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AGRAVANrE COLGATE PALMOLIVE S .A. 

AGRAVADO O DESPACHO DO EXMO. SR. PRESillEN'.rE DA 2ª TURMA - - __,..,._ .._._ ----- ......_ 

QUE P.,!_JXOJI ~ ADMITIR Q2 EMBjillGOS INFRINGEN.rES 
E DE DIVERGÊNCIA. - -- ~~-------

, . 
EgregJ..o Tribunal: 

Nestes autos o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho 
da 1ª Região, acolhendo o recurso da ora Agravante, julgou pre~ 
crita a reclamação contra ela formulada por ZACHARIAS FERREIRA 

, . 
MOREIRA, deixando, portanto, de examinar e julgar o mer1to da 
demanda. 

Tendo havido recurso de revista por parte do emprega
do, a Colenda 2ª Turma dêle conheceu e lhe deu provimento unâni 
memente, para restabelecer a sentença da MM. 10ª Junta e Conci
liação e Julgamento do Estado da Guanabara, a qual julgara pro
cedente a reclamação e condenara a ora Agravante e reintegrar 
o Reclamante no serviço. 

Está-se a ver que a Colenda 2ª Turma, ao restabelecer 
a sentença de 1ª instância, apreciou o mérito da reclamação, s~ 

primindo a instância do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho 
que ficara na prejudicial da prescrição. 

Essa nulidade do aresto da Colenda 2ª Turma foi invo
cada nos embargos manifestados com fundamento na alinea ~ do 
§ 3º do art. 894 da Consolidação das Leis do Trabalho com a re
dação que lhe fÔra dada pelo Decreto-lei 229, de 28 de feverei
ro de 1967, verbis: 

"~ 894. Omissis. 
••••••••o••••••••••oo••••••••••••••••••••••••••• 

§ 3º. no Tribunal Superior do Trabalho, cabem 

r/01-l q 
------------~-------------------------------
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embargos para o Tribunal Pleno, opostos nos 5 
(cinco) dias. seguintes ao da publicaçao das con
clusÕes do acÓrdão: 

••••••••••• o o o oov•••••••••••ooooooooopooo••••••• 

b. das decisÕes das Turmas que forem contrá
rias À LETRA DE LEI FEDERAL ou que divergirem 
entre s i ou da decisão proferida pelo Tribunal 
Pleno ................ ~~~ o •••••••••••• o •••••••••••• 

(o destaque é nosso). 

Ora, bastava a nulidade invocada pela Embargante, con 
sistente em ter a Colenda Turma julgado o mérito da demanda com 

supressão de uma instância para a admissão dos embargos com fun 
damento na violação da lei federal a que faz referência a nova 
redação do preceito legal acima transcrito. 

Foi, portanto, com surprêsa que a Agravante tomou co
nhecimento do respeitável despacho agravado, produto de manife~ 
to equivoco, pois ali se afirma o seguinte: 

"A matéria é lon~a,~complexa e contraditÓria. Eg 
tretanto ? os acordaos que poderiam ftindamentar 
o~recurso sãQ de Tribunais Regionais. - Viola
Q?~ da lei nao serve, pois os embargos sao ãe 
divergênõTa-:-:-;" Tgri:'.'amos) 

, , ~ , 
O equivoco esta em que os embargos nao eram so de di-

vergência, mas, e principalmente, infringentes, como ficou cla

ramente expresso na petição da sua interposição (doc. junto). 

Como se vê das razÕes de embargos, não sÓ a nulidade 
já referida foi invocada, pois a Agravante deu como violados p~ 
lo decisÓrio da Colenda 2ª Turma os arts. 896, 453 e 11 da Con
solidação das Leis do Trabalho. 

Diga-se, por outro lado, que ainda que os embargos ti 
vessem sido manifestados somente pela divergência, o que na re~ 
lidade não ocorreu, eram êles cabÍveis porque a Agravante jun
tou por fotocÓpia um arest o de Turma dêsse Egrégio Tribunal em 
caso absolutamente idêntico, em que a prÓpria Agravante foi pa~ 
te e que foi decidido de maneira diversa do pronunciamento da 
Colenda 2ª Turma. 

JO~ ~~~~f--~~~----------------~------~" 
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Juntou mais a Agravante fotocÓpia de outro aresto di
vergente em que ela foi parte e no qual a 1ª Turma confirmou de 
cisão do Tribunal Regional do Trabalho. 

Citou, ainda, a Agravante nos seus embargos diversos 
arestos a respeito da validade dos recibos de quitação, obtidos 
sem qualquer vicio ou coação, como aconteceu no caso dêstes au
tos. 

