 

Q_ê_r, Charles Moritz - A empresa aumentov. de seis e meia hora 
, 

para oito horas o horario de trabalho de empregado. A Procur 

doria Geral opina pelo não provimento. É o relatÓrio. 

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

Relator. 

O Sr. Charles llloritz - Nego provimento ao Agravo. A jurispry_ 
~ , 

dencia ja se fixou no sentido de que, realmente, implicaria e 
~ 

alteração ••• (le). Nego provimento. 
, ~ 

O Sr. Pre~~mle_- Ha divergencia? Por unanimidade, negado 

provimento. 
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O Sr. 
, 

Secretario - PROCESSO Nll 76J/@ - Relator: Jvlinistro 1\r-

naldo Sussekind, Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

lg Região, ~~IA DE CARLO ALVES DE OLIV~IRA e ART8FATOS DE 

METAL ARt~NTO LTDA, (Drs. H. Czamarka e Luiz Cesar Melo).(Nâo 

participa o tünistro Floriano Maciel), 

.Q....§J;:. Arnaldo Sussek1nd - A Revista denegada insiste em que a 

indenização recebida pelo realamante deve ser complementada , 

pois cumpre computar o perÍodo anterior, objeto de condena -

ção,,,(lê). Parecer contr2rio, to rel8tÓrio. 

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

Relator. 
; -O Sr. Arnaldo Susse~- O Egregio Tribunal Regional nao acQ 

lheu o recurso da autora porque o tempo anterior foi objeto - .. de quitaçao nos termos da lei. Mas, ao decidir o recurso d~ 
.. -empresa, concluiu que a reclammte nao era aprendiz 9 motivo lli 

lo qual são devidas as diferenças salariais a partir da seg~ 

da contratação,,,(lê). Dou provimento ao Agravo. 
, ... 

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

o Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 768/68 - Relator: l.finistro Ch 

les Moritz. Agravo de Instrumento de despacho da 1ª JCJ da 

Guanabara. VIAÇÃO LIVRE S/A e JAIR ALVARES Pli-1ENTA SOBRINHO 

(Dr. David Silva Junior), 
.. 

O Sr. Qharles Mo~tz - Indeferida a Revista, ofereceu a empr~ 

sa o Agravo que sustenta a preliminar de nulidade do juleamen 

to,,,(lê), A Procuradoria opinou pelo não conhecimento. É o 
' . relator~ o. 

O St• Preside~- Em discussão. Encerrada, Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Charles 1'1or1 tz, - Não comparecendo ~ Juntp pan o paga-



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL. SUF=IERIOR CO TRABALHO 

27-8-68 iiiB/ MAC/NAJVl 14,10 -2-

menta do preparo, apesar do nÔvo prazo concedido,.,(lê). Não 

conheço do Agravo, 
, .. 

O Sr. Presidente - Ha diverg~ncia? -Por unanlmidade, nao co-

nhecido o Agravo. 

O Sr. Secretirio - PROCESSO ND 772/68 - Relator: Ministro To~ 

tes Malta, Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 2g ~ 

gião. M, H, M, fltOTORES DIESEL S/A e ELCIO OZELIN (Dr, V, H. 

Assis l"loura). 
, 

O Sr. Presidente- Indeferido o recurso por falta de~posito 

da quantia da condenação, afirma a agravante,,,(lê), É ore-.. 
latÓrio. Em discussão, Encerrada. De acordo com o douto PE 

recer, nego provimento ao Agravo,pois que as verbas estavam 

- Ha' .. ? deferidas na inicial e sem impugnaçao. divergencia. Por 

unanimidade, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO ND 773/68 - Relator: }tlnistro Ch~ 

les Moritz. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 2~ 

Região. SIDERÚRGICA J,L, ALIPERTI S/A e JOAO DE PAULA SINGER 

(Dr, F. Prado Leme). 

O Sr. Cherles i"jprit3 - Revista indeferida sob o fundamento de 

que a matéria ventilada não a comportava ••• (lê). A ProcuradQ 

ria opina pelo não provimento do Agravo, É o relatÓrio, 

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

Relator. 
.. -O Sr. Charles Morit3 - As duas Instancias nao reconheceram p 

vada a alegação de defesa, tendo como inexistente a justa cay 
, , 

sa. Assim, o respeitavel despacho esta certo na sua conclu -- .. sao, descabendo o reexame da prova nesta Instancia, Nego prQ 

vimento. 

