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3.5- DESPACHOS DE GERALDO BEZERRA DE MENEZES NA PRESIDÊNCIA DO 
EXTINTO CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO E DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO. 1948. 
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RRC'TTRSO T}'Tfi; fP~S'T'TVO - ~§ilj&{.lp~ 
mPnto do prazo le ~J a " . ·a rei os - O rPcurso eYt-r~ordin r o 

e1 Pn ra a na Secretari~ deste 'T'rihunal P~ ]7 de ~unho de Jo46, ~endo ~ 
respectiva petição nrocedente•ne ?e]o Horizonte, rom ~ d~ta dP 13 do ~es
mo mês e ano. Ora, p11hJ i c~do ramo foi o é'lc6rdão recorrido no I Diário da 
Justiçê de 4 de :junho de 1946, veri,.,{Nt-c:e que houve, de fato lJ P)U"A"'""O 

·dA tres_ di as no Drazo fi Yodo por 1 e i parA a inter osic~o do recvrso pe
rante este 'T'rihun8] (r'odi~o de P,..oresc:o r-ivil, :;l:rt . 864, aJ.terr-~ pelo De
crPto-lei nº 4.565, de 11 de agosto de lOu?, em como ~rt. 65 do ~erimen
to Tnterro do r.o!1e::All')o Naci_·onal do TrataJho) . r ão se caracteriza, na PSpe
cie, q Pôr'a maior, a que se prPtonde ape~qr o a~ravante, esquecido de 
quP "l f'~lt~ de r:revidencia não se confunde co:rn a imprevisibilidade, cuja 
ocorre..,cia Jec:-itiMaria o motivo invocado . O pr6piro agravante fon~essa, 
~ sua rrinu ta, que somente nél v é srera do venr ir.~=>n to r1 o prazo 1 e r-al é que 
fêz entrePa de sua petição, sob carta Pxnressa, na ~fÊ~cia dos Correios 
ew Belo HorizontP. ~ir~, ~c:sim, Pvidenriada ~sua imprevidenci~, pois 
que, normalmente jamais p0deria o reristrado ser recebjdo pel8 ~ecre
tArfa a~§$i4f:i~§~ deste Tribuna l po düt jmedi atwii~~§i§8§"ª'li.9ê~ii§ô§âü
§i,ii§"~~~tJf;.§n~õ~tlt'i~{i(i" r;. h TT . 6. ~79-1-tl1 - Rev~ do rrsT nº de set. a 
dez. de 19tiÃ, pag . ~ 27. 
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Mf'A D 'fi.P/U!MO TAif'(l/{,4;.. FNDJ!'AA.J..

R8CU'!SÔ I':ST'!IORDI ;:r/ • Se~:n~~ Mf1ni t'"" ~- -ã~ ~- c~so de ~~l-o ex
traordinário. A decisão recorrid J ~itou-se a despreMar a ~rP.li~inar 
de irconsti tucion?cJ idade, danil c <1 pPnns Del R de nu id de p0r CPrcea~ento 
de defPsa, afim de RhU1rtr o ~~6rdão c dPtPrwin~r a ~aLxa dos aute~ ao 
Tribunal~ quo, p3ra a reaJização da p~r{~ia. Não houve 2 como ~~vê, pro
nunciamento sobrP. o ~erPci~ento do red1do. A decisão ~ ~ termo ao 
rocP~so. Se acolhjda a preliminar ile ircor'itituciona1i.dade, não há duvi

da, ta] f'>ds!3o prejudjc<:Jri.2_ a causa, ~_t~Yl"'lliri. a.::: rela~"ão rr•('r·p~sual, 
e, ~"OnsequenteMente, co~rortari~ rPcurso extraordln~rip. Ta] não se 
deu. Inexiste 1J.rna ~entE33 -1 o fiPi ti va do Tri 1 unal Superior do 'T'raralho • 
capa~ ~P Pn~Pj~~ o ~~'Jo PXi~A~n.- ~~T- 9·~90-47 -D.J.-23-3-1°48. -V. 
t\.i"C.UJi1~ l!f- TR!JOH J>INi8tD PhRA () ~U J>~P/fJ '"RtrBVJslAJ. 'FJi:".PJ;-R.hJ..-~ 
~~~~~ - . . 

_ .... __ _...,_..J ~1.!~~ 
-~-~1a-~~~~ 

RECURSO BYTRAORDP JOUO - V. DIVERr~BrCIA JTTRJSP8JTDF.NCIA para ~ funda
mentaç~o do recurso extraordinário ... 

. .... . .. 

RH:C:UR<iC E~rTRP011DIN~RTO ~A~ f) ~FP~B1 O TnTPUl\TAI F,.,-rmtu - Não !> caso de 
rec11rso extraordin4rio, arque terdo o Pcóri:l~o de r1s. ordenado q11e o 
Tribuna~ Regional se n onunci?sse sôh~e o mérito do recurso ordinário 
d~ rirma reclameda, forçoso sPr~ reconhecer ~e a causa n~o ~icou decidi
da~ última instância, tal como eYrressamente o exire a ~onstituição Fe
deral, no inc5so III do art. 101. ~êsso s8nt~~n~ ~mansa e nqcffica a 
4urisrrudf.ncia do V. Tri unal ~r~' fazendo sempre r:redomin~r no ex~
me dos ~ 1 81os extrPordin4rios Pssa irremovivel c rnitio sirn ~ non, _ 
confor~P se verifica dP um dos s~~s mais recentes acórd~os (}Pc. E~t~ 
nQ 10. '?r::, in D.J., dt=> 15-?- 947). - 'T'ST - 11.2~2-li6 - IJ.J. -?6-7-19L7. ~ 

..J.....k) R~>cUR50 n'nUfOfiPIJ(~RIO ~~R~· o s:r.~ -J-.. *'.,s clcp!~-
~..~.. 