Tem-se, portanto, que os embargos estavam amplamente 
fundamentados, quer como infringentes e de nulidade, quer como 

h - A , 

de di vergencia, razao pela qual confia a Agravante que esse Egr! 
gio Tribunal, reparando o equivoco, em que inoorreu o digno pr2 

, , .. 
lator do respeitavel despacho agravado, reformara este para o 
fim de determinar o processamento dos embargos, por ser de di
reito e de 

JUSTIÇA 

Rio de Janeiro, 31 de maio de 1967 

Affonso Carlos Agapito da Veiga 
AdvQ - Insc. 3223 
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ACÓRDÃO 
2 480/66 

RECURSO ORDINÁRIO Nº TRT 2.125/65 ---------------------------------

Em tendo havido indenização, para 
f que sejam somados per1odos ante-

, 
riores de trabalho~ indispensavel 
será que não esteja prescrito o 
direito de demandar a anulação do 
ato jur{d-ico que a instrumenta, - , visto que essa anulaçao e condi-
ção primeira de qualquer ação que 
vise à pretendida soma. 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso 
ordinário, sendo recorrentes Colgate Palmolive S/A. e Zacarias 
Ferreira Moreira e recorridos os mesmos: 

A r. Sentença recorrida acolheu o pedido de reintegr~ 
~ , , 

çao do autor, entendendo-o estavel, visto que invalidas as res-
ois~es dos contratos de trabalho anteriores, sem embargo de que 
sempre indenizado o empregado. Dai inconformada a ré, que renQ 
va a preliminar de prescrição pelo decurso de mais de dois anos 

, , N , . -

apos a ultima indenizaçao, a qual, se valida, nao permitiria a 
soma. ~ meritis, entende não provada qualquer fraude. Também 
recorre o empregado com a restituição do que recebera a titulo 
indenizatÓrio • 

... 
O que posto: 

Invoca o autor a prestação jurl.sdicional para, anula
das as quitaçÕes de indenizações dos periodos pregressos,ver SQ 

... f 
mados esses per1odos para os efeitos do art. 453 da C.L.T., en-
tre êstes a indenização. Acontecendo que a lei não permite o 
cÔmputo quando tinha havido indenização, é Óbvio que,sem que se 
desconsidere as indenizaçÕes que recebeu o empregado, não há co 
mo falar em soma. Óbvio, em consequência, que, qualquer que se 
jam as palavras usadas na inicial~ o inocultável é que a ação 

--------------------~--------------------------------------
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ACÓRDÃO 
2 480/66 

Recurso Ordinário NQ TRT 2 125/65 

2 

visa a anulação. Dai porque intransponÍvel a barreira da pres
crição. As quit~çÕes que se pretende obtidas com fraude datam, 
uma de setembro de 1 951 e outra de maio de 1 960. A inicial 
foi distribuída em maio de 1 965. - Nada mais a dizer frente ao 
art. 11 da C.L.T. 

Mas, vale a pena lembrar o que alegado pela recorren
te. Se não vale a quitação de 1 951, então, em maio de 60,quan 

, 
do novamente dispensado, ja era o autor titular de estabilida-- , de. Nao poderia ser dispensado sem inquerito. Teria que deman 
dar contra a violação da estabilidade, já ali manifesta. Não o 
fêz, deixando que se consumasse outra prescrição. 

À vista do que: 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional do Trabalho da 
1ª Região, por maioria, dar provimento ao recurso para julgar 
prescrita a ação. 

, 

Rio de Janeiro, 16 de agôsto de 1 966. 

Vice-Presidente Joel Salgado Bastos 
No exercicio da Presidência 

Jose de Moraes Rattes 
Relator 

Ciente: 

Carlos Mendes Pimentel 
Procurador Regional 

----------------------~------------------------------------------



( Ac. 2º-:-48/67 ) 
A.C ./DTS 

PROC.NQ T.S.T. - RR-5248/66 --------------------------- . 

Sucessivas demissÕes, ainda ~ue 
com pagamento de ind~nizações legai~ 
seguidas de readmissoes, constituem 
atos nulos eis que visam fraudar a 
estabilidade.- Em tais casos,a pres-

~ , 
eriçao corre a partir da data da ul-
tima dispensa. 

Vistos, relatados e discutidos êstes 
autos de recurso de revista interpostos no processo nº TST-RR-
5248/66 em ~ue é Recorrente Zacarias Ferreira Moreira e Recorri 
da Colgate Palmolive S/A. 

Recorre-se, de revista, contra o a
cÓrdão regional de fls. 96/97 ~ue, reformando a decisão de pri-
meira instância, julgou improcedente a reclamação 
corrente pleiteou a reintegração no emprêgo, dada 
de estável, visto ~ue inválidas as rescisÕes dos 
trabalho anteriores. 

em ~ue o re
sua condição 

contratos de 

A douta Procuradoria Geral, ofician
do a fls. 121/123 9 opina pelo conhecimento e provimento do re
curso. 

É o relatÓrio. 

V O T O 

Conheço do recurso, por~ue, devida-
' , mente, fundamentado em ambas al1neas do art. 896 da C.L.T.,alem 

de ter violado os artigos 9º e 468 da mesma Consolidação, conso 
ante destacado no v. despacho de fls. 118/119 .•. 

, 
No merito, dou-lhe provimento . para 

julgar procedente o pedido inicial, nos termos do outo e longo 
Parecer da Procuradoria Geral, cujos fundamentos integralmente 
adotamos ( fls. 121/123 ). 
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Proc. NQ T.S.T. - RR-5248/66 

( A c. 2 º-48/67 ) 
A.c ./ms 

Isto pÔsto: 

Acordam os Juizes da Segunda Turna do 
Tribunal Superior do Trabalho 9 sem divergência, conhecer do re
curso e, por maioria de votos, dar-lhe provimento para restabe
lecer a decisão de primeira instância. 