O Sr. President§ -Há divergência? Por unanimidade, negado 

provimento ao Agravo, 
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O Sr. Secretário .: PROCESSO N2 785/68 - Relator: Ministro A!:_ 

naldo Susse~ind - Agravo de Instrumento de despacho do TRT 

da 4~ Regiãct - OLGA DRICZ !:lCHMIDT o NILTON BARCELOS CARVALHO. 

O Sr. Arnaldo Susoekind - O Recurso Urdinário não foi conhe

cido por falta de dopÓsito. À empregadora fÔra concedida isen 

çãe do custas e, por isso, na Revista sustentou que, por equl 

dado, caberia também ficar isenta do depÓsito, Indeferida a 

Revista, agravou. Opina o Ministérie PÚblic~ pelo não provimo 

to. ~ o relatÓrio. 

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

Relator. 

o Sr. ArnaldG Sussekind - Ino~rre a pretendida violação do 

art. 82 da CLT, p0rquanto a hipéteso foi decidia à luz ••• 

(lê). Nege provimento ao Agravo. 

O Sr. Délio Maranhão - Sr. Presidente, à empregadora foi con

cedida isenção de custas? 

O Sr. Arnaldo Sussekind - Exato. À empregadora foi concedida 

isenção de custas. 

O Sr. Delie Maranhão - É a primeira vez que vejo isso. 

o Sr. Presidente - Poderia haver intervenção do Ministério PÚ 

blice ou determinação da Turma para o processo ir à Correge-

àorin. 

o Sr. Arnaldo Sussekind - O Acórdão Regional, da lavra do Pro • 

Mozart Russornano, ainda elogia o Juiz. Diz: "Vê-se, pelo de11_ 

pache de fls. 66, que o Exme. Juiz "a quo" teve a louvável 

cate tela • • • (lê). 

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

provimento ao Agrave. 

o Sr. Secretário - PROCESSO N2 804/68 - Relator: Ministre 

Tostes lllalta - Agravo de Instrumento do despache do TRT da 

------- ------------
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2ª Ragião - Tb:GNICO MECÂNICA BRISTAN S/A e LUIZ GONZAGA DA 

SILVA. 

o Sr. Presidente - Recurso indeferido por intempestivo, e 

procura o agravante deoonstrar ••• (lê). O douto parecer é 

pelo não provimento do Agravo, porque se trata • • • (lê). ~ o 

relatório. Em discussão. Encerrada. A questão Única que ao d_!!. 

' bate e que nao tempestivo e recurso ••• (lê). Dou provimento 

a0 Agravo, nao para que suba a Revista, mas para quo aprecie 

o Dr. Juiz Regional o cabioento do Recurso que julgara intem

pestivo. Há divergência? Por unanimidade, dado provimento ao 

Agravo para que aprecio o Dr. Juiz o cabimento do recurso, qu 

julgara intempestivo. 
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O Sr.SecretáriQ -PROCESSO NQ 826/68 - Relator: Ministro Tos -

tes Malta. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 1& Re

gião,HOTEL RESID!NCIA e LUIZ BERNARDO DA SILVA, 

O Sr.Presidente- Srs.Mlnistros, o Recurso Ordinário não foi c 
• nhecido por falta de deposito no prazo. Negada a Revista,agr~ 

vou-se , sem apoio do Ministé'rio PÚblico. :4 o relatÓrio, Em 

discussão.Encerrada. A intempestividade é manifesta. Não com

provada a alegação ••• (lê). Não conheço do Agravo. Há divergên 

cia? Por unanimidade,não conhecido o Agravo. 

O Sr.Secretário -PROCESSO NQ 832!68 - Relator: Ministro Arnal 

do Sussekind. Agravo de Instrumento de despacho da JCJ de San 

to Amaro,CONSTRUTORA TAVARES LTDA, e SIRINIO SANTOS, 

O Sr.!rnaldo Sussekin4 -A agravante foi condenada a pagar ad! 

cional periculosidade, porque o reclamante trabalhava em zo-
• • ....1 

aa considerada perigosa •• ,(l~). O Ministerio r~blico opina p~ 

lo não provimento do Agravo, :4 o relatÓrio, 

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

Relator. 

O Sr.Arnaldo Sussekig4 -Conforme salientou a douta Procurado

ria Geral, a agravante pretendia rever a prova, quando a MM , 

Junta afirmou n que está provado nos autos que o reclamante 

trabalhava em zona considerada perigosan,,,(l;), Nego provi

manto ao Agravo. 
• • O Sr,Presidente- Ha divergencia? Por unanimidade,negado prov! 

manto ao Agravo. 