RECURSO EYTRAORDHTÁ0 IO PARA O TRIPPNAL SUPERIOR DC TPABA .. HO D · d h ' • ·~ ~ - e~xando e con.ecer o recurso anteriormente interposto pelos su J ·. t • 
~4o se enquadrar em qu-:lquer dos 0asos previstos no art_r.896rd~sc Pfr 
ste.~r~~lnal con~lrnnu em sua decisao que n~ es~~cie d~s autos f d • T., 

se c1ng~a á matcr1a de prova. - TST _ 10 . 573-~ó. -D.J.ltz6_7_19~, 7 .u 0 

RECUP~o RXTRAORDINfnio PóR~ O SUPRE O 
r- IPTERP12TACAO + Aplicação do art. 101 a C ~E 

+.:_;;-;f!. o d" 1 "'L6. _ _ a onst~_. 
& N!sn.c~1i. - De'"a~ Ainda au existisse conflito ,iuris:fr11denrial, ca-
r"'rterizado~ como estaria -por efci t<') de dec; s:t c; ori11:·v1-1s de tribun~is 

· n~ o c-_,) ncados n-=> m~sm~ po~ic v h~ er.ojr : i c a, jarna i s se rooeriA. confip-urar 
~ hipGtese constitucional prev·~+<:J na ~linea d, do incisv :rr, do art . 
101, >:Orquanto, competindo <:~ r~ó,.rio Tribunal Su..,erior do Trabalho uni
formizar a juri s-nr11~encia t a alh.,!..sta, ex= vi ler-i s, s6 ocorrer i a aqnela 
hip6tt=>se se ('S recorrentes t"vessem indic~rlo dcc.:.s~o dlvergente .,~ ~e -
rio Excelso, o que não fizerem. - Tii['- 1C.)18-L,6- D. J., ?6-7-J9l.a . 

(f. s~ 
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• DelXanao de conbecêr ãõ rec~ 

extraordinário antes interposto pelo , 
Banco, como liquidante da emprêsL : 
reclamada, êste TribUllal Superior de ' 
Trabalho nada mais f~z do que nega-: 
a ocorrência de qualquer das duas t 
lúpóteses previstas na lei <C. L. T. , 
art. 896, alineas a e b) . -

' t 

, __ ..... c_w-r..;_- s . .,.s,; .. Jf' _ p.J:) AP-4-~9JJ):. 

~-~n·.JL..$·..:2._l!\"'-.. ~ .. ~ . ....Q~ •• ~ =.·-r;:~-
MATÉRIA t>~ PROVA -~ ~ ~ ~-,'!!!!.t 
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RP.CIAMAÇA:O - V. APOT IV~MF.N 
-- - ~ --

f -

além do s;lÂncia dos reclamantes 
nenhuma prova fizer~~ êl3s sôbre a res~~tiva si un~ãc militar convindo 
n~t::..~ que, relo art •. 1 Q do aludido diplom:" leral, e~a _nermi tid~ a resci

o dos c?n+ratos de trabalho dos em~re:rdos reservistas desde que ~ 
vesse ~~n-fest~cão expressa da vontade dêst~~ (conforme, 'a~56~, ~·cou 
rrov.2.do n?s a1 tos oP .nndC' os mesmos dess(JT! ca,c;~ á rescisão, nos ~r
mos da le~Jf. - TST - 10 . 578-46 . - D .~ .,NZ6-7-1947 • 

. .. . 
R.FC:TFRCIC:IDfiDti' DF C:TJLPA - Fecurso extraordin1rio pa-rR o S-p:r;remo Trit>unal 
Federa] - Ex emporâneo o anP]O á -reciprocidade de f'Ulpa, com fundéàrrento 
no art. 4A4, rois a matéria, P~Volvendo o 9Xame da prova, transcPnde dos 
J1.mites do ref'nrso extrrwrrlin~rio.- TST- 1.943-1.;.7.- D •. J.-26-4-1948 • . 

W~JMTIGR~rno §§§i§jii§!& convertida em indenizacão,eom o papemerto do~ 
salários rPJ~tivos ao tempo em que o ernprP!?ado permaneceu ilPa,aJmen:te afas1 
tado .do +rabaJho . Uma obriyação equivale iuridicamente á outra, sendo 
certo, porém, que ambas as obri~ações s~o identicas, por força da p-ró-

• prja .lei Conso1 i dação, arts. 496 P lt07). CNT - 3.036/45 - Di~Pie Q.; Jwa. 
~ - -19 • J).J ... 

-L 
RF,JN"RGRAÇ~O qE~ SAIARIOS peJo t8mpo do a~as+amPnto - O Conselho Nacio-
nBl do ~rahalho decidiu determinar a reinte~ração da recorrente se~ di
reito a salários atr~zados peJo tempo do afastamento, conqiderando, evi- ~ 
dP~tPmente, tal periodo como suspensão discipljnar, eis que, não tendo si-'~ 
do provada a falta rrave , capai d~ justificar a despedida de emprefado 
e , fic~ra•, no enianto, demonstrada a existercia de falta punive1 

a cbm nenos riror - e foi ao que atendeu o acórdão, no caso es e
.ii§ dos pr'esentE">s R1J+os. - C:NT - 19 .R?6/ü5 - RE">v~\ do CNT n2 

dP. maio n R?O~to de 1946, pAf• 54. 