Rio de Janeiro, 16 de março de 1967. 

Presidente 
-----------------------------Fernando NÓbrega 

Relator -----------------------------Ary Campista 

Ciente: 
Procurador 

-----------------------------Emiliana Martins de Andrade 

--------~------------------------------------------~------------
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Exmo. Sr. Ministro Presidente da Colenda 2ª Turma do Egrégio 
Tribunal Superior do Trabalho. 

COLGATE PALMOLIVE S.A., nos autos do processo 

TST-5248/66, correspondente à reclamação contra ela formulada 

por ZACARIAS FERREIRA MOREIRA, não podendo se conformar com o 

V.Ac6rd;o dessa Colenda 2ª Turma de 16 de março ~ltimo, vem, no 

prazo legal de cinco dias, contado da publioação da conclusão 
, 

do mencionado aresto no Diario Oficial do dia 17 do corrente, 

vem, interpor os inclusos embargos infringentes e de divergên-
f , 

cia, o que faz com fundamento na al2nea ~do art. 894, paragra-

fo 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com a nova reda

ção que lhe foi dada pelo Decreto-lei 229, de 28 de fevereiro 

-de 1967, oferecendo as inclusas razoes e requer a juntada àa pr~ 

sente aos autos para os fins de direito. 

Têrmos em que, 

P. Deferimento 

Rio de Janeiro, 24 de abril de 1967 

Affonso Carlos Agapito da Veiga 
Advº - Insc. 3223 
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EMBARGANrE : COLGATE PALMOLIVE S .A. 

EMBARGADO ZACARI AS FERREIRA MOREIRA 
-~ ..... ---- .,._,. 

RAZÕES DA EMBARGANI'E --- --

, 
Egregio Tribunal: 

Inconformada com o decisÓrio da Colenda 2ª Turmaf que 
conheceu do recurso do ora Embargado e deu-lhe provimento para 

restabelecer a sentença de 1ª instância, a ora Embargante mani
festa os presentes embargos de nulidade e infringentes e de di
vergência, posto que o V.AcÓrdão recorrido 9 além de estar cont~ 

, -minado por nulidades insanaveis, violou disposiçoes expressas de 
lei federal e contrariou remansosa jurisprudência dêsse Egrégio 
Tribunal ao procurar resolver a controvérsia juridica existente 

nos autos. 

f , 
O relato dos fatos a seguir resumidos, por s~ so de-- , 

monstrarao ao Egregio Tribunal as duas nulidades que tornam im-
prestável o V.Acórdão recorrido e a ilegalidade da decisão no 

que se refere à solução do mérito da demanda. são êstes 

O S F A T O S 

O Embargado, que por três vêzes foi admitido no servi 
ço Qa Embargante e que por outras tantas teve o seu contrato de 

, -trabalho rescindido, apos haver recebido as indenizaçoes legais 
e dado quitações razas e gerais à Embargante 9 ajuizou, 

, 
apos a 

, - -ultima rescisao e quitaçao firmada perante a autoridade admini.ê_ 
trativa competente 9 a reclamação de fls. 2 em que pleiteou a n~ 
lidade das quitaçÕes que livremente firmara e o reconhecimento 

A 

da estabilidade que alegara possuir no emprego 9 com a consequeg 
te reintegração no serviço. 

----------~----------------------------------------------------
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Defendeu-se a Embargante nos têrmos da contestação de 
fls. 11 a 18, invocando, em primeiro lugar, a prejudicial da - , -prescriçao e, no merito, o disposto no art. 453 da Consolidaçao 

r das Leis do Trabalho que expressamente exclui a soma de perlo-
dos descontínuos quando o empregado haja recebido as indeniza-
-çoes legais. 

A MM. Junta ~ quo, no entanto, desprezou os argumen
tos da defesa da Embargante e, pela sentença de fls. 62 a 64, 

A 

julgou procedente o pedido, para condenar a empresa a reinte-
grar o Embargado nas suas funçÕes. 

Inconformada, a Embargante recorreu no decisÓrio para 
o Egrégio Tribunal do Trabalho da 1ª Região, reproduzindo a de
fesa que oferecera na primeira instância (fls. 65 a 69), com a 
invocação, inclusive, da prejudicial de prescrição. 

Êsse recurso veio a ser provido pelo Egrégio Tribunal 
§; quo, o qual, SEM ENTRAR NO MÉRITO DA QUESTÃO ACOLHEU A PRELI
MINAR E JULGOU PRESCRITO O DIREITO DO EMBARGADO. 

Em verdade, assim concluiu o V.AcÓrdão do Egrégio Tri 
bunal !! quo: 

"ACORDAM OS JUIZES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA 
LHO DA 1ª REGIÃO, POR MAIORIA, DAR PROVIMENrO AÕ 
RECURSO PARA JULGAR PRESCRITA A AÇÃO". 