O Sr.Secretário -PROCESSO NQ 889/68 - Relator: Ministro Tos -

tes Malta. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 8& Re

gião.-DEPARTAMENTO NACIONAL DE E,DE RODAGEM e ARQUIMEDES GA -

DELHA DA. COSTA • 

O Sr.Presigente- Srs,Ministros, insiste a agravante no cabi-

mento do recurso, pois que • de direito a mataria debatida,,, 
Â , ~ 

(le). O Ministerio Publico opina pelo não provimento do Agra-
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vo. t o relatÓrio. Bm discussão.Encerrada. O respeitável des-
, - . pacho se fundou em que a materia nao fora objeto d• Recurso 

Ordiaário e, quando assim não fÔsse, é estritamente de prova 

... {lê). Dou.provimento ao Agravo. Há divergência? Por uaanf

midade,provido o Agravo. 

9 Sr.Secretáti2-PROCESSO Nll 82.2/68- Relator: Ministro Tos

tes Malta. Agravo de Instrumento de despacho da JCJ. de Volta 

Redonda,CIA;SIDBR~RGICA NACIONAL e KDSON TEIXEIRA DA SILV~ • 

O Sr.Presidente - Srs.Mlnistros, aegada a Revista,porque seus 

fundamentos se comportam alhesivo aos pressupostos legais • .. , , 
Agrava a empresa, sem apoio do Miaisterio Público, esperando 

sejam aprec1âdas as questões,,,(l~). to relatÓrio. Em discu~ 

são.Encerrada. Trata-se de suspensão discipliaar julgada ia -- , justa pela Junta,por nao provada a falta, !alta a qual as ra-

zões de Revista, ditas soberanas, procuram demonstrar, •• (lê). 

A , .. 
Ne&o provimento ao gravo. Ra divergencia? Por unanimidade,nâ 

gado provimento ao Agravo. 

O Sr.Secretárig -PROCESSO Nll 896/68 • Relator: Ministro Ar • 

naldo Bussekind. Agravo de Instrumento de despacbodo TRT da L 

Re&ião.-REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A e CERNICIÁRIO AREAS DE 

MELLO E OUTROS • 

O Sr.Arna1do Sussekin4 -Decidiu o V.AcÓrdão Regional que o a-
. -dicional de tempo de serviço incidd sobre a remuneraçao do c 

co em comissão e não apenas sÔbre salários dos cargos eteti • 

vos dos reclamantes. A Revista foi indeferida por inocorrer 

violação de lei ••• (lê). O Ministério PÚblicoop!na pelo não pr 

vimento do Agravo. t o relatÓrio. 
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O Sr. Presidente - Em discussão. Bncerrada, Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Arnaldo Sus§ekind - Certo o respeitável despacho agrava

do: AcÓrdão superado não pode fundamentar a Revista, sendo im

prestáveis, para tal intento, arestos de Turma, Outrossim, não 

se pode falar em violação de lei ••• (lê). Nego provimento ao A-

gravo. 

O Sr. Presjdepte - Há divergência? Por unanimidade, negado pr~ 

vimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROÇESSO N2 908(68 - Relator: Ministro Tos

tes Malta. Agravo de Instrumento de despacho do Juizo de Direi 

to da Comarca de Dois CÓrregos. CIA. PAULISTA DE ~STRADAS DE 

FERRO e PAULINO MINETTI. 

O Sr. Presidente - Srs. Ministros, diz o respeitável despacho 

que a Revista não preenche os requisitos legais. Dal o Agravo, 

com o apio do Ministério PÚblico. E' o relatório. Em discussã 

Encerrada. Passo ao voto. Dou provimento, considerando a juri~ 

prudência Regional citada, negando honorártos de advogado, nu

mas das questões. Há divergêncta? Por unanimidade, dado provi

mento ao Agravo. Face à questão suscitada no início da Sessão, 

deixei de cumprir um dever muito agradável, que é a 

vindas ao ilustre colega, Juiz trabalhista, Flori ano Maçjel 

com certeza, prestará relevantes serviços a esta Turma e a és

te Tribunal, como vem fazendo no Egrégio Tribunal Regional. 

O Sr. Floriano Maciel - Agradeço as palavras de V. ExA 1 quem 

to me desvanecem. 

O Sr. Presidente - Está encerrada a questão. 