_...__ ::..-~ 
R:<'SPOrSAFJJ JT)AfYr;' Sri JD~RJA DP. r>TRlO %,, pr.n~r.A 'J(":JA q - ('~-recem de qu::;lque~ 
consi s+enc ·a jur:f n i ca os argnmPntos ~~i!!&§§ §~§§§;i'§ §~Si Gla.iFC~CS?Jl iP Qiôl t'!'~ 
destrJidos como ficaram, não só pelR n-rnva dP relação de P~~re~o co~ 
~mbés ~s firmAs recorrentes, se ão t-~hem vor força da ~oli\dRriedade 
resultante na situação de fato existente entre essas duas firmas, nos 
preciso~ tor~os do que~i~ o § ?Q do art. ?º da ron~olidação. -
c~~ . ? . ~lü -46 - Re~ do TST nº de set. a dez. de 19~6, pqE· ~o. 

I RESERVISTA (' l nr Q 4 o~? do 31 de d. ezembro de v. DSC~PT- r n ./v~, ~ 

RESERVISTA v. DE~R~TO-IEI nº·7 .343, 1e 26 de dezembto de 
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TST. - 1.784-47- D.J. , 18-8-1947 . 
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tiaoltUt!iri9 ãPã i~pgtnHig, Jlast Re 
modo algum, face aos têrmos ao 
acórdão recorrido, seria possível ad-
mitir como caracterizada. a hipótesa 
constitucional permissiva do reme-
dium juris pretendido pelo liquida~te 

, da emprêsa reclamada. Nem o acor
dão dêste Tribunal Superior, nem, 
ainda Õ dá) tribunal de segunda. ins- · 
tánci~ como se pode concluir da lei
tura de ambos, firmaram qua~quer 
tese em contrário à letra.. da le1 fe-

, deral. Limitaram-se a aphcá-la, dan
do aos seus dispositivos a interpre
tação que lhes pareceu mais acer-

1 
tada, ou justa, ante os fatos ex. 
postos e de~atidos no ~ursq do pro:-

1 cesso. Não e a má apltcaçao da le1, 
ou a eventual injustiça de uma de
cisão, que poderia, por si só, configu
rar o caso de ofensa frontal ao ~x!o 
da lei. Tanto assim, que, na hçao 
da doutrina e da jurisprudência, é 
preciso que a decisãQ diga o contrá
rio do que a lei estabelece, afirme ou 
adote uma tese lgal oposta ao con
teúdo do preceito aplicado, enfim, é 
imprescindível que re..solva em sentido 1 
an tagónico à _letra d~ 1!!:_ __ • _ .,J 

~rtr: S.?-5'5"~ JJIJ - JlJ:J ../fJ-..{.-.,f91J~ 

DIV~RG~?.CIA DE 
C!.a Constitui-s;, • .. 

\ ., 

. ' 

~l"!q~T_IP' :S:F"RBJR~ REC'T ~)SO ~XTRAORDIK~RIO FI\RA O SUPRE 10 TRTBUliJP. I F~H'RAL 
Vê-se, po~Ã~, que o ~cór0ão recorrido, ao restabel~cer a senrenç?. de pri
meira instan~ia, não ensej~ ou justific~ a questão "ecteral ew que se pre
tende fundar o recorrente, para sub~eter o caso ao elevado ju~ramento 1o 
fretóri o Excelso . Pois, como observa o ~"T'linPnte Hhdstro ('lq stro Nunes -
"a ouestão federal é, por definição, uma questão de direito. O Supremo 
Tribunal, conhecendo do recurso, não juJp,a fato$, ~ceita-os no~ termos 
da sua apresentação pPlo julgado local, para necidir da aplicação contro
vertida da lei fen~ral . t\s gnestõeC'! de fato são aJheias a0 âmbito do re-
curso extraordjn~rio" -(~eoria e Pr~tica no Poder Judiciqrio, ed. de 1943, 
pag. 335, nota ?.1). Dqf est~ obscrv~ção que completa e esclarP~P ainda 
mais o pensamento daqtHÜe ilustre Mestre - "o que se examina A " te!e 
do julg~do e~ confro~to com a tese da lei. ~ nece~s6~io que a contro
~rsia possa ser reduzida a UlY'a tese de cUrei to em torno da lei fe eral 
de aplic~Gão quesrion~da. 6 eqse o ~in~l ~lfn'c2 no pyqme de tais esp'c~~ 
~isto não for possivel, não seria possivel o confronto Pnire ates.~~~~~ 

I. julgado e a tese da 1 e i., condição pre'"'supo~ta para quA se ..,i...,.i ta o 
r o recur-::o" (ob.cit., F'f • ) • - TST - 4.~1-47 - D. J. -?h-4flll948. --
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. TCf"'TTt1~0 EXT"RAORDIN.~"qTO PA P.A o s·rPREl'O TP.TPUNAI FRDTi'RI\L - Do despaf'hO qiJe 
~enega ~ sua interposição cahe agravo , e não pedido c~ reconsiderD~g~· -

Pinto . de 
I Geli:lSilo proferida pelo Egrégio Tlibu-

nal Superior do 'l'rabalho, i 
Com a petição_ de fls. 11J6-7, vem r 

o recorrente plCILC&l" 1·econsiderf&!o 
referido despacho. l 

Ora, denegada a interposição do 1 
recurso extraordinário para 0 Egré- ! 
gio Supremo Tribunal Federal - diz • 
o art. 868 do Código do Processo 

- na redação dada pelo De
!}-·0 4.565, de 11 de agõsto de, 

- o requerente poderá inter-~ 
dentro em çlnco dias, recun;o de : 

!la11·rav·o. QOO subirá nos autos suple- I 
Instruido com a certidão 1 

despacho denegatório. · 
Da mesma forma estabel~e o ar-! 