Essa conclusão foi traduzida na Ementa do aludido de
cisÓrio, nêstes têrmos: 

"EM TENDO ,HAVIDO INDENIZAÇÃO, PARA QUE SEJAM SO
MADOS PERIODOS ANTERIORES DE TRABALHO,INDISPENSÁ 
VEL SERÁ QUE NÃO ESTEJA PRESCRITO O DIRErrO DE 
DEMANDAR A ANULAÇÃO DO ATO JURÍDICO QUE A INSTRU 
MENTA, VISTO QUE ESSA ANULAÇÃO É CONDIÇÃO PRIME! . 
RA DE QUALQUER AÇÃO QUE VISE À PRETENDIDA SOMA""; 

Com essa decisão, não se conformou o Embargado e mani 
festou recurso de revista para êsse Egrégio Tribunal, o qual, 

~o 'f ; Jos 
~-=--------------------------------------------~--------------~--~-----. 
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distribuido à Colenda 2ª Turma 9 veio a ser conhecido e provido, 
PARA O FIM DE RESTABELECER A SENTENÇA DA Y.lli~. 10ª JUNTA DE CONC! 
LIAÇÃO E JULGAMENTO DO ESTADO DA GUANABARA , a qual,por sua vez, 
determinara a reintegração do Embargado no serviço. 

Está-se a ver que o V.AcÓrdão recorrido teria repeli

do a prescrição acolhida pelo Egrégio Tribunal Regional ~ g~ e 
passado a seguir a decidir o mérito da demanda, que não chegara 

A , 

a ser apreciado por aquele Egregio Tribunal, tudo depois de ha-
ver conhecido do recurso de revista. 

Diz-se que o V.AcÓrdão recorrido teria apreciado a pre 

judicial de prescrição e a rejeitado, porque, na realidade, nem 
, 

isto ocorreu, dado que o aresto e inteiramente omisso, quer na 
sua parte expositiva, quer na conclusiva, quanto ao Único ponto 
que poderia ter sido objeto do recurso do Embargado, que era, 
precisamente, o da prescrição do seu direito 5 acolhida pelo Tri 
bunal Regional do Trabalho. 

Eis, na integra, o V.AcÓrdão Embargado: 

"Recorre-se, de revista, contra o acÓrdão regio
nal de fls. 96/97, que, reformando a decisão de 
primeir a instância, julgou improcedente a recla
m~çao em qu~ a recorrente pleit~ou a rein~egra
çao no emprego, dada sua condiçao de estavel, 
visto que inválidas as rescisÕes dos contratos 
de trabalho anteriores. 

A douta Procuradoria Geral, oficiando a fls. 
121/123, opina pelo conhecimento e provimento do 
recurso. 
É o relatÓrio. 

Y O T O - Conheço do recur~o, porque, devidamen 
te fundame~tado em ambas alíneas do art.896 da 
C.L.T., alem de ter_violado os artigos 9º e 468 
da mesma Consolidaçao, consoante destacado no v. 
despacho de fls. 118/119. , 

No meri t o, dou-lhe provimento para julgar proce 
dente o pedido inicial, nos têrmos do douto e lon 
go Parecer da Procuradoria Geral, cujos fundamen 
tos integralmente adotamos (fls. 121/123). -
Isto pos to, acordam os Juizes da Segunda Turma 

do Tribunal Superior do Trabalho, sem divergen
cia, conhecer do recurso e, por maioria de vo-

--------------------------------~~--------~--------------------------
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tos, dar-lhe provimento para restabelecer a deci 
são de primeira instância". 

É contra tal decisÓrio que a Embargante manifesta os 

presentes embargos. 

O DIREITO - -
1. NULIDADE DO V. ACÓRDÃO EMBARGADO --- ~.- ---- . ---- ...,.,....~. 

Como já percebeu o Egrégio Tribunal pelo relato dos f~ 

tos, o V.AcÓrdão embargado reformou a decisão do Tribunal Regi2 
nal que julgara prescrito o direito do empregado e 9 por isso me§ 

~ , 
mo, nao chegara a examinar o rnerito da demanda. 

Ao assim decidir, porém, o V.AcÓrdão embargado profe
riu decisão nula 9 • seja porque não está fundamentado no que se 

' - 4'<>J , refere a questao da prescriçao, seja porque 9 ao resolver o meri 

to, pronunciou-se sÔbre matéria omissa na decisão ao Tribunal 
Regional, suprimindo, dessa forma, uma instância. 

fringiu o 
balho que 

Quanto ao primeiro aspecto , o V.AcÓrdão embargado in
disposto no art. 832 da Consolidação das Leis do Tra-

, ~ 

contem deter rninaçao expressa no sentido de que da de-
cisão deve constar o resumo do pedido e da defesa, os fundamen
tos da decisão e a respectiva conclusão. 

, ~ ~ 

Ora, o V.Acordao recorrido nao atendeu a qualquer des 
sas determinaçÕes legais , pois, se o recurso do Embargado era 
contra decisão que julgara prescrito o seu direito, cabia à Co
lenda 2ª Turma apreciar êsse pohto do recurso que era o Único 
que poderia ser discutido e julgado nessa superior instância. 