t1go 96 do R-egimento Interl!.o dêste ' 
Tribunal, que também regula a ma-l 
té1'1a. I 

Assim, não tendo o suolicante usa
do do remédio legal indicado para o r 

não há como dar acolhida ao 
de reconsideração, pelo que o 

a noil,.fllrn ---- ) 

TST . - 1~§&~- 1.126-47 - D.J.-18-8- 1947 • 

na aae, s6mente!ag6ra ruidn, ~o ~rt . 49élda Consolidação , frente ao 
preceito nor~ativo~oonstante da 811ne~ f, do art . 1~7, da Carta de LQ~7, 
em nada aprovejta 2o ecorrente, de vez que a hipótese er~issiva de recu 
so extraordin~rio para o epréP"io Suprerro Tribunal Feéleral, serundo o di.s 
posto ~o art-. 101, nQ II, ~lfnea h , é ~ de ~aver a dPcisão r8corrids nP 
gado anlicação ~ lei impuP'nada ou tida como inconstitucional, quando so
nre · es"a circ,lnstancia se qu~=>st ionou no curso d.a causa. Ora, qu""r os 
tr bunais de rr·meirR e sepun a ~Ratin~i~ instancias, no julgamento da 
~"'uestão, quer o Conselho NacioraJ do Trat-a o, ao n~ tomar conheciment 
do recurso extraordjn~rio interposto~ pelo interessado, anlicararn o di 
pqsitivo dP lei ~gora inquinado de inconstitucional. Decidira~,todos, 
a firmativamente, em favor da lei §iji§§~a'i ordin~ria, ficando, a!sim, 
descaracterizada a hirótese que he eficinria o recorrente nPsta vova 
tentativa do recu~so extr8ordin~rio .- crT -22 .934/44- Rev~ do-~~~ 
CNT , • j a\o a aP'osto de 1946, pag . 3A . 
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REI ~~11'0 DR EMPR~·GO - Não é a :órma cie paramento que define a relaç~o d~ 
emprego . -

• . 

• 

... 

~ -

~~-;IJ·Tribüiíãl Superior do Trab;~ V 
lho DJgou provimento ao agravo, no 
acórda~ de que se 1·ecorre para o su
pretJ?.o ~ribunal Federal, por faltar 
qualida .. • ao signatário da Pft.lção qu~ 
reprcser. , va Wl\ empregado sem' 11111 

"todavia, .. dvogado, solicitadot• oo ur~ 

v~o, inscrito na Ordem dos M-~· 
vog_ado~ do Brasil. D~, pois, exata 

. aphc~.çao ao art. 791, § 1.o, da Conso
lldaça<t 

ctVT.it., 9'8:.Jf, - ~ J'-4~-,/fJJ./6 

p,~; .t:NPII~CUJ - '{. 9&a;t;., ~ o&. 

~a~~?· 
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:S:Sta Tribt;nul ~;-eu do recurso li 
-extraordiniiio manifestado pelo em
pregado, c<a r~orrido, por fôrça do I 
~ua estabele:::3 o art. 826, letras a e b 
(la Com:olidação das Leis do Trab:J.lho, 
em fa·c~ da flagrant3 divergência ju-~ 
risprudencial e da Yiolaç'io do art. 
492 da Comolida;5.o. 

Não ficcu caract~rizado o aban:bno 
de emprego, pois o fa.to do empr.zgado 
-deixar de apr;o~:mtar-~e ao ~::erviÇo, 
logo após uma é.s~isão autorizan~o 
sua r~intsgração, t::! deY~, con1o à evi
-dência E~ Yerifica da prova dos autos,, 
ao pro;;;és:to e int:·ansic;ência patronal

1 de niio cump1·ir o d~ciuido p~los Tri
bunais C.o Trabalho. 

Vale salientar qFe o em;>regado, o=a 
1·ecorrido, após a d:cis~o que mandou 
l'·eintegrú-lo. precisou c::cutar o acó:
dão pn:t obter, n5.o só o pagan:znto 
dos salários atrazac1os, con:o também 
.sua reint·~gração, ef~tií·ada, aliás, sob 
protesto da recla~ada. As.;im, não há 
por onde levantar dúvidas sõbre o 
animus c.o empr'":;ado ele voltar ao 
trabalho. Ao cc:ntrário, o qne está po
sitlvado, é o d~~~.:v da emprê~ em 

, não l'eadimiti-lo lfls. 113 usque 116> • . . ... ··~ 

C tlí- 2.51~-Af'l . S:; -11-JJ ... .;f'lf ~ 
---------------------------

~fr- V. ~o-~J~ 

• 



• BE UNrT~ D~ DIREITOS - Aplicação do art . ~~n da ~onsolid~ção das Leis do 
Trabalho.-
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• 
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• 
RF.VS(IJi - Não prevalece H e jul~amento teve por ~~u~~ ~nao+:omparecimento L ~udienc;~ de • ~ ~o~~vo de forç~ ~~ior. -

TST. 