O que fêz, porém, a Colenda 2ª Turma? A começar pelo 
relatÓrio, nenhuma palavra sÔbre o verdadeiro sentido do julga
do do Egrégio Tribunal Regional e, pior ainda, ficou dito na 
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parte expositiva do aresto que o recurso era contra a decisão 

que julgara IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. Nada mais inexato. O 
Tribunal Regional não julgou improcedente a ação do Embargado, 

.... 
mas considerou PRESCRITO o seu direito de açao • 

Como se vê, já na parte expositiva do relatÓrio, além 

de estar omissa a questão da prescrição 9 deixou de ser traduzi-- , da fielmente a decisao de que se recorria 9 mas o pior e que, na 
sua parte conclusiva 9 o V.AcÓrdão embargado não contém uma sÓ 
palavra sÔbre a prescrição, tanto que conheceu do recurso por 
considerar como violados os artigos 9º e 468 da Consolidação das 

~ 

Leis do Trabalho e nao o seu art. 11, como ser curial. 

,.., - , , -
Decisao sem fundamentaçao, e nulo o V.Acordao embarga 

, A , 

do 9 corno ja tem decidido a jurisprudencia de que e exemplo o se 
, 

guinte aresto do Egregio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Re 
gião, da lavra do Ministro Amaro Barreto: 

11É nula a sentença que, com preju{zo da parte 1 si_ 
lencia os fundamentos da decisão,com inob~ervan
cia ao disposto no art. 832 da Consolidaçao". 
(In Diário da Justiça, Apenso ao nº 132, de 13 
de-junho de 1958, pág. 1871). 

Poder-se-á alegar, no entanto, que o V.AcÓrdão embar
gado, apesar de omisso, quanto ao verdadeiro objeto do recurso, 
que era contra a prejudicial de prescrição, não pode ser tido 
por nulo, por isso que adotara os fundamentos do Parecer da Pr~ 
curadoria Geral que abordara a questão prejudicial e porque na 
sua ementa faz uma referência à questão da prescrição • 

Tal alegação não tem a menor procedência porque, como 
já se disse, o digno Relator do aresto embargado informou à Co
lenda Turma que o recurso do empregado era contra a decisão que 
julgara improcedente a reclamação, o que, à evidência, não re
presenta a realidade dos fatos. 

Contudo,ainda que o V.AcÓrdão não fÔsse nulo por fal
ta de fundamentação,sua nulidade é evidente,e inquestionável por 
ter suprimido uma instância na solução do mérito da demanda. 

------------------------------------------~~---------------
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, . 
Com efeito, se o Egreg1.o Tribunal Regional do Traba-

~ , -lho nao apreciou o merito da questao porque acolheu a prejudi-
cial de prescrição, o recurso de revista do Embargado, se vies
se a ser provido, como o foi, sÓ seria para o efeito de devol
ver os autos do Tribunal Regional do Trabalho para julgar o mé

rito. 

Tal não ocorreu, dado que o V.AcÓrdão embargado conhe 

ceu do recurso, reformou, por omissão, o julgado do Tribunal R~ 
gional que tivera por prescrj_to o direito do Embargado e, indo 
mais adiante, entrou pelo mérito não apreciado por aquêle Tribu 
nal e restabeleceu a sentença da Junta. 

Caso t{pico de supressão de instância não permitida 

por lei e repelida pela jurisprudência, como se vê do seguinte 
exemplo: 

"O pronunciamento do Tribunal sÔbre parte da ini 
cial em que foi omissa a sentença de que se re~ 

• , - • A • corre,1.mportara em supressao de uma l.nstancl.a.,-
Nula e a sentença nes~e cason. (Recurso Ordina
rio TRT-15/62 - In Diario Oficial - (Parte III, 
pág. 96, de 4.3.bb). 

, A , 

Esta certa, portanto, a Embargante que esse Egregio 
, , -

Tribunal acolhera a preliminar de nulidade do V.Acordao recorri 
do para determinar que a Colenda 2ª Turma profira nôvo julgamen 

to do recurso de revista restrito à questão da prescrição aco
lhida pelo V.AcÓrdão do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho 
da 1ª Região • 

Ainda que não fÔsse nulo o V.AcÓrdão recorrido, o que 
sÓ se admite por absurdo,é evidente a sua ilegalidade sob qual
quer aspecto em que possa ser encarado, a começar pela prelimi
nar do conhecimento do recurso de revista do Embargado. 
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. , ,..., , 
Com efeito, tendo o V.Acordao do Egregio Tribunal Re-

gional do Trabalho julgado prescrito o direito de ação do Emba~ 
, . 

gado, e nada mais do que isso, o recurso de revista so poder1a 
ser conhecido se a Colenda 2ª Turma houvesse tido como violado 
o art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho ou se tivesse 
encontrado nas razões de recurso jurisprudência divergente do 
julgado contra o qual o Embargado manifestou recurso. 

, .., 
O V.Acordao embargado, no entanto, conheceu do recur-

so pela letra b do art. 896 da Consolidação das Leis do Trab~ 

lho por julgar violados os arts. 9º e 468 do referido estatuto, 
mas as disposiçÕes legais tidas como violadas diziam respeito 
ao mérito da demanda que não poderia ser objeto do recurso de 
revista porque o Tribunal Regional ficara na prejudicial da pre~ 

.., 
eriçao, expressamente acolhida. 

, 
Não tinha, portanto,cabimento o recurso pela alinea b 

do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Também pela alinea ~ do permissivo legal, 
.... 

nao havia 
fundamento para o recurso de revista porque, no que se refere à 

.... , 
prejudicial de prescriçao, o ora embargado invocou um unico are~ 

"' , to divergente, prolatado pela Colenda 3ª Turma desse Egregio 
Tribunal e que, portanto, não se prestava para a fundamentação 

, "' do recurso, visto como, naquela epoca, a divergencia havia de 
ser com decisÕes de outros Tribunais Regionais ou dêsse Egrégio 
Tribunal NA SUA COMPOSIÇÃO PLENA. 

do como 
AcÓrdão 

A , , ,.., 

Ademais, esse unico acordao apontado pelo ora Embarga 
divergente não colidia com a tese sustentada pelo V. 

, . 
do Egreg1o Tribunal Regional do Trabalho. 

Em resumo, o recurso de revista veio a ser conhecido 
por mera liberalidade da Colenda 2ª Turma, a qual, assim proce
dendo, violou, na literalidade dos seus textos, as regras con
signadas nas alineas a e b do art. 896 da Consolidação das Leis - - . , , 
do Trabalho, que definem, com clareza, as duas unicas hipoteses 

, 
que justificam o cabimento do recurso de revista a essa Egregia 
Instância. 
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3. VIOLAÇÃO DO ART. 11 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 
DO TRABALJ!Q.__ ___ ~-----------

A decisão recorrida não contém um sÓ argumento para 
invalidar o decisÓrio do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho 
que deu pela prescrição do direito do Embargado, mas,embora omi 
tindo-se nesse aspecto que era o Único que estava sob o seu po
der jurisdicional, reformou a decisão recorrida repelindo, indi 

, 
retamente, a prejudicial oferecida pela Embargante como materia 
de defesa. 

, ' , 
Aqui ja estamos praticamente no merito, mas nem por 

isso deixará a Embargante de invocar a violação do disposto no 

art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, por parte do V. 
AcÓrdão Embargado, ao considerar não prescrito o direito do em
pregado. 

Em verdade, alegou o Embargado na inicial que as duas 

rescisÕes anteriores do seu contrato de trabalho tiveram por ob 
jetivo obstar-lhe o direi to à estabilidade, razão pela qual ple_i 
teava a nulidade das quitaçÕes que então firmara, assim como da 
Última quitação que tivera a assistência da autoridade adminis
trativa competente. 

Ora, se fÔsse verdadeira a tese do Embargado, por oc~ 
sião da segunda rescisão, operada em 31 de maio de 1960, já te
ria êle direito à estabilidade pela soma dos dois perÍodos des
contínuos de trabalho. A partir dai, começou a correr o prazo 
prescricional para o Embargado pretender a anulação das quita
çÕes que livremente firmou pois, se fÔsse verdadeira a sua tese 
ao ser dispensado em 31 de maio de 1960, já teria adquirido es
tabilidade na emprêsa, de vez que, somados os dois perÍodos, n~ 
quela data, o Embargado ·teria dezesete anos de tempo de serviço. 

Considerar-se que a prescrição sÓ começou a correr 
ap.Ós a rescisão do terceiro perÍodo de trabalho é infringir a 

lei, porque o art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho é t~ 
xativo ao determinar que o empregado tem o prazo de dois anos 

t'l o -
~ ~~~--------------~--------------------------~~--~~~------------------
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para reclamar contra qualquer ato infringente dos preceitos da 

Consolidação, entre os quais está, evidentemente,aquêle que pu-
, . 

ne o empregador que demite o seu empregado com o propos1to de 
obstar-lhe a estabilidade. 

Ora, tanto na primeira rescisao do seu contrato de 

trabalho em 30 de setembro de 1951, como na segunda, em 31 de 
maio de 1960 , o Embargado firmou as quitações amplas de que nos 
dão conta os documentos de fls. 19 e 21, de tal sorte que,na m~ 

, 
lhor das hipoteses para o Embargado, o prazo de dois anos para 
reclamar contra a suposta fraude e tornar sem efeito as quita
çÕes livremente firmadas, começou a correr no dia lQ de junho 
de 1960, isto é, no dia seguinte ao que firmou o documento de 

fls. 21 e se exauriu no dia lQ de julho de 1962, três anos an
tes da inicial distribu{da em 31 de maio de 1965. 

,., 
Deixando de dar pela prescriçao, tal como resolvera o 

E.Tribunal Regional do Trabalho, o V.AcÓrdão recorrido violou o 

disposto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que torna cabi 
, ~ A 

vel o presente recurso, tambem por esse fundamento, caso esse 

E.Tribunal venha a despresar as nulidades arguidas contra o de-
, 

cisorio embargado. 

4. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO QUE DIZ 
RESPEITO ÀS QUITAÇÕES 

Também sob o aspecto das quitaçÕes, o presente recur
so tem inteiro cabimento, pois quer a doutrina, quer a jurisp~ 
dência, têm tido como válidas as quitações firmadas sem qual
quer coação, especialmente aquelas obtidas com assistência da 
autoridade administrativa nos têrmos da lei 4066, de 1962, fla
grantemente violada pelo decisÓrio recorrido. 