• 

t'" .... - g-!i-f.t •• , .. ~i.o p;;;eS:OW 
Qénc1'!1. at.J"avi~· "&~;:c,,· as e à ;:u~~~f 
te~. que o reecn1do ~cmprc ma:nl!E'st-9 
~rumo dt ~c defE'nclt>r. quEr tu-r-~ 

t!s~u tavo:-. as t<.~tennt!lhas no _ 
a ll.s. Y..,_quer ap.!"eS('ntando Q ~ 

~~cntn:· "E.,tá ainda prcvado,; ~
mdanlw. q1~ o ~1'\l não comriat:E'-

1 

~.àl~lC!llo à andiéncht de inst.nJQão< 
1~~~me~lo .do !t·lto. te' e por cau!'a \'In • 

\ 

~1vo c.~~l)aL94. De tudo rE>S!i41..1" 
fa. EEm ou\'Jo·~· que não ficou <'ara<!t.t-
1'l~da a nvella em qu~ se ap<>is o re~ 
e u •. so de fls . 80 e s~urntes . 

-~-- - __......... ... 

- 661-47- D . J . ,~ 6 -9-1947 . 

_ , _ 
• 

instru.çt::o 
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SAI RIO E P.RIAÇ~O DF, EVPRF,rO + Sendo o salário um dos element~s ess~·~ 
do contr~to de t.r~b ho, não s~ ~qr~cteriza a rPlaç~o de emprero, pro 
a gratuidade do serviço. At h1r6tP~e jurfdjca do presente caso & se-
melhante, em suas 1 i nha s gerais ~- nuP roi juJ gada pelo '"grégi 

, pélf'S• ]0).? 
agosto de 1946, 

q,t. I"· TO n l" ,.,SI01 A F,,,. D PoR ).FI 
Sll ~'1IO ~·li\JI}.f0, SALtt•no DE COMPE' SAÇ.IWJ - ~ MA.JC"R ~C' "'6 DF'rBR'T'~ , ··~M 
H'f,.,D ~E &1~S1DIOS ror F.'I'IVOS - ~ exiC"ten~iR de ~~rio mínimo, ou de .§.H'"" 
s~J~rio de com~ensação e adi~ional, fixados por Jei, nRda tem que ver 
com as majorações decretadas reJ~s tribunais de trahalho, em face de 
dissfd1os ~eletivos, para solucion~-los. Não se trata, aqui, de estabe
lecer novo sP18rio ~fnimo, mas de resolver o conflito econômico pôsto 
em equação, por um~ deter~inada catPforia profissional, em certa epoca, 
num~ ou ~~is re~iões em que os respectivos memhros eYerçal"'' sua ~tividade. 
NPnl-}ufll.~alário póde ser inferior ao mínimo, que é o sAlário vital, paro 
a tod~rahalhRdor, sem distinção de sexo por dia norma] de serviço, ou, 
como diz a lei, - 11 capaz de satisfázer, em determinada época e refião, 
as suas necess·d nPs normais de alimentação, habitação, vestuÁrio, hi
giene e trem sporte11 (r ;L. T., art. 76) • Qum do, porém, se ~ conci
Jja ou julga um ~issfdio coJetjvo, com major~ç~o de salários, rara certa 
classe de trabalh~dores, não se ~st~ Rlterando o s~lário mínimo vi ora 
te em determinAd "l -..e p- ião do país, porquanto esse c; A J 4ri o mfni mo cont lr111ía 
A vi~orar para todos ~quoles não ervolvidos no dis~ídto. Port~nto, não 
h~ ~orno est:=t'bP.lPcer c:onfusão Pntre o processo que repula o sfll,t;r;o TrJÍ
nimo e o dos ~umentos detormin~dos, in gQncreto,pelos or~ão da J ustjça 

1 do T~a'bRlho. - ~e nRo existP identjdade ontrP um~ coisa e outr~, pois 
Qlle afj r~ar o ~ont.r4rio ser i'-'~ ~ol"func'lir SR]~rio míntmo com sAl~rio P.rofis .. 

. . sjonal, em detPrminana 6nocA if e rPpião, t~MbPm nqo r6lhe o Rr ~umento 
de que es~A última es AciP de ~qJ~rio t ern ~ido Pix~da por ]oi, Pm alauns 
casos. Forque so~ente em relação ~s rateforias pro~ic;c;jonai~ nhranfidas 
pela lei é que R Justicq do TrabAlho não poderiA modificar os niveis de 
remQ~eraçgo estaholPcidos. ~eri~~,consequPntPmonte, êsse~ ca~os narti
cu18res, OS ÚniCOS 0 XC)llidos do fOder OU COMpotencia normativa dos tri
bunais de tr~hqlho, por ação direta 0 espe~{fica do leçisl~dor.
CNT-??.951/45- Re14-~ do CNT, nº de ma,io a a posto de lqL,f), nat-. h2. 

• ----

SA:n.AR,IO PROFISSIONAL -Não cabe ao Supremo Tribunal Federal examinar e 
revel{Uma quest~o meramente de -~"'ato,qual sejA a da justiça ou injustiça 

de uma nova iitK tabela regional de salário profissional, decretada 
pelo orfão competente da Justi~a do Trabalho, com anoio e observancja de 

' dispositivos Jepais exnressos (~ C.L.~ T., art. 643, 678, letra a~ 6R?, 
nº v, 763, 7644 e §§, 765! 766,818, 856 a 858, 860, 862, 864 e 872,9 -óni
co) - CNT 2o.3-:ii6/45 - DJI( Pi'l)o ~J,;~ti~a , '\V" 23-7í-l946. NQE: Unanimi
mente, o.s componenteflda la. turma do Supremo Tribunal Federal negaram 
~rovimentn Ao q~ravo interposto deste despacho do presidente do Conse
lho Nacional do Trabalho - Agravo de Instrurnonto n. l?.RR~ - Relator
Ministro Castro Nunes- Diário da Justjça de 17 de março de 1948 • Foi 
transcrito, na {ntegra, o despacho agravado. 
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s~RVIÇO MILITAR- A, t . 472 ~a G.L.T . - Frente ao art. 472 ~a C.L.T ., 
ce-nos j.nutil lerrrrar que' ('(Y-:10 lei especüü ' c iif~~'~ Decreto-lei 

.902, de 31-12-194? , sirrples~entc assor,ura o que ntqu le ~rti~o iitt s 
estabelece, is~o é, a garantia para o~ empregados convoco4os, dos contr•
tos de trabalho ;mterlores á convocr.çto dos mesmos, -fixando, outros sim, 
em 50~, o pagamento dos s~l~rios durante$ o tempo err que estiverem pres~ 
tando serviço militar . - Processo n2 ~ 4.e75-46. - D •. J .-18-11-1946 . 

- · - - -
SH:RVIÇO !JJTT'T'~1- V. DECRr::TO-LEI nº 4 . 902, de 31 de dezembro de 1942. 

SERVIÇO MiliTAR - V. D~rry~TO-TF.I nº7 .343 , de 26 de dezembro de 1945 • 

.SER V'l}l' t4JJ:_JT~R - V. , --f&. ~J Cctr~T(TIIIS~() t>J:' -f93~ ~ 
-~~) ~"JZ . 

• 



, 
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• 

• 

~ é medid~ ureliminar, de 
PEfSAO D8 EtlPREGADO: ESTAVEI .. - A. su ~~~~~- âe utônoma ou espe0f fi ~a' 

aráter f cultativo . Nao const1i~:d~efi al do inauP.rito (Consolidação, 
rn-rqu~ f'i_ca subordinada ~o;f.e6su R .~ do CNT nº de IDéÜO ô agosto de 
art . 494 e 495) • - CNT - 0 4 - ev~ 
1946, pag . 57 • 

• 

SRWTE ÇAq NC'·RV.tATIVAS - SETT 0'8.1BTIVO FREC!PUO - ~ absoluta e evidente 
~ iMprncPiiência élA tudo qn'1nto ::~rticuJ m os Sindicatos rAcorrentes, es
quecidos, sohretudo1 de qUP os d5ssidios coletivos, sendo funfiqm~ntq}~P 
tP d.P nR turczo. ec~nc:>mica, es f·ão, no r isso mesmo, su'bJ'TIE=>tiO.os ~ r-ode r ou 
competencia normatjva da Just~ça Cio TrabaJho, ~ujos tribun~is têm, ass·m 
uma ih rda~e de a~~o quP lhe~ ~ vedada na soJução dos dis~f~ios Mera
mente jurídicos. O quA impo~t e se impõe, naqueles ~onflitns essencial
mente ecnn5micos, ~ resolver a situação criada pelos desajustamentos so
ciais postos em equação pelas classes ou ~T'UY'OS interPssados. P. E>l im na
ç~n de ~uas causas imediatas, rn1 perceptivE>is, conforme sej~m decJa~~das 
ou "'esmo supJ ement"ldas ~-oficio nos dis~ídios coJ etivos, consti 1·ue sem
pre o objetivo precípuo das sentenç~s norM~tivas dos trihunais de trah~
lho. r ~ Jiç~o da doutrina, esposada pela lei p fortalecida pela juris
prudencia.- ~ CNT- f).Jl5-46.- D. J. -2-:?;-9-1943 • 

• 
SENTRl\J('A D~FiriTIVA- V. RECFRSO EXTRAORDIT~RffiO para o W PRSvo 'T'JRT-r<UNAL 
F~D~RAi . 
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SI W D J c 1t T. O E /tt P R~ c;.t, DO ~ J.. ~; IT O P f.) R A C A R ç O ,... 
~DMJNI,TRAc;,Ao SIWDICA!.- C:ARAIVIJ/1S 

""' .D~ DI.SP~}/.5A ~ TRAWJ'F~RJiiVCIA . 
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BALHADOR FTTRAL - Prov~da a nattl;~=>z~ ..,.. 1 

emprP.gado,~ apJ icr::rr.JÁII o ::~rt.' 7Q . ~J ~~: do trAha~ho prestado pelo 
da r.onsolid8ção das le~ do Trabalho!- C~T :q~A;L6comblnado com o art. 50 
maio a l agosto dP 1946, pag. 5R. ! . f - Rev. do CNT n!2 de 

•w ,. 

TR.A'RALHO NCTUHNO + '\'fão há dúvida de que o trabalho not11rno da recorrida 
- Companhi!' de c~rrísJ Luz e Fôrça - dccor e df: naturQzu. rl~=~ snas ativida
des • . De ~~ e~~~ coM n nov~ ~~=>~~~;o dad::~ qo art. 73 e §§ da C.L.T. pe~~ 
Decreto-lei nQ9.666, de ?3 de agosto de 19lf6, quando o trAbalho notu~ 
decorre da rr6~ria natQ..,..eza ~~s ativid~dos d~ Pmpr@sA, o acr6~c1mo será 
caJculado sobre o sal~rin ~1nimo da r~gião, não sPndo, tGdavia, devido 
"qu<:tndo e sceder dês se limite, i á acrescià o da T'erceflt~ ~e,.," ( ~ 3Q, : n fi-

' Q2} . ~ste decr~to-lei, se~~ndo os recorrentes, foi parcialmente re-
vo~do nplo a~+. 157, inciso IIT, da Constituição de 1946, que não faz 
restrições ao ;a r-amento do ~ C'T't "'c: imo pelo tra halho noturno. 1.1as, o dipift>
IT!a ler.al, r e]Pva a~"entu::>r, data da viP"ência da. 0a~ta de 37, que continha 
no seu art. 137, alínea l , precPito idêntiC'o ao da Constituição vi~en
te . De fato, aquele Estatuto·, o de 1137, iFualrnPnte não esta'belecia res
trições ao paoamento do acréscimo pelo trabalho noturr.o. No entanto 
posteriormentej á sua promulEação, foi baixado o Decreto-lei nQ 2 .308, de 

1 13 de junho de 1940_, inserindo em seu art . 13 e seus parágra f' os as mes-
~ mas disposições que a C. L. T viria repetir depois em seu art. 73 e pará

vrafos. - TST- 1.125-47 · ~ D.J. -31-7-1947 . 