Em verdade, o Embargado, ao rescindir o seu contrato 
em 30 de setembro de 1951, deu à Embargante quitação geral, in
clusive da indenização que recebeu (fls. 19). 
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Em 31 de maio de 1960, quando novamente rescindiu o 
segundo contrato de trabalho, contra o pagamento da indenização 
legal, firmou o Embargado a ampla quitação de fls. 21. 

Finalmente, ao ser rescindido o terceiro e Último con 
trato de trabalho, em 30 de abril de 1965, o Embargado firmou 

perante a autoridade administrativa da Delegacia RegionaldoTr~ 
balho no Estado da Guanabara o amplo recibo de quitação de fls., 

o que fêz sem qualquer coação e quatorze dias apÓs a 
do contrato. 

. ,.., 
rescJ.sao 

Negar validade a tais quitaçÕes constitui ofensa ao 

disposto na lei 4066, de 1962 9 porquanto, tendo sido livremen
te firmadas tÔdas elas, hão de produzir os efeitos a que alude 

, . 
o CodJ.go Civil. 

"' , , 
Ademais, a jurisprudencia e pacifica no sentido~ que 

as quitaçÕes livremente firmadas têm plena eficácia juridica,co 
mo se vê dos seguintes arestos: 

"Têm plena eficácia juridica os recibos de quita 
ção obtidos com assistência do respectivo orgão 
ge classe, exonerando o empregador de quaisquer 
onus resul~antes do extinto contrato de trabalh~ 
salvo se neles se registrar ressalva quanto a 
qualquer direi~o ou vantagem, susoetivel de pos
terior discussao. Ao. TRI- 3ª Reg.(P.roc.281/63), 
Rel. Juiz Vteira de Melo~ proferido em 6.3.63. 
(In "Dicionario d~ Decisoes Trabalhistas", B.Ca
lhBiros Bonfim, pag. 299). 

"A quitação referendada na forma da Lei 4.090,de 
1962 extingue soberanamente a obrigação traba
lhista, a menos que elidida desde logo com prova 
segura da nulidade. Ac.TRT- 1ª Reg~(Proc.83:V63), 
Rel. Des. Moraes Rattes. D.O., 17.1.64". 
(idem, idem) 

"Quitação ampla e geral_isenta de vicio, exonera 
o empregador de obrigaçoes futuras resultantes do 
contrato de trabalho. Ao. TST - 2ª Turma (Proc. 
RR 502/63), Rel. Min~ Télio da Costa Monteiro, 
proferido em 4.7.63". 
(idem, idem). 



-11-

Ai está a divergência jurisprudencial que torna cabÍ
vel o recurso no que tange as quitaçÕes firmadas pelo Embargado, 

1\ N , , 

problema esse que, por certo, nao sera examinado pelo Egregio 
Tribunal, à vista das nulidades arguidas contra o V.AcÓrdão em
bargado. 

5. VIOLAÇÃO DO ART. 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS 
LEIS DO TRABALHO 

-=e-·-e ·=e- ------=-- . 

, ' Finalmente, chega a Embargante ao exame do merito pr~ 
priamente dito da demanda que o V.AcÓrdão embargado decidiu su-

,. , 
primindo a instancia do Egregio Tribunal Regional do Trabalho. 

Nesse passo, começa a Embargante por apontar a diver 
h • ~ , 

gencla jurisprudencial juntando a estas razoes fotocopia do V. 
, ~ 

Acordao prolatado pela mesma Colenda 2ª Turma no processo TST-
4757/64, em que se decidiu: 

, , , 
"So ha falar em "vespera" da estabilidade oontan 
do o empregado mais de nove anos de serviço. -

~ , 
Quitaçao ampla e geral, isenta de vicio que~ a 

invalide, envolvendo o pagament2 de indenizaçao, 
exonera o empregador de obrigaçoes futuras, re
sultantes do contrato de trabalho, impedindo a 
sorna de perÍodos descontinuos 11 • (Doe. junto), 

Propositadamente, começou a Embargante por citar o 
, .., 

acordao acima transcrito porque o mesmo foi prolatado em proce~ 
so em que ela, Embargante figurava como Recorrente e onde se 
discutiu a mesma tese dêstes autos. Trata-se, portanto, de di
vergência de julgados sÔbre a mesma tese e de interêsse de uma 

, • A 

unloa empresa. 

Mas, como aresto da mesma Turma não serve para justi
ficar a divergência, a Embargante faz juntar a estas razÕes fo-

, , -
tocopia do acordao prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho 
no processo 2786/65, em que ela, Embargante, figurou como Reco!_ 

of--:J 1j 
----------------------------------------------~-----------------------
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rente, sendo Recorrido Francisco Siciliano, testemunha do Embar 

gado neste processo. 

Esse aresto, confirmado pela Colenda 1ª Turma dêsse 
Egrégio Tribunal, que não conheceu do recurso de revista daquê
le empregado, assim decidiu: 

"A hipÓtese da rescisão de um contrato, indeniza 
da, com a posteri~r readmissão do empregado, nãõ 
constitu~ fraude a lei, por expressamente previ~ 
ta na propria lei: art. 453 da C.L.T.". 

Ai estão duas decisÕes, uma dêsse Egrégio Tribunal e 

outra do Egrégio Tribunal Regional sufragando a mesma tese sus
tentada pela ora Embargante nos processos de que resultaram as 
referidas decisÕes, ambas diametralmente divergentes do V.AcÓr
dão embargado. 

Porém, para não ficarmos sÓ em processo de interêsse 
da Embargante, citaremos outra decisão do Tribunal Regional üo 

Trabalho, no processo TRT-905/63, em que se decidiu: 

"Consumadas no tempo e no espaço,as_rescisÕes de 
contratos pretéritos, com indenizaçoes respec~i
vas e interyalo~ consideráveis, entre um emprego 
e outro, nao ha que falar em fraude à estabili 
dade". 
(Jn Diário Oficial, apenso ao n. 79, de 30.4.65, 
pag. 159). 

, . 
Torna-se desnecessar1o invocar outros arestos diver-

, "' A 

gentes do V.Acordao embargado para justificar o cabimento des-
tes embargos contra a decisão que violou às escâncaras o dispo~ 
to no art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

- , ' Realmente, nao ha como se falar em fraude a lei quan 
do a prÓpria lei prevê no art. 453 a possibilidade de contr~ 
tos descontinuos ou mesmo continuas de trabalho e determina, 
expressamente, que só se some os respectivos periodos quando 
o empregado tenha deixado de receber as indenizações legais. 



" 
.. 

-13-

Na hipÓtese dêstes autos e nas três vêzes em que fo
ram rescindidos os descontinuos contratos de trabalho do Embar- t .. 
gado, recebeu êle as indenizações legais, firmando as respecti - , vas quitaçoes contra as quais so veio a reclamar,sem alegar co~ 
ção ou qualquer outro vicio, depois de embolsar as importâncias 

referidas em cada uma delas. 

, . ' Imoral o procedimento do Embargado e contrar1a a lei 

a decisão do V.AcÓrdão de que se recorre. 

EM CONCLUSÃO 

À vista do exposto, confia a Embargante que êsse Egri 
, 

gio Tribunal, preliminarmente, conhecera dos presentes embargos, 
e os receberá para o fim de, anulando o V.AcÓrdão embargado, d~ 
terminar a volta do processo à Colenda 2ª Turma para que profi
ra nôvo julgamento restrito à questão da prescrição acolhida p~ 
lo Tribunal Regional do Trabalho, ou, se assim não entender, p~ 

, -ra reformar o V.Acordao embargado, seja para acolher a prescri-
ção e restabelecer, consequentemente, a decisão do Tribunal Re-
. , . , -

g1onal, seja para, no mer1to, reformar o V.Aoordao embargado e 
julgar totalmente improcedente a reclamação de fls. 2, tudo por 

ser de direito, de necessária e de moralizadora 

JUSTIÇA!! 

Rio de Janeiro, 24 de abril de 1967 

AFFONSO CARLOS AGAPITO DA VEIGA 
AdvQ - Inso. 3223 

• 



I ' 

froc , 1'\A-<2 !51- R~_ ali~-:t-/6S 
G--e-ra.\ olo TSe Ô e víó olo.- Me. M. e Se s 

R e l-a +-o r-

- . .. 
I 



' 

P. J. - J, T. - TRIBUNAL. SUPERIOR 00 . TlltABAL 

( • 1.781/65) 
• 

I • 
iat .. , t .. •t IRYea • 

amt• •• J' Yl ta q lle -
oerreD 1 rr1 1e 

11 ' l • • u ••• • 
nte • s X. •1••· • Jul. aN 

- • t • ). e ,. , 
•• 

b • 4a . , • • 
j~ • t • • eg 

• 
oe11' •• 

r! .. 11 -eb 1 ter • •• • 
r e&atr • ... .. , • 

•• ia 
ç • • 
era- • • •• 

Aoreao nta • • 1 • (LU e tls •• 
5) ) 

lte • 1 te re ura .. 
vi ta, art 39, • c ••1 -• •• Lata .. • • • 

balhe, • traae • • e tr te • •• •••• (I.Ye-

tl• . 60/62) 

ru (la 66/ 

'7) . 



P. J. - J. T.- TRIBUNAL SUPERIOR 00 TRABALHO 

• - • 
(Li • - tl• 70/71). 

2 
• • • ,.ou ••• • race da .1 .... 

c ia 

alte teu a &a ia • le Jr1ae1N • 

tine la • la • rbl.! (tl • a6) 1 

c • 

l• 

ca ., 

te rea alv u, ne r 
, 
• 

•• firao\1 

Ei•lae: 

' 
A J 

• nti a 

... u •• 
te a 

,e e a tea 

rl • 

Jlll'l• 
~·~...-... ~~~·-. .. -. 

.... ,. 

-... 
• .... nte. ~- a ... Ml.,., 

aeu S 1oete, 
J.eoiii:II~JIID·l& , tleate qae ent 

•• 

, ... f'1~. tl •• .• 

-... . 
• • 

-
••tt 

u,,..l&1teote, .. 1Mata •• 
• le .allrle a a 



P . .J . - .J. T.- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRASALHO 

)O 