\ - - . -

· TR~ B~LMD lV()TVRW't> - APJ.JeA{ÀD J>p 4'kR~TO-J.EJ 1P' 9. t6~ o&. 
~' ~ Q~~ o& 4(/J.J, . 

I 
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TST- 4/J. NKJ-IJ' - .t>.; 91-5'-4'11/~ 
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A Y~ • 
TR4K~FERETCIA- ~ão b~sta a locação de ser iço a umR ~mprêsa de 
pr.nte~,~ §§~ p~ra se 00n0l11i~ rela ohri~qtorjedade de uma possivel t 
fer>epcia. Q qUR importa, raT'a tanto, 8 q natureza do tr.a('alho presta 
Se o sou exer<"'Ício impUZRSSP tão f"T'8_f1 :h~ r'1obi 1 i d8df-> A. ponto de exigir;& 
peri6dj<"'a mlJdBn<'~ de domicÍljo, e tão, sirr, ,iustit'icar-se-ia a t-r>~nsfe
ren<"'ia, iMplicit"'mente contida no contr·do de trabalho. No caso,<> que 
determinou A. tr;:msferencia foi o desejo de puni r o empre ado ra~ão esta 
incompativel com o e~v{rito d~ lei. rNT. ).557P-h6. - Rev. do TST, nº 
de se • a dez. dR 19~6, a • 31. 

TRA~S~F.~ CIA D6.E~PREGADO -~A~J~j~c~a~. ~R~o~d~o~a~r~t~~~~~~~~~~~~ 
l_e5s do TrabalhQ..- Considera a injusta a dispensa, foi a firna~§ recla
mãêf'?, ora rec-orrente, condenada ao paramento das i~denizaç!!l'o ~s suns 
e~preP~das. Dá como vjolado o art. 470 da ronsolida0ão. Não houve tal 
Yio~~çã • O prin<"'Írio dominante, na lepi~1~ção de protec;ão ~traoa1ho, 

o de que, nos contrato~ individuais, s6 ~ lf<"'ita a alterAção das rPS-
p ,C va s conrl. i ÇÕPS, por rrtútuo ~on senti mente, observado T"18 i c: que não ocor
ra, ainda a~sim, qualquer prejui7o p~ra o empregado ( r.11.T., art. 46R). 
Daí, a regra geral consi~nada no art. 4~9, vedando ao empregador o direi
to de transferir o e"Ppregado, ~ ~ annen~ia deste, narP localidade di
versa da ·que esultar do contrAto. O que se conte>m, no aludido artif?'O 
470, suboT'din~do .§2 caso de nRcec:::sidade de serviço, n~da mais f> rl.o que 
m P.Xceção 4 re~r::> crpral da in::jlteJ"'abilid~de do contrato, por ato unila
teral do emprer.ador. Há oue ser, portanto, essa faculdade, como exces~ão 
que é, nterpret~da o trit e ri~oroc:::~~ente, <"'orn ~bsoluto respeito á 
letra de Jei e sem o~ensa o sRu Psn{rito. Provada não foi, perante os 

•tribunais de crimPirA e sefunda instan0ias, a <"'ondição essercial que a lei 
estabelece, PXDressaroente, p3ra tornar possivPl o exerc{c-io da faruldade 
da transferen<"'ia do Prnprep, do contra 8. sua \tontade. Ambos os trjh1mais 
não ar>Ritaram, corno provada, a alP~ação dP "necessidade de ... erviço", tendo 
ao contrárjo, com ~ase em laudo peririal, afi~mado o inexistencia dessa 
pretendiQa r~cessidade ,-~ 
re~~- 7.76~/45 - P.e~~ do CNT nº de'maio a AfOStO de 1946, par. 44 • 

.J 

• 

. · TRAT~ SFEF~NCTA VIOI ADOP.A DE r r A STTLA COl\ TRA 'T'TJAL - AJ ega a rAcorrente que 
foi violado o § lQ do art. 469 da C.L. T, pois, se~undo crê, a emprega 
podia transferir o emrre~ado por necessidade de serviço ara zona onde 
sua atividade fos~e mRis efjciente. Cita, ainda, como atin~ido, o art. 
470 da mesma Consolidação. Todavia, a "PAt~ria em curso se limita á an~ 

iação de um contrato de trabalho, cuja rJ~usula nº 10 fixa expressamen 
a c arco do 4iiiii5i~ recl ~rnante, ora recorrido, uma determinada zona de 
ação. Ora, a transferencia não p6~e ofender condições hási~~s do . contra
to , porque imuortaria numa alteraçao un lat ral, no.caso arb1trar1amente 
romovida pela empre aaora. ~ o d1reito da empresa de 
ecidir, por sí s6, sobre o ~umpT'imen1o do oue foi contratado- ~ontra a 
voortade legítima d' outr~ n~rtP - eria vio1Rr as rormas rrotPtora~ 

trabalho, fugindo no e~nfrito das leis tr~bR1hist?s e ~ doutrina 
iradoT'a do nosso direitn social.-CN~ 12.164/45- Rev~ do C~
e m~io a a~osto de 1946, pag. 40. 

-r~~t(,Fif~i-t.ft!i~ t)~ ~MPA~GJH>O ~J..~1'TC PltA.h- ~ltRG~ )7~ A-b~JifiS 
-rRA-<jA-0 SIN J:>l Cltl. - v: SJ VlHC!AT() 

?~1- ss 
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VICIO DE ctJf(s;-tiTI M~NTa -

~ -----tara as p&rl;es (Câlnara de Justiça a. 
".l':rabalho, "Juri~prud.ência, vol, VIII,' 
~11\ 20) • Na espécie- em apreço. 
o reeonente nio agiu rigorosamente, 
de cóufonnida.de com a letra do arl. 
:!. 0 do Dzcreto-lei n. 0 4.638, de 31 
de ag&tr de 1942, como de direito, 
pre!h1~ pmpôr ao ora rocorridu' 
um adlfdo. de q.ue result.ou o :,&<;ri-
1icio, por parte dêste último, do seu 
<i.ire1W à eJ;tai>ilidadr, com todss u' 

·.'l·P,qi.iendas JUrlni<:lls, múrafs e eco-1 
~cas daí ~:~s. _ 

~ ~T- 8 '1.1!1- AI' - ,.D. I- "1- ~ -19 Jf 1-
I 

'IEl>terME'W'íO- V. SAlA AJD . 

• 



-r.s.-r- ~.987-Jt> -):r:; ~s--~--1'1~) 

Cot(~TITIII<j"f! 'til' -1lf'l6, 4 o~s~ ........ ..,..,. .. :n :f.~~ · ..,..._.._.__.g 
~. 
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RI'GtJfilSD RRNiiTI DIJ 

_ Por- sua ve~ 
bWlal Regional, em sua decisão, 

que assim ficou m~da, admitiu a 
tempestividade do recurso do recla
mante, por ent.ender provada uma 

I sHuaçb de fato por êle exposta, qual I 
seja a da remE'ssa da petição em tem-

~ po hábil, por via postal. o que, sendo 
~ embora passível de critica, face :to 
.l disposto 110 art. 775, i n -fine, da 
P Consolidação. não bastaria para con-

j cretizar a alegada violação do artigo 1 
895, letra a. porquanto, no caso, ape-r 
n as ~e poderia reconh ecer uma inter-

üretação menos rigorosa ou apropria- . 
da. c~ norma contida no citado ar tigo 

tt J SRt l_tla,io às pttHU i J I I R -•I!* 

• 
• 
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••sei3ÂD eDthJIATILALi.M ..... .WRTIIJlk _ _J).t' QtiRÊ'~ . ' - Dando d art. ·-4113~-ktra f, dã-~-------------------------------------------

solidaçlo aas Leis do Tra.ba»lo. «mll 

-~~ ,:~a:~~~d~ ~4~)' 1~~'"--·-··-----·--·--···--------------------------------
dicato dos Médicos do Rio d-e Janeiro 

-----------------------•recorre, <>xtraordinúriamente,- para o~------------------------------------------
Egrégio Supremo Tribunal Federal, 
~om fundamento no art. 101, n.o m, 

------------·-----··---------d€tra a, da Constituição. 
Tal violação te.ria· ocorrido por nio 

~er o agre..-eor, ~regundo crê o reOGr .. 
·····---·····················--···-.. rente, um preposto seu. O preposto, •······ ·· ···················--------····-····--·-··-·············-···· 

a:fm de desfrutar sõbre os demais 
-empregadcs de algo que é natural-

··--·········-···-···--·----·-·• mente ptivativo do eu1pregador, our-··-················-············-·············-·-························-·· 
:seja da sua confiança, deverá ser, ain
da, detentor de um poder_ hierárquico. 

--········-·············-·······-··········Esta A tes'! do recórrente. • 
A simples fundamentação do alegs

ào em rel'Xame da matéria de fato, 
........•................................... 

1 
que não en•eja recw-"o extraordiná· t·····························--·-········································ 

· ·····---~---·····························- ~' ~à~~r:!?Js~l~:~ 1:~:1;~~~= ·································································-············· 
tamente, que o agressor àa reclanun-

............................................. ~ ~?~:O~i~eo~n~é~ ~~re:!~ ····-············-····························································· 
perior hierárquico da agrediàa. Além 
do mafs, o !1-gt·essor era o fiscal ào 

·······························-·······-;,.- / ~~tg1:tr~~~~ nJ~ci~ãone~~~o~~~. ~~ t················································································ 
com autonomia, rep~entando o em-

···································-····- • pregador. ······································································--········ 
A douta P!'ocurr.doria Geral da Jus- I 

--····-·······-·················--·····-·• ~~9~ s~~w~tab~~~· a~~rt~r~~!s:, ~ ~--···· · ········································--·········: .................... . 
............................................ ,=:~Lr:;~~:~~~i:~vf~l:~~ l ---···-····················--·················································· 
........................................... ! a~~~:~~~lo~:~~~:,\~tE~r -···---·-.. ·----------------· -------------------·-·------------------------·---
-----·--------------------------.. ··---------~~~~Egr·~~d~ft~l:~;lL--------------- ·------------------------·-····---·--·------------------------

rescisio". _.._ I ......................................... .............. ... ............. ..... _ .. ___ ___ ............. ................... ........ ......................................................................................... - ........................................................ . 
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